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Досліджуючи археографічні традиції минулого...
Вивчення джерел з історії Української Церкви є надзвичайно важливим завданням сучасної
історичної науки. Знаменно, що її досліди базуються на традиціях, вироблених кількома поколіннями
попередників. Першими з них уже від ХІХ та до кінця ХХ ст. в Україні та поза її межами була проведена
значна робота з виявлення та публікації документів з історії церковних та релігійних відносин, проте
результати цих досліджень повною мірою досі не введені до наукового обігу. Пояснення цього факту слід
шукати, мабуть, у тому, що за останні 150 років вивченням джерел з історії Української Церкви займалися
різні наукові центри та осередки, не було розроблено єдиної програми та методики досліджень.
Приміром, археографічні комісії для розгляду давніх актів, що працювали в Києві та Вільно (друга
половина ХІХ – початок ХХ ст.), виконали величезний обсяг робіт, а документи, опубліковані ними, і досі
лишаються одним із найважливіших джерел до історії Церкви в Україні. Водночас не слід забувати, що
діяльність цих інституцій спрямовувалася на вирішення не тільки наукових, але й політичних проблем
тогочасного режиму. Зрозуміло, що за таких обставин при доборі документів для публікації мала місце
помітна тенденційність, а матеріали, які стосувалися історії таких впливових християнських конфесій,
як уніатської та римо-католицька, подавалися лише в контексті боротьби православних за свої релігійні
та політичні права.
Проблема збору та систематизації матеріалів до історії Української Церкви не раз поставала й
перед науковими колами української діаспори. Результатом масштабної діяльності в цьому напрямку
чину оо. Василіан та Українського католицького університету в Римі став вихід у світ у 50–70-х рр.
ХХ ст. багатотомних видань, що містили документи до історії Православної та Уніатської Церков в
Україні та Білорусі. Значення цих видань важко переоцінити. Фактично, на сторінках двох найбільших
корпусних видань — Analecta OSBM та Monumenta Ucrainae Historica — міститься узагальнююча
інформація про стан Православної та Греко-Католицької Церкви від ХІ до ХІХ ст. Тільки в одному з
них — Analecta OSBM — опубліковано понад 15 тис. документів до історії Української Церкви, в тому
числі 6875 листів нунціїв та 1140 листів Римських Понтифіків. Між тим, попри свою унікальність, ці
видання відомі в Україні лише вузькому колу науковців, а матеріали, опубліковані в них, поки-що не
введено до наукового обігу.
Подібна доля спіткала також багато інших наукових видань, які побачили світ в Україні та за її
межами. В результаті склалася парадоксальна ситуація: за 150 років проведено величезну роботу по
виявленню та публікації документів до історії Церкви, але більшість із них була і лишається об’єктом
дослідження лише вузького кола вчених.
Таким чином, на сьогодні цілком очевидною є необхідність проведення комплексного дослідження
джерел з історії Української Церкви. Його основним завданням є введення до наукового обігу всіх
виявлених матеріалів, а також пошуки нових документів в архівах України та за кордоном. Підкреслимо,
що значення цієї роботи виходить за межі суто наукової проблеми. Суспільне життя України
останнього десятиліття ХХ ст. наочно продемонструвало, до яких важких політичних наслідків може
призвести некомпетентне втручання влади в релігійне життя країни. Цілком очевидно: неможливо
формувати зважену церковну політику без урахування традицій релігійних відносин у державі. А для
цього потрібно по-новому осмислити уроки минулого.
Беручи до уваги актуальність згаданої проблеми, Український державний науково-дослідний
інститут архівної справи та документознавства з 2000 року розпочинає реалізацію програми «Архів
Української Церкви» (Archivum Ecclesiae Ruthenae). Він має на меті дослідження українських та
зарубіжних архівів для виявлення та введення до наукового обігу нових документів і матеріалів з
цієї проблеми. Передбачається опрацювання архівів церковних установ (передусім, консисторських
та монастирських), а також інших фондів, що містять матеріали до історії релігійних рухів в Україні.
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Виявленню та систематизації підлягають документи та матеріали, що стосуються історії українських
християнських Церков усіх конфесій.
Серед пріоритетних напрямків програми — складання покажчиків архівних фондів та справ,
які зберігаються в українських і зарубіжних архівах та стосуються заявленої тематики. Крім того,
передбачається створення покажчиків до рідкісних видань, що містять цінний матеріал до історії
Церкви. Нині вже розпочалося опрацювання найціннішої з наукової точки зору церковної періодики з
перспективою подальшої публікації тематичних покажчиків до неї. Їх планується видавати окремими
випусками в рамках єдиної серії з робочою назвою «Джерела до історії Церкви в Україні».
Передбачена також публікація документів до історії Української Церкви окремою серією під назвою
«Archivum Ecclesiae Ruthenae», кожен випуск якої матиме чітко визначену тематику та хронологічні
межі опублікованих матеріалів. Разом із документами у згаданих випусках будуть поміщені аналітичні
статті, присвячені тематиці видання. Таким чином, має бути створений загальний банк даних з історії
Української Церкви, який створюватиме максимально повну картину джерел та літератури з цієї
тематики.
Пропонований увазі читачів перший випуск серії «Archivum Ecclesiae Ruthenae» присвячений
малодослідженій проблемі — історії унійних рухів на Волині та Київщині кінця XVI – першої
половини XVII ст. До видання включено документи, які стосуються передусім регіональної історії
Церкви. Подібний підхід дає можливість простежити спільні риси та відмінності релігійних рухів на
прикладі конкретних історичних регіонів України, що, в свою чергу, дасть можливість вийти на ширші
узагальнення. Більшість поданих у виданні документів публікується вперше. Маємо надію, що цим
випуском серії буде започатковано відродження в Україні кращих традицій науково-дослідних студій з
історії Церкви.
Володимир Ляхоцький

Від упорядника
Пропонований увазі читачів, передусім науковців, збірник, присвячений історії унії на Волині і
Київщині, має стати першим випуском серії «Archivum Ecclesiae Ruthenae», основне завдання якої —
введення до наукового обігу нових документів з історії Української Церкви доби середньовіччя. Оскільки
історія релігійних рухів у Київському та Волинському воєводствах, розвиваючись за різними схемами,
була тісно пов’язана з особливостями соціального та політичного поступу згаданих регіонів,
було визнано за доцільне поділити збірник на два тематичні блоки. Кожен із них складається зі
статті, присвяченої заявленій темі, та текстів нововиявлених документів з анотаціями1. Крім того, до
збірника включено анотації до опублікованих раніше документів, але без самих текстів та з посиланням
на джерела. У такий спосіб упорядник має на меті створити єдиний інформаційний простір матеріалів
до історії унії на Волині й Київщини як передумову їх об’єктивного та всебічного дослідження. Збірник
містить документи ЦДІАК України2, Головного Архіву Давніх Актів (м. Варшава) та Державного
Архіву м. Люблін (Польща).
При підготовці збірника до видання упорядник мав вирішиту складну і вкрай важливу проблему,
пов’язану з правилами публікації давніх актів. З цієї причини вважаємо за доцільне приділити
цьому питанню більше уваги. Отже, видання збірника документів з історії середньовічної
України є на сьогодні досить складною справою. Попри вікову історію української археографії,
сучасні вчені та дослідники в Україні так і не прийшли поки що до єдиної думки щодо правил
публікації документів згаданого періоду. Численні ж правила публікації такого роду документів

Автором повторно публікуються лише кілька документів з огляду на їх виняткову важливість для
заявленої теми.
2
У тому числі значна частина документів з КМФ-32, оригінали яких зберігаються в Російському державному
історичному архіві (м. Петербург) (ф. 823).
1
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і пам’яток, які побачили світ в Україні й за кордоном, мають суто рекомендаційний характер.
Важливим етапом у справі уніфікації правил публікації середньовічних документів став вихід у світ
1990 р. методичних рекомендацій, складених провідними українськими археографами1. Проте
відгуки на це видання, а також реальна робота з підготовки й видання збірників документів свідчать,
що згадані рекомендації не дістали загального визнання серед науковців України. Тому й донині
упорядники майже кожного збірника самостійно розробляють для свого видання власні правила
передавання тексту, не завжди при цьому вміщуючи археографічні передмови з роз’ясненням
підходів до публікації документів.
Не торкаючись загальних причин такого явища, зазначимо, що укладач цього збірника,
ознайомившись зі згаданими методичними рекомендаціями, також був змушений виробити власні
правила публікації середньовічних рукописів. На нашу думку, кожен документ є неповторною
пам’яткою своєї епохи, і будь-які спроби втручання в текст при підготовці до публікації
створюють небезпеку його спотворення та дезінформації дослідників. Виходячи з цього положення,
найдосконалішим способом подання середньовічних текстів логічно було б визнати дипломатичний
спосіб, докладно описаний у згаданих вище правилах2. Проте, попри всю свою привабливість, він
усе-таки має певні недоліки. Пояснюються вони, на наш погляд, двома обставинами.
1. Практично неможливо задовольнити вимоги пунктів № 10 та № 11, в яких зауважується
необхідність збереження вживання великих та малих літер, притаманне оригіналові (пункт № 10),
та поділу на слова, речення й абзаци (пункт № 11). Досвід роботи з рукописами свідчить, що
часто відрізнити великі літери від малих дуже важко, як і визначити, разом чи окремо написані
слова в документі. Цілком імовірно, що два найдосвідченіші археографи, які керуватимуться
дипломатичним способом, один і той же текст скопіюють по-різному. Це означає, що втручання
в текст (хоч і суб’єктивне) все ж матиме місце і основна мета дипломатичного способу навряд чи
буде досягнута3.
2. Збірник, документи якого будуть опубліковані дипломатичним способом, стане доступним
для опрацювання лише вузькому колу спеціалістів, які у своїй роботі все одно віддаватимуть
перевагу оригіналові. Зрештою такий збірник документів стане виданням з мінімальними шансами
введення їх до наукового обігу4.
Використання науково-критичного методу було визнано недоцільним через значні
втручання в текст, що спричинюяють його інтерпретацію. Зокрема, пункт № 12 вимагає
проставлення знаків пунктуації згідно з правилами сучасної граматики. Мимоволі пригадується
класичний приклад результату не на місце поставленої коми в реченні «казнить, нельзя
помиловать» замість «казнить нельзя, помиловать». Крім того, заміна літер кириличного
алфавіту XVI–XVIII ст., які вийшли з ужитку, літерами сучасного алфавіту (пункт № 2) навряд
чи сприятиме збереженню фонетичних та стилістичних особливостей оригіналу, що є одним із
завдань науково-критичного методу (пункт № 1).
З урахуванням згаданих обставин було вирішено виробити власний метод археографічного
опрацювання тексту. При цьому бралося до уваги завдання підготовленого видання. Укладач збірника
вважає, що опубліковані документи можуть стати об’єктом наукових студій не тільки для широкого кола
фахівців-істориків, а й дослідників-краєзнавців. Водночас, текст слід передати максимально коректно,

1 Див.: Передача текстів документів і пам’яток (методичні рекомендації за матеріалами науково-методичної
наради). — К., 1990.
2 Там само. — С. 13-15.
3 «Метою дипломатичного методу є передача тексту документів засобами друкарського набору у повній
відповідності з його написанням в оригіналі. Втручання в текст з метою надання йому сучасного звучання чи
вигляду не допускається». Передача текстів документів і пам’яток (методичні рекомендації за матеріалами
науково-методичної наради). — К., 1990. — С. 13.
4 На нашу думку, оптимальним методом публікації середньовічних документів є факсимільні видання з
паралельним наведенням текстів науковим або науково-популярним методом. Проте висока вартість подібних
видань унеможливлює їх випуск.
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зі збереженням його фонетичних та стилістичних особливостей. Тому за основу було взято
правила дипломатичного методу передавання тексту документа з можливістю обмеженого
втручання в текст, який, зробивши його більш читабельним, не призводив би до його
інтерпретації. Загалом, запропонований нами метод зводиться до таких положень:
1. Усі літери, вжиті в оригінальному тексті, зберігаються без будь-яких винятків. Їх
різноманітні написання передаються стандартними формами офіційних алфавітів XVI–
XVIII ст.
2. Виносні літери вносяться в рядок без будь-яких змін і передаються курсивом.
3. Числа, передані в документі літерами, передаються літерами.
4. Наявні в оригіналі скорочені слова (з титлами чи без них) не розшифровуються.
Для їх роз’яснення до науково-довідкового апарату збірника додається словник скорочених
слів.
5. Слова, написані в тексті неправильно, подаються без змін і виправлень. Уся необхідна
критика тексту виноситься в примітки.
6. Закреслені в оригіналі слова чи речення не відновлюються, а наводяться в примітках
із вказівкою: «Далі закреслено...».
7. Пошкоджені в оригіналі слова чи речення відновлюються за іншими списками
документа або в найбільш вірогідному значенні й беруться у квадратні дужки. Якщо
відтворення змісту неможливе, у квадратних дужках ставиться трикрапка.
8. Згасаючий текст або нерозбірливі слова позначаються шістьма крапками без
дужок. Окремі непрочитані літери слова (в разі, якщо його повне відтворення неможливе)
позначаються трикрапкою без дужок.
9. Уніфікується вживання великих та малих літер. При цьому з великої літери в
документах подаються:
9.1. Власні назви.
9.2. Титули найвизначніших духовних та світських осіб.
9.3. Деякі церковні терміни, у тому числі: Бог (Господь), Св. Трійця та її іпостасі, Діва
Марія (Пресвята Богородиця), назви семи святих таїнств, Церква (в значенні установи),
найвищі єпископські чини (Папа та Патріарх), назви найбільших християнських свят.
9.4. З великої літери пишеться також будь-яке слово, якщо воно є першим в абзаці,
незалежно від того, стоїть перед ним крапка, чи ні.
9.5. З великої літери подаються як географічні назви, так і деякі похідні від них
відгеографічні поняття.
10. Провадиться поділ тексту на слова. Винятком є лише ті випадки, коли перша літера
одного з двох слів, написаних разом, була виносною.
11. Здійснюється поділ тексту на абзаци. В разі, якщо документ уже поділений на
абзаци, вони лишаються за оригіналом.
12. Зберігається поділ тексту на речення.
13. Зберігаються знаки пунктуації, наявні в оригіналі.
14. Закінчення аркуша позначається двома похилими рисками.
15. Якщо в тексті зустрічаються іншомовні слова або речення, вони передаються
мовою й графікою оригіналу.
16. Пізніші записи та примітки на полях документа не передаються.
На нашу думку, в межах одного видання не можна застосовувати різні методи
передавання текстів. Тому сформульовані вище принципи публікації стосуються як
кириличних, так і польських та латинських документів, представлених у збірнику.
Розуміючи, що запропонований нами спосіб передавання середньовічних текстів не є
досконалим, упорядник збірника сподівається, що його праця сприятиме відродженню
інтересу українських науковців до згаданої проблеми.
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Уніатська Церква на Волині
кінця XVI – першої половини XVII cт.

(регіональний, соціальний та духовний аспект)

Вступ

1996 року виповнилося 400 років з часу проголошення церковної унії в Бересті. З того часу
поділений за конфесійною ознакою український народ, що дотримувався традиційної східної орієнтації,
пішов двома різними шляхами релігійного, духовного та політичного розвитку, що справило величезний
вплив на всю його подальшу історію. Не дивно, що залежно від політичної ситуації тема унії ставала
об’єктом гострої полеміки, що створювало вкрай несприятливі умови для об’єктивного дослідження її
історії. Нині, після відновлення незалежної української держави, з’явився реальний шанс подивитися
на історію Уніатської Церкви без політичних чи релігійних стереотипів, осмислити її роль в контексті
загальної історії українського народу. Особливий інтерес в цьому відношенні має початкова історія
Уніатської Церкви, коли закладалися основні підвалини її подальшого духовного та релігійного
розвитку.
Дослідження історії Уніатської Церкви на Волині першої половини XVII ст. є на сьогодні
проблемою досить актуальною.
По-перше, ми маємо обмаль наукових розвідок з історії Уніатської (Греко-Католицької) Церкви, де б ця проблема досліджувалася без конфесійної упередженості чи ідеологічних стереотипів.
Російська православна, а особливо радянська, історіографія створили міцний негативістський стереотип, забарвлений моральним осудом унії взагалі і української Греко-Католицької Церкви зокрема. Необхідно перш за все зняти нашарування дезінформації, сфальсифікованих чи тенденційно
підібраних документів, крізь які неможливо прослідкувати справжню роль, яку грала Уніатська
Церква на певних етапах історичного буття українського народу. А зробити це з найбільшим ефектом можна лише вивчаючи історію унійного руху на прикладі певного регіону, в якому знайшли своє
втілення основні тенденції становлення та розвитку уніатської митрополії зазначеного періоду. Це
дасть можливість досліднику, зосередивши більше уваги на історії конкретних парафій, монастирів,
релігійних організацій, добратися до людей, які складали духовенство та паству Уніатської Церкви,
були її живим тілом. Саме на «близькій відстані» можна найкраще розгледіти та осмислити конкретні
досягнення та прорахунки уніатів, які, в свою чергу, зможуть стати підставою для ширших узагальнень. Найзручнішим та найцікавішим для цього дослідження на сьогодні здається волинський регіон,
де релігійні рухи першої половини XVII ст. переплелися у характерній для свого часу суперечливості
та неоднозначності.
По-друге, на сьогодні поки що немає комплексного дослідження, присвяченого історії Уніатської
Церкви на Волині першої половини XVII ст. Уривчасті та суперечливі дані про становлення унії в цьому
регіоні можна зустріти в основному на сторінках наукових розвідок істориків Церкви, які згадують про
неї тільки в контексті спротиву православного суспільства.
По-трете, історія Церкви досі лишається дуже політизованою. Дослідники історії Церкви в Україні
та Білорусі XVI – першої половини XVII ст. дуже часто забувають, що суспільно-політична діяльність
вищого духовенства, котрій вони приділяють найбільше уваги, є далеко не головною функцією Церкви. На
жаль, проблема євангелізації вірних, котра в усі часи була (і лишається нині) головним завданням Церкви,
відсувається на третій план, або не згадується зовсім. Проблема ця набуває особливої актуальності,
якщо мова йде про епоху пізнього середньовіччя. Незважаючи на розвиток нових буржуазних
відносин, котрі несли суспільству новий, раціоналістичний, світогляд, християнство в реформаційній
чи контрреформаційній інтерпретації лишалося ідеологічною основою тодішньої європейської
цивілізації. Практично це виявлялося у подальшому домінуванні Церкви в культурному та науковому
житті суспільства, котре, в свою чергу, передбачало певний рівень релігійного виховання для різних
станових груп тієї чи іншої держави або народу. І якщо вже в нашій історичній науці з давніх часів
лишається гострою проблема про «штучність» та «маргінальність» унії першої половини XVII ст., то
вирішити її неможливо, не давши відповідь на ключове питання. Суть його така: чи змогла З’єднана
Церква у зазначений період ефективно виконувати своє головне завдання — дати духовенству та вірним
такий рівень релігійного виховання, котрий став би запорукою духовного та інтелектуального
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зросту тієї частини суспільства, котра дала згоду на унію. Якщо виявиться, що вище духовенство,
проголосивши з’єднання, не змогло провести ефективних заходів, спрямованих на виведення з кризи своєї
Церкви, то стане цілком зрозуміло, що теза про штучність унії є цілком справедливою. Щоб з’ясувати це
питання, необхідно провести комплексне дослідження, яке б мало на меті детальне вивчення проблем,
пов’язаних з реформою з’єднаного чернецтва, проповідницькою та освітньою діяльністю Церкви, культом
чудотворних ікон, діяльністю братств тощо.
Проблеми ці наскільки є важливими, настільки ж і складними для дослідження. На відміну від гучних
скандалів та судових процесів, праведне життя монаха або сумлінне виконання своїх обов’язків священиком
неможливо запротоколювати та вписати до актових книг. Ми також ніколи не дізнаємося, скільки вірних
приступило в уніатських храмах до Сповіді і св.Причастя, послухавши видатних проповідників З’єднаної
Церкви на Волині — Іпатія Потія, Мелетія Смотрицького та Ієремію Почаповського. Дуже мало надії, що
колись перед нами постане цілісна картина культу чудотворних ікон, котрий завжди вважався важливим
показником побожності та благочестя вірних.
Ситуація, без сумніву, є дуже складною, але не безнадійною. Лишилися тексти проповідей
митрополита Іпатія Потія, фундації шляхти на уніатські церкви Волині, окремі згадки про початки
братського руху та освітньої діяльності з’єднаних у цьому регіоні тощо. Зібравши ці, хай навіть уривчасті
дані, можна скласти окремі фрагменти діяльності уніатського духовенства в суспільній, релігійній
та духовній сфері, що, в свою чергу, дасть можливість з великою долею вірогідності змоделювати її
загальну картину.

Історіографічний огляд
Історія виникнення і становлення церковної унії кінця XVI – початку XVII ст. знайшли досить
широкий інтерес серед науковців України, Росії, Польщі та Білорусі. Однак палітра думок і оцінок цього
явища настільки велика, що на сьогодні лишаються нез’ясованими майже всі корінні питання теми. Річ
у тому, що Берестейський Собор поклав початок затяжній боротьбі між прихильниками і противниками
з’єднання на землях України і Білорусії. Це міжконфесійне протистояння існує й нині, тому не дивно,
що на дослідження історії унійних змагань великий вплив (свідомий і несвідомий) мають релігійні,
політичні та національні фактори. Кожна сторона тут є зацікавленою, і саме тому рідко хто з науковців
зміг зайняти позицію, незалежну від власних релігійних, національних чи політичних поглядів.
Історію уніатського Собору в Бересті почали писати щойно після його закінчення. Проте твори
П. Скарги, І. Потія, М. Броневського, М. Смотрицького, І. Вишенського, Й. Мораховського та ін.,
видані в кінці XVI–XVII ст., за своїм завданням і формою мали більше полемічний, ніж історичний
характер. Нерідко їх автори, ігноруючи факти, рішуче та безапеляційно відкидали позицію опонентів
на тій лише підставі, що вони як католики (або «схизматики») просто не можуть знати істину.
Особливо яскраво такий підхід прослідковується у творах православних полемістів, більшість з яких
відзначалися консерватизмом та релігійною войовничістю. Натомість, пізніші праці уніатських владик
Якова Суші та Лева Кішки (написані у другій половині XVIІ – початку XVIIІ ст.) стали апологією
унії, причому в міфологізованому варіанті. Незважаючи на відносну об’єктивність згаданих творів (що
цілком зрозуміло з огляду на їх жанр), головні ідеї, висловлені їх авторами, послужили основою для
формування історіографічних напрямів в дослідженнях істориків, що займалися проблемами
церковної унії в XIX–XX ст. Виходячи з цього, вважаємо за можливе виділити такі основні
напрями в дослідженні теми:
Історики Церкви православної орієнтації
Серед істориків цього спрямування існують дві основні течії. Перша з них була науково та
ідеологічно сформована викладачами Київської духовної академії, дослідниками з числа вищого
православного духовенства та світськими істориками, вихованими в антикатолицькому дусі. До
них слід віднести М. Бантиш-Каменського, архієпископа Філарета (Гумілевського), митрополита
Макарія (Булгакова), М. Кояловича, В. Антоновича та ін.1 В їх наукових роботах стверджується, що
Див.: Антонович В. Що принесла Україні Унія: Стан української православної церкви від половини XVII –
до кінця XVIII ст. — Вінніпег, 1952; Бантиш-Каменский Н. Историческое известие о возникшей в Польше унии. —
СПб., 1805; Коялович М. Литовская церковная уния. — СПб., 1859–1861. — Т. 1-2; Макарий (Булгаков). История
русской церкви. — Т. IV. — М., 1866; Філарет (Гумилевский). История русской церкви. — Т. IV. — М., 1888.
1
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становлення Уніатської Церкви в Україні та Білорусії втілювалося руками єзуїтів та польського уряду;
діячі з’єднання — «отступники» та «вероломные предатели», які, рятуючи себе від справедливого
церковного суду за численні злочини та розпусне життя, вдалися під захист Риму. Підкреслюється,
що унія впроваджувалася виключно насильницькими методами і зустріла рішучий опір православних
вірних Речі Посполитої. Ось як пише архієпископ Філарет (Гумілевський) про події перших років після
Берестейського Собору: «Ничего кроме борьбы смерти с жизнию не могла внесть с собою в общество и
церьковь уния, если только не хотели, чтобы она умерла при самом начале. Но ей решились дать полную
жизнь. И вот Сигизмунд и латинское духовенство — фанатики папизма, магнаты-пьяные и жадные до
корысти ввели все меры насилия в пользу унии, облили кровью землю — на пагубу Польши»1.
Історики цього напряму в більшості випадків давали дуже низьку морально-психологічну оцінку
уніатського духовенства і вірних. Суб’єктивний фактор відігравав дуже важливу роль. Так, наприклад,
професор М. Коялович не приховував своєї зневаги до людей, що приймали з’єднання. Коли мова
йде про релігійну полеміку, то автор вважає за необхідне зазначити, що на боці православних стояли
люди «...крепких, округленных убеждений, а на стороне унии люди, зараженные уже безразличием в
деле веры, приученные не полагать точных границ между своею религиозною истиною и иноверным
учением»2. І далі про часи митрополита Іпатія Потія: «Теперь осталась в православии самая отборная
масса людей; потому что теперь не принимал унии только тот, кто был силен верою и душою»3. Часом
звинувачення на адресу уніатів настільки упереджені, що приймають подекуди просто анекдотичні
форми. Так, протоієрей Кудрик в одній зі своїх робіт цілком серйозно намагався довести, що уніатські
вірні першої половини XVII ст. були дикунами. Як приклад він використовує епізод перепоховання тіла
архієпископа Йосафата Кунцевича 1650 р. Уніатський архієпископ Антоній Селява свідчив, що коли
тіло Кунцевича переносили до нової труни, вірні багато частинок нетлінного тіла розібрали собі на
мощі. З приводу цього автор пише: «Коли б справді так було, як говориться, то це знов показувало би,
якими дикунами були тодішні уніатські вірні. Замість зберігати дороге їм тіло, вони його рвуть, нівечать
і розтягують. Замість заховати його природну форму, вони його обезформлюють. Отже, ніщо інше як
найнизшого ступеня дикуни»4. Дуже сумно, що священик, який береться писати книгу з історії Церкви,
не має анінайменшого уявлення про культ святих мощей, який був широко поширений в середні віки в
середовищі вірних Православної та Католицької Церков.
Показово, що «волинська тема» в дослідженнях цих істориків проходить тільки в контексті боротьби
проти унії князя Костянтина Острозького та православних братств у Луцьку та Кременці. Факт значного
поширення з’єднання на Волині ігнорується, і відноситься аж на початок XVIII ст.5
Ідеї цієї групи дослідників і досі мають вплив на російських та українських істориків Церкви.
Про це свідчать видані за останні 10 років твори В. Антоновича, А. Григоренка, протоєрея В. Зноска,
І. Оксіюка та інших дослідників, в яких унія піддається жорсткій та безапеляційній обструкції6. В цьому
контексті варто згадати збірник документів до 400-ліття Берестейського Собору, який побачив світ у
Мінську 1997 р.7 Наукова вартість збірника дуже сумнівна: лише 3 із 167 документів опубліковано
вперше, всі інші передруковані зі збірників та видань дореволюційного періоду та радянських часів.
А вступна стаття кандидата історичних наук Теплової В.А. зайвий раз свідчить, що в сучасних колах
офіційної білоруської історичної науки збереглися найконсервативніші підходи до вирішення складних
та суперечливих проблем, пов’язаних з унійними рухами XVI–XIX ст.

Філарет (Гумилевский). История русской церкви. — Т. IV. — М., 1888. — С. 106.
Коялович М. Литовская церковная уния. — СПб., 1861. — Т. 2. — С. 27.
3
Там само. — С. 55-56.
4
Кудрик В. Життя Йосафата Кунцевича. — Вінніпег; Манітоба: Екклезія, 1948. — С. 102.
5
Див.: Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов. — Т. 4. — К., 1898. —
С. 128-129.
6
Див.: Антонович В. Що принесла Україні Унія: Стан української православної церкви від половини XVII
до кінця XVIII ст. — Вінніпег, 1952; Григоренко А. Уния в истории Украины — Руси: краткий исторический
очерк. — Новосибирск: Паритет, 1991; Зноско В. Исторический очерк церковной унии. — М., 1993; Оксіюк І. Унія.
Історичний нарис. — К.: Видання Української православної церкви, 1990.
7
Див.: «Уния в документах». — Минск, 1997.
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Такий, вкрай тенденційний, підхід частини російських, білоруських та українських православних
істориків пояснюється тісним переплетінням конфесійних та політичних інтересів, які для них є
визначальними критеріями в наукових дослідженнях.
Традиції «непримиренного крила» православної історіографії були взяті на озброєння радянською
історіографією. Незважаючи на свій підкреслено атеїстичний підхід, радянські дослідники виступили із
засудженням унії, взявши за основу інтереси Православної Церкви. Водночас, під час аналізу релігійних
процесів доби середньовіччя визначальним критерієм був заідеологізований класовий підхід. Його
застосування, а також вкрай упереджений аналіз історичних подій призвели до перетворення радянської
історіографії історії Церкви з науки в одну із форм ідеологічної роботи КПРС.
Разом з тим серед дослідників православної орієнтації були науковці, які багато зробили для
неупередженого вивчення історії Уніатської Церкви. Серед них М. Грушевський, М. Костомаров,
О. Левицький, С. Голубєв, П. Жукович та ін.1 Дослідження цих істориків стосуються в більшості
випадків історії православного суспільства, на його боці їх симпатії, але їх дослідження проводилися
в тісному зв’язку із загальним поступом українського народу. Як сумлінні дослідники, вони не могли
ігнорувати таке складне явище, як церковна унія: не сприймаючи унію та засуджуючи її, тим не менше
ставилися до неї досить спокійно та врівноважено. Головні причини постання Уніатської Церкви вони
вбачали не в підступних змовах «врагов православия и русской народности» (хоча і цей аспект вповні
не відкидався), а в тих процесах, які розвивалися в українському суспільстві та Церкві в другій пол.
XVI ст. Особлива увага зверталася на фактор занепаду Православної Церкви, недоліки братського
руху, нерозважливе втручання у справи Православної Церкви східних патріархів та ін. Заслуга цих
дослідників полягає ще й в тому, що вони запровадили до наукового обігу велику кількість нових
документів, стосовно історії унії в Україні та Білорусі. «Волинська тема» в дослідженнях цих істориків
пов’язана переважно з антиунійною діяльністю князя Костянтина Острозького, православної шляхти
та братств. Уніатське суспільство, як реальність суспільно-релігійного життя цього регіону, всерйоз
не розглядається. Одиноким винятком з цього правила є дослідження М. Трипольського «Униатский
митрополит Ипатий Потий и его проповедническая деятельность», котра побачила світ 1878 р. Слід
зазначити, що це чи не єдина спроба істориків православної орієнтації об’єктивно осмислити духовну
спадщину ініціатора Берестейської унії2.
Окремо хотілося б згадати про діяльність дослідників-краєзнавців, які залишили наукові розвідки
з історії Церкви на Волині. Найвідомішими з них були М. Теодорович, М. Петров, І. Малишевський та
ін.3 Як і всі дослідники православної орієнтації, вони рішуче засуджували унію, проте були патріотами
краю, і ця обставина суттєво вплинула на їх дослідження. Виявилося це перш за все у детальному
вивченні ними місцевих архівів. Було виявлено і опубліковано багато цінних документів, в тому числі
«проунійних», які, на жаль, лишилися в свій час поза увагою істориків-концептуалістів.
Уніатська історіографія
Велику кількість наукової літератури, присвяченої історії з’єднання, створили дослідники
уніатської орієнтації. Однак цей напрям в українській історичній науці сформувався досить пізно.
Галицькі дослідники першого покоління М. Гарасевич і А. Петрушевич4, які перебували під впливом
москвофільства, у своїх наукових поглядах були солідарні з істориками православної орієнтації в Росії.

Див.: Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — К., 1883–1898. — Т. І-ІІ;
Грушевський М., Левицький О. Розвідки про церковні відносини на Україні-Русі XV–XVIII ст. — Л., 1991;
Жукович П. Сеймовая борьба православного западно-русского дворянства с церковной унией. — СПб., 1901;
Материалы для истории Киевского и Львовского соборов 1629 года. — СПб., 1911; Костомаров Н. О причинах и
характере унии в западной России. — К., 1841; Левицкий О. Ипатий Потий киевский униатский митрополит. —
СПб., 1885.
2
Див.: Трипольский Н. Униатский митрополит Ипатий Потий и его проповедническая деятельность. — К.,
1878.
3
Див.: Малышевский И. Правда об унии к православным христианам. — СПб.,1889; Петров М. Волынь. —
СПб., 1888; Теодорович Н. Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии. —
Т. 1-5. — Почаев, 1888–1903.
4
Див.: Петрушевич А. Сводная Галицко-Русская летопись. — Л., 1896; Harasiewicz M. Annales Ecclesiae
Ruthenae. — Leopoli, 1862.
1

10

Лише у другій пололовині XIX ст., коли в Галичині з’явилися історики, що отримали освіту у Римі та
Відні, сформувався «уніатський» напрям в українській історіографії.
Започаткували його дослідження єпископа Юліана Пелеша, написані німецькою мовою та видані
у Відні 1881–1882 рр.1 Вони відрізнялися від попередніх праць вищим науковим рівнем, а також
чітко сформульованою концепцією. Згідно з нею, унія з Римом — це відродження первісної форми
християнської віри загалом, і в Україні зокрема, де Берестейський Собор 1596 р. став урочистим
відновленням і доповненням цієї давньої традиції. Незабаром вийшли праці К. Студинського,
О. Сушка, Б. Бучинського, М. Чубатого та інших дослідників, які розвинули та поглибили ідеї єпископа
Юліана Пелеша2 В своїх роботах вони особливу увагу звертали на глибоку традицію унійних рухів
в Україні, зокрема на традицію Флорентійської унії. Дослідження М. Чубатого підтвердили раніше
заманіфестований в історичній науці факт, що Русь, прийнявши культуру з Візантії, в той же час стояла
на перехресті різних культурних впливів, в тому числі і латинського Заходу. В даному разі унія постала
як результат синтезу двох цивілізацій та культур — Православного Сходу та Латинського Заходу, і
прямо не залежала від амбіцій чи політичних устремлінь окремих людей чи соціальних груп. Уніатська
Церква, на думку більшості греко-католицьких дослідників, є національною Церквою українського
народу, гарантом збереження та розвитку національного та духовного життя.
Величезною заслугою перед наукою істориків Церкви уніатської орієнтації є започаткована ще
митрополитом Андреєм Шептицьким і втілена під керівництвом о. Атанасія Великого праця щодо
виявлення документів у фондах ватіканських архівів. Результатом цієї роботи стало багатотомне видання
документів («Analecta» та «Monumenta») з історії Уніатської Церкви в Україні, яке охоплює період з
XI по XIX ст. На жаль, цей величезний пласт документів використовується в основному зарубіжними
істориками, а названі корпусні видання відомі в Україні лише дуже вузькому колу спеціалістів.
Тяглість традиції цього напряму в українській історіографії прослідковується в наукових працях
частини сучасних дослідників. В їх числі Б. Гудзяк, С. Сеник, І. Патрило, П. Підручний, наукові
співробітники Інституту історії Церкви, Львівської Богословської академії, та ін.3
Католицька і світська історіографія Польщі
Значну увагу історії Уніатської Церкви приділяли польські дослідники, серед них
Ю. Бартошевич, Е. Ліковський, М. Малиновський, А. Прохазка та ін.4 Однак, на їх оцінку
Берестейського Собору впливали трагічні для польської держави події пізніших часів. Тому
польські історики давали різні, часом прямо протилежні оцінки подіям, пов’язаним з історією
З’єднаної Церкви. Частина з них, що належала переважно до старої школи польської історіографії,
виступила апологетами унії. Навіть в наш час багато істориків посилаються на роботу Едварда Ліковського
«Unia Brzeska», що побачила світ 1907 р. у Варшаві. Ліковський визнавав, що уряд Речі Посполитої
був зацікавлений у введенні унії з релігійних та політичних міркувань, але рушійні сили з’єднання
вбачав перш за все в середовищі українського суспільства, а не в інтригах єзуїтів. Він повністю
поділяв думку українського історика Ореста Левицького про те, що Польща могла підперти унію,
але не могла її створити. Понад те автор приходить до висновку, що урядові кола Речі Посполитої занадто
Див.: Pelesch J. Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom. — Vol. I-II. — Wien, 1888.
Див.: Бучинський Б. Змагання до унії руської церкви // ЗНТШ. — Т. IV–VI. — K., 1910-1911; Студинський К.
Причинки до істроії Унії. — Б.м., — 1895; Сушко О. Єзуїти в заведенню Унії на Русі. — Л., 1902; Чубатий М.
Історія Християнства на Русі-Україні. — Т. І. — Рим; Нью-Йорк, 1965.
3
Див.: Гудзяк Б. Західна історіографія і Берестейська унія // Богословія. — Т. 54. — Рим, 1990. — С. 123-136.;
Його ж. Київська ієрархія, Берестейські собори і укладення унії.: Історичний контекст укладення Берестейської
унії і перше поунійне покоління.–Л.: Інститут Історії Церкви, 1995. — С. 101-117; Підручний П. Василіанський Чин
від Берестейського З’єднання (1596) до 1743 // Analecta Ordinis Sanctu Basilii Magni. — Sectio II. — Vol. XIII. —
Romae, 1988. — C. 92-182; Сеник С. Два митрополити — Потій і Рутський.: Історичний контекст укладення
Берестейської унії і перше поунійне покоління. Л.: Інститут Історії Церкви, 1995. — С. 37-148; Її ж. Women’s
Monasteries in Ukraine and Belorussia to the period of Suppression // Orientalia Christiana Analecta 222. — Romae,
1983; Rutskyj’s Reform and Orthodox Monasticism: a Comparison // Orientalia Christiana Periodica. — Romae, 1982. —
P. 406-430.
4
Див.: Bartoszewicz J. Z dziejow unii. — Tydzen, 1877; Grabowski T. Z dziejow literatury unicko-prawoslawney
w Polsce 1630–1700. — Poznan, 1922; Likowski E. Unia Brzeska. — Warszawa, 1907; Malinowski M. O unii kosciola
greko-katolickiego ruskiego. — Lwow, 1862.
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мало доклали зусиль для підтримки і впровадження в життя цілком законних рішень Берестейського
Собору. Він наголошував, що слабкість польської влади, а не позиція діячів унії, призвела до спалахів
релігійної боротьби в державі. У єпископа Ліковського не було сумніву у життєздатності Уніатської
Церкви та її широких перспективах в майбутньому, про що переконливо свідчить досвід історії1.
Проте значна частина науковців вбачала в унії джерело багатьох нещасть, які спіткали польськолитовську державу, і тому давали унії, як історичному явищу, негативну оцінку. В зв’язку з цим
піддається критиці релігійний фанатизм короля Сигізмунда ІІІ та єзуїтів, чия позиція зіграла велику
роль у процесі становлення з’єднання. В цьому історики Польщі нерідко солідаризуються з російськими
та українськими дослідниками православної орієнтації.
Взагалі, слід зазначити, що в польській історичній літературі останнього десятиліття побутує думка,
що унія завдала шкоди як польській, так і українській спільноті Речі Посполитої. Так, польський історик
Збігнев Вуйцік висловив думку, що в інтересах польського суспільства в XVII ст. було підтримувати
створення в Києві православного автокефального патріархату, а не уніатського. Він вважав, що постання
патріархату вберегло б Польщу від багатьох поразок у східній політиці, а можливо навіть від катастрофи
кінця XVIII ст., коли Річ Посполита більш ніж на століття зникла з політичної карти Європи2.
Водночас, паралельно існує думка про благотворний вплив Берестейської унії на культуротворчі
процеси серед слов’янських народів. Ця думка висловлювалася під час роботи конференції «Унія та
уніати у польській культурі», яка проходила у Кракові 1992 року.
Окремо хотілося б згадати про дослідників-краєзнавців (поляків та польськомовних українців),
які у своїх студіях більшою чи меншою мірою висвітлювали історію Уніатської Церкви на Волині. В
зв’язку з цим варто відзначити дослідження Ю. Стецького «Wolyn», в якому подані цінні відомості
про ставлення до унії шляхетських родів Єло-Малинських та Вільгорських. Цікавою є також стаття
В. Липинського «Szlachta uniсi», яка досі була єдиною спробою дослідити історію уніатського нобілітету
кінця XVI – початку XVII ст. на волинському матеріалі3.
Впродовж останніх 10 років у середовищі українських, російських, польських та білоруських
істориків формується окремий напрям, представники якого намагаються підійти до проблем унії
і католицизму без конфесійних, національних чи політичних упереджень. До їх числа слід віднести
таких дослідників як С. Плохій, Т. Хінчевська — Геннель, Б. Флоря, Т. Опаріна, М. Дмі-трієв та ін.4 У
їхніх дослідженнях унія постає в контексті культурно-релігійних процесів Європи, їх особливостей на
польських та українських землях.
Проте, слід зазначити, що, незважаючи на велику кількість наукових досліджень, багато проблем, що стосуються історії Уніатської Церкви першої половини XVII ст., лишаються на сьогодні
нез’ясованими. Досі ми не маємо жодної розвідки, присвяченої особливостям поширення унії у різних
регіонах Речі Посполитої, та впливу на цей процес місцевих чинників. Крім того, лишаються практично недослідженими документи єпархіального рівня — архіви монастирів, а також величезний масив
церковних документів в актових книгах гродських та земських судів, які дають «масовий» матеріал і
дозволяють предметніше уявити живий історичний процес через думки та дії його творців і носіїв з
різних верств суспільства.

Ліковський Е. Берестейська унія. — Жовква, 1916. — С. 5-6.
Wojcik Z. The Orthodox Church and the Polish Reason of State in the Seventeen Centry // Le origni e lo sviluppo
della Cristiana Slavo-Bizantina. — Roma, 1992. — S. 425-435.
3
Див.: Lipinski W. Z dziejow Ukrainy. — K., 1912.
4
Див.: Дмитрієв М. Концепції унії в церковних і державних колах Речі Посполитої кінця XVI ст.: Історичний
контекст укладання Берестейської унії і перше поунійне покоління. — Л.: Інститут Історії Церкви, 1995. — С. 3973; Опаріна Т. Сприйняття унії в Росії XVII ст.: Держава, суспільство і церква в Україні у XVII ст.: Держава,
суспільство і церква в Україні у XVII ст. — Л.: Інститут Історії Церкви, 1996. — С. 131-164; Плохий С. Борьба
украинского народа с католической экспансией (XVI–XVII веках). — Дн., 1987; Його ж. Папство и Украина.
Политика римской курии на украинских землях в XVI–XVII веках. — К., 1989; Флоря Б. Брестские синоды и
Брестская уния // Славяне и их соседи. — М., 1991. — Вып. 3. — С. 59-75; Хінчевська Т. Берестейська унія в
XVII ст. з польської точки зору: Держава, суспільство і церква в Україні у XVII ст. — Л.: Інститут Історії Церкви,
1996. — С. 87-108; Її ж. Swiadomosc narodowa szlachty ukrainskiej i kozaczyzny od schulku XVI do polowy XVII w. —
Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.
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Розділ 1
Етапи становлення унії на Волині

У цьому розділі ставиться за мету дослідити особливості становлення та еволюції Уніатської
Церкви стосовно її адміністративно-територіальної системи. В центрі нашої уваги буде перебувати
поширення унії в конкретних регіонах Волині та вплив на цей процес суспільно-політичних і релігійних
чинників внутрішнього життя Речі Посполитої. З огляду на це, всі три етапи становлення унії на Волині
будуть досліджуватися за такою схемою:
1. Вступ (огляд суспільно-політичної ситуації в Речі Посполитій, її вплив на розвиток релігійної
ситуації на Волині).
2. Стосунки уніатів та православних в суспільно-політичному та релігійному аспекті.
3. Внутрішнє життя Уніатської Церкви.
4. Унія та римо-католицьке суспільство Волині.
5. Висновки.
Окреме питання, котре слід вирішити, перш ніж перейти до розгляду основної теми, пов’язане
з проблемою адміністративно-канонічного поділу Волинського воєводства між Володимирським та
Луцьким єпископами. Ряд карт з історії України традиційно подають такий поділ єпархій, згідно з яким
канонічна влада Володимирського єпископа в XVI – XVIII ст. обмежувалася на Волині невеликим
Володимирським повітом, котрий займав близько 1/8 території Волинського воєводства.Відповідно
Луцько-Острозький єпископ контролював два інші повіти Волині — Луцький і Кременецький1. Такого
підходу дотримується ряд сучасних дослідників, в тому числі іноземних. Нариклад, польська дослідниця
Анна Дилянгова у своєму дослідженні з історії унії підтвердила належність до Луцько-Острозької
єпархії Кременецького повіту. Крім того, вона зробила дуже цікавий висновок (на жаль, документально
не підкріплений) про підпорядкування уніатській Луцькій кафедрі кількох деканатів (протопопій), що
розміщувалися в межах Руського воєводства (Львівська єпархія)2. Очевидно, пані Дилянгова мала на
увазі Шаргородський уніатський деканат на Поділлі, розгромлений козаками 1622 р. Про інші деканати
в межах Руського воєводства інформацію розшукати поки що не вдалося.
Проте така інформація вступає в гостре протиріччя з багатьма документами. Згадаємо тільки деякі з них.
По-перше, в інструкціях волинської шляхти на сейм місто Кременець (а отже, і весь повіт)
згадується як місто, де канонічну владу має Володимирський єпископ3.
По-друге, про належність Кременецького повіту до Володимирської єпархії свідчать факти,
що стосуються його церковного життя. Так, 1623 р. в Кременці провів синод місцевого духовенства
Володимирський уніатський єпископ Іоаким Мораховський. 1630 р. у цьому ж місті коштом князя Януша
Вишневецького було зведено муровану уніатську церкву Св. Спаса. Показово, що фундатор доручив її
духовній опіці не Луцького, а Володимирського уніатського єпископа. 1637 р. Євгенія-Катерина Вишневецька
звільнила від податків священиків у ямпольських та тилявецьких маєтностях на Кременеччині. У документах
згадувалося, що вони перебували під духовною владою Володимирського єпископа4.
По-третє, в роботі єпископа Якова Суші «De Laboribus Unitorum» (в описанні територіальних меж
єпархій) Кременець визнавався як канонічна територія Володимирського єпископату. Суша зазначав між
іншим, що межі Володимирської єпархії простягаються на півдні Волині аж до кордонів Подільського
та Брацлавського воєводства5.
Виходячи із викладеного, вважаємо точку зору про належність Кременецького повіту до складу
Луцько-Острозької єпархії помилковою. Повіт був, без сумніву, складовою частиною ВолодимироБерестейської єпархії. Таким чином, володимирські єпископи контролювали західну та південну частину
Волинського воєводства, котрі разом складали близько 40% усієї його території. Ця обставина має для
1
Патрило І. Нарис історії Василіан від 1743 до 1839 р. // Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni. — Sectio II —
Vol. XIII. — Romae, 1988. — C. 200-201. Ukraine: A Historical Atlas. — Toronto; Buffalo; London, 1987. — С. 9.
2
Dylągowa А. Dzieje Unii Brzeskiej. — Warszawa, 1996. — S. 30.
3
Див.: Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. VII. — К., 1995. — C. 501.
4
Див.: док. № 295-296.
5
Див.: AOSBM LE. — Vol. II. — Romae, 1973. — Р. 299.
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нас велике значення. Адже у 30 – х рр. XVII ст. сфера впливу між уніатами і православними на Волині
була поділена шляхом визнання Володимирської кафедри уніатською і передачі Луцької в посідання
православним єпископам. З огляду на це, поступки короля Владислава IV православним на Волині
виглядають значно скромнішими, ніж традиційно прийнято вважати.
Перший етап (1596–1620)
Суспільно-політична боротьба між прихильниками і противниками з’єднання на Волині спалахнула буквально з перших днів проголошення унії в Бересті. Вона була започаткована протестами учасників православного Синоду, до складу якого входили численні представники волинського
нобілітету на чолі з князем Костянтином Острозьким. В найближчий час після синоду шляхетські
сеймики Волині більшістю голосів приймають антиуніатські резолюції. Посли на сейм 1597 р. одержують відповідні інструкції.
Православних Волинського воєводства активно підтримали місцеві протестанти, з якими князь
Острозький з часів Торуньського з’їзду підтримував союзницькі стосунки. Сейм, що розпочав свою
роботу 1597 р., виявив високу активність православно-протестантської делегації, що прибула з Волині.
Вона складалася з шести осіб: князі Чарторийський та Корецький, а також представники шляхти:
Гойський, Гулевич, Загоровський та Харлинський1. Її представником виступив депутат Гулевич, який
звернувся до короля з вимогою усунути з єпископських кафедр уніатських владик і призначити на їх
місце православних. В разі невиконання цієї вимоги він від імені своїх однодумців погрожував зірвати
роботу сейму.
Оскільки Гулевич був протестантом, литовський канцлер Лев Сапєга (римо-католик) виступив
з промовою, в якій заявив про підтримку унії і заперечив право протестантів втручатися у внутрішні
справи русинської Церкви. Пізніше, коментуючи ці події, член Сенату воєвода Федір Скумін-Тишкевич
(уніат) із сарказмом відзначав несподівану та дивну любов, яку останнім часом почали виявляти
протестанти різних напрямків до Православної Церкви2.
Спільними зусиллями католицьких та уніатських депутатів вимоги православно-протестантської
делегації Волині було відхилено. Проте противники з’єднання не знизили своєї активності. Наступного,
1598 р. волинський сеймик прийняв рішення про притягняння до суду єпископів Іпатія Потія та Кирила
Терлецького за самовільне підпорядкування Православної Церкви Папі Римському. Висувалася вимога
усунути з кафедр та покарати згаданих єпископів як порушників прав Церкви.3 Цю справу мусив
розглянути весняний сейм, але король Сигізмунд III, з огляду на необхідність рятувати свою шведську
корону, відклав її на майбутнє.
В цей же час, після неповних двох років від проголошення з’єднання, на арену суспільнорелігійної боротьби вперше виходить уніатська шляхта Волині. 1598 р. в Луцьку відбувся з’їзд
волинського нобілітету, на якому було прийнято заяву на ім’я короля і Сенату. Члени шляхетського
зібрання в урочистій формі дали згоду на унію і закликали державних мужів Речі Посполитої підтримати
з’єднання та не брати до уваги протести православних. Заяву підписало 40 осіб, в тому числі князь Юрій
Чарторийський, волинський каштелян Михайло Мишка, овруцький староста Аврам Мишка, луцький
підстароста Якуб Лисаковський та ін.4
Невдалі спроби ліквідувати унію на сеймах, а також поступове поширення з’єднання в
середовищі нобілітету, змушувало лідера православних Волині князя Костянтина Острозького йти
на тісніший союз з протестантами. Досягти його було неважко — протестанти також шукали союзу з
православними. Саме вони запропонували об’єднаний з’їзд представників духовенства з обох сторін для
з’ясування спірних богословських питань. Таким чином вони намагалися створити антикатолицький
союз, а в перспективі сподівалися досягти «унії» православної та ряду протестантських церков Речі
Посполитої. Реалізація цього плану несла пряму загрозу і без того послабленій Православній Церкві,
оскільки відкривала двері протестантській агітації в середовищі православних вірних. Однак,
князь Костянтин Острозький, який давно був під сильним впливом протестантів, на це не
зважив. Він, за словами Михайла Грушевського, «... відкликнув ся на сей плян дуже симпатично,
Див.: Жукович П. Сеймовая борьба православного западно-русского дворянства с церковной унией. —
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намовив дійсно кількох духовних осіб, Греків і Українців, поїхати на з’їзд, і на з’їзді виступив з
промовою, де висловив гаряче бажання злуки Церкви Протестантської та Православної»1.
Однак, православне духовенство виявило більше поміркованості і не пішло на таку «унію».
Справа обмежилася лише створенням на з’їзді (проходив навесні 1599 р. у Вільні) світського
православно-протестантського союзу — конфедерації. Обидві сторони домовилися скрізь виступати
солідарно супроти прокатолицької політики уряду, «...боронячи силами протестантів справи й інтереси
православних і навпаки»2.
Наслідки цього союзу були для уніатів дуже відчутними. Виступаючи спільно, православні і
протестанти за байдужості (а часом і за підтримкою) римо-католиків успішно проводили на волинських
сеймиках антиуніатські резолюції. Внаслідок цього Волинське воєводство, де цей союз був особливо
тісним, перетворювалося для уніатів у дуже складний регіон. Не дивно, що у своєму листі до
литовського канцлера Лева Сапєги від 4 січня 1603 р. митрополит Іпатій Потій, згадуючи нагальну
потребу підтримки Уніатської Церкви, писав : «Bo na Wolyniu gdzie jest gnjazdo wszelakiej nieprawosci
i niezgod, na sejmiku Luckim i indziej, postanowili omnino popierac swoich przekletych peticyi i jednosc
swieta burzyc, scyzmatyckim pasterow, Mahometranskich niewolnikow, promowowac a nas w niwecz obrocic
i pamiatke jednosci swetej z gruntu wygladzic nasadzili sie»3.
Успішна діяльність православних і протестантів на провінційних сеймиках створювала сприятливі
умови для активного наступу проти з’єднаних на сеймах і це дуже скоро почало приносити перші
перемоги православно-протестантській коаліції. Так, на сеймі 1603 р. король вилучив з підпорядкування
уніатської митрополії Києво-Печерський монастир і легалізував його православний статус не тільки
de-facto, але і de-jure. Таким чином було покладено край безуспішним спробам митрополита Потія
встановити свій контроль над цим давнім духовним центром України. Крім того, на цьому ж сеймі була
знята баніція із жидичинського архімандрита Гедеона Балабана, що фактично означало легалізацію
цього найбагатшого волинського монастиря як православного. Тепер уже Луцький уніатський єпископ
Кирило Терлецький не мав ніяких законних підстав претендувати на Жидичинську архімандрию.
Мабуть, саме ці події викликали в середовищі волинського уніатського нобілітету велике
занепокоєння і спонукали його представників до активніших дій. Того ж 1603 р. у Любліні відбувся з’їзд
шляхти, абсолютна більшість якої походила з Волинського воєводства. На ньому було прийнято заяву
на ім’я короля і Сенату, яка за формою і змістом була майже аналогічною луцькій заяві 1598 р. Проте
тепер її підписали 60 осіб, в тому числі волинські князі Юрій Чарторийський, Григорій Четвертинський,
Микола Збаразький, Андрій та Януш Козики4. Однак, невпинне загострення внутрішньої ситуації в
Речі Посполитій, яке блискуче було використане православними, звело нанівець суспільний ефект цієї
заяви.
1606–1608 рр. Польща була охоплена повстанням шляхти, відомим в історії як «Рокош
Зебржидовського». Було воно викликане невдоволенням частини польської шляхти внутрішньою
політикою уряду короля Сигізмунда III, причому релігійна проблема займала в даному разі не останнє
місце. Керівна роль у цьому повстанні належала протестантам, проте були тут також римо-католики і,
можливо, невелика кількість уніатів.
На першому етапі православна шляхта брала активну участь у повстанні. Її представників, а також
відпоручників братств і православного духовенства, зустрічаємо на рокошових з’їздах у Любліні та
Сандомирі. На останньому з них представники Волинського, Київського та Брацлавського воєводств склали
свої окремі претензії до уряду, які вимагали вирішення головно трьох проблем — релігійної, національної
та адміністративної. У релігійній сфері депутати вимагали усунення з кафедр уніатського митрополита і
єпископів, а надалі призначати їх тільки з середовища православних.
На загальному зібранні рокошан дані постулати були прийняті без жодних заперечень з боку
протестантів. Негайно після цього представники католиків та уніатів 28 серпня 1606 р. склали
протест проти вимог православних щодо релігійного питання. Однак, підписали його лише 8 осіб,
в тому числі два представники від волинських уніатів — князь Януш Козика та Андрій ПідгороГрушевський М. Історія України-Руси. — Т. VI. — K., 1995. — C. 568.
Там само. — С. 569.
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денський1. Як і слід було очікувати, за обставин, коли абсолютна більшість рокошан складалася з
протестантів та православних, ця заява не могла справити поважного впливу на хід подій і була просто
проігнорована.
Ситуація, що склалася на серпень – вересень 1606 р. в зв’язку з рокошем Зебржидовського, була
для уніатів найбільш загрозлива в порівнянні з іншими кризовими ситуаціями у релігійній сфері, що
час від часу виникали в першій половині XVII ст. Аж до самого повстання Хмельницького перспектива
ліквідації Уніатської Церкви не була настільки реальною, як в часи цього шляхетського повстання. Однак,
поступово напруга почала розряджатися. Сприяли тому два головні чинники. По-перше, зважаючи на
вимоги православних, уряд пішов на цілий ряд поступок коштом уніатів. Православним обіцяли (хоч дуже
невиразно та двозначно) надалі надавати єпископські кафедри саме їх представникам. Уряд також надав
гарантії свободи сумління, збереження прав православних у соціальній сфері та ін. По-друге, православні
не ризикнули пов’язувати свої релігійні вимоги з долею рокошу, яка вже тоді виглядала дуже непевною.
Саме тому, одержавши згадані пропозиції уряду, поміркована частина рокошан почала переходити на
бік уряду. «Між ними, — пише Михайло Грушевський, — «велика купа Руси і Волинян», з воєводою
браславським Янушем Збаразьким на чолі, покинула рокошан і подала ся до королівського табору»2.
Перейшовши на бік урядових військ, православні продовжували обстоювати свої вимоги, складені
ще в часи їх участі в рокоші. Так, волинський сеймик 1607 р. вимагав триматися «волинських артикулів»,
складених під Сандомиром минулого року. В той же час православні погоджувалися, щоб владики-уніати аж
до смерті мали свої титули і одержували третину від прибутків з кафедральних маєтностей. Розпорядження
кафедральними церквами та єпархіальна юрисдикція негайно мусили перейти до православних владик.
Православні погоджувалися визнати також право священиків триматися унії, але тільки в королівщинах.
В межах приватних володінь висувався принцип «cujus regio ejus religio» — образно кажучи, «віра з ласки
пана». Таке формулювання цілком влаштовувало православних, бо на Волині більшість земель перебувала
у володінні православного князя Костянтина Острозького та князів Корецьких.
Оскільки рокош Зебржидовського ще не був приборканий, король Сигізмунд III вважав за
необхідне іти на якнайбільші поступки православним коштом уніатів, зберігаючи в той же час жорстку
антипротестантську позицію. Таким чином, католицький уряд Речі Посполитої намагався остаточно
розколоти православно-протестантську коаліцію. Саме тому на сеймі 1607 р. від імені короля була
прийнята конституція «про грецьку релігію». Найважливіші її постанови передбачали:
— надання духовних посад людям шляхетного стану руської народності та «справжньої грецької
віри»;
— затвердження прав і привілеїв православних братств;
— касування всіх судових процесів супроти православного духовенства, а також баніції,
оголошені в зв’язку з ними3. Ситуація для з’єднання складалася настільки непевною, що навіть лідер
волинських уніатів князь Юрій Чарторийський не був переконаний у її успіху. Складаючи на початку
1608 р. фундуш на уніатський монастир у Сарнах (Луцький повіт), він окремо зазначав, що обитель
має перебувати під духовною владою уніатського владики; якщо ж надалі з’єднаних єпископів на
Волині не буде, то монастир мусить перейти під владу Луцького римо-католицького біскупа4.
Проте перемога православних була дуже непевна, а позиція уряду явно двозначною. Король не
брав на себе обов’язку негайно обсадити єпископські кафедри православними владиками; поняття
«справжньої грецької віри» було занадто загальним і неконкретним, оскільки уніатів в польських
офіційних колах також вважали людьми «грецької віри». У тексті конституції не згадувалося, що
надалі владики та братства мусять бути під послушенством Константинопольського патріарха. Це
давало можливість польським урядовим колам в залежності від політичної ситуації застосовувати цю
конституцію як на користь православних, так і на користь уніатів.
Нещирість уряду стала явною, коли під час сейму помер Луцький єпископ Кирило
Терлецький. 30 травня 1607 р. король надав Луцьку кафедру шляхтичу Остафію Єло-Малинському,
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уніату 1. Як один з учасників Люблінського уніатського з’їзду 1603 р., він був, очевидно, добре відомий
як активний прихильник з’єднання. Саме тому депутати від Волині, серед яких переважали противники
унії, 2 червня того ж року зложили протест проти його номінації2. Причиною цього конфлікту, який
відомий під назвою «справи Малинського», Михайло Грушевський вважав ту обставину, що король
надав йому кафедру «... на власну руку, не питаючи ся волинської шляхти...»3. Однак цей висновок
протирічний з текстом королівського універсалу, де зазначалося, що Луцька кафедра надається пану
Малинському «... за причиною пановъ радъ коронныхъ и великого князства Литовъского и послов
земскихъ...»4.
Про те, що єпископ Єло-Малинський все-таки користувався підтримкою певної частини
волинського нобілітету, свідчить робота Луцького сеймику, який проходив на початку вересня 1607 р.
На сеймику спалахнула гостра дискусія між прихильниками і противниками нового єпископа, яка
закінчилася складанням двох протестацій до Луцького гродського суду. Першу протестацію від 10
вересня 1607 р. підписали волинський воєвода князь Януш Заславський, волинський хорунжий князь
Семашко, волинський стольник Андрій Боговитин, всього 29 осіб. Вони стверджували, що перебування
Єло-Малинського на Луцькій кафедрі є грубим порушенням церковних канонів, оскільки згаданий
єпископ-номінат досі не прийняв чернечого постригу.5 Прихильники нового єпископа того ж дня подали
репротестацію, в якій заявили про повну довіру Єло-Малинському та висловили бажання бачити його
Луцьким єпископом. Репротестацію підписали князь Стефан Сокольський, Луцький підкоморій Ян
Харлинський, волинський підстолій Криштоф Єловицький, всього 35 осіб6.
Як і слід було очікувати, король не зважив на протести волинської православної шляхти і вже 5
липня 1607 р. у Варшаві Остафій Єло-Малинський склав архієрейську присягу7. «Справа Малинського»
ще певний час була дуже дражливою і болючою для уніатів, оскільки проти цієї кандидатури виступили
не тільки православні, але також впливовий римо-католицький князь Януш Острозький, який закидав
йому неморальне життя. Дійшло до втручання апостольського нунція, але митрополиту Іпатію Потію
кінець-кінцем вдалося відстояти кандидатуру Малинського на Луцьку кафедру.
Придушення 1608 р. рокошу Зебржидовського, а також приборкання митрополитом Потієм
та лідером білоруських уніатів новогрудокським воєводою Тишкевичем масштабних виступів
православних Литви та Західної Білорусії влітку наступного 1609 р. призвели до відносної стабілізації
внутрішнього життя Речі Посполитої взагалі і Волині зокрема. Зовнішньополітична ситуація також
вплинула на скріплення позицій католицького уряду короля Сигізмунда III. Цьому сприяла, зокрема,
його успішна «московська політика», яка схилила на бік короля симпатії шляхетської суспільності.
В результаті, жорстке протистояння між прихильниками і противниками з’єднання в межах Речі
Посполитої взагалі і на Волині зокрема, з 1608–1609 рр. різко пішло на спад. Цю ситуацію, на наш
погляд, дуже вдало охарактеризував Михайло Грушевський: «Православна справа вилетіла на верх на
гребню загально-шляхецької рокошової хвилі розбушованої речі посполитої. І правительство мусіло
уступати, властиво — удавати, що уступає. Але хвиля потахла, (sic) осіла, й православний човен осів
на мілині»8.
Згасання релігійно-політичної боротьби між прихильниками та противниками з’єднання
пояснюється також втратами і втомою, яку переживали обидва ворогуючі табори. Дошкульним ударом
для православних було вимирання православної гілки князів Острозьких. Ще 1603 р. помер їх великий
протектор, син князя Костянтина, волинський воєвода Олександр Острозький. А на початку 1608 р.
не стало самого князя Костянтина. Ця втрата була для православних невідшкодовною. Його нащадок,
каштелян краківський князь Януш Острозький, виявив себе ревним римо-католиком і мало цікавився
справами Православної Церкви.

Див.: АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 368-370.
Там само. — С. 370.
3
Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. VI. — K., 1995. — C. 581.
4
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 369.
5
Див.: док. № 115.
6
Див.: док. № 116.
7
Див.: док. № 111.
8
Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. VI. — K., 1995. — C. 584.
1
2

17

Вплинуло, очевидно, на релігійну ситуацію на Волині також значне послаблення союзного
православним протестантського табору в Речі Посполитій. Значна частина протестантів перейшла до
римо-католицизму, а 1603 р. в один місяць з князем Олександром Острозьким помер лідер протестантів
Литви і Білорусії, протектор православних князь Христофор Радзивіл.
Не кращі часи переживали і уніати. Становлення З’єднаної Церкви відбувалося у дуже складній
внутрішньополітичній ситуації. Підтримка польського уряду, на яку сподівалися ідеологи унії, не була
ані постійною, ані послідовною. Уніатський митрополит і єпископи так і не отримали місць в Сенаті,
а уніатські вірні та духовенство реально не були зрівняні в правах з католиками латинського обряду.
Це яскраво виявилося у сфері податкової політики Речі Посполитої. Так, 1605 року сім членів Луцької
уніатської капітули були позвані до Луцького гродського суду за скаргою поборці Бартоломея Опралка.
Священики звинувачувалися у відмові виплатити податок в розмірі 10 злотих, який було встановлено
Краківським сеймом 1603 року. Під час розгляду справи в суді адвокат позваних стверджував, що його
підзахисні не повинні платити цього податку. Висновок цей було зроблено на таких підставах: поперше, згадані священики не мали маєтків та підданих, і жили з праці своїх рук та на пожертви вірних;
по-друге, обкладання податком уніатських священиків з особи було б нехристиянським вчинком,
оскільки прирівняло би їх до іудеїв, які платять поголовний податок. При цьому адвокат покликався на
духовенство латинського обряду, яке не платить цього побору.
В свою чергу, Бартоломей Опралко наполягав на необхідності сплати податку на підставі
рішення сейму. Він зазначав також, що посилання на належність до унії членів капітули та
прирівняння їх в правах до католицьких духовних є недоречним, оскільки «руські» священики, що
прийняли з’єднання, лишаються при своїх старих звичаях: «лають ляхів», дотримуються старого
календаря, відмовляються прийняти целібат та ін. Гродський суд взяв сторону волинського
поборці, зобов’язав позваних виплатити податок та заборонив їм подавати у цій справі апеляцію до
Люблінського трибуналу1.
Неодноразово порушувалися також права світських уніатів, переважно церковних підданих.
Одним зі свідчень цього може бути лист короля Сигізмунда ІІІ, виданий на прохання Луцького єпископа
Кирила Терлецького 2 травня 1598 р., про підтвердження прав і привілеїв підданих, що проживають на
землях кафедрального собору св. Івана Богослова та Пречистенського монастиря в Луцьку. Зазначається,
що міські урядники незаконно притягають їх до світського суду, в результаті чого єпископські міщани
зазнають утисків і збитків. В зв’язку з цим король підтверджує право судової влади над усіма категоріями
міщан, що належать до юрисдикції Луцької єпископської кафедри, та зрівнює їх в правах з підданими
місцевої римо–католицької єпархії2.
З огляду на вищевикладене не буде видаватися дивним, що в критичні моменти польський уряд
легко перетворював З’єднану Церкву на предмет політичних торгів в часи боротьби з православними
і протестантами. Це призвело до того, що частина волинської шляхти, котра приступила до з’єднання,
маючи ілюзії щодо зміни статусу Української Церкви в межах Речі Посполитої, втратила інтерес до
суспільно-релігійного життя3.
Отже, 1608–1620 рр. були на Волині (як, власне, і в більшості регіонів Речі Посполитої) відносно
спокійними. Різко знизилася активність противників з’єднання на провінційних сеймиках. Прийняті на
них протестації та заяви, спрямовані проти Уніатської Церкви, мали спорадичний характер і лишалися
без уваги з боку з’єднаних.
Про падіння суспільно-релігійної активності православних може свідчити такий факт.
1613 р. помер митрополит Іпатій Потій, внаслідок чого звільнилася Володимирська кафедра. Король
Сигізмунд III своїм листом надав її шляхтичу Іллі Мораховському, уніату4. 4 липня 1614 р. він, під
іменем священноінока Іоакима, склав у Вільні архієрейську присягу, а в серпні того ж року
митрополит Йосиф Рутський «... при бытности в церкви соборной Володимерской велю
кнежат, панов урядников земских, шляхты, обывателевъ воеводства Волынского ...» 5 ввів нового
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єпископа у володіння Володимиро-Берестейською єпархією. Православні обмежилися протестацією
до Луцького гродського суду, але до ширших акцій не вдалися1.
Ситуація дещо ускладнилася під кінець другого десятиріччя XVII ст. коли король Сигізмунд III
листом від 20 січня 1619 р. затвердив православне братство у місті Луцьку. Це значно посилило позиції
православних на Волині, в ряді місць спалахнули конфлікти між прихильниками і противниками
з’єднання, однак до значної конфронтації справа не дійшла.
Другим напрямком протистояння між прихильниками та противниками з’єднання на Волині була
боротьба за церкви та монастирі. Широкого розмаху вона не набула, проте стала зайвим приводом для
взаємних звинувачень та конфронтації, особливо в кінці XVI – початку XVII cт.
Найперше, між уніатами і православними спалахнула боротьба за заможну і престижну
архімандрию св. Миколая, що знаходилася в кількох кілометрах на північ від Луцька. На момент
проголошення з’єднання архімандритом там був Гедеон (Григорій) Балабан, племінник Львівського
владики Гедеона Балабана. За підтримку свого могутнього родича Григорій Балабан не тільки ігнорував
владу Луцького єпископа Кирила Терлецького, але навіть монастирем керував, не прийнявши свячень.
Спроби Луцького єпископа та старости Семашка силою видалити Балабана з монастиря призвели 1597 р.
до затяжного протистояння між ворогуючими сторонами, яке не раз виливалося у збройні сутички.
Проте, незважаючи на оголошення баніції архімандриту Гедеону, останній зумів утримати за собою
монастир, який аж до 1620 р. лишався православним.
Монастир св. Миколая не був єдиною «гарячою точкою» на Волині, де спостерігалося протистояння
прихильників та противників з’єднання. Так, ще до офіційного проголошення унії, у Володимирі
відбувся конфлікт між єпископом Іпатієм Потієм та православною княгинею Марушею Збаразькою за
церкву св. Іллі. Протистояння вилилося у розгром церкви та монастиря при ній єпископськими слугами
в серпні 1596 р. Крім суто економічних причин (про це мова піде далі), протистояння навколо храму
носило також релігійний характер. Про це свідчив у своєму листі до литовського канцлера Лева Сапєги
від 16 травня 1602 р. митрополит Іпатій Потій. Він сповіщав канцлера, що княгиня Маруша «...iz jest
scyzmatyczka i wielka przeciwniczka jednosci swietej nie tylko te cerkiew z posluszenstwa cerkwie sobornej
i z jurisdikcyjej mojej wyrwala. W ktorej cerkwi wzialem byl antymis i dlugo ta cerkiew tak wakowala, ona
przedsie uporowi swemu dosyc czyniac, az z Konstantynopola od patriarchy antymisa dosiagszy i teraz tam
wedle wolej swej popom i czerncom scyzmatyckim ktorzy mi są na wielkiej przeszkodzie sluzyc kaze ...»2.
Однак, завдяки енергійності та наполегливості митрополита Іпатія Потія, уніати кінець-кінцем виграли
процес з княгинею Збаразькою і 1608 р. церква св. Іллі остаточно перейшла під контроль уніатів3.
Інакше розвивалися події навколо храму св. Василія іншої церкви міста Володимира. Служив
тут отець Мартин, котрий не бажав визнавати над собою духовну владу уніатського митрополита.
Намагаючись приборкати неслухняного попа, Іпатій Потій 5 січня 1601 р. відправив до церкви
свого диякона у супроводі возного, щоб силою привести отця Мартина на митрополичий суд. Ці дії
спровокували антиунійний виступ місцевих православних вірних, в ході якого возного мало не забили
на смерть. Керівну роль у цих подіях зіграли шляхтичі Загоровські, які згодом на судових процесах
представляли православну сторону. Незважаючи на протести митрополита Іпатія Потія та відкритий
опір православних міщан законній владі, встановити контроль над церквою судовим порядком не
вдалося і вона впродовж першої половини XVII cт. лишалася православною4.
В інших містах та регіонах Волині, де починала впроваджуватися унія, ситуація лишалася в
цілому спокійною. У Луцьку відбулося лише два гучних інциденти. 1602 р. православні міщани під
керівництвом бурмістра напали на уніатську церкву св. Михайла і пограбували її5. 1615 р. уніатський
єпископ Євгеній Єло-Малинський разом з князем Стефаном (Софронієм) Сокольським зібрав загін, що
складався з єпископських слуг, гайдуків та козаків, і напав на православну церкву св. Дмитрія.
Вояки оточили храм, не даючи вірним втекти. Тим часом єпископ з численною охороною увійшов
до церкви, на очах присутніх власноручно побив священика і забрав антимінси6. В іншому
1
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повітовому центрі Волинського воєводства, місті Кременці, помітних релігійних заворушень в цей
час взагалі не спостерігалося.
Окремі сутички, що спалахнули незабаром після Берестейського Собору між прихильниками та
противниками з’єднання за посідання деяких церков, на кінець першого десятиліття XVII ст. поступово
майже скрізь згасають. Це, на наш погляд, можна пояснити загальною стабілізацією суспільнорелігійного життя Волині, котра настала після придушення рокошу Зебржидовського. Вдруге проблема
боротьби за церкви та монастирі постає (хоч досить невиразно) на кінець другого десятиліття XVII ст.
Про початок нового наступу православних проти унії та про захоплення церков свідчить протестація,
подана Луцькою уніатською капітулою в січні 1620 р. Її члени висловили занепокоєння активізацією
протиунійних виступів православних. За їх свідченням, православні захоплюють церкви і церковні
маєтності, виганяють уніатських священиків, провокують конфлікти між римо-католиками і з’єднаними.
Зверталася увага, що в самому Луцьку православними уже захоплена церква св. Дмитра і незаконно
засновано братство1. Проте, наскільки масштабними були дії православних, із тексту протестації
зрозуміти важко.
Отже, підводячи підсумок, слід зазначити, що боротьба за церкви та монастирі між уніатами
та православними впродовж першого етапу становлення унії на Волині значного розмаху не набула і
вилилася в розрізнені та локальні сутички. Той факт, що у книгах гродських та земських судів зафіксовано
лише кілька справ про насильницьке захоплення храмів, є тому переконливим свідченням. Пояснити це
можна, на наш погляд, двома обставинами.
По-перше, релігійна боротьба на цьому етапі велася переважно силами невеликих шляхетських
груп і в більшості випадків не виходила за межі судів, сеймиків та сеймів. В той же час зовнішні ознаки
Православної та Уніатської Церкви (які були і лишаються нині для абсолютної більшості прихожан
головними критеріями віри) майже не відрізнялися. Внаслідок цього релігійне протистояння мало
зачепило духовенство та вірних на рівні парафій.
По-друге, слід пам’ятати, що в той час на Волині (як власне й у всій Речі Посполитій) існувало
відоме право патронату над Церквою. Після Берестейського Собору та чи інша церква часто з «ласки
пана» ставала уніатською чи православною. Порушувати це право в тодішніх суспільних умовах було
небезпечно. Навіть уніатський митрополит не міг вимагати визнання своєї влади в маєтностях того чи
іншого магната і волів за краще вести з цього приводу переговори. Ця обставина, без сумніву, сильно
обмежувала можливості вести релігійну боротьбу, використовуючи тактику захоплення церков.
У релігійній боротьбі на Волині в кінці XVI – на початку XVII ст. князь Костянтин Острозький
активно використовував метод «економічного тиску» на Луцького і Володимирського єпископа.
Причому початок конфронтації між ними із використанням економічного фактора почався ще до
офіційного проголошення унії в Бересті. Князь Острозький погрожував позбавити З’єднану Церкву
значної частини її маєтностей одразу після свого конфлікту з проуніатськи настроєними владиками
ще влітку 1595 р. Вже 10 вересня цього року литовський канцлер Лев Сапєга у своєму листі до князя
Костянтина застерігав його від подібних кроків: «A iz tez snac W. ks. Mc zwasniwszy sie na wіadyki te
ruskie zwlaszcza Luckiego i Wlodymirskiego grozic im raczysz majetnosci odbierac i o zdrowie ich stac, dla
pana Boga prosze, radze i przestrzegam, abys W. ks. Mc tego zaniechac i dac im pokoj raczyl»2.
Ймовірно, деякий час князь Костянтин з невідомих причин утримувався від подібних заходів і
лише влітку 1598 р. провів масштабну акцію по захопленню церковних маєтностей. Як дізнаємося зі
скарги Луцького єпископа Кирила Терлецького від 27 липня цього року, загони надвірної міліції
князя Острозького захопили село Будораж, до якого належало 6 маєтків, а також єпископський
двір в Острозькому замку. Як випливає з протестації, Уніатська Церква зазнала великих збитків.
Лише вартість захопленої худоби, збіжжя, пасік та ін. рухомого майна в становила близько 5400
злотих. В перерахунку на срібну монету за курсом 1598 р. ця сума складала щонайменше 4000
талярів.3 Єпископ Терлецький протестував, князя Острозького позивали до суду, але ні маєтності,
ні майно Церкві так і не були повернені. Не допомогла уніатам навіть підтримка у цій справі з

Див.: АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 480-482.
ADS. — T. I. — Lwów, 1892. — S. 115.
3
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 225.
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боку авторитетної і впливової шляхти Волині, представники якої під присягою свідчили, що захоплені
маєтки здавна належать Церкві1.
Захоплення князем Острозьким церковних маєтностей супроводжувалося актами індивідуального
терору проти уніатського духовенства і вірних. Так, того ж 1598 р. члени Луцької уніатської капітули
скаржилися, що слуги князя Костянтина під час захоплення єпископських маєтків схопили і незаконно
ув’язнили клірика Дем’яна та єпископського підданого Клима Силу.2
В таких обставинах уніатська сторона не змогла чинити ефективного опору діям князя Острозького
та старости Семашка. На відміну від магнатів, єпископи не мали значних відділів надвірної міліції
і тому шукали захисту в судах. Та судові процеси не принесли з’єднаним ніякої користі і повернути
втрачене вони так і не змогли.
Смерть князя Костянтина Острозького не принесла сподіваного спокою маєткам Луцької єпархії.
Останні продовжували зазнавати нападів з боку сусідів, хоча в подальшому релігійний підтекст цих
акцій уже не прослідковувався. Особливо дошкульними для уніатів були дії князя Юрія Заславського,
який, всупереч всім правам, розмістив на постій у церковних маєтках три корогви королівського війська.
Останні протягом грудня 1618 – весни 1619 рр. нещадно спустошували єпископські села Колодязі, Губін
та Жабче. Як випливає з протестації Луцької уніатської капітули, з єпископських сховищ було реквізовано
збіжжя, худоби, домашньої птиці та городини на загальну суму 9985 злотих, що в перерахунку на срібну
монету за курсом на 1620 рік, становило бл. 4,1 тис. Талярів3.
Інакше складалася ситуація в межах Володимирського повіту, котрий входив до складу ВолодимироБерестейської єпархії. Тут князь Острозький не мав значних земельних володінь і не міг втручатися
у внутрішні справи Церкви так відкрито, як у інших регіонах Волині. Однак, тут проти уніатського
єпископа Іпатія Потія виступила православна княгиня Маруша Збаразька, яка в свою чергу намагалася
утримати за собою незаконно привласнені маєтності церкви св. Іллі у Володимирі. Противниками унії
у цьому повіті виступили також пани Загоровські, які, спираючись на право патронату, не допустили
переходу в унію церкви св. Василія. Проте Іпатій Потій виявив неабияку енергію та наполегливість у
судових суперечках з православними в справі захисту інтересів З’єднаної Церкви. Так, судові процеси,
що тягнулися у 1596–1608 рр. за маєтки Іллінської церкви, закінчилися успішно для уніатів. Цей храм,
разом з маєтностями, підданими та самою Марушею Збаразькою, перейшли під юрисдикцію та духовну
владу уніатського митрополита.
Сумарні втрати, яких зазнала Уніатська Церква на Волині внаслідок «економічного тиску»,
встановити важко. Але пізніші свідчення митрополита Йосифа Рутського дають можливість припустити,
що захоплення противниками з’єднання маєтків Уніатської Церкви призвели до серйозного підриву її
економічної бази. Так, на початку 20-х рр. XVII ст. у своєму меморіалі про п’ять перешкод для поширення
унії, він згадав про загарбання православними «церковних добр» на Волині, в результаті чого Луцька
єпархія зубожіла4. Можливо, це було однією з причин, внаслідок яких митрополит Йосиф Рутський
змушений був відмовитися від ідеї заснування на Волині уніатської семінарії.
Проте, незважаючи на суттєвий підрив економічного потенціалу волинських уніатських єпархій,
вони все-таки лишалися важливим джерелом церковних прибутків впродовж першої половини XVII ст.
Як свідчать документи, 1626 р. Луцький єпископ Ієремія Почаповський добровільно забов’язався
надавати митрополиту Йосифу Рутському 800 польських злотих щорічно з прибутків своєї єпархії.5
Подібним чином Володимирський єпископ Йосиф Баковецький з 1632 р. виплачував щорічну пенсію
в 600 польських злотих коад’ютору Київської митрополії Рафаїлу Корсаку6. За угодою 1629 р. саме з
прибутків Луцько-Острозької єпархії мала бути сплачена сума в 2 тис. злотих, позичена на заснування
уніатської семінарії7. Отже, волинські уніатські єпископи у 20 – 30-х рр. XVII ст. надавали суттєву
фінансову допомогу Київській митрополії.

Див.: док. № 34.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 223-224.
3
Див.: док. № 157.
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Див.: AOSBM. EM. — Vol. I. — Romae, 1956. — P. 131.
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Див.: док. № 199.
6
Див.: док. № 242.
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Див.: ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 166, арк. 649-650зв.
1
2

21

Великий вплив на процес становлення з’єднання на Волині справили стосунки уніатів з місцевим
римо-католицьким суспільством. Православні єпископи, підписуючи акт з’єднання спочатку в Римі, а
згодом у Бересті, хоч і не довіряли вповні польській Католицькій Церкві, сподівалися, однак, на певну
допомогу з її боку у справі поширення унії. Вплинути на римо-католицьке духовенство та магнатів Речі
Посполитої з метою схилення їх до співпраці зі з’єднаними спробував особисто Папа Климент VIII. Уже
7 лютого 1596 р. він розіслав листи до 15-ти найвпливовіших діячів польсько-литовської держави, як
духовних так і світських, котрих закликав підтримати унію. Серед них було двоє осіб, що мали великий
вплив в середовищі католицького суспільства Волині: Луцький єпископ Бернард Мацейовський та великий
магнат, син знаменитого князя Костянтина Острозького, краківський каштелян Януш Острозький.
Бернард Мацейовський поставився до унії цілком прихильно, про що свідчать його листи до нунція
Маласпіни незадовго після підписання унії в Бересті1. Однак про ширшу діяльність Мацейовського на
користь з’єднаних Волині згадок не збереглося. Причиною цього, можливо, послужила та обставина,
що він недовго очолював Луцьку кафедру і не пізніше 1600 р. став Краківським єпископом. З того часу
підтримка ним унії втілювалася на загальнодержавному, а не регіональному рівні. Цікаво, що після смерті
Мацейовського уніатський митрополит Йосиф Рутський ще довго згадував його як одного з небагатьох
католицьких ієрархів, котрі щиро підтримували З’єднану Церкву.
В числі наступників Мацейовського на Луцькій кафедрі, які працювали на користь унії, варто
згадати Мартина Шишковського. Він, за дорученням Папи Климента VIII, на початку XVII ст. вів
переговори з князем Костянтином Острозьким про прийняття останнім з’єднання. Однак, місія єпископа
Шишковського в цілому закінчилася безрезультатно2.
Цим, власне кажучи, і обмежуються відомі на сьогодні факти співпраці римо-католицького
духовенства з уніатами Волині на регіональному рівні. Натомість, у їх стосунках не обійшлося без
ускладнень. Дані про них наводить Площанський В.М. у своєму дослідженні «Прошлое Холмской Руси».
Як свідчить автор, на Холмщині, як і в інших регіонах Речі Посполитої, дуже актуально стояло питання
про право латинського духовенства брати данину з уніатів, проти чого рішуче протестувало з’єднане
духовенство. Серед документів, які Площанський виявив у Холмському архіві, деякі стосуються Волині.
Так, уже 1605 р. король Сигізмунд III видав грамоту, котрою заборонив римо-католицькому
плебану Івану Яблонському брати десятину серед «руси» міста Дубна, тим паче, що отець Лаврентій
Душенка (імовірно уніат) збудував церкву власним коштом і за допомогою вірних3.
Як приклад релігійного конфлікту між уніатами та римо-католиками Площанський наводить
скандал, що мав місце у тому ж місті Дубно 1615 р. Тоді місцевий плебан, озброєний сокирою, разом
з кількома вірними латинського обряду вчинив напад на помешкання місцевого уніатського священика.
Бійка, що спалахнула в будинку, скінчилася пораненням католицького плебана і вигнанням його надвір.
Коментуючи цю подію, Площанський не сумнівався у високих моральних якостях попа-уніата. З цього
приводу він, між іншим, писав: «По нашему мнению, нападение нескольких римо-католических жителей
нового местечка на дом «добраго и честного человека-попа» произошло от подстрекательства плебана,
стремившегося к уничтожению нравственного обаяния русскаго священика и к увеличению своего
влияния на русскую общину»4. Як можна було знищити «нравственное обаяние» священика, напавши на
нього з сокирою, автор, на жаль, не уточнив.
Таким чином, попри заклики Папи, впродовж 1596–1620 рр. римо-католицьке духовенство
Волині не виявило значного інтересу до проблем Уніатської Церкви і не надало їй суттєвої підтримки.
Це пояснюється неприхильним, часом відкрито ворожим ставленням польського духовенства до
з’єднання. Більшість польських духовних не визнавали католицизм у його східному (унійному) варіанті
і, незважаючи на заборону Риму, продовжували працювати в середовищі з’єднаних з метою схилити
останніх до переходу на латинський обряд. Релігійні мотиви тісно перепліталися з польським шовінізмом
багатьох католицьких духовних, які не бажали визнавати собі рівними українців та білорусів. Згодом,
на початку 20-х рр. митрополит Йосиф Рутський, підсумовуючи попередній досвід стосунків з римокатолицьким духовенством Речі Посполитої, з цього приводу писав: «У цьому королівстві з давніх
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часів латинники ставляться до русинів з презирством і відразою, оскільки вони перебували в схизмі.
Але і зараз це відношення не стало кращим. Звичайно, не всі можуть бути теологами, навіть серед
духовних, щоб зрозуміти, що можлива єдність віри при різниці обряду і відрізнити нас від русинів, що
лишилися схизматами. Втім, такий погляд є результатом не помилки знання, а стереотипом мислення,
що, зрештою, не має для нас принципового значення»1.
Складними були також стосунки волинських уніатів з католицьким магнатом князем Янушем
Острозьким. Ставши по смерті батька князя Костянтина володарем величезних маєтностей на Волині,
він міг, спираючись на право патронату, зробити для з’єднання набагато більше, ніж все католицьке
духовенство разом узяте. Саме тому Папа Климент VIII та його наступник Павло V не раз зверталися до
нього з проханнями надати підтримку Уніатській Церкві.
Януш Острозький, як відомо, народився в православній князівській родині і лише згодом, в часи
навчання в Німеччині, навернувся до римо-католицизму. Як часто бувало в подібних випадках, князь
Януш, переконавшись у перевагах Католицької Церкви, стає її ревним прихильником та протектором.
Саме тому в Римі сподівалися, що в його особі унія також знайде надійного захисника. Підстави для
цього начебто були. У своїх листах до Папи та нунція він стверджував, що зайвим є умовляти його
підтримувати з’єднання, оскільки йому, щирому католику, ідея відновлення єдності Церкви близька
і зрозуміла. Не раз обіцяв він докласти зусиль, щоб надати їй всебічну підтримку та сприяння2. Слід
зазначити, що слова свого він частково дотримав. Лишилися згадки про захист ним інтересів Уніатської
Церкви в час роботи сеймів 1603 та 1609 рр. за що князь отримав подяку спочатку від Папи Климента VIII,
а згодом Павла V3.
Однак, попри це, ставлення його до унії було суперечливим і непослідовним. Так, близько 1604
року, коли Іпатій Потій безуспішно намагався добитися визнання своїх прав на Києво-Печерський
монастир, князь Януш Острозький разом зі своїм батьком князем Костянтином клопотався перед
королем про затвердження архімандрита цієї обителі Єлисея Плетенецького, котрий був, як відомо,
православним4. Не поспішав князь Януш також сприяти поширенню з’єднання у своїх посілостях.
Більше того, по смерті єпископа Кирила Терлецького між ним та митрополитом Іпатієм Потієм виникли
серйозні протиріччя щодо нового кандидата на Луцьку кафедру. Князь Януш рішуче заперечував
проти кандидатури Остафія Єло-Малинського, якого рекомендував митрополит. Він стверджував, що
ця людина не може бути єпископом, оскільки своїм недостойним життям викликав до себе ненависть
багатьох жителів Волині. Крім того, Остафій впродовж свого життя мав трьох жінок. А, як відомо, за
канонами Східної Церкви єпископом не міг бути той кандидат, котрий в час свого світського життя мав
більше однієї жінки. Справа Єло-Малинського тягнулася близько року і завершилася кінець-кінцем
остаточним затвердженням останнього Луцько-Острозьким єпископом5.
Можливо, суперечка стосовно кандидатури нового єпископа була однією з причин, внаслідок яких
князь Януш Острозький після 1609 р. і аж до смерті (1620 р.) уже не вдавався до активної підтримки
з’єднання. Більше того, 1616 р. він в числі 19 шляхтичів Волині підписав інструкцію на сейм, одним з
пунктів котрої була скарга на примушення православних приймати унію6.
Проте, було б помилкою пояснювати відхід від протегування князем Острозьким унії лише
особистою антипатією до луцького владики. Слід пам’ятати, що він був католиком латинського обряду
і Римо-Католицькій Церкві надавав у своїх маєтностях найбільше сприяння та підтримки. Не дивно, що
в часи його володіння спадком князя Костянтина польська Католицька Церква починає по-справжньому
глибоко проникати на Волинь. Проблеми ж Церкви східного обряду, як Уніатської, так і Православної,
його цікавили мало.
Antiqua Latinorum in hoc Regno aversio a Ruthenis et contemptus ipsorum, quem illi habuerunt, dum essent
Rutheni in Schismate, remanet ergo nunc eadem; non omnes quippe sunt Theologi, etiam ex Ecclesiasticis, qui bene
intelligant posse stare unitatem fidei cum diversitate Ritus, et nos iam esse diversos ab illis Ruthenis. Apud alios autem
non est error in intellectu, sed in voluntate, quod scilicet ad hoc negotium non afficiantur». — AOSBM. EM. — Vol. I. —
Romae, 1954. — P. 137.
2
Див.: MUH. — ol. I. — Romae, 1964. — P. 236-237, 281-284.
3
Див.: Там само. — Vol. IX–X. — P. 257-258, 322-323.
4
Див.: ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 270.
5
Див.: MUH. — Vol. I. — Romae, 1964. — P. 271 — 272, 274, 280, 282-284, 285-287, 289-292.
6
Див.: АЮЗР. — Ч. 2. — Т. I. — К., 1861. — С. 103-115.
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Впродовж свого життя Януш Острозький фактично зберігав конфесійний status quo на Волині,
який склався на момент смерті його батька. Абсолютна більшість церков східного обряду лишалися
нез’єднаними, але, втративши ієрархію та матеріальну підтримку, поступово занепадали. Порівняно
невелика Уніатська Церква, маючи єпископів та визнання на державному рівні, не мала підтримки
з боку князя Острозького для організованого підпорядкування нез’єднаних єпархій своїй духовній
владі на основі права патронату. Його позиція виглядає цілком логічною, якщо взяти за ключ інтереси
польської Римо-Католицької Церкви, представники якої в такій ситуації могли спокійно вести місійну
діяльність в середовищі православних для навернення їх до латинського обряду.
Не пощастило Уніатській Церкві встановити контакт з іншими представниками римо-католицьких
магнатів і шляхти у справі поширення з’єднання на Волині. Жмудський староста, князь Станіслав
Радзивіл був єдиним з тих, хто відкрито і рішуче підтримав унію, підписавши Луцьку заяву в Сенат
1598 р. Проте наступного, 1599 р., він помер і більшої підтримки з’єднанню надати просто не встиг.
Католицькі магнати Волині в кращому разі лишалися байдужими до проблем унії. Однак, вони
нерідко виступали проти з’єднання в єдиній коаліції з православними та протестантами. Так, 1607 р. в
числі інших шляхтичів вимагали ліквідації унії римо-католицькі князі Януш та Костянтин Заславські1;
1616 р. інструкцію волинським депутатам на сейм, котра містила скаргу на уніатів, підписав, крім
згаданого вище князя Януша Острозького, також князь Юрій Заславський.
Насамкінець, слід зазначити, що впродовж 1596–1620 рр. як духовні, так і світські представники
римо-католицького суспільства Волині в більшості своїй ставилися до з’єднання негативно. Окремі
випадки співпраці уніатів з римо-католиками мали епізодичний характер і не могли змінити загальну
тенденцію цих стосунків. Таким чином, волинські уніати у зазначений період не отримали від свого
потенційного союзника реальної допомоги.
Про внутрішнє життя Уніатської Церкви зазначеного періоду збереглося небагато відомостей.
Луцькі єпископи Кирило Терлецький та Остафій (Євгеній) Єло-Малинський, під духовною владою яких
перебувала більша частина Волинського воєводства, не показали визначних пастирських здібностей.
Небагато інтересу виявили вони також і у справі матеріальної підтиримки Луцько-Острозької єпархії,
яка знаходилася під їх управлінням. Зазнавши великих збитків внаслідок нападів на церковні маєтності
загонів князя Острозького і старости Семашка, вона її дуже потребувала.
Інша ситуація склалася у Володимирській єпархії. Єпископ (згодом митрополит) Іпатій Потій
виявився блискучим проповідником, полемістом і богословом. Тексти його проповідей, листів та
полемічних творів свідчать про високу освіту та ораторський талант автора. На відміну від Луцьких
єпископів, Іпатій Потій приділяв велику увагу підвищенню освіти як духовенства, так і мирян З’єднаної
Церкви. Засновані ним семінарія у Вільні та школа у Володимирі стали першими навчальними закладами
Уніатської Церкви. Активним уніатом виявив себе також наступник Іпатія Потія на Володимирській
кафедрі єпископ Іоаким Мораховський. Його зусиллями було зведено шпиталь і засновано уніатські
братства у Володимирі та Кременці.
До з’єднання за 1596–1620 рр. приєдналося 10-12 монастирів, в тому числі два або три у Володимирі,
два в Луцьку, по одному у Кременці, Литовижі, Дорогобужі, Сарнах, Дубищах та, можливо, у Зимному.
Однак, були це здебільшого напівпорожні монастирі, які потребували грунтовного оновлення чернечого
життя. У деяких із них (Сарненському та Дорогобузькому) в якості ченців доживали віку служебники
магнатів, інші (св. Онуфрія та Св. Спаса у Володимирі) давно вже не мали братії і виконували функції
парафіальних церков. Монастирі, що знаходилися на церковних землях (Пречистенський у Луцьку,
об’єднаний в одне ігуменство з Дубиським монастирем), мали нечисленну братію і використовувалися
єпископами в якості матеріального забезпечення осіб, в яких Церква була зацікавлена2. Початок
реформи Василіанського Чину, яку розпочав митрополит Йосиф Рутський 1617 р., ще не встиг на той
час справити помітний вплив на їх внутрішнє життя і лише у 20-х рр. XVII ст. спостерігаємо їх духовне
оновлення3.

АЮЗР. — Ч. 2. — Т. I. — К., 1861 — С. 66-81.
Так, 1613 року настоятелем Луцького Пречистенського монастиря був Мегленський єпископ грек Йосиф,
який прийняв унію і деякий час тут мешкав. Див.: док. № 137, 140
3
Докладніше див.: додаток «Монастирі».
1
2
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Ймовірно, восени 1614 р. провів свою першу візитацію Волині митрополит Йосиф Рутський, який
разом зі св. Йосафатом Кунцевичем їхав до Києва. На користь цього можуть свідчити дві обставини.
Перша: існують документальні свідчення, що в жовтні цього року Рутський перебував у містечку Ратне
Холмської єпархії, біля самої межі Волинського воєводства1. Якщо взяти до уваги, що уже в грудні цього
року він уже був у Києві, то стає зрозумілим, що найзручніший шлях туди пролягав через Луцьк, Дубно
і Звягель. Друга обставина: збереглися згадки, що 1614 р. учні єзуїтського колегіуму у Луцьку виконали
урочистий панегірик на честь митрополита Рутського українською мовою2. Це, на наш погляд, може
свідчити на користь припущення, що з Ратного до Києва Рутський їхав саме через Волинь. Якщо ж
участь у поїздці до Києва св. Йосафата Кунцевича не є легендою, то маємо можливість припускати, що
цей загальнокатолицький святий хоч і короткий час, але все-таки перебував на Волині після прийняття
духовного сану. Цікаво, що про цей епізод життя св. Йосафата чомусь проминули мовчанкою його
біографи.
Підводячи підсумок вищевикладеному, слід зазначити, що перший етап становлення унії на
Волині (1596–1620 рр.) відбувався у вкрай несприятливій ситуації. Вирішальним фактором, який зірвав
швидке і успішне поширення з’єднання на Волині, був розкол 1595 р. в середовищі унійної коаліції і
перехід на бік православних найавторитетнішого волинського князя Костянтина Острозького. Саме в
результаті його жорсткої позиції уніатські єпископи не змогли поширити свою владу на більшій частині
воєводства, де перебували маєтності Острозьких та прихильної їм шляхти. Смерть князя Костянтина
і перехід його величезних маєтностей до рук сина Януша Острозького суттєво не змінили ситуацію.
Януш Острозький, очевидно, свідомо не допускав уніатів до своїх маєтностей і, водночас, активно не
підтримував Православну Церкву, яка швидко занепадала. Цим самим він створював найсприятливіші
умови для діяльності на Волині римо-католицьких місій задля посилення позицій у цьому регіоні
польської Католицької Церкви.
Таким чином, на 1620 р. ситуація на Волині склалася патова. Більша частина цього регіону,
перебуваючи під патронатом князів Острозьких та Корецьких, лишалася православною і була недоступною
для уніатських місіонерів. Однак, не дивлячись на це, її становище було дуже тяжким внаслідок відсутності
власної ієрархії та офіційного визнання уряду. В умовах, коли зв’язок з Константинополем був дуже
слабким, Православна Церква Волині вступила у смугу тяжкого занепаду.
В свою чергу, З’єднана Церква, хоч і визнана урядом, змогла затвердитися перш за все у повітових
центрах Волинського воєводства — містах Луцьку, Володимирі та Кременці, де унію визнала абсолютна
більшість церков, а також у королівщинах та церковних маєтках. Мали успіх уніати також у західній
частині Волині, яка входила до складу Володимиро-Берестейської єпархії. Очевидно, унія була також
введена у маєтностях активних уніатів — князів Чарторийських, Збаразьких, Козик, а також магнатів
Єло-Малинських. Однак, їх земельні володіння були порівняно невеликі і не могли компенсувати тих
втрат, які зазнали уніати внаслідок відходу від з’єднання князя Острозького.
Склалася, таким чином, ситуація, коли ні уніати, ні православні не могли остаточно затвердити
свій вплив в межах Волинського воєводства. Лише розпад клану Острозьких 1620 р. та радикальні
зміни у церковній політиці як уніатів, так і православних після 1620 р. створили умови для початку
якісно нового етапу у розвитку суспільно-релігійних відносин у цьому регіоні.
Другий етап (1620–1632)
В історії Української Церкви 1620 рік став поворотним. Восени цього року зусиллями козацької
старшини, православного духовенства і шляхти була відновлена православна ієрархія, що її
висвятив Єрусалимський Патріарх Теофан. Це справило величезний вплив на подальший розвиток
міжрелігійних стосунків у польсько-литовській державі. Православне духовенство і шляхта почали
активний наступ на унію з метою її цілковитого викорінення. Для цього було вибрано дуже зручний
момент. Саме тоді, після розгрому польської армії на Цецорських полях, назрівала велика війна з
Туреччиною. Уряд Речі Посполитої лишився практично без армії і для ведення воєнних дій вкрай
потребував допомоги козацького війська. Ця ситуація була вдало використана православними. Їх
депутати на сеймі 1620 р. в обмін на підтримку військової експедиції вимагали визнати в державі
Православну Церкву та знести унію. Причому, православна волинська шляхта в антиуніатських
1
2

Див.: Акты относящиеся к истории Западной России. — Т. IV. — СПб., 1851. — С. 434-435.
Див.: Антонович Д. Триста років українському театру 1619–1919. — Прага, 1925. — С.8
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виступах на сеймі грала не останню роль. Так, лідер православної опозиції чашник Волинської
землі Лаврентій Древинський під час свого виступу, між іншим, заявляв: «Сміливо можу сказати, що
для експедиції проти головного ворога святого хреста ваша королівська милість може потребувати чи
не більшу частину ратників з нашого руського народу. Якщо бачиш останній ще невдоволеного в його
хвилюваннях і просьбах, то як може він грудьми своїми боронити в окопах державу вашої королівської
милості, як може він старатися про вищий мир, не маючи внутрішнього миру, гасити стіни вітчизни, що
горять, не бачачи, щоб гасився внутрішній вогонь горящих домашніх стін?»1.
Частково своєї мети православні досягли. Хоча таємно висвячена православна ієрархія і була
оголошена поза законом, однак практичних кроків для її арешту та ізоляції вжито не було. Більше
того, бажаючи заручитися підтримкою православної шляхти та козацтва, король діяв всупереч своїм
власним розпорядженням. За свідченням М. Петрова, він «... принял благосклонно посланного к нему
митрополитом Иовом владимиро-волынского епископа Иезекииля Курцевича и советовал явиться и
другим новопоставленным епископам»2.
Перемога польсько-козацьких військ над турецькою армією під Хотином сприяла зміцненню
внутрішньої ситуації в Речі Посполитій. Це, в свою чергу, створювало умови для поступової стабілізації
релігійних відносин в державі. Однак, сейм 1623 р. все ще проходив у гострих релігійних дебатах, в
ході яких уніати і православні звинувачували один одного у насильствах. Останні представили перелік
кривд, серед яких, між іншим, згадувалося про захоплення церков на Волині уніатськими єпископами
Мораховським та Почаповським. Згадувалося, що у Кременці, Луцьку, Рівному та інших містах в руках
уніатів знаходяться всі церкви3.
Спроби короля створити комісію на чолі з польським примасом Гембицьким для досягнення компромісу
між уніатами і православними шляхом проведення спільного синоду лишилися марними. Михайло
Грушевський так прокоментував цю невдачу : «Православні владики заявили, що Собор не потрібний, бо
ніяких диспут релігійних бути не може, та й мусів би відбутися під проводом царгородського патріарха. З
становища православних се було льогічно, але сойму се не могло здати ся нічим иньшим як тільки прикрою
упертістю. Потрібний був по його гадці компроміс, а він не міг обійти ся без уступок обосторонніх»4.
Сейм, отже, не приніс православним жодних реальних успіхів. За словами уніатського митрополита
Йосифа Рутського, лідер православних Волині пан Лаврентій Древинський говорив йому прямо :
«Бачимо, що нічим ми не осягнемо проти вас, поки сей король живий, але під час безкоролів’я ми всіми
силами піднімемо ся на вас. Ми посміяли ся з сього, — писав далі Рутський, — бож справді тільки
сміяти ся з сього. Королеві Бог дасть довге житє; зросте й наших число; не забракне і ласки престолу
апостольського, що своїми впливами подвигне проводирів нашої держави; і те що від Бога — поміч
його свята»5.
Як бачимо, загальна сутуація в межах Речі Посполитої на початку 20-х рр. XVII ст. дала можливість
православним досягти значних успіхів у їх боротьбі з уніатами. Однак, на Волині в цей же час сталися
події, що були мало помітні на тлі великої державної політики того часу, проте вони справили великий
вплив на подальшу зміну релігійної ситуації в цьому регіоні. Перша з них стосувалася долі могутньої
родини князів Острозьких. Приблизно в той же час, коли за цілковитої секретності патріарх Теофан
висвячував у Києві православну ієрархію, помер останній представник чоловічої лінії магнатської родини
Острозьких князь Януш. Як уже зазначалося вище, він був римо-католиком і надавав своїй Церкві велику
підтримку. Не дивлячись на неодноразові звернення Риму, до унії ставився холодно, дієвої підтримки їй
не надавав, а часом своїми діями стримував її поступ у своїх володіннях. Тепер величезні маєтки князів
Острозьких переходили до покатоличених онуків князя Костянтина — магнатів Заславських. Оскільки
вони виявляли більше симпатій до з’єднання, ніж їх попередники, уніати мали великі надії на поступ
своєї Церкви на Волині.
Другою визначною подією, котра посилила позиції уніатів у цьому регіоні, було призначення
по смерті єпископа Євгенія Єло-Малинського (помер на початку 1620 р.) на Луцьку кафедру Ієремії

Історія України в документах і матеріалах. — Т. ІІІ. — К., 1941. — С. 55-56.
Петров М. Волынь. — СПб., 1888. — С. 152.
3
Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. VIІ. — К., 1995. — С. 501.
4
Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. VIІ. — К., 1995. — С. 506.
5
Там само. — С. 508.
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Почаповського. Це був високоосвічений, енергійний та талановитий владика, що належав до нової
генерації ченців зреформованого Василіанського Чину. Ставши за Луцького єпископа, Почаповський
почав активно працювати на ниві закріплення та поширення унії, в чому, повторимо, мали дуже скромні
успіхи його попередники Кирило Терлецький та Євгеній Єло-Малинський. Згодом перший літописець
унії Холмський єпископ Яків Суша у своїй роботі «De laboribus unitorum» так охарактеризує його
пастирську діяльність: «Знаходився у стані спокою також Луцький єпископат, де блаженної памя’ті
Ієремія Почаповський протягом усього свого життя старанно в часи короля Сигізмунда III унію
поширював, привівши до послуху майже всі міста, містечка та села своєї єпархії. Кафедру прекрасно
відбудував, права на маєтки чудесно відновлював та зазнавав ран на тілі. Користувався багатолюдними
зборами для навернення народу до унії та видав невеличкий твір проти схизматів»1.
Крім цих двох обставин, котрі в подальшому вплинули на успіхи унії в Луцько-Острозькій єпархії,
хотілося б звернути увагу ще на один важливий факт. Як відомо, на початку 20-х рр. XVII ст. на землях
Корони і Великого князівства Литовського прокотилася хвиля антиуніатського руху. Спалахнули погроми
у Вітебську, Києві, Шаргороді, Овручі та в ряді міст Галичини. Було вбито Полоцького архієпископа
св. Йосафата Кунцевича, декана шаргородського о. Матея, кількох василіанських ченців та священиків. В
ряді місць постраждали також відпоручники уніатських вірних.
На відміну від інших воєводств Речі Посполитої, в той час на Волині зберігалася відносно спокійна
ситуація. Хоча боротьба між прихильниками і противниками унії і набувала тут часом гострих форм, але
велася в основному на шляхетських сеймиках і не виливалася у відкриті збройні зіткнення та штурми
церков, які можна було спостерігати у Полоцькій та Перемиській єпархіях.
Невдача православних на сеймі 1623 р., а також гучні процеси пов’язані зі справою про вбивство
уніатського архієпископа Йосафата Кунцевича (листопад 1623 р.), призвели до різкого зниження їх
активності аж до початку 30 -х рр. Це не могло не вплинути на ситуацію в єпархіях, зокрема на Волині.
Тут релігійна ситуація мала свою специфіку. Незважаючи на наявність в межах Волинського воєводства
впливової православної шляхти та братства у Луцьку, православний митрополит Йов Борецький не зміг
практично поширити тут свою канонічну владу. Висвячений на Луцьку кафедру Патріархом Теофаном,
єпископ Ісаакій Борискович не знайшов необхідної підтримки на Волині. Хоч і вважалося, що він мав свій
осідок у Степанському монастирі, однак більшу частину свого часу він проводив у Києві2. Незрозумілу
позицію зайняв також православний Володимирський владика. Про його діяльність на початку 20-х рр.
М. Петров писав: «Иезекиль Курцевич получил в 1623 году, по воле князя Заславского, в свое управление
Дерманский монастырь и там будто бы старался склонять монахов к унии, а в 1625 году прибыл в Москву,
получил в управление архіепископию Суздальскую и скончался в Казанском Зилантовом монастыре после
1640 г.»3.
Таким чином, православні єпископи, висвячені на волинські кафедри, не змогли підняти у
місцевих парафіях помітного протиунійного руху, який в той час можна було спостерігати в Білорусії та
Галичині, і змушені були врешті-решт залишити Волинське воєводство. Мабуть, це і дало можливість
митрополиту Йосифу Рутському у своїй реляції до Риму від 1624 р. сповістити, що Луцький єпископ
Ієремія Почаповський «...поступово низложив схизму»4.
Успішне для уніатів завершення сейму 1623 р. та розпад неприхильного до з’єднання клану родини
Острозьких створило сприятливі умови для поширення свого впливу в межах Волинського воєводства. Першим
вагомим успіхом уніатів після зайняття Луцької єпископської кафедри Ієремією Почаповським було переведення під
їх юрисдикцію Жидичинського монастиря св. Миколая. Це сталося 1620 р. після смерті відомого нам архімандрита
Григорія-Гедеона Балабана, що в запеклій боротьбі з єпископом Кирилом Терлецьким зумів утримати за собою
монастир і керував ним впродовж 25 років. Щойно після його смерті на прохання митрополита Рутського

1
«Cessit etiam Luceoriensis Ep.patus, in quo piae memoriae Hieremias Poczapowski, cum per totam vitam
suam zelossissime tempore Sigismundi Regis Unionem promoveret, omnes ferme civitates et oppida et villas eidem
subjecit. Cathedram excellenter reformavit, bona mirabiliter jure vindicavit cum summo distrimine vitae suae et injuriis
in corporeacceptis. Concionibus frequentissimis ad convertendum populum usus est, atque opusculacontra shismaticos
edidit». AOSBM. LE. — Vol. II. — Romae, 1973. — P. 311.
2
Див.: Петров М. Волынь. — СПб., 1888. — С. 155.
3
Там само. — С. 155.
4
«...sensim sine sensu Schisma deponit». AOSBM. EM. — Vol. I. — Romae, 1954. — P. 113.
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та деяких представників волинської шляхти король Сиґізмунд ІІІ листом від 10 березня 1621 р. надав
Жидичинську архімандрію волинському шляхтичу о. Никодиму Шибинському1. Перехід в унію цього
монастиря значно покращив фінансове положення З’єднаної Церкви на Волині. Досить сказати, що
за переписом населення 1629 р. Жидичинській архімандрії належала 1/3 всіх підданих, котрі мала
Уніатська Церква в межах Луцького і Кременецького повітів2.
В середині 20-х рр. XVII ст. уніати значно укріпили своє становище на Волині. Як уже згадувалося,
на сеймі 1623 р. православні скаржилися на захоплення ними всіх церков у Луцьку, Кременці та Рівному.
Однак, не тільки простим підпорядкуванням собі церковних парафій поширювали свій вплив уніати.
Особливу увагу вони приділяли наверненню до з’єднання тогочасної знаті з числа освіченої частини
православного духовенства. І слід визнати, що в цьому напрямку уніати досягли помітних успіхів.
Так, 1625 р. приймає унію колишній ректор Київської братської школи, автор віршів на смерть
гетьмана Сагайдачного, відомий письменник свого часу Касіян Сакович. Завдяки підтримці протектора
з’єднаних князя Олександра Заславського, він згодом став за дубенського архімандрита і керував трьома
уніатськими монастирями до 1639 р.
Але найбільшим успіхом з’єднаних в моральному плані було навернення до унії колишнього
аполоґета православних та запеклого ворога уніатів Полоцького архієпископа Мелетія Смотрицького.
Сталося це влітку 1627 р. за допомогою і підтримкою князя Олександра Заславського. Для заохочення
він за правом патронату надав Смотрицькому Дерманський монастир, що з того часу став одним з
найміцніших унійних осередків на Волині. Саме тут, у Дермані, провів Смотрицький останні роки
свого життя, віддавши всі свої сили літературній та проповідницькій діяльності.
Проте успіхи уніатів на Волині у цей період були сильно зіпсовані внаслідок скандалу, що виник
навколо відомої уже нам Жидичинської архімандрії св. Миколая. Перший уніатський архімандрит
о. Никодим Шибинський виявився людиною свавільною та підступною. Розтрата церковних маєтків,
напади на земельні володіння сусідів, повний розвал чернечого життя в монастирі призвели до того,
що 1625 р. Никодима Шибинського було віддано під суд митрополита Йосифа Рутського. Викритий
у численних злочинах, в тому числі у вбивстві та перелюбі, він був позбавлений духовного сану і
ув’язнений у віленській монастирській тюрмі на шість років. Справа Шибинського набула такого
розголосу, що була винесена на розгляд загальноцерковного Собору у Кобрині, який підтвердив вирок
митрополичого суду3.
Події навколо Жидичинського монастиря св. Миколая свідчать, на наш погляд, про слабкість
на початку 20-х рр. XVII ст. волинського уніатського чернецтва. Реформи Василіанського Чину, що
їх розпочав в Білорусі митрополит Й. Рутський 1617 р., очевидно, ще не встигли поширитися по
монастирях Волинського воєводства. Саме внаслідок цього і стала можливою довга (близько 4 років)
і, по суті, безкарна діяльність архімандрита найбільшого на Волині Жидичинського монастиря.
Політичне зміцнення позицій і впливу З’єднаної Церкви на Волині в середині та другій половині
20-х рр. XVII ст. співпало із загальним покращанням релігійної ситуації на користь унії в більшості
регіонів Речі Посполитої. Як відомо, після загибелі у Вітебську Полоцького архієпископа св. Йосафата
Кунцевича православна опозиція була на деякий час нейтралізована, внаслідок чого релігійна напруга
в державі значно послабилася.
Скориставшись сприятливою ситуацією, уніати в цей час вели напівтаємні переговори з
православними єпископами, в ході чого розроблялися проекти об’єднання двох українських церков на
базі Київського патріархату. Ідеологом примирення і з’єднання уніатів і православних був архієпископ
Мелетій Смотрицький, що якраз тоді очолював Дерманську уніатську архімандрію на Волині. Ідея
примирення знаходила прихильників також серед православного суспільства. До їх числа належав такий
авторитетний і впливовий діяч, як волинський чашник Лаврентій Древинський, і це давало уніатам
надію на успіх об’єднавчого процесу.
Мабуть, сприятлива ситуація в релігійній сфері, що складалася як на Волині, так і в більшості регіонів
Речі Посполитої, спонукала прихильників з’єднання вжити рішучих заходів, спрямованих на остаточну
перемогу унії в межах Володимирської та Луцько-Острозької єпархії. З цією метою, ймовірно, у грудні
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 496.
Баранович О. Залюднення Волинського воєводства. — К., 1930. — С. 33.
3
Докладніше див.: додаток «Монастирі».
1
2

28

1628 р. прибув на Волинь уніатський митрополит Йосиф Рутський. Він розраховував провести візитацію
місцевих парафій і, перш за все, тих, котрі ще не були приведені до унії та перебували під патронатом
місцевих авторитетних і багатих католицьких маґнатів. Митрополит мав надію добитися від них сприяння
в справі поширення з’єднання серед їхніх підданих. Поїздка ця була дуже важкою для Рутського. Близько
1627 р. його спіткала тяжка хвороба, що невпинно руйнувала здоров’я митрополита і стала за причину
його смерті 1637 р. Але вже тоді, 1628 р., Рутський не був певен, що проживе більше року. Саме тому він
поспішав узимку, в складних комунікаційних умовах, на Волинь, щоб устигнути втілити в життя свої давні
унійні плани. З цього приводу він у своєму листі, між іншим, писав: «Є троє могутніх маґнатів Волині,
що мають під своєю владою найбільше церков грецького обряду, котрі майже всі схизматичні. Це нащадки
князя Острозького, князі Заславські та князь Корецький. Цієї зими треба відвідати усіх цих князів, оскільки
вже через рік мені необхідно вертатися до Литви і я, мабуть, ніколи більше не побачу Волині»1.
Прибувши на Волинь, митрополит Рутський зустрівся з архієпископом Мелетієм Смотрицьким.
Його вплив і авторитет серед значної частини православного суспільства лишався досить високий, тому
митрополит сподівався, що Смотрицький зможе багатьох переконати у необхідності прийняти унію.
Очевидно, у перших числах 1629 р. вони прибули до Дубна, де в околицях (як і в самому місті) знаходилися
володіння князя Олександра Заславського. Цей магнат одразу надав повну підтримку діяльності
Рутського і Смотрицького, внаслідок чого останні без перешкод розгорнули успішну релігійну агітацію.
На багатолюдних зборах православних активно проповідував Мелетій Смотрицький, про що писав до
Риму митрополит Рутський у своєму листі від 9 січня 1629 р.: «Мелетій, одягнений в архієрейські ризи,
звернув свою промову до тих, що зібралися, добрими словами привітавши схизматів, і став викривати
хибність їх вчення, віддаючи послух Папі Римському. Наводив різні писання щодо його Святійшества
та перераховував витяги, що свідчать про його вищу владу в Церкві Божій. Багато іншого додавав він
з великим духом, так що аж сльози на очі присутніх навернув. І так службу божу правив, що якби не
скувала хвороба князя2 уже б вся округа цього міста3 та інші міста, що лежать поруч, навернулися б, в
котрих нараховується тридцять парафій»4.
В цьому ж листі митрополит сповіщав про перехід в унію трьох дубенських монастирів: двох
чоловічих і одного жіночого. Однак позиція місцевого білого духовенства лишалася поки що непевною.
Митрополит згадує про прихований опір православного дубенського протопопа і висловлює надію, що з
іншими духовними легше можна буде порозумітися. В цілому візитація Рутським і Смотрицьким міста
Дубна пройшла успішно. Відкритого опору їх діяльності з боку місцевого українського населення вони не
зустріли. Натомість, під юрисдикцію уніатської митрополії повністю перейшла Дубенська архімандрія,
котру, ймовірно, тоді ж очолив відомий український письменник-полеміст Касіян Сакович.
Про хід візитації інших регіонів Волині одержуємо інформацію зі звіту, що його склав Рутський
після своєї подорожі. З нього дізнаємося, що після Дубна митрополит відвідав давню духовну та
ідеологічну твердиню православних місто Острог. Але тут ситуація виявилася набагато складнішою,
ніж у Дубні. Насамперед виявилося, що місто було поділене між двома маґнатами з дому Острозьких.
Перша частина міста належала неповнолітньому князю Владиславу Заславському і перебувала в той
час під опікою одного з королівських сенаторів. Оскільки цей сенатор був протестантом, то митрополит
Рутський не одержав дозволу провести візитацію православних церков у цій частині Острога. Друга
частина міста належала княгині Анні Острозькій. На її підтримку Рутський серйозно розраховував,
але на той час Острозької не було в місті і митрополит очікував на її повернення. Тим часом в Острозі
«Tres sunt ex potentioribus magnatibus in Volinia, qui plurimas ecclesias ritus graeci et subditos fere omnes
habent schismaticos: successores ducum ab Ostrog, duces Zaslavienses et dux Korecensis; omnes hos adire necessarium
esse duxi, quia post annum iam mihi redendum erit in Lithuaniam, et forte nunquam amplius videnda Volinia». MUH. —
Vol. IX–X. — Romae, 1971. — P. 715.
2
Йдеться про князя Олександра Заславського, який хворів на подагру.
3
Місто Дубно.
4
«Ubi Meletius, pontificaliter indutus, fecit sermonem ad illos, qui aderant, claris verbis valedicendo schismati,
quamnando doctrinam illorum, reddendo obedientiam Summo Pontifici, nominando ipsum et diversos titulos convenientes
Suae Sanctitati et exprimentes supremum ipsius in Ecclesia Dei regimen enumerando; multa alia addidit cum magno
spiritu, ut lachrimas nobis audientibus eliceret. Et sic sacram pontificale celebravit, et nisi infirmitas ducis impedivisset,
iam omnia circa hoc opidum et alia loca adiacentia ipsi, in quibus triginta circiter parochiae numerantur, transacta fuisset»;
MUH. — Vol. IX–X. — Romae, 1971. — P. 691.
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противники з’єднання розповсюджували чутки, що митрополит прибув до міста, щоб відібрати в
православних їхні церкви. Внаслідок цього серед частини острозьких міщан почалися хвилювання.
За свідченням Рутського, в місті була лише одна уніатська церква, що її недавно надала княгиня Анна
Острозька. Там служив священик, що лише віднедавна приступив до унії. Саме в цій церкві в день
святих Атанасія та Кирила Александрійських виступив з проповіддю митрополит Рутський. День
для проповіді був вибраний не випадково. Маючи серед слухачів багато православних, що прийшли
послухати літургії, митрополит став доводити необхідність унії, спираючись на вчення саме цих двох
святих Східної Церкви, день пам’яті котрих відзначався. Проповідуючи унію серед народу, Рутський,
однак, головну надію на успіх з’єднання в Острозі покладав на позицію місцевого протопопа.
Він користувався повагою і авторитетом серед православних вірних і на навернення його серйозно
розраховував митрополит. «Про цього протопопа, — писав у своєму звіті Рутський, — чув я від багатьох
мужів католицьких, що мешкають у цьому місті, що він нічого не говорить публічно або приватно
проти артикулів віри, за виключенням примату Папи, але і про це говорить помірно. Вивчає латинь, знає
грецьку мову. Зробити, однак, ми з ясновельможним Мелетієм, що був зі мною, нічого не змогли. Коли
він відвідував нас вночі, обіцяв змінити свою долю. Коли ж Мелетій прийшов після заходу до нього сам,
протопоп не виконав своєї обіцянки. Можливо, в майбутньому трапиться так, що він таки змінить свою
долю, чого не сталося нині»1.
Є підстави припускати, що за острозького протопопа, про котрого пише митрополит Йосиф
Рутський, був рідний брат Мелетія Смотрицького о. Стефан. У листі зазначено, що протопоп знав
грецьку і вчив латинську мову. Острозький літописець згадує під 1636 роком Стефана «пречиського»,
який перший після «острозької трагедії» прийняв унію. При цьому зазначається, що він знав грецьку
і латинську мову. В свою чергу, Ігор Мицько у своєму дослідженні з історії Острозької академії пише,
що літописний о. Стефан був за брата Мелетію Смотрицькому2. Беручи до уваги, що знання грецької
та латинської мови серед нижчого і навіть середнього прошарку українського духовенства було доволі
рідкісним явищем, вважаємо за можливе припускати, що острозький протопоп, про котрого писав
Рутський, та Стефан Смотрицький, що прийняв з’єднання 1636 р., були однією і тією ж особою.
Не одержав сподіваної підтримки Рутський і під час зустрічі з Анною Острозькою. Княгиня
поставилася до унійних планів митрополита цілком прихильно, але вважала за краще відкласти їх втілення
до остаточного врегулювання справ, пов’язаних з поділом спадщини князя Януша Острозького.
Покинувши Острог, митрополит виїхав у маєтності князя Корецького, де, за його словами, було
близько 100 парафій і три монастирі — два чоловічі і один жіночий в місті Корці3. Однак тут Рутський
зазнав повної невдачі. За його власним зізнанням, місцевий протопоп «...не стільки схизмат, скільки
єретик, людина небезпечна»4. Тому митрополит не мав надії навернути його в унію. Хоча митрополит
Йосиф Рутський і не називає імені корецького протопопа, однак можна припустити, що в даному разі
йдеться про Лаврентія Зизанія, котрого Михайло Грушевський вважав за видатного православного
богослова5. Саме він в серпні 1628 р. на православному Соборі у Києві входив до експертної комісії, яка
засудила книгу Мелетія Смотрицького «Apologia».
В свою чергу, князь Корецький хоч і був католиком, однак не тільки не підтримав Рутського, але навіть не виявив
до нього, як до митрополита, належної пошани. Ставився до Рутського з погордою і зверхньо. Так нічого і не досягши в
маєтностях Корецького, митрополит мусив повернутися до Дубна, звідки і почалася його подорож по Волині.
В цілому січнева візитація волинських парафій мала лише частковий успіх. Рутському вдалося,
спираючись на підтримку князя Олександра Заславського, скріпити вплив унії в межах його
маєтностей і, перш за все, в м. Дубні, що з того часу стало одним з найважливіших унійних центрів

«De eodem protopapa audivi a multis viris catholicis incolis illius civitatis, quod nihil dicat publice vel privatim
contra articulos fidei, excepto solo primatu Papae, sed et in illo modeste; studuit latine et scit graece; efficere tamen non
potuimus cum R.mo Meletio, qui fuit mecum, ut visitaret nos etiamsi noctu, promisit se id facturam alia vice, quando solus
Meletius veniret eo, et venit post octiduum, sed protopapa non stetit promissis; fortasse alia vice fiet, quod non factum est
nunc». MUH. — Vol. IX–X. — Romae, 1971. — P. 716.
2
Мицько І. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576–1636). — К., 1990. — С. 112.
3
MUH. — Vol. IX–X. — Romae, 1971. — P. 717.
4
«...qui non tantum est schismaticus, sed mere haereticus, homo pestilens...». — Ibidem, P. 716.
5
Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. VIІI. — К., 1995 — C. 77
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Волині. Завдячуючи своєму успіху князю Заславському, митрополит Йосиф Рутський з великою пошаною
згадував його в своїх листах, підкреслюючи особливу роль у ширенні та підтримці унії. Так, завершуючи
свій звіт про візитацію Волині, він з цього приводу, зокрема, писав: «Цей добрий князь є ініціатор всіх
благ, що є на Волині, як щодо ясновельможного Мелетія1, так щодо церков дубенських та монастирів.
Адже маємо в Дубні три монастирі, та чотири, сім, безліч мати їх будемо; також церкви всі наші в місті, а
схизматам немає жодної, незважаючи на спроби відвернути це шляхом багатих дарунків»2.
Однак, Рутський не полишав надій поширити вплив з’єднання на нові регіони Волині. В листопаді
цього ж, 1629 р., після невдачі об’єднавчого синоду у Львові він виїхав для візитації Київщини. Шлях
його мандрівки пролягав через Луцьк, тому митрополит по дорозі вирішив відвідати декотрі північні
волинські парафії, що були значно віддалені від єпископських столиць. Якраз тут, серед боліт та глухих
лісів стався напад мешканців містечка Степань на ескорт митрополита Рутського. Згодом перший
літописець історії Уніатської Церкви Холмський єпископ Яків Суша у своєму творі «De laboribus
unitorum» так писав про ці події: «Коли візитував згаданий митрополит Волинь та Степань, місто князя
Острозького, приступив підбурений до заколоту натовп зі зброєю, камінням та грязюкою. З великим
криком почав тіснити уніатів і митрополит напевно був би вбитий, якби намісник замку не прибув би
на допомогу. Один із народу кинув спис із залізним вістрям просто в повозку Рутського, що стояла
перед почесною сторожею, як звичай, і мало не вбив візника, якби той не ухилив перед ударом голову,
так що вістря списа встромилося в обрамування повозки. З числа священиків Рутського деякі були
побиті камінням, деякі палицями»3. Версію єпископа Якова Суші в основних рисах підтверджують
документи комісарського суду, який розглядав цю справу. Під час розгляду справи степанські міщани та
духовенство рішуче заперечували свою причетність до згаданого інциденту, намагаючись перекласти
всю відповідальність на жителів сусідніх сіл, найнятих для охорони Степанського замку4. Факт нападу на
митрополичий ескорт прирівнювався до замаху на особу митрополита і вважався тяжким кримінальним
злочином. Однак, опікуни князя Владислава Заславського фактично взяли під свій захист православне
населення Степаня і не дозволили провести в місті екзекуцію. Саме тому ще деякий час Степань
лишався неспокійним для уніатів містечком. Як випливає зі скарги єпископа Ієремії Почаповського від
9 листопада 1630 р., степанський староста Рафаїл Збожек разом зі степанськими міщанами у вересні
цього року незаконно ув’язнили призначеного ним до Степаня священика Атанасія5. Про релігійний
аспект цього конфлікту у скарзі Луцького єпископа не йдеться, однак, взявши до уваги події річної
давності, можна припустити, що таким чином степанські міщани висловили протест проти призначення
до їх міста уніатського священика.
Повернемося, однак, до подій листопада 1629 р. Степанський інцидент не вплинув на плани
митрополита Йосифа Рутського. Незважаючи на небезпеку, він разом зі своїми супутниками виїхав
для візитації Київщини, де майже не було уніатських парафій, зате було вороже настроєне до з’єднання
місцеве духовенство та козаки, що вже мали за своїми плечима досвід уніатських погромів. Саме
тут застала його звістка про смерть у Львові князя Олександра Заславського, котра і зумовила
подальші дії митрополита. У своєму листі до нунція Сантакроче він з цього приводу писав: «Поблизу
Києва я дізнався про смерть блаженної пам’яти князя Олександра з Острога Заславського,
київського воєводи, великого протектора святої Унії, що навіть тільки цим має заслуги перед
Церквою Божою. Тому я скоротив термін перебування в цих краях та поспішив на його похорон,
Мелетія Смотрицького.
«Iste bonus dux author est omnium bonorum, quae facta sunt in Volinia, tam circa R.mum Meletium, quam circa
ecclesiasticos Dubnenses et monasteria. Iam enim Dubnae habemus tria monasteria et quartum, septem inde miliaribus,
ecclesias omnes in civitate, et pro schismaticis nulla relicta est, etiamsi magnis donis emere conati fuerint». MUH. —
Vol. IX–X. — Romae, 1971. — P. 717.
3
Visitat ille Volhyniam et Stephanum, Ducum ab Ostrog civitatem, ingreditur, tumultu populus excitato, adeo eum
insectari, lapidibus sordibusque impetere cum grandi vociferatione scommatibusque coepit, ut occisus fuisset, nisi in
adjutorium capitaneus arcis ejus accurrisset. Projeceret tunc quidem ex populo ferreum accutum ligonem in ipsam Rutscij
rhedam, statemque in fulcro penes rotam, ut moris est, satellitemferme decolavisset, nisi ille satelles inclinato capite ictum
fefelisset, ita ut ligo ille ferreus accumire suo in columnellam ferream rhedae impegerit. Ex clero autem Rutscii et lapidibus
aliqui et baculis excepti sunt». AOSBM. LE. — Vol. II. — Romae, 1973 — P. 306-307.
4
Див.: док. № 219.
5
Див.: док. № 221.
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після чого я прибув до Дубна. Там я говорив з князем Владиславом Заславським, що є ще
неповнолітній, але має право на спадок, а також з його опікунами. Вони погодилися у маєтках цього
князя підтримувати унію там, де вона є, і поширити її там, де з’єднання немає. Я попросив, щоб цю
згоду вони дали в письмовій формі, що і було зроблено. Цю копію листа, що був даний в польській мові,
Ясновельможному та Шановному Панству Вашому посилаю. Обтяжений я цими справами, вже визнаю,
що немає великої необхідности в моєму перебуванні в цих краях волинських. Ясновельможні єпископи
наші Володимирський і Луцький в свій час приведуть усе до виконання. Знати однак необхідно, що
маєтки цього юного князя займають велику частину Волині та багато тисяч душ нараховуються там, які
всі є грецького обряду»1.
Таким чином, митрополит Рутський досяг великих успіхів: унія була введена в маєтностях князя
Владислава Заславського, в котрих проживало (згідно з переписом 1629 р.) близько 15 % населення
Луцького і Кременецького повітів. Це рішення було офіційно проголошене в листі князя Владислава від 16
лютого 1630 р. Необхідність підпорядкування церков східного обряду уніатській митрополії він пояснював
так: «...widze, iż po te czasy barzo szkodzi duchownym ruskim w schizmie zyiącym, ze ich prezwiterowie iako
owce błedne sine legitimo pastore chodzą: przeto z powinnosci moiey katolickiey, chcąc rząd a nierząd miedzy
duchownemi ruskimi, w maiętnosciach moich zyiącymi, widzieć, wszyztkich swieszczennikow pod władze y
iurisditie legationis illorum pastoribus, metropolie y episkopom albo władykom, ktorzy w iednosci s kosciołem
swiętym katolickim rzymckim są...»2. Крім того, князь Владислав у цьому листі під загрозою позбавлення
маєтностей заборонив своїм слугам — шляхтичам чинити кривди уніатам.
Мабуть, саме під впливом останніх успіхів на Волині, того ж 16 лютого 1630 р. архієпископ
Мелетій Смотрицький написав листа до Папи Урбана VIII. Це урочисте послання було написане
високим стилем. Смотрицький наголошував на високому авторитеті, що ним користується Папа в Речі
Посполитій. Зазначав, що двома його руками у цій державі є духовенство і вірні, на котрих можна
покластися. В зв’язку з цим Мелетій урочисто проголошував: «Постає в королівстві Польському унія,
і слово це скоро буде явним!»3.
Однак, впровадження з’єднання не обійшлося без ряду локальних конфліктів з православними. За
свідченням Йосифа Рутського, православна шляхта, що знаходилася у васальній залежності від князя
Владислава Заславського, відправляла до нього делегації з петиціями про вигнання з його маєтностей
уніатських священиків і, найперше, дубенського протопопа. Мали місце окремі антиунійні виступи
на Волині, внаслідок чого місцеве з’єднане духовенство переживало небезпечні часи. Черговий раз
збунтувалися проти Мелетія Смотрицького піддані Дерманського монастиря, але і цього разу виступ
вдалося втихомирити. В цілому, на час переходу в унію підданих князя Заславського, ситуація на
Волині на початку 1630 р. була неспокійною, але до масових виступів противників з’єднання не дійшло.
Очевидно, зіграла в цьому роль рішучість самого князя і його опікунів у справі поширення з’єднання,
а також активна підтримка уніатів Дубна з боку київського римо-католицького біскупа Богуслава
Радошевського. Рутський навіть просив нунція Сантакроче надіслати йому заохочувального листа в
нагороду за ревність у справах віри4.
Впродовж зазначеного періоду до з’єднання приступило 5 волинських монастирів, в т. ч. три
у Дубно (два чоловічі та один жіночий), а також Дерманський і Жидичинський. Водночас, уніати
втратили Пересопницький монастир, котрий у них відібрали римо-католики5 В цілому, у 20-х – на початку
«Prope Chioviam rescivi de funere piae memoriae ducis Alexandri ab Ostrog Zaslaviensis, Palatini Chioviensis,
magni promotoris Unionis sanctae, et insigniter vel hoc solo titulo meriti de Ecclesia Dei; abbreviavi tempus mansionis
meae in illis partibus et testinavi ad hoc funus, quo peracto veni Dubnam, ubi tamen cum duce Vladislao Dominico,adhuc
minorenni, capaci tamen, et cum tutoribus ipsius contuli de promovenda Unione ubi est, et de introducenda ubi non est,
in bonis illius ducis, assenserunt; rogavi ut hoc darent in scriptis, et dederunt, cuisque scripti copiam polonicam, qualis
data fuit, Ill.mae ac R.mae Dominationi Vestrae mitto, gravisus sum plurimum de hoc; iam enim existimo non amplius
esse necessarium mansionem meam in his partibus Volhinensibus; R.mi episcopi nostri Vlodimiriensis et Luceoriensis ad
effectum dedecent suo tempore; scire autem necesse est bona huius iuvenculi ducis occupare magnam partem Volhyniae,
et multa millia myriadum horum numerari in iis, qui omnes sunt ritus graeci». AOSBM. LE. — Vol. I. — Romae, 1972. —
P. 213-214.
2
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 611-612.
3
«Fiat in regno Poloniae Unio; et verbo ocius facta conspicietur». AOSBM. LE. — Vol.  I. — Romae, 1972. — P. 209.
4
Ibidem. — P. 215.
5
Див.: додаток «Монастирі»
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30-х рр. XVII ст. на Волині унії дотримувалося 11-13 монастирів1. Проте, за даними Ісидора Патрила,
тільки Дорогобузька архімандрія була інкорпорована до зреформованого Чину св. Василя Великого2.
У третьому десятилітті XVII ст. стосунки між Уніатською та Римо-Католицькою Церквами в
Речі Посполитій різко погіршилися. Причиною тому була позиція польського духовенства, котре
в більшості своїй байдуже, а то і відкрито негативно ставилося до з’єднання. Спрацьовували давні
стереотипи, згідно з якими католицизм асоціювався передусім з латинським обрядом, а православний
обряд і слов’янська мова в богослужінні — з церковним розколом, невіглаством та єресями. Не дивне
роздратування латинського духовенства тим фактом, що люди, які продовжують належати до східного
обряду, почали претендувати на право бути рівними з римо-католиками. При цьому рідко бралося до
уваги, що уніати визнають догмати Вселенської Церкви, і, отже, є правовірними католиками. Саме
тому, польське католицьке духовенство активно перетягувало уніатів до латинського обряду, ігноруючи
неодноразові заборони Риму.
Подібна ситуація спостерігалася також на Волині. Луцькі католицькі біскупи досить холодно ставилися
до Уніатської Церкви. Один з них, Андрій Липський, хоч і не виявляв, на відміну від інших латинських
єпископів, відкритої ворожості до з’єднання, однак ставився до неї з відвертим скепсисом. У своїй реляції про
стан Луцької латинської дієцезії він з цього приводу, між іншим, писав: «Унія зі святою Римською Церквою від
небагатьох вірно та безкорисливо зрощена та розсіяна, по різних місцях затримується, оскільки без рішення
та згоди усього кліру, шляхти та народу руського, але легковажністю та амбіційністю небагатьох складена
була. Змова схизматів, спрямована на її знесення постійно працює за допомогою грецьких шпигунів»3
Непростими були також стосунки на рівні плебаній та протопопопій. Всередині 20-х рр. знову почалися
процеси між уніатським та латинським духовенством Дубна з приводу претензій католиків на стягнення
десятини «з Русі»4. Широкого резонансу набула також скандальна історія, яка сталася весною 1625 р. в
Луцьку. Саме тоді римо-католики під керівництвом пріора домініканського монастиря напали, пограбували
та на деякий час захопили уніатську церкву св. Дмитра, а також маєток Коршовець, що їй належав5.
1630 р. сталася ще одна подія, яка явно не сприяла взаємопорозумінню між з’єднаними та
латинниками. Князь Микола Чарторийський (римо-католик) за правом патронату передав давній
український монастир у Пересопниці клеванським єзуїтам. Цей акт затвердив своїм листом король
Сигізмунд III. Монастир на той час був, ймовірно, уніатським, і це спонукало Галицького єпископа
Рафаїла Корсака у своєму листі до кардинала Франциска Інголі від 15 лютого 1631 р. поставити
питання про складності, які має З’єднана Церква на Волині внаслідок «недружнього» ставлення до
неї латинського духовенства. З цього приводу він писав : «Ось бо останнього літа монастир наш на
Волині, що зветься Пересопницький, з усіма маєтками русинської Церкви, що лежать навколо, від
кількох століть фундованими, церкві латинській Клеванській відсудили та без нашого відома привілеєм
Ясновельможного короля відібрали. Знає Панство Ваше Найясніше яка то втіха для схизматів; біль
затуляє вуста, прикрість ця сковує руки. Дуже прошу Ясновельможність Вашу (конфіденціально)
потурбуватися, щоб св. Конгрегація написала нагадувального листа до Ясновельможного Суфрагана
Луцького Латинського Обряду, щоб він, якщо нас і наші справи любить, заопікувався нами, а за це буде
наша вдячність»6.

Див.: Там само.
Див.: Патрило І. Нарис історії Василіан від 1743 до 1839 р. ) AOSBM. — Sectio II. — Vol. XIII. — Romae,
1988. — C. 193.
3
«Unio cum Ecclesia Romana a paucis recte et integre colitur, passimque reprehenditur, quod scilicet sine scitu, assensuque
totius cleri et nobilitatis, populique ruthenici, levitate et ambitione paucorum composita fuisset. In ea subvertenda factio
schismaticorum incitata ab emissariis graecis assidue laborat». MUH. — Vol. I. — Romae, 1964. — P. 328.
4
Див.: Площанский В. Прошлое Холмской Руси. — Вильна, 1901. — Т. 2. — С. 159.
5
Див.: АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 556-563.
6
«Ecce enim novissimae hac aestate monasterium quoddam nostrum in Volhinia Peresopnica dictum, cum omnibus
adiacentibus bonis ecclesiae ruthenae ab aliquot saeculis fundatis, ecclesiae latinae Klevanensis missionariis adiudicarunt,
sed nescientibus nobis, privilegio Seren.mo obtendoeripuerunt; quia consolatione Schismatis cogitet D.V.R. ma. Revera, R.
me Domine, dolor praecludit os, sistet manum talia in extremam nostram ruinam molimina videntibus. Obsecro, R.me (caute
alias) scribat S.Congregatio litteras monitorias R.mo Suffraganeo Ritus Latini Luceorien. ut nos nostraque amet, quia profecto
persequitur nos gratis.» AOSBM. EM. — Vol. IІ. — Romae, 1956. — P. 77.
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Отже, впродовж другого етапу становлення унії на Волині стосунки між з’єднаними та римокатолицьким суспільством лишалися складними та суперечливими. Як і раніше, уніатам не вдалося
налагодити плідної співпраці з латинським кліром. Однак підвищилася персональна роль конкретних
католицьких магнатів, котрі надавали допомогу у поширенні з’єднання у своїх маєтностях.
Таким чином, на 1630 р. Уніатська Церква досягла на Волині найбільших успіхів, що в цілому і
завершило другий етап її становлення в цьому регіоні. Був він цілком сприятливий для уніатів. Луцьку
та Володимирську кафедру очолювали в цей час освічені та талановиті єпископи Ієремія Почаповський
та Іоаким Мораховський, що належали до нової генерації ченців зреформованого василіанського чину.
Величезне значення для поширення з’єднання мала активна її підтримка з боку могутніх протекторів унії,
князів Олександра та Владислава Заславських. Завдяки їх зусиллям тільки в маєтностях цих князів до
унії приєдналося близько 17 % людності Луцького і Кременецького повітів, а також 4 монастирі (всього
впродовж 1620–1632 рр. до з’єднання приєдналося 6 монастирів Волині). На цей період у повітових
центрах Волинського воєводства уніати контролювали більшість храмів східного обряду. Важливою
морально-ідеологічною підтримкою з’єднання була активна релігійна та суспільна діяльність на Волині
колишніх апологетів православія Мелетія Смотрицького та Касіяна Саковича. В цілому, перспективи
на майбутнє 1630 р. волинські уніати мали непогані. Але різка зміна загальної суспільно-політичної
ситуації в Речі Посполитій після смерті короля Сиґізмунда ІІІ внесла жорсткі корективи в подальший
розвиток релігійної ситуації на Волині.
Третій етап (1632–1648 рр.)
1632 року сталася подія, яка мала величезний вплив на розвиток як політичних, так і релігійних
відносин в межах Речі Посполитої взагалі і на Волині зокрема. Того року помер король Сигізмунд III,
відомий своєю ревністю у справі поширення та закріплення католицизму у своїй державі. Cмерть короля
стала нагодою для представників численних релігійних згромаджень некатолицького віросповідання
польсько-литовської держави висунути вимоги стосовно забезпечення своїх прав. З цією метою
православні, протестанти та сектанти об’єднали свої сили і стоврили сильну і впливову антикатолицьку
коаліцію. Використавши політично нестабільний час безкоролів’я, вони зуміли в обмін на підтримку
добитися від нового короля Владислава IV поступок на свою користь.
Успішно діяли союзники також на конвокаційному та елекційному сеймах 1632–1633 рр., де,
незважаючи на відчайдушний опір і протести католиків та уніатів, їм вдалося провести необхідні для
себе рішення. Були, зокрема, дані гарантії щодо релігійної свободи «дисидентів», причому особливій
комісії було доручено підготувати з цього приводу спеціальний закон. Тоді католицька частина сейму
спробувала розколоти коаліцію своїх противників. Була внесена маніфестація, що прийнята сеймом
постанова стосовно прав «дисидентів» ні в якому разі не може поширюватися на послідовників сект,
котрі заперечують божество Ісуса Христа, а саме на аріан, новохрещенців, сабатистів та ін., оскільки вони
не є християнами. Проте ця спроба була нейтралізована внаслідок одностайної підтримки, яку надали
згаданим вище релігійним групам протестантами та православними. Цікаво, що в числі православних, які
виступили на захист прав сектантів, зустрічаємо відомих та авторитетних лідерів Православної Церкви на
Волині, а саме князя Миколу Четвертинського, волинського ловчого князя Юрія Пузину та волинського
чашника Лаврентія Древинського.
Таким чином, внаслідок добре організованого тиску православно-протестантської коаліції римокатолицьке та уніатське лоббі на сеймі зазнало поразки. Внаслідок цього, починаючи з літа 1632 р., за
підписом короля Владислава IV виходить ряд універсалів та дипломів на користь Православної Церкви і
на шкоду унії. Причому найбільше поступок було зроблено за рахунок Полоцької, Перемиської та Луцької
єпархій. Це призвело до різкого загострення стосунків між православними та уніатами Волині та посилило
боротьбу між ними за переділ сфер впливу, яка точилася до літа 1638 р.
Перші відчутні удари були нанесені православними уніатам Волині ще влітку 1632 р. Так, вже 1
липня король Владислав IV під їх тиском підписав меморіал, котрий передбачав передачу нез’єднаним
ряду церков та монастирів в межах Корони та Великого князівства Литовського, які досі перебували
під контролем уніатської митрополії. Пункт восьмий цього документа стосувався Волині. Згідно з
ним, Жидичинський монастир св. Миколая повинен був бути повернений православним.1

1

Див.: MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 146-147.
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Однак, підбадьорені першими успіхами нез’єднані надалі почали вимагати від влади ще більших
поступок, погрожуючи, в разі відмови, бойкотом та зривом засідань сейму. Зважаючи на це, 1 листопада
1632 р. король Владислав IV затвердив знаменитий документ, відомий в історії під назвою «Пункти
заспокоєння народу руського». Згідно з ним, Православна Церква в межах Речі Посполитої одержувала
офіційне визнання разом зі своїми правами, привілеями та ієрархією. В ряді регіонів уніати мусили
потіснитися, а три кафедри (Луцьку, Перемиську та Мстиславську) мусили здати нез’єднаним. Зокрема,
пункт стосовно Луцько-Острозької єпархії проголошував : «Wladyctwo Luckie z katedra y wszystkiemi
dobrami do tego wladyctwa nalezacemi ma bydz ustapione od teraznieyszego xedza Poczapowskiego wladyki
Luckiego wladyce nieunitowi, od obywatelуw Wolynskich nieunitow religiey Greckiey obranemu, zaraz po
daniu przywileiu, ktory ma na seymie, da Pan Bog, koronacyi bydz wydanym. A teraznieyszy xiadz Poczapowski
katedry, wladyctwa a dobr ustapiwszy, ma przecie zostawac w tytule wladyki Luckiego, ad cessum aut decessum,
a do monastera Zydyczyсskiego ma sie przeniesc, ktory ze wszytkiemi dobrami ma trzymac, takze ad cessum
aut decessum. Ten zas ktory nastapi po nim juz zazywac niema tytulu wladyki Luckiego nigdy»1.
Це був дуже тяжкий удар для уніатів. Хоча наявність в майбутньому греко-католицьких парафій в
межах Луцько-Острозької єпархії не заперечувалася, однак було ясно, що без власного єпископа, кафедри
та маєтків Церква не зможе розгорнути активної релігійної та суспільної діяльності. Адже виглядало,
що З’єднана Церква втрачає найбільший повіт Волинського воєводства — Луцький. Володимирський та
Кременецький повіти, які перебували під юрисдикцією Володимиро-Берестейського єпископа Йосифа
Баковецького, були порівняно невеликими і не перевищували разом 40 % території Волині. Саме тому
вже 3 листопада 1632 р. Луцький єпископ Ієремія Почаповський у своїх розпачливих листах до Риму
стверджував, що унія ніколи ще не була в такій небезпеці як нині2.
Апостольська Столиця виступила з рішучими протестами з приводу порушення прав Уніатської
Церкви польським урядом, однак вони не справили поважного впливу на державних мужів Речі
Посполитої. Загальна ситуація, в якій перебувала Церква в цілому, а також ситуація в Луцькій уніатській
єпархії, продовжувала погіршуватися. Згідно з рішенням сейму передбачалося створення спеціальних
комісій, які мали провести перерозподіл церков у різних регіонах Речі Посполитої, взявши за ключ
кількість вірних, що трималися унії чи православія. Уже 10 листопада 1632 р. був затверджений список
міст та містечок, в яких православні повинні були отримати храми. До їх числа були зараховані волинські
міста : Володимир, Кременець, Ковель і Дубно3.
В березні 1633 р. король Владислав IV підписав два документи, які справили значний вплив на
подальший розвиток релігійної ситуації на Волині. 14 березня він видав диплом, згідно з яким православна
ієрархія на чолі з митрополитом Петром Могилою і трьома єпископами одержала офіційне визнання
польським урядом4. 18 березня окремою королівською грамотою Луцька єпископія передавалася під
владу православному єпископу князю Атанасію Пузині5.
Проте практично ввести єпископа Пузину у володіння єпархією виявилося непросто.
Незважаючи на сеймові постанови, королівські дипломи та привілеї, уніатський владика
Почаповський категорично відмовлявся здати нез’єднаним Луцьку кафедру. А силою вигнати
католицького єпископа з його осідку влада не наважувалася. Саме тому між православними та
уніатами Волині за посередництвом уряду був досягнений тимчасовий компроміс. Було, зокрема,
вирішено, що аж до остаточного з’ясування релігійної проблеми в Речі Посполитій Ієремія
Почаповський продовжуватиме обіймати Луцьку кафедру. Натомість, православний єпископ
Атанасій Пузина одержував Жидичинський монастир св. Миколая разом з його маєтностями, а
також церкву Пресвятої Богородиці (Пречистенський монастир) у передмісті Луцька. Це рішення
було закріплене листом короля Владислава IV від 15 березня 1633 р6 Уніатський архімандрит
Жидичинського монастиря о. Пахомій Оранський отримав солідну компенсацію за цю втрату.

Ibidem. — P. 146-147.
Див.: AOSBM. LE. — Vol. 1. — Romae, 1972. — P. 232-234.
3
Див.: АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 656-658.
4
Див.: MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 168-170.
5
Див.: АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 662-664.
6
Там само. — С. 660-661.
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Листом короля Владислава ІV від 16 березня 1633 р. йому призначалася щорічна пенсія з державної
скарбниці в розмірі 2 тисяч злотих1.
Православні Волині негайно скористалися цим рішенням. Не чекаючи закінчення торжеств,
пов’язаних з коронацією короля Владислава IV, князь Олександр Пузина наказав своїм слугам негайно
зайняти Жидичинський монастир і видворити звідти уніатських ченців. Тому коли архімандрит
Пахомій Оранський прибув на початку квітня з Кракова, він виявив, що його монастир вже перебуває
в руках православних. Монастир було відібрано без дотримання юридичних формальностей, і це дало
можливість о. Пахомію Оранському оскаржувати їх дії в судовому порядку2. Приблизно в цей же час (5
квітня 1633 року) гайдуки та слуги Олександра Пузини відібрали у з’єднаних Пречистенський монастир
у Луцьку, а також маєтки Терники і Теремне3.
Проте компроміс, зафіксований у королівських листах від 15 та 16 березня, не зміг розрядити
релігійного напруження у регіоні. Православні були настроєні рішуче і часом вдавалися до відкритих
протиунійних виступів. Найгучнішим з них був напад православних солдат Дубенського гарнізону на
місцевий уніатський монастир. Увірвавшись на територію обителі, вони кинулися на архімандрита
Касіяна Саковича, намагаючись розправитися перш за все з ним. І хоча йому вдалося уникнути
небезпеки, однак двоє беззбройних ченців, які стали на захист свого архімандрита, зазнали тяжких
поранень. Завершивши розгром монастиря, нападники почали бити монастирських селян, внаслідок
чого серед них також були потерпілі. За цей напад православні солдати були покарані владою: їх
публічно відшмагали різками на площі в базарний день4.
Можливо, «дубенський інциндент» був однією з причин, внаслідок якої єпископ Пузина під час
своєї візитації Волині зустрів опір з боку княгині Анни Острозької, яка співчувала унії. Як випливає
з пізнішої скарги владики Атанасія, вона заборонила своїм підданим визнавати його своїм духовним
пастирем і наказала своїй надвірній міліції не допускати Пузину до тих парафій, що перебували в
межах її володінь. Більше того, згідно з розпорядженням княгині Острозької, церкви, що перебували
під її патронатом, замикалися і опечатувалися, а церковне начиння збиралося і передавалося під пильну
охорону. В місті Острозі, наприклад, замкову кафедральну церкву «...шестма печатъми запечатовать,
замок пехотою и сторожою так денною яко и ночною, опатрить росказала, през што право посполитое и
прилее выжей выражоное зневажила...»5 Крім того, як свідчили православні, княгиня публічно виступала
проти єпископа Атанасія та «...погрозки на менованого его милость отца єпископа учинила»6.
В цій дуже складній ситуації унія зазнала ще однієї дошкульної втрати. 27 грудня 1633 р. за
загадкових обставин помер видатний ідеолог з’єднання, архієпископ Мелетій Смотрицький. Уніати
відкрито звинувачували православних у тому, що вони отруїли Мелетія. Проте брак фактичного
матеріалу не дає можливості підтвердити чи спростувати цю версію. Зі смертю цієї людини З’єднана
Церква втратила авторитетного та впливового релігійного діяча, який, незважаючи на свій перехід в
унію, зберігав вплив серед значної частини православного суспільства7.
Таким чином, ситуація на Волині в перші роки після смерті короля Сигізмунда III лишалася
складною, напруженою і невизначеною. Православні послідовно дотримувалися наступальної тактики.
Зазнавши невдачі у спробі встановити свою духовну владу в межах маєтків княгині Острозької та князя
Владислава Заславського, єпископ Пузина зосередив свою головну увагу на посиленні свого впливу у
Луцьку, який в найближчі роки став головним центром релігійного протистояння. Так, в травні – серпні
1634 р. в місті спалахнули сутички між студентами єзуїтської школи та вірними римо-католицького
костелу, з одного боку, і православними міщанами, що гуртувалися навколо Луцької братської церкви, з

Див.: док. № 254.
Див.: док. № 256.
3
27 червня 1636 р. Люблінський трибунал визнав дії єпископа Пузини незаконними і забов’язав його
повернути церкви та маєтності уніатам. Проте православний владика рішення рбуналу проігнорував. Див.: ЦДІАК
України, ф. 25, оп. 1, спр. 201, арк. 117-119.
4
Див.: Петров М. Волынь. — СПб., 1888. — С. 163.
5
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 674.
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АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 674.
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іншого. В ході зіткнень зазнали побиття та тяжких поранень представники обох ворогуючих сторін.1
В січні 1634 р., в час складної суспільно-релігійної ситуації в Речі Посполитій, до Волині докотився
відгомін боротьби навколо «вірменської унії». Якраз тоді до Луцька для візитації церкви св. Стефана
виїхав зі Львова вірменський уніатський архієпископ Миколай Тарасович. По дорозі до Луцька біля
с. Цаперув (маєток вірменської Церкви) сталася збройна сутичка між прихильниками і противниками
уніатського архієпископа. За однією з версій на ескорт архієпископа було вчинено напад, за іншою —
напад на с. Цаперув вчинив сам Миколай Тарасович разом зі своїми слугами. Кінець-кінцем вірменський
архієпископ заволодів церквою св. Стефана, але подав протестацію, в якій стверджував, що зі згаданої
церкви нез’єднані вірмени винесли всі цінності та церковне начиння2.
Восени наступного 1635 р. православні міщани Луцька під керівництвом єпископа Атанасія Пузини,
не чекаючи смерті уніатського владики Ієремії Почаповського (після чого Луцько-Острозька єпархія
остаточно мала перейти до рук нез’єднаних), перейшли в активний наступ супроти уніатів і захопили три
церкви в місті. Люблінський трибунал, який розглянув цю справу, визнав дії православних незаконними.
Було прийняте рішення про повернення цих храмів під владу єпископа Ієремії Почаповського. Однак
для практичного втілення в життя судової постанови місцева влада не мала ні сил, ні бажання.
Були і інші випадки конфліктів між уніатами і православними в цей час. Єпископ Атанасій Пузина
публічно лаяв у своїх проповідях уніатського владику Ієремію Почаповського і взагалі уніатів3. В лютому
1636 р. православний шляхтич Гаврило Кулик жорстоко побив священика Михайла Сосновського за
його належність до з’єднання4. Не лишалися в боргу і уніати. В жовтні 1636 р. Володимирський єпископ
Йосиф Баковецький разом зі своїми слугами напав біля переправи через річку Буг на обоз із товарами,
що належав православним міщанам Володимира. В результаті обоз було розгромлено, а міщани та слуги,
що його супроводжували, побиті і розігнані5. В березні наступного, 1637 р. дубенський архімандрит
Касіян Сакович затримав у своєму монастирі православного ченця Бенедикта Гриневицького. Як він сам
потім свідчив, Сакович разом з ченцем Панасом силою примушували його до унії. Проте Гриневицький
лишився вірним православію і при першій же нагоді втік6.
В такій складній релігійній обстановці після тривалих торгів та політичних маневрів король
Владислав IV прийняв, нарешті, рішення, яке остаточно вирішувало долю Луцько–Острозької єпархії
на користь нез’єднаних. 16 березня 1635 р. він підписав грамоту, що покликана була врегулювати
взаємини між уніатами і православними в межах цілої Речі Посполитої. Згідно з цим документом,
Ієремія Почаповський аж до своєї смерті буде займати Луцьку кафедру. По тому вона переходить до рук
православного єпископа Атанасія Пузини. В разі, якщо Пузина помре раніше, то Почаповського все одно
мусить в перспективі змінити саме православний, а не уніатський владика. Жидичинська архімандрия
св. Миколая разом з приписаною до неї Луцькою церквою св. Трійці буде належати уніатам7.
Як бачимо, православні після смерті короля Сигізмунда III розгорнули на Волині найпотужніший
наступ супроти унії. Ситуація, в якій опинилася тут З’єднана Церква, виявилася найскладнішою з часів
Берестейського Собору. Проте уніати та їх прихильники в середовищі римо-католицької шляхти, де
тільки це було можливо, чинили опір православним у їх спробах затвердити свій вплив у тих парафіях,
які визнавали унію. Влада православного єпископа бойкотувалася, зокрема, у маєтностях магнатської
родини Єло-Малинських, князя Владислава Заславського та княгині Анни Острозької. Причому,
абсолютна більшість підданих останньої до осені 1636 р. лишалися нез’єднаними. Таким чином,
Православна Церква на Волині деякий час перебувала у стані фактичного розколу: більше ста церков в
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маєтностях Острозької, які не приступили до унії, були водночас адміністративним порядком вилучені
з під влади православного владики.
Однак, прихильники унії, незважаючи на складність ситуації, не обмежувалися лише захистом
з’єднаних парафій від настійливих вимог православних передати їх під свій контроль. Восени 1636 р.
княгиня Анна Острозька, спираючись на «право патронату», перевела в унію підданих, що проживали
у її волинських маєтностях. В результаті, під духовну владу Луцького уніатського владики Ієремії
Почаповського перейшло близько 38 тис. мешканців Луцького повіту, що складало приблизно10,5% від
загальної кількості його жителів. Крім того, до 3 тис. жителів приєдналося до унії у Кременецькому
повіті (близько1,5% від загальної кількості жителів), який входив до складу Володимиро-Берестейської
єпархії. Це був дуже серйознй успіх унії на тлі посилення позицій та впливу на Волині православних.
Згадуючи про ці події, митрополит Рафаїл Корсак у своєму листі до кардинала Інголі від 8 березня
1637 р. згадував, що тоді в районі Острога під владу Луцького уніатського єпископа перейшло більше
100 парафій1.
Про скріплення з’єднання у своїх волинських володіннях подбали також інші волинські магнати.
Листами від 4 та 15 липня 1637 р. княгиня Євгенія Вишневецька звільнила уніатське духовенство від
податків і повинностей у маєтках Ямполь та Тилявці Кременецького повіту.2 Як видно з цих документів,
у згаданих маєтностях знаходилося 7 уніатських парафій. Князь Владислав Заславський листом від 22
вересня 1637 р. ставив до відома свого острозького старосту, урядників та слуг, а також членів острозького
магістрату про надання економічних пільг уніатам, що перебували під його патронатом. Він, зокрема,
наказав старості, щоб у Острозі при кожній церкві «byli deputowani setnicy», а у фільварках «powazne
osoby za aradoscia [urzedni]kow» мали слідкувати, щоб піддані князя Заславського у неділі та свята
відвідували саме уніатські церкви і не ходили до православних. Тим, хто порушив би це розпорядження,
князь погрожував штрафами. Кошти з них мали йти на ремонт Богоявленського кафедрального собору
в Острозі та інших уніатських церков у цій окрузі. Крім того, міщани-цеховики забов’язувалися згідно
фундації князя Олександра Заславського «kanony cycic y do cerkwiey naleznych parafiialnych, takze y
do cerkwie kathedralney swici oddawac». За невиконання цієї волі князя накладався окремий штраф у
розмірі 100 гривень3.
Проте, попри безсумнівні успіхи, релігійна ситуація для уніатів на Волині лишалася у 1636–
1637 рр. складною і суперечливою. Основною їх проблемою було зростання впливу суперника Ієремії
Почаповського — православного владики Атанасія Пузини, який був визнаний польською владою
законним наступником о. Ієремії на Луцькій кафедрі. Однак, незважаючи на підтримку православної
шляхти Волині та цілком реальну перспективу наслідувати Луцьку єпископію, єпископ Пузина у
релігійних справах зайняв явно двозначну позицію. Як випливає з листів пана Фрика та єпископа Корсака,
він звернувся до князя Владислава Заславського з проханням надати йому Дерманський монастир, в
якому по смерті Мелетія Смотрицького не було архімандрита.4 Заславський відповів, що може надати
цей монастир лише католику. Єпископ Пузина у приватній розмові з князем дав згоду на унію. Проте
Заславський цим не задовольнився. Він запросив митрополита Йосифа Рутського і влаштував їх зустріч.
Очевидно, князь підозрював якусь інтригу з боку Луцького єпископа і вирішив спочатку добитися від
нього письмового підтвердження про готовність прийняти унію. Проте до остаточного порозуміння
між ними не дійшло. Про поведінку Атанасія Пузини на цій зустрічі митрополит Рафаїл Корсак згодом
писав: «Однак іродова лисиця шипіла з кутка і втекла до Цитаха, не бажаючи відкрито приєднуватися
до католицизму. І вже цими хитрощами показала, що Дерманський монастир просила не заради Христа,
а заради Лазаря»5.
Таким чином, складні політико-релігійні маневри православного Луцького єпископа не досягли
своєї мети. Атанасій Пузина змушений був задовольнитися найбагатшим на Волині Жидичинським

Див.: MUH. — Vol. XI. — Romae, 1974. — P. 208.
Див.: док. № 295, 296.
3
Див.: док. № 297.
4
Див.: док. № 286. Після смерті Смотрицького настоятелем Дерманського монастиря було призначено
ченця-василіанина о. Івана Дубовича, який, однак, не мав сану архімандрита (Див.: док. № 270).
5
«Sed vulpes herodiana strepebat duntaxat in angulo et ad Cyathos pedem pedi conferre catholico noluit in
propatulo, et iam hos iam illos modos tergiversatus re ipsa demonstravit, quia Dermanense monasterium ambiebat non
propter Iesum, sed propter Lazarum» (MUH. — Vol. XI. — Romae, 1974. — P. 208).
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монастирем та чекати смерті уніатського єпископа Почаповського, після чого він на законних підставах
міг обійняти владу над усією Луцько-Острозькою єпархією.
Приїзд у грудні 1636 р. на Волинь для переговорів з єпископом Пузиною був для митрополита
Йосифа Рутського останньою подорожжю. Він встиг відвідати місто Острог, який разом з численними
маєтками Анни Острозької навернувся до унії, і відслужив літургію в місцевому кафедральному
соборі. Ймовірно, саме тоді за згодою князя Владислава Заславського він заснував у його околицях
жіночий Розважівський монастир. Можливо, під час цього перебування на Волині Йосиф Рутський
зустрівся з лідером місцевих уніатів магнатом Данилом Єло-Малинським і дав йому дозвіл на
заснування василіанського монастиря у місті Шумську. Проте перебування на Волині митрополита
було недовгим. На початку січня 1637 р. він помер у Дерманському монастирі, де, за іронією долі, три
роки тому знайшов свій вічний спочинок його друг та однодумець Мелетій Смотрицький1.
В кінці 1637–1638 рр. сталися події, котрі внесли суттєві корективи в розвиток релігійної ситуації
на Волині. В жовтні 1637 року помер Луцько-Острозький єпископ Ієремія Почаповський, після чого вони
набули драматичного характеру. Володимиро-Берестейський єпископ Йосиф Баковецький, побоюючися,
що рухоме майно сусідньої Луцько-Острозької єпархії перейде до рук православних, прибув разом зі
слугами до Луцька і, незважаючи на протести Луцької капітули, вивіз архів та цінності з кафедрального
собору св.Івана Богослова. Після цього члени Луцької уніатської капітули, намагаючись будь-що утримати
в своїх руках маєтності своєї єпархії, прийняли рішення про взяття їх під свою особисту охорону. До
всіх сіл та маєтків, приписаних до Луцького кафедрального собору, виїхали уніатські священики разом
зі слугами. Але Луцький православний єпископ Атанасій Пузина на це не зважив. 30-31 жовтня його
озброєні загони захопили всі маєтки Луцької кафедри, вигнавши звідти уніатів. Збитки, які зазнала
Луцька уніатська єпископія від втрати своїх земельних володінь, була визначена членами капітули у
величезну суму — 80 тисяч кіп литовських грошей2. В перерахунку на тверду монету за курсом на 1637
рік ця сума складала відповідно 36,3 тис. золотих дукатів або 59,2 тис. срібних талярів.
В ті самі дні, коли слуги православного єпископа Атанасія Пузини захоплювали маєтки Луцької
єпархії, король Владислав IV зробив несподіваний політичний крок. 30 жовтня він підписав універсал
до духовенства та підданих Луцько-Острозької єпархії, в якому оголосив своє рішення передати Луцьку
кафедру в адміністративне управління Володимиро-Берестейському єпископу Йосифу Баковецькому.
Того ж дня було складено лист на ім’я православного єпископа Атанасія Пузини, якому суворо
заборонялося втручатися в межі уніатської юрисдикції у Луцько-Острозькій єпархії3. Політичний
маневр короля Владислава IV перекреслював більшість тих здобутків, які вибороли собі православні
у 1633-1635 рр. Хоча по смерті владики Ієремії Почаповського нового уніатського єпископа на Луцьку
кафедру не висвятили, однак сама кафедра разом з маєтками та парафіальними церквами лишалася
під управлінням уніатського єпископа, хай навіть з титулом «адміністратора». Документи, які були в
нашому розпорядженні, не дають можливості дати переконливу відповідь про мету та обставини цього
політичного кроку, до якого вдався польський король. Можна лише припустити, що це була спроба
звести до мінімуму здобутки православних Волині, досягнутих ними в перші роки правління короля
Владислава IV.
Універсали та листи короля не лишилися декларативними актами. 7 листопада 1637 р. уніатський
митрополит Рафаїл Корсак в присутності возного ввів єпископа Йосифа Баковецького в адміністративне
управління Луцькою кафедрою. На цю церемонію прибуло численне уніатське духовенство ЛуцькоОстрозької єпархії (члени острозької капітули, протопопи та священики з усієї єпископії), а також
представники волинського нобілітету4.
Той факт, що передача єпархії відбувалася в присутності такого поважного представництва,
свідчить про надзвичайність події. За інших обставин введення у володіння єпархією проводилося за
участю возних в присутності членів кафедральної капітули. Очевидно, в даному випадку митрополит
Корсак та єпископ Баковецький добре розуміли, що правові підстави для заняття Луцької кафедри

Докладніше про останню подорож митрополита Йосифа Рутського на Волинь Див.: MUH. — Vol. XI. —
Romae, 1974. — P. 206-209.
2
Див.: док. № 307.
3
Див.: док. № 305-306.
4
Див.: док. № 308-309.
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православні можуть з успіхом опротестувати. Тому вони подбали про суспільну підтримку своїх дій,
яка і була забезпечена масовою «мобілізацією» до Луцька уніатського духовенства Волині, а також
шляхти, яка співчувала унії. Подібна демонстрація, мабуть, стала цілковитою несподіванкою для
православних. Інакше важко зрозуміти, чому вони, маючи всі підстави обурюватися діями уряду та
уніатського митрополита, навіть не внесли формального протесту з приводу передачі Луцької єпископії
єпископу Баковецькому.
Скоро після цих подій король зробив наступний крок на користь уніатам, який, по суті, мав перекреслити
майже всі правові здобутки православних Волині, досягнені ними на початку 30-х рр. XVII ст. 14 грудня 1637
року він підписав лист до орендарів маєтностей Жидичинської архімандриї з повідомленням про передачу
цього монастиря митрополиту Рафаїлу Корсаку1. Таким чином, єпископ Атанасій Пузина втрачав один з
найбільших волинських монастирів і разом з ним великі та прибуткові маєтки.
Проте подальші події розвивалися всупереч логіки попередніх. Офіційний привілей на
Жидичинську архімандрию уніатський митрополит отримав лише 20 квітня 1638 р. Того ж дня отримав,
нарешті, привілей на Луцьку та Острозьку кафедри і православний єпископ Атанасій Пузина. 25 квітня
король підписав листи до міщан Луцька і Острога з розпорядженням віддавати йому гідний послух2. Це
свідчило про перелом суспільно-релігійної ситуації на Волині на користь православних. Символічною
компенсацією уніатам було введення 17 травня 1638 р. митрополита Рафаїла Корсака у володіння
монастирем св. Миколая у Жидичині3. 29 травня 1638 року члени уніатської капітули без опору передали
Луцьку кафедру православному єпископу Атанасію Пузині, а за кілька днів його було також введено
у володіння єпархіальними маєтками. Проте зайняти кафедру в Острозі православним не вдалося —
місцеве духовенство (на той час уже уніатське), покликаючись на князів Владислава Заславського та
Анну Острозьку, не впустило до міста єпископа Пузину. Таким чином, другий єпископський осідок з
центром у Богоявленській церкві міста Острога лишився в руках з’єднаних4. 14 липня 1638 р. стався
заключний акт цієї драми: православний митрополит св. Петро Могила, відвідавши кафедральну
церкву св. Івана Богослова в Луцьку, викинув на вулицю св. Тайни, які були освячені уніатськими
священиками5.
Перехід Луцької кафедри під управління православного єпископа мав призвести до остаточного
поділу сфер впливу на Волині між уніатами і православними. Регіони, які входили до складу
Володимиро-Берестейської єпархії, підпадали під переважний вплив Уніатської Церкви. Теоретично
весь Луцький повіт (Луцько-Острозька єпархія) мав повністю перейти під управління православного
єпископа Атанасія Пузини. В реальності ситуація була значно складніша. Як у Володимирському, так і в
Кременецькому повітах була значна кількість православних парафій та монастирів, які розміщувалися
у приватновласницьких володіннях. Відповідно, у Луцькому повіті, незважаючи на королівські листи,
не визнавалася влада православного єпископа в маєтностях магнатів Заславських, Острозьких, ЄлоМалинських та деяких інших. Понад те, унія і після 1638 р. продовжувала поширюватися у маєтностях
шляхти, яка їй симпатизувала. Збереглися, зокрема, свідчення про поширення з’єднання 1639 р. у
володіннях княгині Катерини Острозької (у шлюбі Замойська)6.
Управління волинськими парафіями, котрі продовжували триматися унії, перейняв адміністратор
Луцько-Острозької єпархії, настоятель Жидичинського монастиря св. Миколая о. Никифор Лосовський,
котрий з 1643 р. був одночасно титулярним єпископом Вітебським.
Основними унійними центрами Волині 1633–1648 рр. стали міста Володимир, Острог та Дубно.
Майже всі монастирі, які до 1632 р. були уніатськими, лишилися в руках з’єднаних. Особливе місце
серед них займав Жидичинський монастир. Оскільки митрополичі маєтності Київської уніатської
митрополії були дуже бідними, волинські уніати звернулися до короля з проханням передати цей
монастир в адміністративне управління митрополиту Рафаїлу Корсаку. Фактично у 1637–1648 рр. цей

Див.: док. № 310.
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монастир став одним з осідків уніатських митрополитів, які значну частину свого часу проводили саме
тут.
Внутрішня ситуація в Уніатській Церкві на Волині в 1632–1648 рр. була дуже складною. Складність
ця визначалася двома чинниками.
По-перше, втрата Луцької єпископської кафедри призвела до відпадіння від з’єднання більшості
парафій цієї єпархії та до послаблення контролю уніатської ієрархії над тими парафіями та монастирями,
котрі лишалися з’єднаними. Так, згідно з листом короля Владислава IV від 18 березня 1633 р.,
духовну владу над уніатськими парафіями Луцько-Острозької єпархії мав провадити Володимирський
єпископ. З листопада 1637 до літа 1638 р. він керував цією єпархією як адміністратор. З липня 1638
і до 1648 р. Луцько-Острозька єпархія мала іншого адміністратора — настоятеля Жидичинського
монастиря о. Никифора Лосовського. Крім того, 1639 р. у Жидичині з’явився єпископ Самборський
Павло Овлочимський, який одночасно мав титул екзарха Луцько–Острозької єпархії1. Очевидно, що
відсутність сильної та централізованої єпископської влади в єпархії не могла не вплинути на стан
церковного порядку та дисципліни в напрямку їх погіршення.
По-друге, саме в 30-х рр. Уніатська Церква на Волині зазнала серйозних втрат в середовищі
духовенства. 1633 р., в самий розпал релігійної боротьби, помер видатний релігійний діяч, архімандрит
дерманський та архієпископ Гієрополітанський Мелетій Смотрицький. 1637 р. пішов з життя відомий
поширювач ідей з’єднання на Волині Луцький єпископ Ієремія Почаповський. Мабуть, саме під
враженням великих невдач і втрат, які зазнала Уніатська Церква на початку 30-х рр., в середовищі
уніатського чернецтва Волині починають поширюватится латинізаційні впливи, за провідника яких
став відомий письменник, дубенський архімандрит Касіян Сакович.
Не сприяла зміцненню авторитету унії на Волині також боротьба за маєтності, яку вели між собою
Володимиро-Берестейський єпископ Йосиф Баковецький з жидичинським архімандритом Пахомієм
Оранським. Як зазначалося вище, весною 1633 р. Жидичинський монастир перейшов під управління
православного Луцького єпископа Атанасія Пузини. В результаті, уніатський архімандрит Пахомій
Оранський лишився без власної резиденції, хоча й отримав солідну грошову компенсацію за цю втрату.
Очевидно, саме тоді він пригадав, що його предки тривалий час володіли Володимирським монастирем
Св. Спаса, який мав значні маєтності. Факт, що цим монастирем уже більше 20 років законно володіла
Володимирська уніатська капітула, Пахомія Оранського зовсім не бентежив. Йому вдалося отримати
в королівській канцелярії привілей на монастир та листи до капітули з повідомленням про передачу
обителі новому посесору2.
Наступні події неважко було спрогнозувати. 18 жовтня 1633 р. Пахомій Оранський зі своїми
прихильниками прибув для прийняття монастиря. Там його зустрів володимирський протопоп з двома
священиками, які представили документи про права єпископської капітули на монастир Св. Спаса.
Пахомій Оранський зі своїм приятелями не мали охоти довго сперечатися: зчинилася бійка, в ході якої
капітульні отці були жорстоко побиті і прогнані. Довівши таким чином свої права на монастир, Пахомій
Оранський став його ігуменом. Проте володів він ним недовго. Рівно через місяць слуги Володимирської
капітули за наказом єпископа Йосифа Баковецького заволоділи монастирем. Ченця Євгенія Каменецького,
який там мешкав, було побито, пограбовано та кинуто до в’язниці у єпископському замку3. Конфлікт
розгортався на очах шляхти Володимирського повіту, яка зібралася у Володимирі на елекцію нового
підкоморія і ця обставина ніяк не сприяла зміцненню авторитету Уніатської Церкви.
Суть конфлікту єпископа Йосифа Баковецького з іншим представником уніатського кліру Волині —
намісником Володимирської єпархії василіанином Атанасієм Фурсом — поки-що вповні не вияснено.
Висвячений 1640 року Володимирським владикою на диякона, він за 9 років зробив непогану кар’єру в Церкві
і став чи не найбільшим його противником і конкурентом. Очевидно, єпископ і намісник пересварилися за
право володіння фільварком Лозовщизна, приписаного до храму св. Івана Златоустого та деякими
маєтностями Володимирської капітули. Конфлікт набув гострих форм — 1646 року Атанасій Фурс
захопив архів Володимирської єпископії та виїхав з ним за межі єпархії. У справу втрутився митрополит
Антоній Селява, який мав складні стосунки з єпископом Баковецьким. Не дивно тому, що він взяв
Див.: док. № 330.
Див.: док. № 257-259.
3
Див.: док. № 260-263.
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від свій захист о. Фурса — підтвердив всі надання, які він раніше отримав від єпископа і водночас
вилучив його з-під влади Володимирського владики1.
Автор біографічної довідки про владику Баковецького, згадуючи про його конфлікти з Пахомієм
Оранський та іншими особами, не сумнівався у високих моральних якостях владики Баковецького:
«Biskup wojowal, inni z biskupem wojowali», — визнає він2. Однак, при цьому зазначає: «A tymczasem
byl to czlowiek pobozny, oszczedny, cichy i skromny»3.
Очевидно, саме з огляду на складний стан в Луцько-Острозькій єпархії уніати приділили особливу увагу
місцевим монастирям, котрі трималися з’єднання, з метою реформування в них духовного життя. Результатом
цього була інкорпорація 1636 р. до Чину св. Василія Великого трьох монастирів Волині — Дерманського та
двох монастирів у Дубно4. Проте Василіанський Чин із середини 30-х рр. вступив у смугу занепаду і мабуть
тому не зміг надати новоприєднаним волинським монастирям ширшої підтримки та допомоги.
Досліджуючи ступінь поширення з’єднання на Волині, можна зробити деякі припущення
стосовно приблизної кількості уніатів в межах Луцького і Кременецького повітів напередодні
повстання Хмельницького5. Як уже зазначалося, після втрати Луцької кафедри уніати зберегли парафії
передусім в маєтностях католицьких та уніатських магнатів — Острозьких, Заславських та ЄлоМалинських. Взявши за ключ перепис населення 1629 р. і провівши нескладні підрахунки, можна
визначити, скільки підданих добровільно, чи з волі пана були уніатами. Виявляється, що разом в
маєтностях Олександра та Владислава Заславських, Анни Острозької, та Данила Єло-Малинського
в Луцькому повіті проживало 29,2 % населення, а у Кременецькому відповідно 19,2%. Причому
слід мати на увазі, що Кременецький повіт входив до складу Володимиро-Берестейської єпархії,
де канонічна влада належала Володимирському уніатському єпископу. Тому отримана цифра щодо
кількості уніатських вірних Кременеччини стосується тільки тих із них, хто проживав в маєтностях
конкретного землевласника, і не може прийматися як приблизна кількість всіх уніатських вірних
даного повіту. На відміну від Кременецького, Луцький повіт складав територію Луцько-Острозьку
єпархії, яка була передана під духовну владу православного владики. Тому отримана нами округлена
цифра в 30% населення пропонується як приблизна кількість уніатських вірних цього єпископату.
Реальна кількість уніатів Луцько-Острозької єпархії могла бути значно більша. Як вже зазначалося,
що у 30-х рр. XVII ст. унію поширювала у своїх маєтках княгиня Катерина Острозька (дружина канцлера
Томаша Замойського). За переписом населення 1629 р. в Луцькому повіті цій родині належало 3592
дими, або 5,9 % його населення6. Однак, механічно додати цю цифру до отриманих нами 30 % ми
не можемо, оскільки досі не вдалося знайти документ, згідно з яким Томаш Замойський чи Катерина
Острозька в обов’язковому порядку наказали перевести православних священиків у своїх посілостях
під владу уніатського єпископа.
Отримані результати підтверджуються даними, які наводить у своєму звіті про стан з’єднаної
митрополії представник Уніатської Церкви в Римі в серпні 1647 р. Стосовно Луцької єпархії він
писав: «Пастором там є псевдоєпископ Атанасій; володіє дієцезією повністю, яка числить більше
тисячі церков. Є там також уніатський адміністратор, який носить титул архімандрита та титулярного
єпископа Вітебського. Має під своєю владою більше ста католицьких пресвітерів, більша частина
яких з Острозького дистрикту»7. А як відомо, маєтності Анни та Катерини Острозьких, а також князя
Владислава Заславського, були згруповані переважно в районі Острога.
Для уніатів Волині стосунки з римо-католицьким суспільством набули після 1632 р. особливого
значення. Саме тоді, коли уряд Речі Посполитої пішов на суттєві поступки православним коштом
уніатської Луцько-Острозької єпархії, власне католицькі магнати надали З’єднаній Церкві реальну
підтримку і допомогу. Вона виражалася перш за все у патронаті уніатських парафій в межах

Див.: док. № 332, 357-359, 361.
Encyklopedia Powszechna. — Warszawa, 1860 — T. II. — S. 725.
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Ibidem.
4
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володінь князя Владислава Заславського та Анни Острозької, про що вже йшла мова. Майже до самої
Хмельниччини отримували від католицького князя Януша Вишневецького підтримку та допомогу також
уніати Кременця. Звівши ще 1630 р. у цьому місті муровану церкву, він у своєму тестаменті заповів на
її утримання і ремонт досить солідну суму грошей. Велику підтримку уніатам надав також князь Адам
Сангушко, який у 30-х рр. виступив у ролі посередника в переговорах митрополита Йосифа Рутського з
Луцьким православним єпископом Атанасієм Пузиною та митрополитом Петром Могилою.
Однак, підтримку Уніатська Церква отримувала переважно від світських католиків. Стосунки з
польською Католицькою Церквою були дуже складними. Слід пам’ятати, що кінець 30-х – початок 40-х
років XVII cт. позначився різким загостренням стосунків уніатського та римо-католицького духовенства в
Речі Посполитій. Пояснювався він значним посиленням позицій уніатів в ряді регіонів країни (передусім
на Холмщині), внаслідок чого З’єднана Церква стала реальним конкурентом для римо-католиків у
«боротьбі за душі» православних. Хоча, на відміну від Холмщини, на Волині не спостерігалися факти
відкритих вуличних зіткнень між католиками східного і латинського обрядів, однак напруження і
конфлікти між ними наростали і тут. Традиційно холодними були стосунки між з’єднаними і латинниками
у місті Дубно. Так, 1637 р. уніатський священик церкви св. Михайла в Дубні Семен Браткович висунув
протестацію, в котрій заявив, що представники місцевої влади (римо-католики), підбурені жидами «на
глум унії і єпископа Терлецького», схопили його і незаконно тримали під арештом1. Іншою обставиною,
котра погіршила стосунки між уніатським та римо-католицьким духовенством, був скандальний
перехід до римо-католицизму дубенського архімандрита Касіяна Саковича. Останній, намагаючись
виправдати свій крок, публічно звинувачував унію у єресях та забобонах. Великого розголосу на Волині
набув також скандал, пов’язаний з конфліктом Володимирського єпископа Йосифа Баковецького з
римо-католицьким владикою Андрієм Гембицьким. Дрібна, по суті, подія — розгром якоїсь халупи у
Володимирі – стала підставою для з’ясування стосунків, яке викликало масову підтримку волинською
шляхтою уніатського єпископа. Атестація, яку підписали 98 представників місцевого нобілітету, стала
своєрідним панегіриком Баковецькому, в якому відзначалися його побожність, висока порядність та
заслуги перед державою і Церквою2.
У 30-х рр. XVII ст. спостерігалося також помітне погіршення стосунків волинських уніатів з
іудеями. Виявлені на сьогодні документи свідчать, що до середини 30-х років конфлікти між уніатським
духовенством та іудейським населенням лежали в площині економічних інтересів і не мали чітко
вираженої релігійної барви. Ситуація змінилася у другій половині 30-х років, коли у Володимирі було
зафіксовано два випадки публічної зневаги іудеями християнської святині.
Перший випадок мав місце 25 червня 1636 р. Цього дня настоятель церкви св. Миколая о. Гордій
Богданович ішов до замку, щоб причастити засуджених на смерть злочинців. Біля замкової брами його
затримали володимирські іудеї, які, насміхаючися над Св. Сакраментами, які мав при собі о. Гордій,
називали їх трутизною та чарами. Коли ж о. Богданович невдовзі проводжав згаданих злочинців на
страту, володимирські іудеї ображали його, називаючи чарівником3.
Другий випадок стався 2 червня 1639 р., коли володимирський еклесіарх о. Федір Дубницький,
маючи при собі Св. Сакраменти, йшов висповідати Петра Вертика, який був ув’язнений у вежі. По
дорозі його перестрів іудей Зоволь, який не тільки не зняв шапки на знак ушанування Св. Сакраментів,
але й разом з іншими «єретиками» намовляв до цього ж тих, хто був поряд. Насамкінець, Зоволь
Юскович вилаяв о. Дубницького та побожних людей, що його супроводжували, і назвав Св. Сакраменти
«забобонами», чим висловив зневагу християнській святині4.
Не лишилися в боргу і уніати. Як свідчить протестація володимирських іудеїв Абрама та
Лейби від 15 травня 1640 року, їх було побито та пограбовано студентами уніатської школи при
Успенській кафедральній церкві. За свідченням скаржників, студентів настроїли проти них ректор
Володимирської школи о. Атанасій Фурс та підбакалавр Миколай Гостиловський. Хоча іудеї не
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згадували про релігійні мотиви інциденту, однак, пам’ятаючи події 1636 та 1639 рр., можна з великою
долею вірогідності припустити, що згаданий конфлікт навряд чи був звичайним розбоєм1.
Таким чином, третій етап становлення унії на Волині був позначений жорстокою боротьбою між
прихильниками і противниками з’єднання, яка закінчилася 1638 р. частковим успіхом православних та
ліквідацією Луцької уніатської кафедри. Проте повністю ліквідувати унію в межах Луцько-Острозької
єпархії не вдалося: католицькі та уніатські магнати — Заславські, Острозькі, Замойські, Вишневецькі
та Єло-Малинські — не тільки врятували Уніатську Церкву від цілковитого розгрому, але й забезпечили
їй значний вплив у цьому регіоні.
На початок повстання Хмельницького уніати мали у Володимирі єпископа Йосифа Баковецького, а
замість Луцького єпископа — адміністратора Никифора Лосовського, який мав осідок у Жидичинському
монастирі. У волинських єпархіях розміщувалося 10 монастирів (в тому числі 4 архімандриї, де
перебувало 25–30 ченців). В межах Луцько-Острозької єпархії, де духовну юрисдикцію мали уніати,
проживало бл. 30 % її населення.

Висновки

Отже, можна зробити кілька загальних висновків стосовно особливостей формування регіональної
структури Уніатської Церкви на Волині. Перш за все, хотілося б підкреслити визнаний на сьогодні
багатьма істориками факт відсутності у політичного керівництва Речі Посполитої бажання активно
підтримувати унію. З’єднані владики так і не отримали місць в Сенаті, а уніатське духовенство так і не
було зрівняне в правах з латинським. Ті ж заходи, котрі польський уряд час від часу вживав на користь
з’єднання, були непослідовними, оскільки польські королі Сигізмунд III і, особливо, Владислав IV
не раз жертвували інтересами Уніатської Церкви на користь політичним потребам часу. Але навіть
ті королівські універсали, декрети і постанови, котрі мали скріпити з’єднання, часто мали чисто
декларативний характер. На те було дві причини.
Причина перша: слабкість в умовах Речі Посполитої місцевої виконавчої влади. Достатньо було
зустріти на місцях більш-менш організований опір – і втілення в життя урядового декрету ставало
справою дуже проблематичною. А існування розвиненої судової системи та широкі суспільні свободи
шляхти давали реальний шанс поховати у паперовій тяганині будь-яку, навіть найскандальнішу, історію
і уникнути відповідальності за порушення закону. Яскравим прикладом цього може стати справа
православного архімандрита Гедеона (Григорія) Балабана. Як відомо, він разом зі своїм загоном успішно
відбивав усі спроби єпископа Терлецького та старости Семашка виконати королівське розпорядження і
вигнати його із монастиря св. Миколая.
Причина друга тісно пов’язана з першою. Слабкість місцевої виконавчої влади підносила значення
князів та магнатів, котрі були справжніми панами ситуації на місцях — мали велику фінансову базу,
загони надвірної міліції (державних загонів міліції, котрі були б у розпорядженні старост, взагалі не
було), а також численну васальну шляхту. За допомогою останніх вони могли активно впливати на хід
роботи повітових сеймиків. Крім того, шляхта мала так зване «право патронату» над Церквою у своїх
посілостях. Внаслідок цього, без згоди пана змінити православну юрисдикцію на уніатську у церквах,
що перебували в його маєтностях, не міг навіть король. Саме тому в таких умовах доля Уніатської (врешті
як і Православної) Церкви в більшій мірі залежала від релігійних уподобань найбільших волинських
магнатів — князів Острозьких та Корецьких, ніж від позиції короля та польського уряду.
Могли, звичайно, позитивно вплинути на процес поширення з’єднання представники польського
римо-католицького духовенства. У своїх листах до Риму митрополит Рутський не раз просив, щоб Святий
Престол вплинув на латинське духовенство в напрямку допомоги поширенню унії. На думку митрополита,
вони могли на сповіді переконувати католицьких шляхтичів надавати парафії, що перебували в межах
їх володінь, не православним, а уніатським священикам. Проте католицьке духовенство із самого
початку поставилося до з’єднання вороже, вбачаючи у ньому конкурента в «боротьбі за душі». З точки
зору польського католицького кліру вигідніше було мати поруч із собою слабку Православну Церкву,
ніж сильну Уніатську. Адже перша з них була об’єктом місіонерської діяльності; її вірних можна було
переводити в латинський обряд, в той час як уніатські вірні були формально рівними католицьким і не
підлягали місіонерській праці.
1

Див.: док. № 333.
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Ці обставини зумовили специфіку поширення з’єднання на Волині. Найсприятливіші умови
для уніатів склалися у Володимирському повіті, де вплив неприхильних до з’єднання магнатів був
порівняно невеликий. Однак успіх унійних заходів у цьому повіті не міг справити вирішального впливу
на релігійну ситуацію в регіоні, оскільки він був невеликий (близько 12–13 % території воєводства)
і мав незначну кількість населення (не більше 12 % від усіх жителів Волині). Релігійний вплив унії
в межах Луцького та Кременецького повітів саме внаслідок мінливого ставлення до нього місцевих
православних та католицьких магнатів був дуже нестабільним аж до другої половини 30-х рр. XVII ст.
Саме тоді з’єднання під патронатом князів Заславських та Острозьких остаточно закріпилося на сході і
південному сході Волині із центрами в Острозі, Дубні, Кременці, Старокостянтинові і Шумську.
Друга обставина, на яку хотілося б звернути увагу, це специфіка релігійної боротьби на Волині
між прихильниками і противниками з’єднання. Перш за все, вона не набула масового характеру і не була
перманентною. Велася вона, головним чином, в середовищі релігійно і політично активної шляхти та
духовенства в судах, на сеймиках та сеймах. Рідкісні вуличні зіткнення та захоплення церков провадилися
невеликими групами людей при байдужому ставленні основної частини обивателів воєводства. Останні,
як правило, пасивно споглядали на зміну православної духовної адміністрації на уніатську і навпаки.
Пояснюється це, на наш погляд, тим, що Православна та Уніатська Церкви на цьому етапі історичного
розвитку практично не мали відмінностей у богослужінні та обрядах. А оскільки саме дотримання
східного обряду було для абсолютної більшості населення основним критерієм віри, то і підстав для
широкого релігійного невдоволення не було.
Таким чином, поширення унії на Волині в першій половині XVII ст. проходило у несприятливій
для неї суспільно-політичній та релігійній ситуації. Уряд Речі Посполитої, римо-католицький клір
та більшість магнатів не надали необхідної допомоги Уніатській Церкві у поширенні її впливу. Ця
обставина, а також наявність сильної православної шляхетської опозиції, зумовила обмежений ареал її
поширення на Волині.

Розділ 2
Уніатська Церква та суспільні стани Волинського воєводства
Волинська шляхта в унійних рухах кінця XVI – першої половини XVII ст.
Велике значення нобілітету в релігійному житті українсько-білоруського суспільства взагалі,
і на Волині зокрема, пояснюється тим суспільно-політичним статусом, який він мав в часи
середньовіччя. Як відомо, польсько-литовська держава являла собою шляхетську республіку, в
якій тільки нобілітет мав всі політичні права і міг бути повноправним представником народів Речі
Посполитої. Користуючись широкими правами, шляхетський стан являв собою єдину суспільну
силу, що могла безпосередньо впливати на релігійну ситуацію в державі. З огляду на це стає
зрозумілим, що успіх чи невдача з’єднання в Речі Посполитій взагалі, і в конкретних її регіонах
зокрема, великою мірою залежав від прихильності до неї шляхти і, в першу чергу, великих
землевласників-магнатів.
У разі, коли мова йде про позицію щодо унії волинського нобілітету, то обов’язково слід брати до
уваги специфічні особливості місцевого шляхетського стану, котрі значно відрізняли його від нобілітету
корінної Польщі, і, без сумніву, вплинули на його позицію у релігійному питанні. Ці особливості були
досліджені сучасним істориком українського шляхетства Наталією Яковенко, яка переконливо довела,
що на відміну від односкладовості польського нобілітету, в Україні і, зокрема, на Волині, шляхта
ділилася на три категорії: князі, зем’яни та бояри. Причому авторитет української князівської верстви
(на відміну від польської) тут був дуже високим1.
Поважний моральний вплив у суспільних справах князівської верстви поєднувався з величезними
фінансово-економічними можливостями її наймогутніших представників — князів Острозьких та
Корецьких, земельні володіння яких охоплювали більшу частину Волині. Взагалі цей регіон відзначався
високим ступенем концентрації земельних володінь в руках магнатів. За даними подимного тарифу
1629 р., магнатські латифундії охоплювали 79,8 % усіх земельних площ2.
1
2

Див.: Яковенко Н. Українська шляхта. — К., 1993.
Там само. — С. 196.
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Як уже зазначалося, російські, польські та українські дослідники православної орієнтації багато
писали про відсутність міцної соціальної бази Уніатської Церкви. Що стосується шляхти, то тут
суперечка традиційно точиться навколо питання про те, коли саме Греко-Католицька Церква остаточно
втратила свій і без того слабкий вплив на русинський нобілітет. Думки з приводу цього були висловлені
найрізноманітніші: від тверджень, що уніатської шляхти взагалі не було ніколи, до обережних
припущень, що дрібна шляхта хоч і приєднувалася до унії, однак скоро переходила в римо-католицтво,
або поверталася до православ’я. Характерним з цього приводу є погляд Михайла Грушевського,
який так оцінював ситуацію, що склалася в 20-х рр. XVII ст. в середовищі українського нобілітету :
«Православна суспільність все більше переходила в сіру масу без скільки-небудь впливових і сильних
одиниць. Але ще менше було їх між уніатами. Уніатську Церкву правительство підтримувало, але серед
польського громадянства її легковажено ще більше, ніж православну. Вона не була ніякою силою, за
нею не стояв ніхто і ся никла, слабосильна теплярняна ростина не мала тоді ще ніякої житєвої сили.
Шляхтич-уніат був великою рідкістю; уніатське духовенство рекрутувало ся з попівських, міщанських і
селянських дітей, і в сю точку так злорадно били православні полемісти, підносячи, що не вважаючи на
всю протекцію уряду, навіть на владичі позиції не можна знайти уніатів шляхтичів. Все, що відривало ся
від українського житя з шляхетсько-панських кругів ішло просто в латинство. Кінець між магнатськими
кругами в 1620–1630 роках не було вже сливе ніякої Руси, ні православної ні уніатської»1.
Подібний підхід є досить показовим. Грушевський робить дуже серйозний висновок без жодного
обгрунтування, не згадує при цьому навіть кількох шляхтичів-уніатів хоча б з огляду на їх «рідкість». На
наш погляд, пояснити це можна просто. Грушевський був істориком, котрий у своїй схемі історичного
розвитку українського суспільства принципово не лишив місця Уніатській Церкві. Головною рушійною
силою історичного розвитку України за Грушевським був народ, найголовнішими репрезентантами
якого були козацтво та православне духовенство. Тому не дивно, що уніатський нобілітет як явище
Грушевського просто не цікавив, як власне і сама Уніатська Церква. Тому він легко і зовсім некритично
посилається у своїх висновках на пам’ятки полемічної літератури, чия об’єктивність у висвітленні
історичних подій виглядає дуже сумнівною, що цілком зрозуміло з огляду на жанр цих творів.
Як не дивно, але вплив такого підходу, сформованого істориками православної орієнтації сто років
тому, виявився настільки сильним, що навіть історики-уніати часто повторюють його слідом за своїми
православними колегами. Так, дослідник Ю. Федорів писав, що в першій половині XVII ст. уніатські
єпископи походили з міщанських, а не зі шляхетських родин2.
Точку зору о. Федоріва в цілому поділяє також значна частина польських дослідників. Про це
свідчить, зокрема, книга з історії унії Анни Дилянгової. Авторка, повторюючи тезу про міщанське
походження уніатських єпископів першої половини XVII ст.3, далі уточнює склад уніатських вірних у
цей період, з приводу чого пише: «Unitami w wiekszosci byli chlopi i drobna szlachta, poniewaz szlachta
zamozna i magnaci, o czym juz byla mowa, przeszli prawie calkowicie na obrządek lacinski, albo jeszcze przed
Unia Brzeska, albo w pierwszych dziesiatkach lat po jej zawarciu»4.
Тому одним із найважливіших завдань, які ми вважаємо за необхідне задекларувати, є всебічне
висвітлення ролі і значення уніатської шляхти Волині в суспільно-політичному та релігійному житті
З’єднаної Церкви, а також її місце в загальному процесі інтелектуального розвитку суспільства. А
оскільки ця проблема є багатоплановою, то у цьому розділі, після вияснення кількісних та персональних
характеристик, спробуємо дослідити роль шляхти в суспільно-політичному та економічному житті
Уніатської Церкви. Буде розглянуто також питання про представництво волинського нобілітету в
середовищі духовенства. Діяльність представників уніатського шляхетства як письменників, богословів,
проповідників та релігійних діячів буде досліджено у третьому розділі «Волинь як центр духовного та
інтелектуального життя Уніатської Церкви».
Водночас, слід мати на увазі, що підтримку Уніатській Церкві надавали не тільки представники
власне уніатського нобілітету. Серед союзників унії на Волині зустрічалися також місцева шляхта
латинського обряду, і, як це не парадоксально, навіть православні. Тому історію волинського уніатського
Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. VIII. — К., 1995. — С. 9-10.
Див.: Федорів Ю. Організаційна структура Української Церкви. — Торонто, 1990. — С. 57, 72.
3
Див.: Dylągowa A. Dzieje Unii Brzeskiey. — Warszawa, 1996. — S. 35-36.
4
Ibidem — S. 37.
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нобілітету вважаємо за доцільне розглядати в контексті загального руху місцевої шляхти на підтримку
унії, в якому брали участь представники інших релігійних конфесій.
Однак, насамперед, вважаємо за необхідне зупинитися на проблемах методології подібних
досліджень. Перша проблема, з котрою стикається історик, досліджуючи історично-соціальну
стратиграфію Уніатської Церкви — це визначення конфесійної належності конкретної особи. Складність
полягає ось в чому. В історичних документах того часу православні і римо-католики розрізняються
за обрядовим принципом. Так, православіє визначалося термінами «релігія грецька», «набоженство
всходне» і т. п. Римо-католицизм визначався відповідно терміном «релігія римська». Ця обставина дає
можливість легко відрізнити православного від римо-католика за текстами тестаментів, фундушів та
декотрими іншими документами. З православними та уніатами справа набагато складніша. Річ у тому,
що після Собору в Бересті уніати вважали себе за спадкоємців усієї попередньої історії православ’я
на Русі і як формулу самовизначення продовжували використовувати термін «релігія грецька». Слово
«уніат» поступово проникало в документи, але не домінувало. Православні також продовжували
ототожнювати себе з людьми «набоженства грецького» і лише часом, як правило в урочистих, або
особливо відповідальних випадках, додавали слова «під послушенством Костантинопольського
Патріарха». Уніати, відповідно, в тих же випадках додавали «в єдності з Костелом Римським». Саме
тому серед значної кількості документів, що стосуються історії Церкви, дуже важко визначити, ким
є в дійсності людина, котра визнає себе християнином «набоженства грецького». Щоб вийти із цього
вкрай складного становища, нами запропонована власна методика виявлення уніатських вірних, яка
зводиться до трьох основних положень.
1. Пошук уніатської шляхти слід вести насамперед в середовищі з’єднаного духовенства. Для
цього необхідно перевірити імена та прізвища уніатських священиків та ченців-василіан. Першим
етапом є власне пошук відпоручників греко-католицького духовенства. В цьому велику допомогу
можуть надати книги гродських та земських судів Луцька, Володимира і Кременця, а також акти
Люблінського трибуналу. Там зафіксована велика кількість маєткових справ, котрі вели відпоручники
уніатського духовенства Волині з різними землевласниками та між собою. Однак, в даному випадку нас
цікавлять не самі судові процеси, а ті відпоручники уніатського духовенства, котрі були на них присутні.
Наприклад, в разі порушення земельних володінь Володимирської єпархії, єпископ (згодом митрополит)
Іпатій Потій часто не мав можливості особисто з’явитися на суд. Тоді він замість себе посилав на судові
засідання членів своєї капітули, імена котрих згодом фіксувалися в офіційних документах. Особливо
важливі маєткові документи (обмін, продаж, купівля земельних угідь) скріплювали своїми підписами
всі члени єпископської капітули. Це дає шанси реконструювати її склад в певний історичний момент.
Подібним чином можна встановити (повністю або частково) склад братії в монастирях, а також
уніатських священиків у провінційних містах і містечках, котрі не могли бути за членів єпископських
капітул. В даному разі про належність до з’єднання духовенства можуть свідчити: загальновідомий
факт належності монастиря чи церкви до унії, згадка священиком чи монахом уніатського митрополита,
єпископа чи архімандрита як свого духовного пастиря, посилання на привілей короля чи маґната на
користь уніатів, як на такий, що гарантує права даної духовної особи тощо.
Створивши таким чином якнайповніший іменний реєстр уніатських духовних, слід звернути увагу
на їх прізвища. Загальновідомо, що, приймаючи духовний сан, людина отримує нове ім’я. Однак, часом
можна зустріти священиків та ченців, котрі, прийнявши чернече ім’я, зберігали світське прізвище.
Практика свідчить, що більшість із них належали до шляхти, частково до нобілітованих міщан. Отже,
маючи прізвище певного ченця або священика, ми звіряли його зі списками шляхти Волинського
воєводства, польською біографічною та геральдичною літературою. Про належність до шляхетського
стану певної особи свідчать також деякі офіційні звернення або визначення, які зустрічаємо в актових
документах. Якщо, наприклад, той чи інший священик або світський муж згадується як «урожоний пан»,
«шляхетний пан» або відповідно латинською мовою «generosus dominus», то це дає нам можливість
визнати його шляхтичем незалежно від того, чи вдалося знайти його прізвище в існуючих списках
шляхти, чи ні.
Такий підхід має, звичайно, свої вади. По-перше, часом прізвища шляхти і міщан могли
співпадати, внаслідок чого може з’явитися «фальшива знать». По-друге, значна частина
уніатського нобілітету в середовищі духовенства лишиться поза увагою дослідника. Справа
в тому, що на Волині вели пастирську діяльність відпоручники шляхти інших регіонів Речі
Посполитої. Наприклад, Луцький єпископ Ієремія Почаповський — визначний уніатський діяч
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першої половини XVII ст. — походив з білоруської шляхти. В разі, якби він лишився простим монахом
або навіть архімандритом і не лишилося б щодо нього біографічних нарисів та довідок, встановити
його шляхетську гідність запропонованим способом було б дуже проблематично. По-третє, були також
шляхтичі, котрі, ставши ченцями, не акцентували уваги на своєму походженні й називали тільки
чернече ім’я. Відомо, наприклад, що митрополит Йосиф Рутський завжди закликав ченців-василіан, що
походили зі шляхетських родин, до особистої скромності, наголошуючи, що немає в світі вищої гідності,
ніж гідність священика. Цікавою в цьому плані є його остання промова, виголошена на василіанській
капітулі у Вільні 1636 р. Її фрагмент у переказі укладача протоколу звучить так: «Przypominal y to, iako
nieznosna hardosc iest tych braci y szalenstwo, ktorzy szlacheckim się urodzeniem popisuia, inszemi slowy y
rzecza gardzac, iz nie znaia ci, iako stan zakonny wysokim y wszelki stan swiatu tego przewyzszaiacym iest»1.
Якщо частина ченців-василіан хизувалася своїм шляхетським походженням, то, очевидно, було немало
і таких, хто прислухався до порад митрополита і надійно заховав під чернечу рясу своє знатне минуле.
Проте, попри зазначені хиби, цей спосіб дає результати і є досить ефективним.
2. Пошук світського уніатського нобілітету доцільно вести шляхом виявлення офіційних заяв (як
колективних, так і персональних) про прийняття унії. Однак цей спосіб хоч і узабезпечує майже на
сто відсотків від помилок, має одну суттєву ваду, бо свідчить про належність до унії конкретної особи
лише в той рік, коли документ був підписаний. Наприклад, Люблінську заяву в Сенат 1603 р. скріпили
підписами понад 60 шляхтичів. Серед них були князі Григорій Четвертинський та Андрій Козика, котрі
уніатами довго не були і незабаром повернулися до православія. Тому у цій роботі буде представлена
певна категорія шляхти, про релігійні переконання котрої не збереглося ширших відомостей, а
належність до унії підкріплюється однією-єдиною згадкою.
3. Допомогу в пошуку уніатської шляхти може надати аналіз тестаментів та фундушів на грекокатолицькі церкви, які в великій кількості зафіксовані в книгах гродських та земських судів. Однак
документи ці мають свою специфіку. Слід мати на увазі, що сам по собі фундуш не може свідчити про
належність до унії його автора. Адже досить часто бувало, що фундацію на уніатський храм давали
римо-католики. Про те, що ктитор є уніатом, може свідчити форма документа. Наприклад, шляхтич,
котрий складає фундуш, міг робити це ім’ям уніатського єпископа чи митрополита як свого духовного
пастиря. Далі, за вірного Церкви є та людина, що не просто відвідує храм, але також приймає там
таїнства та звертається до священика за здійсненням треб. Це стосується й похорону. Якщо шляхтич у
своїй фундації просить після смерті поховати його в уніатській церкві, то це означає, що він визнає себе
за уніата. Це саме стосується і тестаментів. При цьому не слід змішувати чин похорону із заупокійною
службою чи поминанням. Відомо, що в церквах, що переходили до рук з’єднаних, продовжували
поминати померлих православних прихожан і фундаторів храму, а їх уніатські нащадки замовляли за
них заупокійні служби.
Існують також інші способи визначення конфесійної належності шляхти. Інформація про це може
бути знайдена серед епістолярних джерел, в офіційних звітах уніатських владик про візитацію парафій,
у документах духовних судів тощо. Для того, щоб уявлення про роль і значення уніатського нобілітету
в житті Волині було повне, в додатках до дисертації наводиться складений нами поіменний список осіб
шляхетського походження (як духовних, так і світських), які в першій половині XVII ст. дотримувалися
унії.
Проголошення в жовтні 1596 р. церковної унії започаткувало розшарування в середовищі
українського суспільства взагалі, і в середовищі волинської шляхти зокрема. Причому події, що
розгорталися під час роботи Берестейського Собору, на перший погляд повністю підтверджують тезу
дослідників православної орієнтації про рішучий опір унії з боку русинського нобілітету. Дійсно,
уніатський Собор, що проголосив з’єднання Православної Церкви з Римо-Католицькою, опинився
в дуже складній ситуації. Прихильників з’єднання представляв тільки митрополит і п’ять із семи
єпископів. Були присутні на Соборі також представники Римо-Католицької Церкви, але не було жодного
представника із середовища української шляхти або міщан, котрі б виявили солідарність з діями своїх
духовних пастирів. Фактично одразу після Собору уніатський єпископат опинився в повній ізоляції.
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Зовсім іншим постає перед нами православний Собор. Хоча на ньому були присутні тільки
два єпископи, однак ця вада, на думку багатьох дослідників, повністю компенсувалася численним
духовенством, шляхтою та відпоручниками братств, що прибули на Собор. Загальну кількість
православних депутатів сучасники числять в двісті чоловік. Значення цього з’їзду підвищувалося тим,
що проходив він під покровительством та за участю князя Костянтина Острозького, котрий прибув до
Берестя разом із загонами власного надвірного війська і в супроводі численної васальної шляхти. Ще
за життя удостоївшись слави захисника давнього руського благочестя, князь Костянтин Острозький
користувався виключно високим авторитетом у справах віри.
Не дивно тому, що православна делегація Волинського воєводства була найбільша на цьому Соборі.
Про це, зокрема, свідчать підписи, поставлені під документами Собору. Серед цих православних волинських
шляхтичів знаходимо досить впливових і авторитетних людей. Були тут, зокрема, волинський чашник Федір
Урсул-Радецький, луцький земський суддя Чаплич, луцький підсудок Іван Хрінницький, луцький городничий
Іван Чернчицький, володимирський гродський суддя Дем’ян Павлович та стольник волинської землі Андрій
Боговитин1. Ці факти давали підставу дослідникам православної орієнтації твердити, що Уніатська Церква з
самого початку являла собою ієрархію без вірних, в тому числі без шляхти.
Однак, уважне дослідження вже опублікованих документів православного Собору у Бересті подає
нам цю ситуацію дещо в іншому світлі. Давно стала хрестоматійною офіційна протестація членів Собору
проти проголошення унії митрополитом Михайлом Рогозою та його єпископами. На її тлі на другий
план відсувається інший, не менш важливий документ православного Собору. Йдеться про інструкцію
Собору своїм делегатам до короля Сигізмунда III, котрі мали викласти йому позицію православних, які не
прийняли унії. В ній, між іншим, нез’єднана шляхта рішуче заявляє: «...до тое залецаное згоди бардзо бы
рады были приступили, только, же зъ гистории бачятъ, ижъ тая святая згода, яко часто єсть завирана, так
се теж часто, за неупрятненемъ вшелякихъ завадъ, розривана; не хочут такъ нетрвалых речей непотребне
будувать, овъшемъ о кгрунътовънымъ и статочным зъєдноченю объмыслеваючи, а затымъ во все опатрие
взглядаючи, многом до тогозъєдноченъя, на тотъ часъ, прешкажаючихъ завадъ упатрили, съ которых
только три, коротности фолькгуючи, вашей королевской милости, пану своему милостивому через насъ
перекладаютъ»2.
За першу заваду, на думку православних, є відсутність на Соборі Константинопольського
Патріарха, котрий повинен підтвердити рішення про унію. При цьому православні посилалися на події
Флорентійського Собору, в роботі котрого Патріарх брав участь.
За другу заваду є позиція єпископів, які не мають права самостійно вирішувати такі питання.
Третю заваду православні бачать у невирішеному питанні про примат Папи Римського, що може
нести загрозу Українській Церкві.
Закінчуються ці докази такими словами: «Тераз, иначей бачачи, же того не учинили, певъни суть,
же ваша королевская милостъ, яко панъ мудрий, оным за злое не только не мати, але тежъ и похвалити
такъ розмысльное въ мере поступоване будешь рачилъ»3. Виходить, що в офіційному зверненні до
короля члени Собору зовсім не відкидали ідеї унії. Вони висловлювали незадоволення тими методами,
котрими керувалися в її впровадженні митрополит Рогоза і його єпископи. Більше того, учасники Собору
висловили бажання повернутися до унійних проектів, але так, щоб було досягнуто справжнє з’єднання
церков і щоб згода їх більше не порушувалася. З огляду на це постає питання: наскільки такий підхід до
унійних планів був щирий? Чи дійсно значна частина православних депутатів співчувала унії? Чи може
це був лише тактичний крок організаторів Собору, що хотіли будь-що уневажити рішення уніатського
Собору і виграти час? Події, що розгорнулися на Волині в перше десятиріччя після проголошення унії,
дають, на наш погляд, підстави зробити висновок на користь першого припущення.
В час, коли Луцький єпископ Терлецький виявив після Берестейського Собору пасивність у
впровадженні унії, саме світська шляхта Волині була за ту силу, котра перша в межах Речі Посполитої
вжила практичних кроків для скріплення з’єднання. З цією метою 1598 р. під проводом князів Станіслава
Радзивіла та Юрія Михайловича Чарторийського в Луцьку зібралися відпоручники місцевого нобілітету.
Вони склали на ім’я короля і Сенату заяву, в котрій оголосили про згоду на унію. Між іншим, вони
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зазначали, «... што дhются немалые а непотребные васни и замешаня въ речахъ светыхъ, благословенных,
от Пана Бога нам и всему християнству ку збавеню даных, что продкове наши здавна жадали, и мы
потомкове их давно прагнули тое мhти. А ижъ самъ Панъ Богъ, за щасливого панованя и стараньемъ и
тую светую єдность, єго королевской милости, пана нашего милостивого, здарити рачил зъедночение
церкви светое восходнее, греческое религии нашое, с костеломъ римскимъ, не только, иж намъ Панъ
Богъ всемогучий того дочекати тое святое єдности и згоды дати рачилъ, всh одностайне вшехмоцность
Откупителя нашего хвалимъ и хвалити за то непрестанно винисмы». Далі шляхта висловлює подяку
єпископам, які «здоровя, праци и утратъ своих не жалуючи» змагалися за впровадження унії. Заявляють
вони також про згоду прийняти новий календар. В кінці заяви міститься прохання до короля і Сенату
підтримати з’єднання. «Мы теды, яко послушные сынове церкви Божое, милуючи тую светую згоду,
єдность, и о неи хотечи трвати просим вашое королевское милости всего Сенату, абы тая светая унhя,
єдность, не была ни в чомъ нарушана ... а противници тое светое згоды, ижъбы примованы и слуханы не
были, просим»1. Заяву підписало сорок шляхтичів, причому тридцять вісім із них були світські особи.
Найбільш впливові з них були: жмудський староста князь Станіслав Радзивіл, сенатор та каштелян
волинський Михайло Мишка, князь Юрій Михайлович Чарторийський, овруцький староста Аврам
Мишка, луцький підстароста Якуб Лисаковський, королівський секретар Захарій Єловицький, а також
королівський коморник Іван Волинець-Чернчицький. Останній, можливо, був той Іван Чернчицький, що
двома роками раніше, будучи за луцького городничого, брав участь у Берестейському православному
Соборі й підписав протиунійні документи. Із 40 підписів під цією заявою 33 було накреслено українською
мовою, 5 польською. Є також сліди від двох печаток без підписів. В числі авторів заяви тільки князь
Станіслав Радзивіл був католиком латинського обряду, всі інші були уніатами.
Початок XVII ст. ознаменувався посиленням релігійного протистояння в середовищі русинського
суспільства Речі Посполитої взагалі, й на Волині зокрема. Після смерті князя Станіслава Радзивіла
1599 р. за лідера волинських уніатів на котрийсь час став князь Юрій Михайлович Чарторийський.
Намагаючись у самий розпал релігійної полеміки нейтралізувати антиунійну діяльність князя
Костянтина Острозького, він 1603 р. разом зі своїми однодумцями збирає черговий з’їзд уніатської
шляхти в Любліні. Цей шляхетський збір прийняв на ім’я короля і Сенату звернення, що за текстом
майже повністю співпадало з Луцькою заявою 1598 р. Цього разу відозву скріпили своїми підписами
близько 60 світських шляхтичів. Крім самого князя Чарторийського, свою належність до унії підтвердили
князі: Микола Збаразький, Григорій Четвертинський, Януш та Андрій Козики. Заяву також підписали
пінський земський писар Адам Велятинський, луцький гродський суддя Остафій Єло-Малинський,
а також луцький земський суддя Іван Хрінницький. Останній, як луцький підсудок, брав участь у
Берестейському православному Соборі, але згодом приступив до унії. Серед уніатської шляхти, що
була на Люблінському з’їзді, двоє делегатів, а саме згадані вище Остафій Єло-Малинський та Іван
Хрінницький, представляли магнатські родини Волинського воєводства. Автори заяви представляли 32
шляхетні родини, що майже всі мали волинське походження або згідно своєї діяльності були пов’язані
з Волинню2.
Про те, що Люблінський з’їзд справив помітний вплив на українське суспільство, опосередковано
може свідчити лист нунція Рангоні до кардинала Альдобрандіно від 31 травня 1603 р. В цьому листі
сповіщається про діяльність на користь з’єднання князя Юрія Чарторийського, внаслідок чого разом з
ним до унії приєдналося 200 волинських шляхтичів3.
Акції лідерів уніатської шляхетської коаліції 1598 та 1603 рр. дають підстави сумніватися в тому, що
діяльність князя Костянтина Острозького проти З’єднаної Церкви знайшла повну підтримку в середовищі
політично та релігійно активної шляхти Волині, яка дотримувалася східного обряду. Той факт, що про свою
належність до унії публічно заявили п’ять волинських князів та близько 80-ти шляхтичів, дає підстави
припустити, що попри свій авторитет та силу князь Костянтин не мав в очах місцевої шляхти (принаймні її
частини) абсолютної монополії на авторитет у справах релігії. Безсумнівним є те, що попри всі складнощі
на Волині впродовж перших двох років після Берестейського Собору складається шляхетська коаліція,
яка тримається унії та має своїх лідерів.

Див.: док. № 40.
Див.: док. № 88.
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Успіх Уніатської Церкви на Волині виявився не тільки у факті створення солідарної з нею
шляхетської коаліції, але також у тимчасовому пом’якшенні позиції певної частини православного
табору і, насамперед, особисто князя Костянтина Острозького. Як відомо, наступного 1604 р. між ним
і Папою Климентом VIII відбувся обмін листами у справі можливого приєднання князя Костянтина до
унії. У своєму посланні від 14 червня 1604 р. Острозький давав високу оцінку турботі Климента VIII
щодо досягнення єдності Церкви. При цьому був дуже щедрий на похвальні епітети на адресу римського
архієрея. Згадуючи свою колишню діяльність на користь унії, князь стверджував, що з’єднання церков
слід було вводити на Русі тільки після прихилення до цієї ідеї Костянтинопольського та Антиохійського
патріархів, щоб підкреслити рівну гідність як Римської, так і Грецької Церкви. Саме цю умову, за
словами князя Костянтина, порушили єпископи, що «...bez porady wszyztkich, yakoby malowane tylko
y nie wypolorowane ksztalty rzechy y spaw, pod pokrywka dobrego nabozeсstwa, do swiatobliwosci waszey
odniesli; y takim swoiem podstempkiem tak rzecz pospolita w nabozenstwie zamieszaly, ze ych wieczaj
w herezia wpadlo, a nizeli sie stolice apostolskiey przylaczyіo»1. У своєму листі Костянтин Острозький
запевнив Климента VIII, що не полишив думки про з’єднання, однак, натякаючи на сепаратний характер
Берестейської унії, в результаті котрої як Грецька, так і Римська Церкви. «... yako corki wielkiego Krola
w spolecznosczi zlaczaiacz, zadnemu z nich wіasney rzeczy y ozdoby nie ujmuiacz; y tak, — продовжує далі
князь Острозький, — prawdziwie pasterz dobry swiata, powierzycziel doskonaly w koscziele Rzymskim
tryumphuiacz najwyzszym byskupem bedzie»2.
Важко сказати, наскільки щирим у своєму листі був князь Острозький. Адже відомо, що пом’якшення
його позиції у релігійному питанні було тимчасовим, і щойно в час загальнопольського шляхетського
повстання («Рокош Зебржидовського») він знову виявляє себе активним противником унії.
Наступним політичним виступом уніатської шляхти Волині на захист З’єднаної Церкви була її
участь у Сандомирській протестації від 28 серпня 1606 р. Тоді 8 представників католицько-уніатського
крила рокошан протестували проти антиуніатських артикулів, які були схвалені більшістю делегатів
рокошового сеймика. Серед них було двоє волинських уніатів — князь Януш Козика та Андрій
Підгороденський3.
«Уніатська волинська коаліція» проявила активність також під час передачі Луцької єпископської
кафедри Євстафію Єло-Малинському. На початку вересня 1607 р. у Луцьку проходив сеймик, на якому
розгорілися суперечки про легітимність нового єпископа. З цього приводу голоси поділилися майже
порівну. Перша шляхетська група (29 осіб), яку очолив волинський воєвода князь Януш Заславський,
10 вересня внесла до Луцького гродського суду протестацію, в якій стверджувалося, що перебування
Євстафія Єло-Малинського на Луцькій кафедрі є порушенням церковних канонів. Підписанти
стверджували, що Євстафій Єло-Малинський досі не прийняв чернечого постригу і є, по суті, світською
людиною4.
В свою чергу, прихильники нового єпископа в числі 35 осіб того ж дня подали репротестацію до
Луцького гроду, в якому заявили про повну підтримку нового єпископа. Серед підписантів ре-протестації
були досить впливові шляхтичі Луцького повіту — луцький підкоморій Ян Харлинський, волинський
підстолій Криштоф Єловицький, луцький підстароста Матей Стемпковський та ін.5
В обох протестаціях йшлося лише про суто канонічний бік «справи Малинського». Однак, беручи
до уваги загальне загострення релігійної ситуації в Речі Посполитій, можна зробити висновок, що за
канонічними суперечками в дійсності стояло бажання «православної» шляхетської коаліції на чолі з
князем Заславським не допустити на Луцьку кафедру уніатського єпископа.
Після 1607 р. «уніатська коаліція» волинської шляхти надовго зійшла з суспільно-політичної арени
Волинського воєводства. Проте це зовсім не означало, що вона розпалася та припинила своє існування.
В липні 1641 року вона знову впевнено заявила про себе.
Почалося все зі звичайного, на перший погляд майже побутового, конфлікту. Володимирський
плебан Станіслав Урбанович подав скаргу від імені Луцького римо-католицького біскупа Андрія
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Гембицького на Володимирського уніатського єпископа Йосифа Баковецького. Останній звинувачувався
у розгромі та пограбуванні двору у Володимирі, який був власністю Луцького католицького єпископа. У
відповідь уніатське духовенство Володимирського повіту подало 26 березня 1641 р. до Володимирського
гроду різку протестацію на плебана Урбановича. В документі стверджувалося, що ніякого двору,
який би належав Луцькому єпископові у Володимирі, нема, а є тільки халупа, де варять горілку та
інші спиртні напої. Підписанти заявили також про непричетність Володимирського єпископа до
будь-яких інцидентів, пов’язаних зі згаданою халупою1. На перший погляд ця справа не виходила за
рамки звичайних маєткових конфліктів, які постійно супроводжували економічну діяльність єпископа
Йосифа Баковецького. Дивним видавалося лише поважне представництво уніатських духовних, які
підписали протестацію. У подібних випадках такі документи подавали до гроду під своїм підписом
двоє представників від капітули. В даному випадку протестацію до Володимирського гродського суду
подали 14 священиків, і один лише цей факт свідчить про неординарність події.
В липні цього ж року до Володимирського гроду була подана атестація волинської шляхти, яка
давала зрозуміти, що розгромлена халупа у Володимирі — лише привід для з’ясування стосунків між
біскупом Гембицьким та єпископом Баковецьким. В документі йшлося про захист честі і гідності
Володимирського уніатського єпископа від неправдивих звинувачень володимирського плебана
Станіслава Урбановича, який в свою чергу виступав від імені біскупа Гембицького. Відзначаючи
надзвичайну побожність та численні заслуги єпископа Баковецького перед Церквою та державою,
підписанти цієї атестації запевняли, що за його діяльністю з великою втіхою спостерігає не тільки
Волинське воєводство, але й сусідні землі. Документ підписало 97 осіб. В їх числі: волинський воєвода
Адам-Олександр Сангушко, волинський мечник Валеріан Підгороденський, луцький земський суддя
Криштоф Шимкович-Шкленський та ін. Цікаво, що серед союзників Володимирського уніатського
єпископа, які підписали атестацію, був один із лідерів православної шляхти Волині князь Григорій
Четвертинський2.
Значення цього документа важко зрозуміти без урахування тієї суспільно-релігійної ситуації, яка
склалася на Волині та в інших регіонах Речі Посполитої на початок 40-х рр. XVII ст. Вже згадувалося, що
стосунки Уніатської Церкви та Римо-Католицького Костелу на Волині в першій половині XVII ст. були
складними. На початок 40-х рр. вони, внаслідок нелояльного ставлення до унії біскупа Гембицького,
загострилися до краю. За його сприянням відбувся демонстративний перехід до римо-католицизму
колишнього дубенського архімандрита о. Касіяна Саковича, а 1643 р. у Римі вже розглядали скаргу
уніатів на волинських католиків, які намагалися добитися від князя Владислава Заславського передачі
Ордену Босих Кармелітів василіанських монастирів у Дермані та Дубні. Подібні суперечки між
уніатами та римо-католиками спостерігалися також у інших регіонах Речі Посполитої. Наприклад, в
Холмі у 1644–1645 рр. протистояння між уніатами та римо-католиками переросло у вуличні зіткнення,
які супроводжувалися напруженою «дипломатичною війною» між польською Римо-Католицькою та
українською Уніатською Церквою. Справа надійшла на розгляд Риму, який взяв сторону з’єднаних —
Холмського біскупа Пясецького, який активно діяв проти холмських уніатів, було переведено в іншу
єпархію.
Саме в контексті цієї суспільно-релігійної ситуації яка невпинно розгорталася на поч. 40-х рр. слід,
на наш погляд, розглядати атестацію волинської шляхти від 1641 р. Зрозуміло, що розгромлена халупа у
Володимирі не могла бути дійсною причиною, яка змусила сотню волинських шляхтичів на чолі з волинським
воєводою вступити в конфлікт з Луцькою римо-католицькою капітулою. Найвірогідніше, дрібний інцидент
у Володимирі був використаний для влаштування демонстрації проуніатськи настроєного волинського
нобілітету на користь З’єднаної Церкви у її суперечках з біскупом Гембицьким3. За рівнем представництва
(майже 100 осіб) атестація 1641 р. була найавторитетнішим актом підтримки З’єднаної Церкви волинським
нобілітетом у першій половині ХVII ст.
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Суспільно-політична активність волинського уніатського нобілітету і, в першу чергу, Луцька
та Люблінська заяви були вельми підставові для утвердження своєї моральної легітимності під час
переговорів з православними щодо з’єднання. Перший історик Уніатської Церкви Яків Суша в своїй
роботі «Jura Sanctae Unionis in Russia» 1664 р. згадував про ці заяви, як вкрай важливі для з’єднаних.1 Дещо
пізніше, 1680 р., за часів уніатського митрополита Кипріяна Жоховського в тому ж Любліні відбулася
конференція уніатів і православних щодо об’єднання обох Церков. Уніатська сторона представила в
ході переговорів тексти Луцької та Люблінської заяви як доказ прихильності до унії русинської шляхти,
після чого вона разом з іншими документами цієї зустрічі була надрукована в латиномовній версії.
Уже згадувалося про згасання політичної активності «уніатської шляхетської коаліції» після
1607 р. Причини цього були різні. Зіграла роль стабілізація релігійної ситуації на Волині на початку
другого десятиліття XVII ст., далися взнаки результати латинізації частини уніатського волинського
нобілітету, перш за все князівських родин. Внаслідок цього зменшилася кількість шляхтичів при
королівському дворі і в Сенаті, які могли впливати на прийняття важливих державних рішень. Була й
інша причина, внаслідок якої Уніатській Церкві було важко проводити активну політичну діяльність
силами світського нобілітету. На відміну від православних, уніати не визнавали соборноправності і
не допускали посилення впливу в Церкві світського елементу. Про це свідчать, між іншим, документи
уніатських братств, в яких чітко зафіксована керівна роль Церкви в їх діяльності. Вплив на церковну
політику світської шляхти був, таким чином, обмежений. Релігійні згромадження з активними формами
діяльності на зразок православних братств не створювалися, внаслідок чого було дуже важко вдаватися
до якихось масштабних політичних акцій.
Формування уніатської коаліції в середовищі волинського нобілітету надало З’єднаній Церкві не
тільки морально-політичну допомогу, оскільки її члени не обмежилися самими лише заявами про її
підтримку. Так, на початку 1608 р. лідер волинських уніатів князь Юрій Чарторийський дав фундуша
на заснування уніатського монастиря у своєму маєтку Серни Луцького повіту.2 1637 р. інший відомий
уніат, сенатор Данило Єло-Малинський разом зі своєю дружиною Гальшкою Вільгорською (теж
дотримувалася унії) заснував у Шумську василіанський монастир, де була зведена мурована церква3.
Відзначився як гарячий прихильник унії князь Януш Козика. Крім своєї суспільної діяльності (мова
про яку йшла вище), він разом з луцьким підстаростою Якубом Лисаковським (теж уніат) тривалий час
виступав у судових процесах за маєтності Церкви як відпоручник та довірена особа митрополита Іпатія
Потія. Саме Янушу Козиці 1609 р. Потій довірив пильнувати після своєї смерті виконання фундації на
Володимирську школу4.
Надав підтримку Церкві також князь Стефан Сокольський. Як людина релігійна, він не пізніше
1614 р. став ченцем в уніатському монастирі Св. Трійці у Вільні і, очевидно, ніколи більше не був на
Волині. Але того самого 1614 р. він подарував свої волинські маєтності З’єднаній Церкві5.
Важливі послуги унії на Волині надала також князівська родина Збаразьких. Так, 1608 р. Маруша
Збаразька дала фундацію на уніатську церкву св.Іллі у Володимирі, забезпечивши її значними земельними
угіддями та іншими прибутками6. На першій василіанській капітулі, що проходила у Новогрудку 1617 р.,
окремо зазначалося про турботу Збаразьких про поширенням унії на Волині, зокрема на Кременеччині.
Згадувалося також, що вони запрошували до монастирів, котрі перебували під їх патронатом, ченцівуніатів нового зреформованого Василіанського Чину7. Проте поки що лише про одного Миколу
Збаразького можна з певністю сказати, що він був уніат, оскільки підписав Люблінську заяву в Сенат
1603 р.8 Належність інших представників цієї родини до з’єднання, зокрема Маруші Збаразької, можна
поки що тільки припускати.
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Про ступінь впливу з’єднання в середовищі волинського нобілітету першої половини XVII ст.
може також певною мірою свідчити перебування на керівних посадах в апараті місцевої адміністрації
тих із них, хто в свій час дав згоду на унію. В їх числі були двоє із п’яти волинських каштелянів,
які одночасно за законами Речі Посполитої мали місця в польському Сенаті. Йдеться про Михайла
Мишка-Варковського (каштелян 1572–1605) і Януша Лагодовського (каштелян 1617–1622). Зустрічаємо
представників уніатського нобілітету також в органах управління повітового рівня. Серед них Якуб
Лисаковський (луцький підстароста на початку XVII ст.), Іван Хрінницький (луцький земський суддя
1603–1624), Войцех Станішевський (луцький земський писар 1616–1624), Остафій Єло-Малинський
(до 1607 р. луцький гродський суддя), Юрій Овлочимський (до 1616 р. володимирський земський
писар), Януш Жоравницький (кременецький підкоморій 1613–1640), Іван Гараїн (в середині 30-х рр. —
підсудок кременецький), Фрідріх Сапєга (1625–1626 рр. — підкоморій володимирський).
До числа цих шляхтичів варто приєднати також трьох представників волинського уніатського
нобілітету, які займали відповідальні посади в органах місцевої влади сусідніх воєводств. Ними були
сенатор, каштелян белзький Данило Єло-Малинський (30–40 рр. XVII ст.) та овруцький староста Аврам
Мишка (на початку XVII ст.).
Окремої уваги заслуговує питання наявності шляхтичів в середовищі уніатського духовенства,
оскільки православні полемісти першої половини XVIІ ст. одним з доказів щодо нежиттєздатності
З’єднаної Церкви наводили факт відсутності в її середовищі гідних шляхтичів. Внаслідок цього навіть на
єпископські кафедри, за їх словами, сідали простаки або пройдисвіти. Хрестоматійною з цього приводу
вважається знаменита промова на Варшавському сеймі 1620р. одного з лідерів православних Волині,
відомого шляхтича Лаврентія Древинського, де він, між іншим, стверджував, що «...кривди і внутрішній
неспокій походять не з іншого джерела, як з того, що вашій королівській милості вгодно було, всупереч
праву і нашим шляхетським вольностям, роздати пости духовним, іґноруючи їх походження. Хто не знає,
що іменуючий нині себе архієпископом полоцьким походить із Володимира, син якогось Кунця шевця?
Звідси, створивши собі шляхетське ім’я, він Кунцевичем титулується. Хто не бачить, що перемиський
владика, на прозвисько Шишка, походить від свинопаса, і тепер рідний брат його батька сидить на наділі
в Дропищах у воєводи київського? Хто не знає, що володимирський владика, син львівської міщанки
Стецькової, народився через півроку після смерти Стецького і якийсь Михайлевський і Неапольський
віддали його в науку? Хто не знає, присягаюся Богом живим, що холмський владика якийсь Покость,
син крамаря з Вільна, вкрав у віленського бурмістра кармазин і якби не врятувала його ряса, мабуть не
минув би шибениці. Хто ж і того не знає, що теперішній пінський владика родом з містечка Заблудова?
Ось стільки і не більше користі має ваша королівська милість від унії: не можуть за двадцять років
цієї унії роздобути родовитих шляхтичів для достойного зайняття цих постів»1. Єдиний уніатський
єпископ, належність якого до шляхетського стану Древинський не зміг заперечити, був луцький владика
Ієремія Почаповський. Але і його пан Лаврентій намагається підняти на сміх, стверджуючи, що він не
може бути не тільки єпископом, а навіть дияконом, бо не має ще й двадцяти років. Звинувачення пана
Древинського звучали гостро і емоційно; цей погляд на уніатів був швидко перейнятий тогочасною
православною полемічною літературою і звідти перекочував на сторінки солідних наукових досліджень,
автори котрих сприймали факти, наведені Древинським, як цілком певні. Але наскільки слова Лаврентія
Древинського та інших православних письменників-полемістів відповідали дійсності? Наведемо лише
кілька прикладів.
Документально доведено, що перемиський владика, якого волинський чашник називає сином
свинопаса, був тоді Атанасій Крупецький, син волиняка. Не міг цей владика мати таке низьке походження
хоча б тому, що до свого переходу в духовний стан очолював королівську канцелярію. В умовах, коли Річ
Посполита являла собою шляхетську республіку, син свинопаса не міг навіть мріяти про подібну для себе
честь. Не менш абсурдна є заява Древинського про відсутність шляхетської гідності у Володимирського
єпископа Іоакима Мораховського. Один з перших вихованців Грецької Колегії в Римі, він до 1613 р. був
особистим секретарем короля Сигізмунда III, що виключало його позашлюбне походження. Вигадкою
є також твердження, що в час свячення Луцький єпископ Почаповський був мало не хлопчиськом. Хоча
досі невідома дата його народження, проте знаємо точно, що на 1620 р. він уже мав освіту, одержану в
Грецькій Колегії в Римі. Однак, те, що він був уже зрілий чоловік, свідчить також королівський привілей
1
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на владицтво, підписаний Сигізмундом III 26 жовтня 1620 р. В ньому згадується, що Почаповський,
навчаючись «... w roznych miestach panstw naszych y w cudzych kraiach wiek swoy mlodzy strawil»1. Ясно,
що про юнака ніхто б так не писав. Цілком очевидно, що промова Лаврентія Древинського (якщо вона
дійсно була виголошена і не є пізнішою фальсифікацією) являла собою звичайну політичну провокацію.
Вона є цінна з огляду на історію релігійної боротьби в Україні, але як документ, що об’єктивно висвітлює
внутрішню ситуацію у З’єднаній Церкві, сприйматися не може.
Отже, твердження православних полемістів про відсутність гідних представників шляхетства в
середовищі уніатського духовенства не мають під собою реальних фактів і спираються виключно на релігійну
упередженість. Зокрема, немає сумніву, що більшість уніатських єпископів першої половини XVIІ ст.
походила зі шляхетських родів України та Білорусі. Були це переважно представники нобілітету дрібної та
середньої ланки. Варто зазначити, що в середовищі з’єднаного єпископату представники волинських родів
займали гідне місце. Так, із 31 єпископа (включаючи митрополитів) Уніатської Церкви, що займали кафедри
у різних регіонах Речі Посполитої з 1596 по 1655 рр., 9 належало до числа волинського нобілітету. Це, перш
за все, Володимиро-Берестейські єпископи Іпатій Потій, Йосиф Баковецький та Михайло Потій, ЛуцькоОстрозький владика Євгеній Єло-Малинський, Холмські Федір Мелешко та Атанасій Фурс, Пінський
Пахомій Оранський, Самборський Павло Овлочимський, Полоцький св. Йосафат Кунцевич.
В межах самої Волині зустрічаємо значну кількість нобілітету в середовищі як білого клиру, так і
серед чернецтва. Встановлений нами на сьогодні поіменний список уніатського духовенства свідчить,
що в його середовищі знаходилися представники близько 50 шляхетських родин Волині та інших
регіонів Речі Посполитої2. Причому, цілий ряд родин, таких як Потії, Терлецькі, Оранські, Баковецькі,
Гараїни, Залузькі, Єло-Малинські, Лозовицькі та інші, висунули зі свого середовища згідно зі списком
від двох і більше уніатів. Це, на наш погляд, дає підставу з великою долею вірогідності припустити, що
належність цих осіб до унії була не тільки їх особистою позицією, але й наслідком родинної традиції. З
огляду на це, показовим є факт релігійної діяльності в 20–40 рр. XVIІ ст. на Волині представників роду
Смотрицьких, що походили з подільської шляхти. Як свідчать архівні документи, крім відомого вченого
та письменника, архієпископа Гієрополітанського Мелетія, тут вели пастирську діяльність його родичі:
Ієремія Смотрицький (чернець Дерманського монастиря), Стефан Смотрицький (протопоп Острозький)
та Митрофан Смотрицький (архімандрит Шумського василіанського монастиря).
Наведені факти не лишають сумніву про підтримку Уніатської Церкви на Волині з боку певної
частини місцевого нобілітету та про наявність в його середовищі бази для унійного руху.
Однак, формування уніатської шляхетської спільноти Волині в кінці XVI ст. ускладнювалося
небезпечним для української Церкви процесом переходу шляхти східного обряду до римо-католицтва.
Це явище було дуже складне і спостерігалося в більшості регіонів Речі Посполитої, де компактно
замешкувала українська та білоруська людність. Саме тому, перш ніж перейти до розгляду цієї проблеми
в контексті волинського регіону, вважаємо за необхідне висвітлити основні аспекти цієї проблеми з
огляду на загальне положення українсько-білоруського суспільства.
Перехід української шляхти до римо-католицизму і, частково, до протестантів і сектантів як
досить помітне явище почався в другій половині XVI ст. Він пояснювався загальним занепадом в умовах
бездержавності українсько-білоруської Церкви, деградацією духовенства і розвалом релігійного життя
православних, з одного боку, і посиленням після Тридентського Собору позицій та впливу пануючого
в Речі Посполитій польського Римо-Католицького Костелу — з іншого. Водночас, в межах польськолитовської держави продовжували діяти численні протестантські згромадження, котрі, незважаючи на
боротьбу з ними ордену єзуїтів, все ж лишалися реальністю суспільно-політичного життя і здійснювали
певний вплив, зокрема і в середовищі православних.
Проблема ця на кінець XVIст. набула особливої гостроти і стала однією з причин, котрі спонукали
русинських єпископів приступити до унії з Римом. Цим кроком передбачалося урівняти в правах шляхту
східного і західного обрядів, а також об’єднати зусилля з римо-католиками для спільної боротьби
з протестантами і різноманітними єретичними сектами. Однак, незважаючи на те, що збереження
православного обряду було обумовлене в артикулах унії та універсалами короля Сигізмунда III, в
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2

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 488.
Див.: додатки № 1, 4.
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реальному житті все виявилося набагато складніше. На відміну від Риму представники польського римокатолицького духовенства в більшості своїй розглядали унію, як засіб поступової латинізації українців та
білорусів. Коли ж виявилося, що діячі з’єднання латинізуватися не збираються, католицьке духовенство
та впливові сили урядових структур Речі Посполитої почали висловлювати занепокоєння. Адже, не
дивлячись на перехід до римо-католицизму численних шляхетських родин, Католицька Церква мала в
Україні невелику кількість парафій. Це означало, що в разі успіху унії в Україні та Білорусі просування
Латинської Церкви на схід буде зупинене. Адже після прийняття з’єднання віруючі східного обряду
ставали синами єдиної Католицької Церкви і, отже, не підлягали місійному наверненню. Крім того,
польське духовенство турбувала та обставина, що в разі успіху з’єднання шляхта східного обряду не буде
навертатися до римо-католицизму, бо, незважаючи на перехід до латинства багатьох князів та магнатів,
переважна більшість середнього шляхетства та абсолютна більшість дрібного нобілітету продовжувала
дотримуватися східного обряду.
Тому польське римо-католицьке духовенство, незважаючи на досягнені домовленості, не припиняло
активної роботи в середовищі уніатів з метою перетягнення їх до латинського обряду. Особлива увага при цьому
приділялася шляхетській молоді, котра навчалася в католицьких школах. Воддночас, незважаючи на вимоги
Риму, король Сигізмунд III так і не дав місця в Сенаті уніатським єпископам, а з’єднана шляхта не була зрівняна в
правах з римо-католицькою. Це призвело до того, що частина русинського нобілітету, котра прийняла з’єднання
з розрахунку одержати певні пільги в суспільстві, розчарувалася в унії і почала переходити безпосередньо
до римо-католицизму. Слід пам’ятати також, що унія постала на землях України та Білорусі в часи гострої
національної кризи і була покликана цю кризу подолати, проте вона цього не виконала. В результаті криза ще
більше поглибилася, набула нових якісних форм і вилилася в міжконфесійне протистояння. Це, в свою чергу,
суттєво підірвало і без того слабкий авторитет Української Церкви обох конфесій, тож певна частина уніатської
шляхти, знеохочена протистоянням, передає свої душі під опіку оновленій, міцній внутрішньо та авторитетній
Римо-Католицькій Церкві. Протести і скарги уніатських владик до Риму не призвели до радикальної зміни
ситуації. Незважаючи на засудження практики перетягування з’єднаних до західного обряду з боку авторитетних
та впливових католицьких діячів (в тому числі примаса Польщі Бернарда Мацейовського, генерала ордену єзуїтів
Клавдія Аквавіви та особисто Пап Павла V та Урбана VIII), тиск на унію з метою її латинізації тривав.
Особливо складна ситуація склалася на початку 20-х рр., коли митрополит Рутський змушений
був виступити з відкритими звинуваченнями супроти польського римо-католицького духовенства в
свідомому нищенні унії. З цього приводу він, між іншим, писав: «В латинських школах близько 200
молодих русинських шляхтичів за чотири роки перейшло до латинського обряду, майже стільки ж при
дворі та війську. Постає питання: якщо так буде тривати далі, хто зі шляхти через десять років лишиться
серед русинів? За рахунок чого утримається унія, якщо не буде тих, хто служить і захищає її? Кажуть,
лишаться селяни. Навпаки, унія впаде, оскільки селяни не захистять її від схизматів. Дійсно, вони мало
що означають, оскільки, перебуваючи під необмеженою владою панів, терплять у цьому королівстві
утиски, яких нема ніде в світі»1. В іншій частині цього послання митрополит висловлюється з цього
приводу ще рішучіше: «Досі ми мовчали на всі ті лиха, щоб не порушувати миру та братньої любови. Ми
сподівалися, що все направить час, котрий є найліпшим лікарем. Але ми побачили, що, втративши свій
шляхетський стан внаслідок його переходу до латинства, позбавлені всіх оздоб, ми опинилися без усякої
людської допомоги, що коріння зла розростається і день у день поширюється. Ніби прокинувшись, ми
бачимо своє глибоке падіння і, зіставляючи свій колишній стан із теперішніми умовами, відчуваємо біль
при одному лише спогаді про те, що сталося і примушені протидіяти дальшому поширенню зла»2.
«In scholis Latinorum 200 fere iuvenes nobiles Rutheni quatuor annis transeuntad Ritum Latinum, in aulis et militia
fere totidem. Iam quero: post decennium quid remanebit ex Nobilitate apud Ruthenos? Quomodo ergo non interibit Unio,
si non erunt qui servent et defendant Unionem? Dices: Manebunt Rustici. Contra. Ruet nihilominus Unio, quia Rustici non
defendent Unionem a Schismaticis; viles enim sunt, et mancipioruminstar maiorem depressionem a suis Dominis sustinentes in
hoc Regno, quam alibi in toto Orbe terrarum». AOSBM. EM. — Vol. I. — Romae, 1954. — P. 143.
2
«De omnibus his miseriis siluimus hactenus, tum ut paci ac fraternae charitati consuleremus, tum ut committeremus
tempori ipsi, optimo magistro ut emendet. Sed demum praecipuis quibusque amissis per transitum ad Latinos, et spoliati
omnibus ornamentis, caepimus advertere omni humano auxilio nos destitui, radices malorum pullulare, et incrementum
in dies accipere. Unde veluti veterno experrecti sentimus unde exeidimus, et praeteritum statum cum praesenti conditione
comparantes, ipsa recordatione conturbamur, et compellimur obviare, ne ulterius malum serpat ». AOSBM. EM. —
Vol. I. — Romae, 1954. — P. 154.
1
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На думку декотрих істориків, в цьому посланні митрополит Рутський фактично визнав повний
крах унійних ідей в середовищі русинського нобілітету, а межа 20–30-х рр. визначається як період
остаточної втрати З’єднаною Церквою своєї шляхти, що перейшла в римо-католицтво. І хоча подібний
висновок видається нам занадто поспішним, однак факт глибокої кризи унії внаслідок втрати значної
частини власної шляхти є незаперечним. У зв’язку з цим слід з’ясувати: в якій мірі процес латинізації
охопив волинський нобілітет і які це мало наслідки для Уніатської Церкви в цьому регіоні.
Наявні джерела не дозволяють предметно і глибоко висвітлити дану проблему. До нас не дійшли
єпархіальні архіви, рішення про створення котрих в усіх дієцезіях Речі Посполитої було прийняте на
Кобринському уніатському синоді 1626р. Також досі не знайдено книг єпископських духовних судів та
актів протопопій. Майже повністю загублена на сьогодні особиста кореспонденція волинських єпископів,
яка могла мати важливу інформацію з цього питання. Однак, спираючись на дані актових книг гродських
і земських судів, монастирських архівів та залишків епістолярних документів, все ж таки вважаємо за
можливе зробити деякі висновки стосовно перебігу латинізаційних впливів у середовищі волинського
нобілітету протягом впродовж половини XVII ст.
Як уже згадувалося, в кінці XVI – на початку XVII ст. спостерігалося досить потужне зростання
суспільної активності уніатського нобілітету. Відпоручники шести князівських та 57 шляхетських родин
офіційно підтримували з’єднання. Однак, впродовж другого десятиліття ця активність помітно згасає.
Дуже скоро унія втрачає князів Андрія Козику та Григорія Четвертинського, котрі, ймовірно, повернулися
до православія. Продовжував свою релігійну діяльність князь Юрій Михайлович Чарторийський, але був
це останній представник даної родини, який дотримувався з’єднання. Інші князі — Збаразькі, Козики,
Четвертинські та Сокольські — поступово відійшли від суспільного та релігійного життя З’єднаної
Церкви в першому і другому десятилітті. Можна впевнено сказати, що унійна традиція не закріпилася
в середовищі цих п’яти князівських родів і в 20-ті рр. XVII ст. Більшість нащадків волинських князівуніатів були полонізовані і дотримувалися латинського обряду. Про згубний вплив латинізаційних
процесів у середовищі нобілітету Волині опосередковано може свідчити факт значного скорочення
кількості уніатських шляхтичів на відповідальних посадах в апараті місцевої влади. Свідчить про це,
на нашу думку, також та обставина, що в 20–30-х рр. XVIIст. найпотужнішими протекторами З’єднаної
Церкви були римо-католицькі князі Заславські, Острозькі та Вишневецькі.
Послаблення впливу в середовищі волинського шляхетства, втрата представників князівських
родин мали для З’єднаної Церкви тяжкі наслідки. Так, заснований князем Юрієм Михайловичем
Чарторийським монастир у Сернах, лишившись без опіки, ймовірно, занепав і запустів. Знаменитий
монастир у Пересопниці, що ним також опікувалися князі Чарторийські, був 1630р. переданий римокатолицьким князем Миколою Чарторийським клеванським єзуїтам1.
Ситуація для З’єднаної Церкви погіршувалася тією обставиною, що латинізаційні впливи в 30-х рр.
XVII ст. проникають у середовище уніатського духовенства. За провідника цих ідей на Волині став відомий
в цей час письменник-полеміст, дубенський архімандрит Касіян Сакович. Його заклики про максимальне
зближення східного обряду з латинським призвели до гучного скандалу в Уніатській Церкві і спричинили
кінець-кінцем демонстративний перехід о. Касіяна на латинський обряд.
Однак, не дивлячись на відчутні моральні, матеріальні й кількісні втрати, уніатська шляхта на
Волині продовжувала існувати. Адже навіть за найнесприятливіші роки для з’єднання (30–40 рр.
XVII ст.), коли Луцька кафедра була офіційно передана православним, у василіанських монастирях та в
середовищі світського духовенства зустрічаємо шляхтичів, котрі загалом представляли 20 нобілітованих
родин. Це, на наш погляд, досить переконливо свідчить, що в середовищі певної частини шляхетства
(перш за все дрібного) З’єднана Церква мала вплив і опору.
Підсумовуючи, хотілося б звернути увагу на декотрі чисельні показники, котрі, на наш погляд,
можуть свідчити про роль і вплив унії в середовищі волинського нобілітету першої половини XVIIст.
Всіх нобілітованих родин, відпоручники котрих у різний час належали до унії, на сьогодні виявлено 1152.
З цього числа кількість родів, де виявлено мінімальну кількість уніатів (одна особа), є 811. Відповідно, 2

Див.: док. № 220.
Всього реєстр уніатського нобілітету складає 174 особи, в тому числі 8 князів. До їх числа не було включено
світських уніатських представників родин Сапєг і Тишкевичів, які мешкали поза Волинню і мали дідичні маєтки
в інших воєводствах Речі Посполитої..
1
2
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особи — 18 родин2; 3 особи — 9 родин3; 4 особи — 7 родин4. З цього числа слід відзначити шляхетські
родини, представники котрих зустрічаються як уніати впродовж усієї першої половини XVIIст. Це
родини Терлецьких, Потіїв, Овлочимських, Лозовицьких, Єло-Малинських та Гараїнів. На нашу думку,
з великою ймовірністю можна припустити, що це є мінімальна кількість родин, у котрих унійна традиція
була сталою і в зазначений історичний період не переривалася. До цієї групи хотілося б додати ще
представників двох десятків родин, що дотримувалися з’єднання після 1632 р., коли Уніатська Церква
на Волині переживала найскладніші часи і належати до неї було непрестижно. Це свідчить про те, що
більшість з них були уніати, виходячи з принципової життєвої позиції.
Про якісний склад волинської уніатської шляхти можна судити хоча б з того факту, що лише
сенаторів з її середовища було висунуто троє: Михайло Мишка-Варковський, Януш Лагодовський
та Данило Єло-Малинський. Були в їх числі також талановиті письменники-полемісти, богослови
та проповідники: митрополит Іпатій Потій, архієпископ Мелетій Смотрицький, єпископи Іоаким
Мораховський та Ієремія Почаповський.
Водночас, є очевидним, що переважна більшість представників волинського уніатського нобілітету
належала до дрібної шляхти. Це підтверджують дані, наведені дослідницею історії українського
нобілітету Наталією Яковенко. Згідно з її даними, в цей час на Волині було сім магнатських родин5.
Зібрана нами інформація стосовно уніатського нобілітету дає підставу зробити висновок, що у першій
половині XVII ст. до з’єднання належали представники трьох із них, а саме, родин Гулевичів, Єловицьких
та Єло-Малинських. Однак, згадки про уніатів з перших двох родин маємо епізодичні і лише в родині
Єло-Малинських унійна традиція спостерігається впродовж усієї першої половини XVII ст.
Подібна ситуація спостерігається також на рівні середньої шляхти. Із шести шляхетських
родин цієї категорії до з’єднання належали представники трьох із них, а саме, Хрінницьких, Бокіїв та
Вільгорських. Проте, тяглість унійної традиції можна дуже обережно припускати тільки стосовно двох
останніх родин.
На сьогодні лишається нез’ясованим майновий стан шляхтичів, що походили з інших регіонів
Речі Посполитої. Це стосується, в основному, тих із них, хто провадив пастирське служіння на Волині
як священик або монах. Однак, кількість представників цієї категорії нобілітету порівняно невелика і
навряд чи зможе вплинути на загальне співвідношення шляхти за майновим принципом. А складається
воно таким чином : лише шість волинських родин, представники яких були уніатами, належали до числа
середньої шляхти або магнатів. Інші родини належали до дрібного нобілітету. Саме з його середовища
рекрутувалася більша частина нобілітованого уніатського духовенства і саме серед дрібних шляхетських
родин трималася унійна традиція.
Уніатське міщанство
Важливу роль у національно-релігійних змаганнях першої половини XVII ст. зіграло міщанство
України та Білорусі. Традиційно вважається, що воно було однією з рушійних сил на Русі, які склали
антиунійну опозицію. Дійсно, представники найактивнішої частини міщанства, зорганізованої у братства,
на православному Соборі у Бересті заявили про невизнання унії і повністю підтримали православних та
їх лідера, князя Костянтина Острозького. Братський рух впродовж першої половини XVII ст. поруч із
козацтвом та сеймовою боротьбою шляхти став ефективною формою опору унії і, на думку дослідників
православної орієнтації, переконливо свідчив про справді демократичний характер антиунійної коаліції.
Особливо великий вплив на хід суспільно-релігійної боротьби справили Львівське та Віленське братства,
членами яких були багаті та впливові міщани.
Натомість, про уніатське міщанство згадується рідко; постає воно перед нами бідним, затурканим,
нездатним до активної релігійної та суспільної діяльності. Такий підхід диктувався міцним стереотипом,
згідно з яким унія була «Церквою в собі», складалася з нечисленного духовенства без вірних, в тому

В тому числі три князівські родини.
Козики (князі), Баковецькі, Білецькі, Вільгорські, Вороничі, Гуляницькі, Єловицькі, Кониські, Кунцевичі,
Лозовицькі, Мелешки, Мишки, Негребецькі, Обухи, Одинці, Радиєвичі, Русовські, Савицькі.
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Збаразькі (князі), Гараїни, Городиські, Жоравницькі, Микулинські, Овлочимські, Русовичі, Тишкевичі,
Хмелевські.
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Єло-Малинські, Залузькі, Колпитовські, Лепесовицькі, Оранські, Смотрицькі, Терлецькі.
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числі без міщан. При цьому, як і у випадку зі шляхтою, практично ніхто з істориків не пояснював, якою
саме методологією слід послугуватися для визначення конфесійної належності міщан. Саме тому, перш
ніж перейти до розгляду питання про історію уніатського міщанства Волині, вважаємо за доцільне
зробити деякі методологічні зауваження.
Міщани України та Білорусії, порівняно зі шляхтою, були дуже обмежені у своїх політичних та
соціальних правах, що накладало відбиток також і на їх релігійне життя. Практично це виявлялося в
тому, що міщани, на відміну від шляхти, далеко не завжди були вільними у своєму релігійному виборі.
Приміром, для визначення впливу унії в середовищі нобілітету слід взяти на облік кожну відому нам
особу шляхетського походження, яка належала до вірних Української Церкви. Сам факт належності тих
чи інших уніатів до шляхетських родів дає можливість визначити, яка саме шляхта (дрібна, середня чи
велика) була головним оплотом Церкви в середовищі мирян.
У випадку з міщанами такий підхід є непридатним. На сьогодні більш-менш цілісно досліджені
джерела та історія нобілітету — князів та шляхти; про міщан нам відомо значно менше і в більшості
випадків міщанське прізвище нам ні про що не говорить. Винятком можуть бути хіба-що нобілітовані
міщани, але і вони більше тяжіли до шляхти.
Тому для приблизного визначення співвідношіння кількості православних та уніатських вірних в
містах пропонуємо застосувати інший метод. Як відомо, в містах України та Білорусі існувала практика
прикріплення населення до певних церков. Міщани мусили відвідувати саме цей храм та виконувати на
його користь повинності, незалежно від того, був він православним чи уніатським. Тому, на наш погляд,
доцільно взяти за ключ кількість церков східного обряду у певному місті, визначивши, які з них належали до
з’єднання, які ні, і після цього робити припущення про кількість вірних обох конфесій у певному місті.
Такий підхід має свої недоліки. По-перше, подібне співвідношення досить умовне. Воно не дає
можливості визначити, наскільки свідомо міщани дотримувалися унії. По-друге, подібний метод «урівнює»
всі церкви незалежно від їх статусу, розмірів та стану. Ясно, що кафедральний собор та церква на міському
цвинтарі мали далеко не однакові приходи. Саме тому, щоб ці недоліки хоча б частково компенсувати, слід
(якщо є така можливість) брати до уваги реальний стан церкви та наявність при ній приходу.
Велику допомогу для визначення кількості вірних в середовищі міщан можуть надати документи про
підпорядкування їх адміністративним шляхом під духовну владу уніатської митрополії з волі магната чи
шляхтича, підданими якого вони були. Маючи подимні тарифи, можна гіпотетично підрахувати, яка частина
міщан волості, повіту чи воєводства мусила прийняти з’єднання. Проте, цей підхід також має суттєвий недолік,
оскільки вимагає уточнень, яка саме частина з цих міщан була християнами східного обряду. Якщо уточнити
це неможливо, то одержані цифри можна використовувати тільки як умовну, а не фактичну одиницю.
Про ступінь популярності з’єднання в середовищі міщан може також свідчити наявність в місті
уніатського церковного братства. За своєю структурою і призначенням уніатське братство нічим не
відрізнялося від православного. Однак, на відміну від православних, уніатські братчики знаходилися під
жорстким контролем свого духовенства і не мали права втручатися у внутрішні справи Церкви1. Таким
чином, три основні критерії: кількість уніатських церков, їх стан та наявність (чи відсутність) уніатського
братства, є головними у визначенні впливу з’єднання серед міщан.
Досліджуючи вплив унії на міщанство Волині, треба обов’язково брати до уваги специфіку
цього регіону. Так, за даними подимного тарифу 1629 р., на Волині населених пунктів, котрі мали
статус міст, було 97. В них проживало 164 тис. чоловік, що складало близько 25 % населення
воєводства. Проте, міст масштабу Львова і Вільни Волинь не мала. Великих міст (за масштабами
України і Білорусії) в межах воєводства було лише чотири: Острог (10 тис. жителів), Кременець
(7,3 тис. жителів), Корець (6,7 тис. жителів), Острополь (6 тис. жителів). Відповідно, «середніх»
міст з населенням від 3 до 6 тис. жителів було 12. В їх числі: Степань, Володимир, Рівне, Олика,
Луцьк, Острожок, Полонне, Заслав, Старий Костянтинів, Вишневець, Збараж, Ожигівці. Всі інші
міста за чисельністю населення не досягали і 3 тисяч. Причому, серед них зустрічалися такі, котрі
практично не відрізнялися від сіл. Таким був, наприклад, Серкизів Володимирського повіту (130
жителів), Лешнів Кременецького повіту (200 жителів), та ін. Економіка більшості цих міст мала

Докладніше про уніатські братства див.: розділ «Волинь як центр релігійного, духовного та суспільного
життя уніатської Церкви».
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аграрний характер, помітного впливу на розвиток ремесла і торгівлі вони не справили і тому власне
містами вони можуть називатися лише умовно1.
Наведені вище обставини зумовили брак на Волині заможного та освіченого міщанства, що, в свою
чергу, призвело до значного зниження його впливу у суспільно-політичному та релігійному житті цього
регіону. Характерним в зв’язку з цим є той факт, що, не дивлячись на наявність на Волині численної
православної шляхти та традицій боротьби зі з’єднанням, лише через 20 років після Берестейського
Собору створюється перше православне братство в Луцьку. Проте навіть тоді міщани активно не виявили
своєї позиції. Так, у першому відомому списку братства за 1617 р. було зареєстровано 15 осіб. В їх
числі князь Федір Святополк-Четвертинський, п’ять шляхтичів та дев’ять представників духовенства.
Однак міщанських прізвищ не знаходимо2. 1619 р. Луцьке братство постає уже чисельним, впливовим
і представницьким. І все ж, кістяк його знову-таки складають не міщани, а православна волинська
шляхта. Саме її представники в числі 45 осіб офіційно надали повноваження «молодшим» братчикам
з числа луцьких міщан безпосередньо займатися справами братства, оскільки шляхетська частина
братчиків у Луцьку взагалі не жила3.
Які висновки можна зробити із наведених даних? По-перше, Луцьке братство із самого початку свого
заснування видається як організація, де керівна роль належить православному нобілітету. Міщанство
на його тлі відходить на другий план і відіграє менш помітну роль. По-друге, вже згадувалося, що
45 найвпливовіших братчиків з числа нобілітету не походили з Луцька і проживали в різних регіонах
Волині. Це дає можливість стверджувати, що Хрестовоздвиженське братство не може розглядатися тільки
як оплот православ’я у Луцьку. Оскільки туди вписалася мало не вся релігійно активна православна
шляхта Волинського воєводства, то стає очевидним, що в умовах відсутності православного єпископа
це братство відігравало роль головного антиунійного центру Волині. Якщо ж взяти до уваги, що воно
було засноване через двадцять років після проголошення унії в Бересті і було довгий час єдиним на
Волині, то стає очевидним, що місцеве міщанство не відзначалося високою активністю у релігійних
рухах зазначеного періоду. Саме тому, висвітлюючи ступінь впливу з’єднання на міщан, вважаємо за
доцільне пов’язувати його із загальною суспільно-релігійною ситуацією на Волині.
Впродовж першого етапу (1596–1620 рр.) противники з’єднання — князі Острозькі та Корецькі,
спираючись на право патронату, не допустили впровадження унії у більшості міст та містечок Волині,
а, отже, з’єднання у зазначений період поширюється перш за все у повітових центрах (двоє з них —
Володимир і Луцьк були єпископськими столицями), а також у містечках Володимирського повіту, де не
було значних маєтностей вищезгаданих князів. Впровадження унії у цих містах проходило без значних
релігійних конфліктів. Винятком може бути тільки місто Володимир, де православні під проводом
Маруші Збаразької та Олександра Загоровського в кінці XVI-на початкуXVII ст. чинили організований
опір унійним заходам єпископа (згодом митрополита) Іпатія Потія. Однак і тут з 1608 р. ситуація
стабілізувалася і на кінець цього періоду уніати контролювали як мінімум 3/4 усіх храмів міста. За часів
Іоакима Мораховського — наступника митрополита Іпатія Потія на Володимирській кафедрі — було
засноване у Володимирі уніатське братство. Завдяки зусиллям Мораховського при соборній церкві було
відкрито школу4.
Менше успіхів мали уніати в Луцьку. Хоч їм і вдалося схилити до з’єднання 2/3 міських церков,
однак православні продовжували мати тут відчутний вплив, а з 1617 р. навіть посилили його, створивши
в місті братство. На відміну від володимирських, луцькі міщани виявилися інертними уніатами —
незважаючи на їх кількісну перевагу в місті, ні братства, ні школи тут впродовж першої половини
XVII ст. не було засновано. Подібна ситуація (пасивне визнання з’єднання, але без помітного опору
православних) склалася у Кременці і, можливо, в містечках Ковелі й Турійську.
На другому етапі становлення унії на Волині (1620–1632 рр.) спостерігаємо посилення
впливу з’єднання в містах. Завдяки патронату князів Олександра та Владислава Заславських в унію
переходять їх піддані у містах: Степань, Деражня, Дубно, Острог, Межиріч, Старий Костянтинів,
Базалія та в кількох дрібних містечках. Загальна кількість підданих, котрі проживали тоді у міських
Див.: Баранович О. Залюднення Волинського воєводства. — К., 1930.
Памятники изданные Временной комиссией для разбора древних актов. — Т. 1. — К., 1859. — С. 3-4.
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юрисдиках Заславських, дорівнювала 25 тисячам, що складало близько 15 % від загальної кількості
міщан Волині.
Активно працювало в середовищі міщан також уніатське духовенство. Так, зусиллями
Володимиро-Берестейського єпископа Іоакима Мораховського пожвавлюється суспільно-релігійне
життя уніатів Кременця, де на початку 20-х рр. було засновано школу та уніатське братство1. У 1629 –
30 рр. проповідували унію у Дубні, Острозі та ін. містах митрополит Йосиф Рутський та архієпископ
Мелетій Смотрицький.
20-ті рр. XVII ст. були, без сумніву, успішними для уніатів у справі поширення з’єднання в містах.
Пізніше єпископ Суша у своїй роботі «De Laboribus Unitorum», згадуючи про пастирську діяльність
в цей період Луцько-Острозького єпископа Ієремії Почаповського, писав, що йому вдалося привести
до послуху майже всі міста своєї єпархії2. Звичайно, успіхи Почаповського Суша перебільшував, але
реальні події, які стали підгрунтям для таких висновків, без сумніву були.
Проте було б помилкою вважати, що процес поширення з’єднання в містах проходив безболісно. В
січні 1629 р. під час візитації Острога митрополитом Рутським відбулися антиунійні виступи серед жителів
цього міста; в листопаді цього ж року сталася «Степаньська трагедія» — напад міщан Степаня на ескорт
митрополита Рутського та ін. Однак, в більшості міст Волині ситуція лишалася спокійною.
Третій етап становлення унії на Волині (1632–1648 рр.) розпочався гострою боротьбою між
прихильниками та противниками з’єднання за перерозподіл сфер впливу у цьому регіоні. Саме на початку
і в середині 30-х рр. XVII ст. спостерігаємо перші значні антиунійні виступи волинського міщанства. Після
завзятої релігійної боротьби уніати втратили майже всі церкви Луцька разом з єпископською кафедрою.
Затвердили православні також свій вплив у Кременці, де в їх руках зосередилася половина церков східного
обряду. Разом з переходом згідно з королівськими декретами Луцько-Острозької єпархії під юрисдикцію
православного єпископа А. Пузини уніати втратили парафії у численних дрібних містечках Луцького повіту.
В такій ситуації унія трималася лише в тих містах Луцького повіту, де вона перебувала під патронатом князя
Заславського та деяких дрібних уніатських панів.
З огляду на це, великою підтримкою для Уніатської Церкви на Волині було переведення під
юрисдикцію уніатського єпископа Почаповського підданих княгині Анни Острозької. Сталося це після
відомої «Острозької трагедії» 1636 р. і не викликало помітних протестів з боку міщан. В результаті до
унії поступово приєдналися її піддані із середовища міщан найбільшого міста Волині — Острога, котрі
поки що лишалися нез’єднаними (близько 6,5 тис. жителів), а також міст і містечок: Берездів, Хлопотин,
Звягель, Острожок Новий, Дубрівка, Смолдирів, Сураж. У всіх цих містах проживало разом близько
20 тис. жителів, що складало близько 12 % від міщанського населення Волинського воєводства.
«Острозька трагедія» та перехід підданих Анни Острозької в унію був, по суті, останнім актом
релігійної боротьби на Волині. Він ознаменував собою остаточний розподіл сфер впливу між уніатами
і православними напередодні Хмельниччини і мав такі результати: з чотирьох найбільших міст Волині
уніати затвердилися у двох — Острогу та Кременці. В першому з цих міст вони контролювали всі храми
східного обряду, у другому — половину.
Відповідно, із 12 міст середнього масштабу З’єднана Церква контролювала більшість храмів
Володимира, Старокостянтинова і, можливо, Степаня. В інших 9 містах вплив з’єднання був незначний.
Серед численних дрібних містечок воєводства також небагато було унійних осередків. Найвідоміші із
них були Дубно і Шумськ, де розміщувалися василіанські монастирі. В цілому, в міських юридиках,
де була введена унія за правом патронату, проживало близько 45 тис. жителів, що складало 27% від
загального міщанського населення Волині. На закінчення слід зазначити, що волинське міщанство у
вказаний період було дуже слабким (в порівнянні з іншими регіонами Речі Посполитої) суспільним
станом. Аграрний характер міст, а також залежність міщан від світських феодалів, зумовили їх слабку
суспільну організацію і, як результат, незначний вплив на розвиток релігійних відносин на Волині.
Уніатське селянство
Про участь селян у релігійних рухах в першій половині XVII ст., а також про їх ставлення до
Уніатської Церкви немає поки що спеціальних досліджень. Відсутність помітного інтересу до питання

1
2

Див.: Там само.
Див.: AOSBM. LE. — Vol. II. — Romae, 1973. — P. 311.

61

про визначення рівнів релігійної свідомості селян у зазначений період в значній мірі пояснюється його
соціальним статусом у польсько-литовській державі. Аграрна реформа короля Сигізмунда-Августа в
середині XVI ст. призвела в ряді регіонів Речі Посполитої (в тому числі і на Волині) до закріпачення
селян, внаслідок чого вони опинилися у повній залежності від своїх панів. Тепер уже від ласки пана
залежало, які священики (уніатські чи православні) будуть служити в церквах, що перебувають в межах
його маєтностей. Становище селян у цій ситуації було безвихідним. Якщо міщани шляхом підкупу
депутатів на сеймики та сейми могли знайти захист своїх релігійних прав, то неосвічене, неорганізоване,
інертне та безправне селянство подібних шансів не мало. Такий стан справ не раз підтверджували
представники уніатського духовенства у зазначений період. Так, 1622 р. митрополит Рутський у своєму
творі «Sowita Wina», розповідаючи про належність до з’єднання численної знаті, між іншим, зазначав:
«...a o lud pospolity watpic nie trzeba, ten iako wlasne owieczki ida kedy ich prowadza przelozeni duchowni
y swieccy, tylko by w cerkwi wszytko bylo po staremu»1. Трохи пізніше, у своїй реляції до Риму про п’ять
перешкод, які гальмують унію, він згадав, що у справах віри селяни мало що значать в
цьому королівстві, бо, перебуваючи під необмеженою владою панів, терплять такі утиски, котрих
нема ніде в світі2.
Цікаву інформацію щодо рівня релігійної свідомості селян знаходимо також у «Правилах для
священиків», які склав Полоцький архієпископ св. Йосафат Кунцевич. З цього документу довідуємося про
сумний стан багатьох білоруських сіл, мешканці яких виявилися повністю відрізаними від релігійного
життя. Вони, за свідченням Кунцевича, не приймають св.Тайни і живуть у страшній духовній темноті.
Саме тому він настійливо рекомендував священикам раз на рік в час Великого Посту проводити візитації
таких сіл, де слід було відвідати кожну хату, і прямо там приймати сповідь і причащати вірних. Можна
уявити, скільки селян проживало в таких умовах, якщо владика Йосафат визнавав, що подібна поїздка
може зайняти весь час Великого Посту.3 Ясно, що годі було чекати від таких вірних власної, свідомої
позиції стосовно істинності чи хибності унії. Адже багато з них могли роками навіть не бачити церкви.
Зважаючи на ці обставини, можна зробити висновок, що з певністю сказати про належність до
унії можна лише про тих селян, які були приведені до з’єднання адміністративним шляхом — волею
своїх панів. Крім того, уніатами були селяни, котрі проживали в маєтностях З’єднаної Церкви. Можна
припускати також, що унія трималася у тих селах, в котрих священики продовжували за традицією
визнавати духовну владу місцевого єпископа без огляду на те, чи був він православним, чи уніатом.
На жаль, неможливо прослідкувати ситуацію в сільських парафіях, тому важко сказати, скільки з них
трималися цієї традиції.
Але навіть ті дані, котрі ми маємо на сьогодні, дозволяють зробити певні узагальнення. Як уже
зазначалося вище, 1630–1636 рр. двоє волинських магнатів офіційно перевели своїх підданих під духовну
владу уніатського митрополита. Ними були князь Владислав Заславський та княгиня Анна-Алоїза
Острозька. Взявши за ключ перепис населення від 1629 р., можна підрахувати, що на 1636 р. в межах
Луцького та Кременецького повітів «уніатська юрисдикція» була встановлена в населених пунктах, де
проживало мінімум 135 тис. жителів, що складало близько 27% від їх населення. В тому числі було
близько 90 тис. селян, що складало відповідно 18 % селян, що проживали у цих повітах. З великою
долею вірогідності можна також припустити, що до з’єднання були приведені церкви в усіх маєтностях
маґнатської родини Єло-Малинських, серед членів якої в першій половині XVII ст. спостерігалася стала
унійна традиція. З урахуванням їх підданих, кількість селян, які перебували в унії, дорівнюватиме
близько 100 тис., що складатиме 20% від їх загальної кількості у цих повітах.
Уже зазначалася інертність селян в протистоянні прихильників та противників з’єднання. Але
це зовсім не означає, що вони не брали участі у релігійних конфліктах. Антиунійний рух за активною
участю селян спостерігався, наприклад, в межах Перемиської єпархії та на Закарпатті. На Волині селяни
брали участь у деяких релігійних зіткненнях та терористичних актах супроти уніатського духовенства.
Так, 1622 р. вони мало не втопили в ополонці архімандрита Ієремію Лисятицького, брали участь у
нападі на ескорт митрополита Рутського біля містечка Степань 1629 р., в Острозькому заколоті 1636 р.
та ін. Зазнавали селяни кривд також від православних. Так, під час погрому уніатського монастиря
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VII. — К., 1887 — С. 506.
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в Дубні 1633 р., православні солдати місцевого гарнізону, розправившись з ченцями, звели рахунки
з монастирськими підданими, внаслідок чого серед них були поранені. Однак, у подібних ситуаціях
селяни не виступають як самостійна сила. Вони вступають в конфлікт часом з волі пана, іноді підбурені
духовенством, або випадково втягуються в бійку стихією фанатичної юрби.
Таким чином, в зазначений історичний період повністю залежне від своїх панів селянство
не відігравало самостійної ролі у релігійних рухах на Волині. В уявленні посполитих християнське
благочестя асоціювалося виключно зі східним обрядом. Тому, в разі відсутності релігійної істерії і
прямого нацьковування з боку духовенства, селяни спокійно реагували на зміну православної духовної
влади на уніатську, і навпаки.
Отже, соціальна структура Уніатської Церкви Волині в принципі не відрізнялася від Православної.
Основна маса вірних (абсолютно пасивних в конфесійному питанні) являла собою селянство. Більше
було свідомих уніатів в середовищі міщан, але внаслідок своєї суспільно-політичної слабкості вони не
могли активно впливати на процес поширення з’єднання на Волині. Основною опорою унії лишався
дрібний та середній нобілітет. Саме з його середовища вийшли майже всі видатні діячі з’єднання як
духовного, так і світського стану, саме шляхта надала на уніатські храми всі відомі на сьогодні фундації.
Відносно нечисельна в кількісному відношенні, вона була основою Уніатської Церкви на Волині, і саме
в її середовищі підтримувалася унійна ідея.

Розділ 3
Волинь як центр духовного та інтелектуального життя
Уніатської Церкви

Уніатські монастирі та чернецтво Волині
Впродовж двох тисяч років існування християнської Церкви (як східного, так і латинського обряду)
в її релігійному, духовному та суспільному житті особливе місце посідає чернецтво. З часів раннього
християнства отці Церкви вчили, що чернече життя є тяжким, але найвірнішим шляхом до вищого
ступеня духовної досконалості людини, до її цілковитого з’єднання з Христом. Не дивно, що в очах
вірних чернецтво завжди було найавторитетнішою верствою духовенства, а монастирі нерідко ставали
центрами паломництва. Саме тому, беручи до уваги значення чернецтва в житті Церкви, спробуємо
з’ясувати аспекти історії уніатських монастирів волинських єпархій в загальному контексті становлення
уніатського чернецтва першої половини XVII ст.
Найперше, хотілося б зазначити, що історія дослідження уніатського чернецтва Волині пов’язана
з проблемами, котрі досі до кінця не розв’язані, і які, на наш погляд, потребують окремого висвітлення.
З огляду на це, дослідження даного питання буде вестися в контексті основних етапів становлення унії
на Волині. Головну увагу буде приділено таким проблемам:
1. Навернення волинських монастирів до з’єднання.
2. Інкорпорація уніатських монастирів до зреформованого Чину св. Василя Великого на початку
XVII ст. Особливості цього процесу на Волині.
3. Видатні постаті уніатського чернецтва Волині, їх релігійна та духовна діяльність.
4. Питання латинізації ченців-василіан.
Практично всі науковці, котрі досліджували історію Уніатської Церкви, незалежно від конфесійної
чи політичної орієнтації пов’язують історію її чернецтва після 1617 року з історією зреформованого
митрополитом Йосифом Рутським Василіанського Чину. При цьому про ченців-уніатів, котрі були б поза
Чином після першої василіанської капітули у Новогрудку, згадується дуже рідко. Так, С. Плохій зазначає,
що на василіанській капітулі 1617 р. до складу оновленого Чину увійшло п’ять монастирів, розташованих в
межах митрополичої єпархії. «В інших єпархіях, — зазначається далі, — монастирі традиційно залишалися
в підпорядкуванні місцевих єпископів»1. Отже, паралельне існування в певний історичний момент
реформованого та нереформованого уніатського чернецтва de-facto визнається, але дослідники не
відповіли на досить суттєве питання: як довго З’єднана Церква жила в умовах фактичного поділу своєї чернечої
спільноти? Відомий дослідник історії Василіанського Чину о. Порфирій Підручний у своєму дослідженні
1
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«Василіянський Чин від Берестейського з’єднання до 1743 року» не згадує про наявність уніатських
ченців поза Чином навіть в перші роки реформи Йосифа Рутського. Ще далі в цьому відношенні пішов
о. Ісидор Патрило. Опублікувавши у своїй роботі «Нарис історії Василіян» реєстр василіанських
монастирів, він навів дати їх заснування та час інкорпорації до Чину, але зовсім не зважив за потрібне
подати час їх переходу до унії1. Складається враження, що з кінця другого десятиліття XVII ст. Уніатська
Церква мала лише монастирі, об’єднані у Віленську конгрегацію Св. Трійці. Подібний підхід можна
пояснити двома обставинами.
Обставина перша. Ще з середини XIX ст.дослідники історії З’єднаної Церкви уніатської орієнтації,
продовжуючи традицію єпископа Якова Суші, розглядали Чин як духовну та інтелектуальну еліту Церкви.
При цьому всіляко підкреслювалася роль василіан у справі релігійного виховання духовенства і вірних,
поширення освіти тощо. Подібно цьому історики православної орієнтації, визнаючи Василіанський
Чин головною опорою унії, намагалися довести його духовну реакційність. На думку більшості з них,
василіани були провідниками латинізації східного обряду у З’єднаній Церкві та слухняним знаряддям
полонізації вірних в руках антиукраїнських (чи антиросійських — в залежності від політичної орієнтації
історика) кіл Речі Посполитої. Як для одних, так і для других Чин був яскравим виразником сутності
Уніатської Церкви. Не дивно тому, що стосовно його ролі в історії точилися гарячі суперечки, і питання
про те, чи всі уніатські монахи були інкорпоровані в Чин, чи ні, виглядало малозначущим і не цікавило ні
їх, ні їхніх наступників.
Обставина друга. Дезорієнтації дослідників у цьому питанні сприяла також та обставина, що в кінці
XVI ст. в Київській митрополії всі монастирі (реально чи номінально) жили за правилами св. Василія Великого.
Отже, реформа чернечого життя, на думку уніатів, не повинна була давати початок створенню нового чернечого
згромадження, а була покликана відродити давній Василіанський Чин, що занепав. Водночас, православні ченці
після реформи Йосифа Рутського зовсім не збиралися віддавати уніатам монополію наслідування імені св. Василія і
також називалися василіанами. В такій ситуації часто дуже важко зорієнтуватися і відрізнити православних василіан
від уніатів.
Свідчення сучасників з цього приводу дуже неоднозначні і можуть піддаватися різній, часом
прямо протилежній, інтерпретації. Як приклад можна навести звіт Йосифа Рутського про стан
митрополії від 1624 р. Спочатку митрополит пише, що на Русі немає інших ченців, крім монахів Чину
св. Василія Великого2. Це, на перший погляд, має свідчити на користь позиції тих дослідників, котрі
заперечують існування уніатського чернецтва поза зреформованим Чином. Проте, судячи з подальшої
інформації митрополита, в реальності ситуація не була настільки однозначною. Ось що з цього приводу
пише далі Йосиф Рутський: «Згідно наданих привілеїв русинській Церкві з часів щасливої пам’яті
Климента VIII серед русинського кліру та усієї Русі грецького обряду найбільше шануються монахивасиліани, котрі єдині допускаються до вищих посад в Церкві. Адже священики світські є жонаті
і ця обставина послужила причиною, що з давнини, за звичаєм Східної Церкви, вони виключені з
числа її вищих прелатів. Такі монахи, що є з’єднані зі св. Римською Церквою, вже досить численні і
займають більше 20 монастирів. Не приймають вони старших монахів, що звикли до вільного життя,
але збирають молодих ченців, які є чистими душами і до котрих може записатися кожен»3. Останнє
речення має для нас найбільший інтерес. Рутський пише про старших монахів (antiquiores Monachos),
котрі звикли до вільного життя (licentiori vitae asuefactos) і тому не прийнятих до Чину. Скоріше за
все, в даному випадку йдеться про уніатських ченців старшого віку, котрі не пройшли вишколу в
Битенському новіціаті. Про те, скільки було цих ченців по відношенню до зреформованих василіан і
скільки монастирів було ними заселено, не згадує ні сам митрополит, ні його сучасники.
Див.: Патрило І. Нарис історії Василіан від 1743 до 1839 р. Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni. —
Sectio II. — Vol. XIII. — Romae, 1988. — C. 192-199.
2
AOSBM. EM. — Vol. I. — Romae, 1954. — P. 113.
3
«Ex confirmatione Privilegiorum Ecclesiae Ruthenae, facta a felicis memoriae Clemente VIII, Clerus Ruthenorum
sicut et totius Russiae R. Graeci honoratior sunt Monachi S. Basilii, quia etiam soli ad omnes dignitates ecclesiasticas
maiores assumuntur. Sacerdotes sunt coniugati et hac de causa ex antiquissima Ecclesiae Orientalis consuetudinae a
maioribus Ecclesiae Praelaturis excluduntur. Tales Monachi in Russia uniti cum S. Romana Ecclesia iam sunt in bono
numero, 20 et amplius occupant Monasteria. Non recipiunt illi antiquiores Monachos licentiori vitae asuefactos, sed novos
Religiosos conquirunt, qui sunt tabulae rasae, in quibus inscribi possit quodlibet...» AOSBM. EM. — Vol. I. — Romae,
1954. — P. 113-114.
1
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Проблема співвідношення «реформованих» і «нереформорваних» ченців-уніатів не є настільки
малозначущою, як може здатися на перший погляд. Поважаючи історичну роль василіан у справі поширення
з’єднання, не можна ігнорувати тих ченців, котрі на першому етапі реформи Йосифа Рутського не увійшли
до оновленого Чину. Відсутність інтересу до них призведе до свідомого спотворення суспільно-релігійної
ситуації в Київській митрополії взагалі та в середовищі уніатського чернецтва зокрема. В цьому ми можемо
цілком переконатися на прикладі уніатських монастирів та чернецтва Волині.
Уніатське чернецтво Волині 1596–1620 рр. Кінець XVI – початок XVII ст. був, як вже зазначалося,
дуже несприятливим періодом для волинських уніатів. Особливо це відчувалося на прикладі монастирів,
більша частина яких перебувала під патронатом рішучого противника унії князя Костянтина Острозького
та неприхильних з’єднанню князів Корецьких. Не дивно, що представники всіх волинських архімандрий
вислали своїх відпоручників на православний Собор в Бересті, які в числі інших делегатів цього зібрання
рішуче відмовилися визнавати над собою владу уніатських владик. Останні, в свою чергу, не бажали
миритися з фактом бойкотування унії волинським чернецтвом і, де це було можливо, добивалися передачі
під свою юрисдикцію монастирів. Проте, до гострого протистояння між православними монастирями та
уніатською духовною владою доходило рідко. В кінці XVI – на початку XVII ст. лише два монастирі —
св. Іллі у Володимирі та св. Миколая у Жидичині — стали об’єктом гострої боротьби між прихильниками
і противниками унії. Але мала вона, здебільшого, епізодичний характер. Після кількох збройних сутичок
та серії скандальних судових процесів Луцький єпископ Кирило Терлецький припинив спроби заволодіти
Жидичинським монастирем, який перебував під контролем православних до 1620 р. Довше тягнулася судова
суперечка митрополита Іпатія Потія з Марушею Збаразькою за право патронату над монастирською церквою
св. Іллі, але і вона скінчилася 1608 р. переходом вищезгаданого храму під уніатську юрисдикцію.
Однак, було б помилкою вважати, що волинське чернецтво скрізь чинило опір унії. Практично
одразу після проголошення з’єднання унію визнали: монастир Св. Спаса у Володимирі, два Пречистенські
монастирі у Луцьку (чоловічий та жіночий) та невдовзі — монастирі Св. Спаса у Кременці і св. Миколая
у Литовижі. На початок 1620 року крім вищезгаданих монастирів під владою уніатських владик
перебували також Дорогобузька архімандрия та монастир св. Михайла у Володимирі.1 Можливо, що
в цей період під духовною владою уніатської митрополії перебували також монастирі у Зимному,
Дубищах та Пересопниці1. Проте були це, ймовірно, здебільшого напівпорожні обителі, релігійне та
духовне життя котрих було дуже слабким.
Уніатське чернецтво Волині в цей період було нечисленним і не висунуло зі свого середовища
видатних подвижників з’єднання на ниві релігійної та духовної діяльності. Винятком може бути хіба
єпископ Володимиро-Берестейський Іпатій Потій (з 1599 р. митрополит Київський). Головний ідеолог
унії, талановитий письменник та видатний богослов, він виявився єдиним уніатським владикою,
який з кінця XVI ст. вів гостру полемічну боротьбу з православною опозицією в Речі Посполитій.
Не слід також забувати, що митрополит Іпатій Потій був видатним проповідником свого часу. Він
був першим єпископом Української Церкви, який залишив після себе велику кількість проповідей
як морально-етичного, так і теологічного змісту. Написані українською мовою, вони у XVIII ст. були
перекладені уніатським митрополитом Левом Кішкою польською мовою і видані спочатку у Супрасалі,
а потім у Почаєві. Головні аспекти проповідницької діяльності грунтовно, як для свого часу, дослідив
М. Трипольський. Незважаючи на різко негативне ставлення до унії, він змушений був визнати: «Ипатий
Потий, как проповедник, пользовался большим авторитетом у своих современников. Еще при жизни
его пиотрковский собор, в 1607 году, с похвалою отнесся к проповедническим трудам его, как трудам
отличающимся и ученостью и красноречием. Недаром они выдержали несколько изданий. Думаем,
что проповеди Ипатия Потия пользовались вниманием и после его смерти, если Лев Кишка решился
перевесть их на польский язык; есть основания думать также, что они много лет спустя не только
читались в польском переводе, но и произносились с церковной кафедры»2.

1
До перелічених вище монастирів слід додати також уніатський монастир, заснований 1608 р. князем
Юрієм Чарторийським у своєму маєтку Серни в Луцькому повіті. Однак, фундація Чарторийського — це єдина
згадка про монастир, тому поки що неможливо навіть припускати, скільки часу він проіснував.
1
Тут і далі див.: додаток № 1.
2
Трипольский Н. Униатский митрополит Ипатий Потий и его проповедническая деятельногсть. — К.,
1878. — С. 252.
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Таким чином, впродовж першого періоду становлення унії на Волині з’єднане чернецтво у цьому
регіоні було ще нечисленним і досить слабким. Найбільші та найбагатші архімандриї — Жидичинська,
Дерманська та Дубенська (не рахуючи дрібніших обителей) лишалися під контролем православних.
9-12 волинських монастирів, котрі в цей час перебували під духовною владою уніатських єпископів,
не змогли розгорнути помітної релігійної та духовної діяльності. Єдиним відомим на сьогодні успіхом
уніатського чернецтва була проповідницька та літературна діяльність Володимирського єпископа
Іпатія Потія. Його зусиллями готувався грунт для проведення в майбутньому давно назрілих реформ
українського чернечого життя.
Уніатське чернецтво Волині 1620–1632 рр. Другий етап становлення унії на Волині пройшов під знаком
значного посилення позицій та впливу місцевого уніатського чернецтва. Це пояснюється двома факторами:
1. 1620 р. зі смертю князя Януша Острозького припинився цей давній князівський рід, представники
якого активно перешкоджали поширенню з’єднання на Волині. Тепер величезні маєтності Острозьких
переходили до рук їх покатоличених нащадків — князям Заславським та Анні Острозькій. Останні,
симпатизуючи унії і спираючись на право патронату, надали Уніатській Церкві велику підтримку в справі
поширення свого впливу у волинських єпархіях, у тому числі в монастирях.
2. На межі другого і третього десятиліття XVII ст. внутрішня структура уніатського чернецтва
взагалі, і на Волині зокрема, зазнала кардинальних змін. Започаткована 1617 р. митрополитом Йосифом
Рутським реформа призвела до створення на початку 20-х рр. оновленого Чину св. Василія Великого,
який був покликаний стати релігійною, духовною та інтелектуальною опорою З’єднаної Церкви Речі
Посполитої. Саме ченцям-василіанам уніатський єпископат відводив головну роль у справі поширення
унійних ідей серед православної спільноти України та Білорусі.
Найважливішим пунктом нового чернечого устрою була централізація. Досі монастирі Київської
митрополії не були між собою зв’язані і не мали єдиного керівництва. Відтепер василіанські монастирі
творили єдину чернечу спільноту. На чолі Чину стояв митрополит, який був його найвищим настоятелем.
Проте, керівництво Чином зосереджувалося в руках протоархімандрита, який мав вибиратися на капітулі
з-поміж звичайних ченців.
Другий важливий елемент василіанського устрою — поєднання Чину з ієрархією. Цим самим було
збережено звичай Східної Церкви, згідно з яким єпископи вибиралися із середовища ченців. Різниця
була лише в тому, що відтепер єпископами могли стати тільки зреформовані василіани. Це правило було
юридично затверджене привілеєм короля Владислава IV від 1635 р.
Третя важлива особливість Василіанського Чину — це активна проповідницька діяльність. Традиційно
монахи східного обряду головною метою релігійного життя ставили власне духовне вдосконалення. Саме
тому серед православних ченців-подвижників дуже популярним було (і лишається нині) пустинництво —
життя та релігійні практики у відлюднених місцях. Проте митрополит Йосиф Рутський вважав, що «...
крайня потреба душ, які загибають у нашому обряді, вимагає дбати не тільки про власне духовне життя,
але й про світських людей»1. Саме тому ченцям-василіанам не рекомендувалося жити в пустинях.
Реформований Василіанський Чин — еліта Уніатської Церкви — складався із найосвіченішої
та релігійно вишколеної частини з’єднаного чернецтва. Не дивно, що успіх чи невдача унії в тих чи
інших єпархіях Київської митрополії не в останню чергу залежав від того, наскільки сильними були там
позиції ченців-василіан2.
Початок 20-х рр. був для з’єднаного чернецтва досить успішним. 1620 р., після смерті православного
архімандрита Гедеона Балабана, уніати без опору зайняли найпрестижніший і найбагатший Волинський
монастир св. Миколая у Жидичині. Приблизно в цей же час після смерті владики Євгенія ЄлоМалинського Луцьку кафедру очолив перший відомий на Волині чернець реформованого Василіанського
Чину Ієремія Почаповський.
Успіхи уніатів Волині стали вагомішими у середині та другій половині 20-х рр. Саме тоді
зусиллями єпископа Ієремії Почаповського та митрополита Йосифа Рутського було притягнено до
відповідальності злісного порушника чернечої дисципліни жидичинського архімандрита Никодима
Шибинського. Останній за численні злочини та зловживання був засуджений 1625 р. митрополичим
Підручний П. Василіанський Чин від Берестейського З’єднання (1596) до 1743 року). AOSBM. —
Sectio II. — Vol. XIII. — Romae, 1988 — C. 117.
2
Докладніше про історію становлення Василіанського Чину див.: Там само. — C. 93-135.
1
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судом і позбавлений духовного сану. Передача цього монастиря під управління Йосифа Баковецького,
який походив з числа монахів-василіан, дає підстави припускати, що вже близько 1626 р. ця обитель
була заселена ченцями зреформованого Василіанського Чину1.
Наступного, 1627 р. до унії навернувся відомий православний письменник-полеміст архієпископ
Полоцький Мелетій Смотрицький, який отримав за згодою князя Олександра Заславського Дерманську
архімандрию. Після відкритого визнання Мелетієм своєї належності до з’єднання (1628 р.) Дерманський
монастир остаточно стає уніатським. В грудні 1628 або в січні 1629 р., за сприянням князя Олександра
Заславського до з’єднання приступила Дубенська
архімандрия, яка складалася з трьох монастирів. Очевидно, саме тоді її очолив відомий український
письменник Касіян Сакович. Проте, Сакович і Смотрицький не проходили вишколу в Битенському
новіціаті і посади архімандритів вони отримали, передусім, з огляду на авторитет, який вони мали в
очах тогочасного суспільства. Внаслідок цього, на нашу думку, уніатські монастирі в Дубні і Дермані
до середини 30-х рр. XVII ст. не були інкорпоровані до Чину св. Василія Великого.
1630 р. відбулася неприємна подія в житті з’єднаного чернецтва Волині: князь Миколай
Чарторийський, незважаючи на протести з’єднаних владик, передав монастир у Пересопниці
клеванським єзуїтам. Однак, втрата Пересопницької обителі попри моральні і матеріальні втрати не
справила помітного впливу на загальну ситуацію, що склалася після візитації Волині Йосифом Рутським
та Мелетієм Смотрицьким 1629 р. Найпрестижніші та найбагатші архімандриї Волині (Жидичинська,
Дубенська, Дерманська та Дорогобузька) лишалися під духовною владою уніатів, що і зумовлювало
значне посилення позицій з’єднаного чернецтва в цьому регіоні.
Найвідомішим та найвизначнішим діячем волинського з’єднаного чернецтва у 20-х – на початку
30-х рр. XVII ст. був, без сумніву, відомий вчений та письменник-полеміст архієпископ Мелетій
Смотрицький. Історики Церкви православної орієнтації дуже неохоче згадують про уніатський період
життя цієї видатної людини, всіляк применшують або й зовсім замовчують значення його діяльності
в цей час. З легкої подачі митрополита Макарія Булгакова, М. Кояловича, М. Грушевського та ін.
дослідників встановилася думка, згідно з якою перехід Смотрицького до унії стався внаслідок духовної
кризи, яку він не спромігся подолати до останніх днів свого життя. Відповідно, його роль і значення
як українського суспільно-релігійного діяча після відходу до православія або заперечується зовсім, або
зводиться до мінімуму.
Більше уваги Смотрицькому-уніату приділили зарубіжні історики. У післявоєнний час на Заході
побачили світ кілька наукових розвідок, автори яких аналізували морально-психологічні аспекти
навернення Мелетія до унії та грунтовно досліджували його подальшу релігійну й суспільну діяльність.
Тому у своїй роботі вважаємо зайвим детально розглядати питання, пов’язані з цією проблемою, згадаємо
лише її основні напрямки та тенденції. Водночас буде зроблено спробу хоч в деякій мірі пролити світло
на питання про пастирську та суспільну діяльність Смотрицького на волинському регіональному рівні;
вона, на відміну від діянь загальноцерковного масштабу, лишається поки що маловідомою.
Уніатський період діяльності Смотрицького можна умовно поділити на два етапи. Перший із
них (1627–1629 рр.) характеризувався активною суспільно-релігійною діяльністю. На цьому етапі він
ставив собі за мету розробити і втілити в життя плани об’єднання Уніатської та Православної Церкви
в єдину помісну Церкву під протекторатом Риму. Особливістю другого періоду (1630–1633 рр.) був
відхід Мелетія від активного суспільного життя Церкви. В цей час він всі свої сили віддав літературній
діяльності та власному духовному вдосконаленню як ченця.
Період з 1627 по 1629 рр. був надзвичайно насиченим в житті Мелетія Смотрицького. Ставши
дерманським архімандритом, він, деякий час зберігаючи своє навернення до з’єднання у таємниці,
розпочав дуже складні дипломатичні маневри з православними владиками, намагаючись переконати їх
у необхідності прийняти з’єднання і об’єднатися з уніатською митрополією. Доцільною формою цього
об’єднання Мелетій вбачав у створенні патріаршої кафедри в Києві, незалежної від Константинополя,
яка б, водночас, знаходилася у єдності з Римом.
Смотрицький у своїх творах «Apologia», «Paraenesis» та «Exetesis», написаних у Дерманському
монастирі, стверджував, що основною причиною глибокого занепаду православія як в Україні, так і
О. Ісидор Патрило у своєму дослідженні «Нарис історії Василіян» помилково датує час приєднання
Жидичинської архімандриї до Василіанського Чину 1661 роком. Див.: Патрило І. Нарис історії Василіан від 1743
до 1839 р. AOSBM. — Sectio II — Vol. XIII. — Romae, 1988 — C. 193.
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на Сході, є церковний розкол з Римом. Внаслідок цього Східна Церква як в Україні, так і в інших краях
втратила первісну чистоту, заразилася єресями і забобонами. Зокрема, піддавалися гострій критиці Стефан
Зизаній, Христофор Філалет, Феофіл Ортолог та ін. українські православні письменники-полемісти;
нещадній критиці піддавав Смотрицький і свою власну протиунійну діяльність, зокрема свій знаменитий
твір «Trenos». Відновлення єдності Вселенської Церкви було, на думку Смотрицького, обов’язковою
передумовою духовного та інтелектуального відродження українського суспільства, яка раз і назавжди
викорінить в Православній Церкві згубні протестантські впливи.
Свої ідеї Мелетій спочатку дуже обережно, а потім все відкритіше висловлював на кількох
приватних нарадах з православними єпископами у Дермані та Городку на Волині, а також у Києві. Позиція
православних, зокрема митрополита Йова Борецького та архімандрита Печерського монастиря Петра
Могили, була двозначною. Вони визнавали докази Смотрицького на користь унії небезпідставними і
готові були вести переговори про з’єднання з уніатами на рівні єпископів. Однак події, що розгорнулися
на православному Соборі у Києві (який, по суті, мав санкціонувати відкриті переговори зі з’єднаними),
зірвав плани Мелетія Смотрицького. Під тиском більшої частини делегатів Собор засудив його
проуніатський твір «Apologia» і змусив його публічно зректися поглядів, викладених у цій книзі.
Після невдалого закінчення Собору у Києві Мелетій відкрито оголосив про перехід до унії
і розпочав діяльну участь у поширенні з’єднання на Волині. Так, в грудні 1628 – січні 1629 рр. він
брав участь у генеральній візитації Волині, котра проходила під особистим керівництвом митрополита
Йосифа Рутського. Найвірогідніше, що цього ж, 1629, року Мелетій Смотрицький брав участь у роботі
уніатського Собору у Володимирі. На ньому були визначені позиції, які повинні були відстоювати
уніати на очікуваному об’єднавчому Соборі у Львові, що, за королівським універсалом, мав відкритися
в жовтні 1629 р1
Львівський Собор 1629 р. був останнім заходом уніатської ієрархії, спрямованим на подолання
церковного розколу русинського суспільства, в котрому брав участь Мелетій Смотрицький. Як
відомо, після провалу Собору в Києві православні виявилися не готовими для подальших переговорів
про об’єднання з уніатами. Внаслідок цього Собор у Львові мав мінімальні шанси на успіх. Проте
митрополит Рутський визнав за необхідне прибути до Львова з єпископами та численним духовенством
з усіх єпархій Київської митрополії. Тим самим уніати вирішили засвідчити свою готовність до
продовження переговорів і перекласти всю відповідальність за їх зрив на православних2. Цей прогноз
повністю справдився — жоден православний єпископ до Львова не прибув (навіть єпископ Львівський
Євстафій Тисаровський завчасно покинув місто), а делегати від місцевого братства, Волині та Вільни не
мали ні повноважень, ні бажання про щось домовлятися. Красномовним в цьому відношенні був епізод
в домі львівського православного пресвітера о. Боярського, куди були запрошені уніатські владики. За
столом під час частування Мелетій Смотрицький звернувся до православних з такими словами: «Dobrze
by, ojcowie, zebyscie wy my, a my wy byli, i droga nami utorowana chodzili»3. На це колишній однодумець
Мелетія волинський чашник Лаврентій Древинський відповів: «Co nam jest postanowiono na siedmiu

Документи, які б могли всебічно висвітлити хід цього собору, виявити поки що не вдалося. Про питання,
які були винесені на його розгляд, у стислій формі писав єпископ Рафаїл Корсак у своєму листі до кардинала
Сантакроче від 1 лютого 1630 р. (див.: MUH. — Vol. IX–X. — P. 752-753). Досі лишається невиясненим також
питання про ступінь представництва уніатського духовенства на цьому соборі. Однак нещодавно віднайдений
документ у фондах ЦДІАК України дає можливість зробити з цього приводу деякі припущення. У скарзі пінського
уніатського архімандрита Германа Тишкевича про напад, який було вчинено на нього у містечку Торчин, згадується,
що сталося це тоді, коли «...з саноду володимерского дъ єго кор мл над Светого Петра руского назначоного и
безпеченством вшеляким обварованого ехал...» (ф. 25, оп. 1, спр. 171, арк. 80). Таким чином, факт присутності на
соборі одного з архімандритів дає підстави зробити висновок, що він проходив за участю духовенства середньої
ланки і не обмежувався самими лише єпископами.
2
Варто зазначити, що волинське уніатське духовенство мало на Львівському соборі досить поважне
представництво. Крім Володимирського єпископа Іоакима Мораховського та Луцького Ієремії Почаповського туди
прибули архієпископ Мелетій Смотрицький, а також архімандрити Дубенського та Жидичинського монастирів —
Касіян Сакович та Йосиф Баковецький. Крім того, у реляції єпископа Рафаїла Корсака до Риму згадується, що
крім єпископів та архімандритів до Львова у великому числі прибули ігумени (patres priores) з Русі, Литви та
Волині MUH. — Romae, 1971. — Vol. IX–X. — P. 754-755)
3
MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 111.
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uniwersalnych Synodach swietych Ojcуw, tego sie trymac mamy, a nie terazniejszych neoteryzniow», — і
додав багатозначно, — «alez waszmosciom potrzeba to wiedziec, iz diabel nie tak bardzo straszny jak go
maluia»1. Крапку у цій короткій розмові поставив о. Боярський, навмисне перекрутивши слова Мелетія:
«Dobrze oyciec Smotrycki mowi, aby wy my byli, a nie my wy»2.
Провал об’єднавчого Собору у Львові засвідчив остаточний крах планів Мелетія Смотрицького та Йосифа
Рутського, спрямованих на створення єдиної помісної русинської Церкви під патронатом Риму. Стало цілком
очевидно, що православне суспільство виявилося не готовим для вирішення подібних проблем. Натомість,
активізація непримиренної частини православного духовенства і мирян вела до посилення конфронтації з
уніатами і дедалі більше ускладнювала саму можливість переговорного процесу. Здається, що на приватних
переговорах у Львові всім стало ясно, що шляхи історичного розвитку двох русинських церков розходяться
остаточно. Символічними в цьому відношенні були слова, сказані уніатами до православних, які не бажали
вести переговори без особистої в них участі Константинопольського Патріарха: «Kiedy juz teraz niechcecie do
unii, niech kazdy co chce czyni, dopinaiac swego iako moze; my Papieza sluchamy, a nie patryarchi»3.
Ситуація, що склалася, не могла не вплинути на подальшу діяльність Мелетія Смотрицького.
Щойно після Львівського Собору він в листопаді – грудні 1629 р. разом з митрополитом Йосифом
Рутським виїхав на візитацію Волині та Київщини4, але це був останній масштабний захід уніатської
ієрархії, в якому Мелетій брав участь. З січня – лютого 1630 р. він майже весь час перебував в Дермані,
усамітнившись у своїй келії. У творі єпископа Якова Суші «De laboribus unitorum» зазначено, що саме
в цей час Мелетій «зацвів святістю», або, іншими словами, став досконалим ченцем5. Складається
враження, що Смотрицький втратив надію втілити в життя свої масштабні унійні плани та зосередив
основну увагу на проблемі власного духовного та релігійного вдосконалення. Незважаючи на безперечну
суб’єктивність та умовність поняття святості (адже мова йде про людину, котра не була канонізована
Церквою), думаємо, що в даному випадку варто вірити Суші, маючи на увазі поглиблення релігійності
Мелетія. Про те, що це було саме так, свідчить підкреслений аскетизм чернечого життя Смотрицького
та відсутність у нього будь-яких кар’єристських амбіцій. Так, після переходу в унію Мелетій, маючи
європейську освіту та великий авторитет серед духовенства і вірних, не клопотався про надання йому
якоїсь єпархії, хоча за своїми здібностями цілком міг її очолити. Лишаючись титулярним архієпископом
Гієрополітанським та архімандритом Віленським, він реально управляв лише Дерманським монастирем.
За свідченням митрополита Йосифа Рутського, останні роки життя Мелетій дотримувався суворих постів,
а волосяницю за настійливим проханням братії зняв лише за три дні до смерті6. Всі прибутки монастиря
Мелетій обертав на його розбудову та утримання ченців, так що власного майна він майже не мав. Після
смерті в його келії знайшли тільки кілька свит та нагайку для самобичування. Остання, як цінна реліквія,
мала зберігатися в монастирі задля настанови майбутнім архімандритам7.
Зовні тихе і непомітне життя Мелетія Смотрицького за глухими мурами Дерманського монастиря
1630–1633 рр. закінчилося 27 грудня 1633 р. таємничою смертю. Митрополит Йосиф Рутський,
котрий особисто прибув до Дерманя, написав з цього приводу листа до духовенства і вірних Київської
митрополії, в котрому сповіщав про обставини, що передували та супроводжували смерть Мелетія.
Це послання є, по суті, єдиним відомим на сьогодні документом про останні місяці життя
Смотрицького. Як свідчить митрополит Йосиф Рутський, ще влітку 1633 р. один із відомих сенаторів,

Ibidem.
Ibidem.
3
MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 111.
4
Хоча прямих згадок про участь Смотрицького у цій подорожі відшукати поки що не вдалося, однак
один маловідомий епізод дає можливість зробити висновок на користь цього припущення. Йдеться про напад
степанських міщан на ескорт митрополита Рутського в листопаді 1629 р. Як свідчать документи судової справи,
яку порушив за дорученням митрополита єпископ Ієремія Почаповський, Мелетій чекав митрополита у Степані
і був свідком антиунійного виступу місцевих жителів, який спалахнув, коли митрополичий ескорт наблизився до
міста (див.: док. № 197).
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«...floruerit sanctitate...» AOSBM. LE. — Vol. II. — Romae, 1973. — P. 305.
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ім’я котрого він не назвав, сповістив острозьких францисканців про плани православних отруїти Мелетія.
Сенатор просив попередити Смотрицького про небезпеку, але Мелетій не зважив на застереження. Тим
часом до нього прибув вчений дяк із Києва, якого Смотрицький якраз потребував. Після того, як він
його прийняв, з’явилися перші ознаки погіршення здоров’я Мелетія — його почали турбувати болі у
селезінці. Скоро по тому дяк невідомо куди зник. Смотрицький їздив лікуватися до Острога, але стан
його продовжував погіршуватися — від сильного болю він майже нічого не міг їсти. Нарешті, зрозумівши
безнадійність своєї ситуації, Мелетій 8 листопада почав готуватися до смерті. Три дні перебирав свої
документи та твори, котрі зберігалися у двох скринях. Вилучивши з них ті, котрі, на його думку, за
змістом суперечили вченню Католицької Церкви, Смотрицький доручив монастирському сторожу
безперервно день і ніч палити їх, за що йому було обіцяно 10 злотих. За два тижні до смерті (13 грудня)
Мелетій попрощався з монастирською братією, написав листа до митрополита Рутського з проханням
якнайшвидше прибути до Дерманя і замкнувся у келії, з якої більше не виходив. Митрополита Мелетій
вже не дочекався — Йосиф Рутський застав Смотрицького уже мертвим1.
В середовищі уніатів довгий час трималося переконання про насильницьку смерть Мелетія
Смотрицького. Цієї точки зору дотримувався сам митрополит Рутський, і ця обставина надавала
додаткового авторитету версії про його отруєння серед сучасників. Таємничі обставини смерті
православного Мстиславського єпископа Йосифа Бобриковича опосередковано свідчили про
неприродність кончини Мелетія. Про це в середині 1634 р. у своєму листі до єпископа Рафаїла Корсака
писав митрополит Йосиф Рутський: «За три дні до смерті попросив (єпископ Бобрикович — авт.)
покликати до себе когось із уніатських сповідників. Схизматики на це відповідають, що від гарячої
лихоманки він збожеволів. Отже, коли він це не зміг від своїх отримати, сказав, що вмирає смертю
Мелетія, архієпископа Гієрополітанського. О, якби його розкаяння його ж розкаяло! Сказав, і після
цього помер»2.
Однак, остаточних і переконливих доказів про насильницьку смерть Смотрицького поки що немає,
тому ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати цю версію.
Смерть Мелетія Смотрицького стала для з’єднаних серйозною втратою. Уніатська Церква
втратила не тільки талановитого проповідника, вченого і письменника, але також відомого релігійного
діяча, котрий, незважаючи на перехід до унії, продовжував користуватися авторитетом і впливом серед
православних.
Видатним діячем волинського уніатського чернецтва був також Володимиро-Берестейський
єпископ Іоаким Мораховський (світське ім’я Ілля). Очоливши Володимирську кафедру щойно по
смерті митрополита Іпатія Потія, він затримав за собою титул прототронія Київської митрополії і керував
однією з найбільших єпархій 20 років (з 1613 по 1632 рік). Проте документів та пізніших свідчень, що
висвітлювали його пастирську діяльність до 1620 р., розшукати поки що не вдалося. Відомо лише, що
він був високоосвіченою людиною і до 1613 р. виконував обов’язки особистого секретаря польського
короля Сигізмунда ІІІ. Ще будучи світською людиною, Мораховський брав участь у релігійній полеміці з
православними. 1613 р. була опублікована його праця «Paregoria», в якій Мораховський виступив з гострою
критикою «Треносу» тоді ще православного письменника-полеміста Мелетія Смотрицького. Одинокою
інформацією щодо пастирської діяльності Мораховського як єпископа (до 1620 р.) є згадки про його участь
у візитації Києва разом з митрополитом Йосифом Рутським та архімандритом Йосафатом Кунцевичем
1614 р., а також відвідання Львова на початку 1615 р. Набагато більше збереглося даних про суспільно-

1
Смерть Мелетія Смотрицького супроводжувалася чудесами, котрі досі використовуються уніатами як
доказ його чернечого благочестя та особливої місії у справі поширення з’єднання. Як оповідав митрополит Йосиф
Рутський, згідно з останньою волею покійного, йому в руки вклали буллу Папи Урбана VIII про надання Мелетію
Гієрополітанської архієпископії. Сталося це через кілька годин після смерті, коли тіло вже задубіло. Тим не
менше, на очах численних свідків мертва долоня Смотрицького раптом міцно стисла буллу, аж зморшки з’явилися
на пергаменті. Ніхто з присутніх не міг дістати папський лист з руки Смотрицького. Лише з наказу митрополита
Рутського, як папського намісника на Русі, Мелетій розтиснув свої мертві пальці і повернув буллу митрополиту.
2
«Quod 3 diebus ante mortem petierit ad se vocari aliquem cofessasorium ex unitis. Schismatici vero responderunt,
illum propter ardentem febrim in phraenesin actum. Cum ergo id a suis obtinere non posset, dixit se mori morte Meletii,
archiepiscopi Hieropolitani (Utinam autem poenitentia illius illum poenitet). Quo dico, expiravit». (MUH. — Vol. XI. —
Romae, 1974. — P. 90).
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релігійну діяльність цього єпископа після 1620 р. Відомо, що в цей час Іоаким Мораховський виступив як
головний протектор братського руху в середовищі уніатських вірних Волині і гарячий прихильник культу
Володимирської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці та поширювач культу мученика св. Йосафата
Кунцевича (про це мова буде йти далі). Єпископ Яків Суша у своїй праці «De laboribus unitorum» писав
про владику Мораховського як про видатного письменника свого часу. Крім згаданого твору «Paregoria»,
йому приписувався «Verificatio defense unionis» та деякі інші невеликі твори1.
Помітною постаттю волинського з’єднаного чернецтва в цей час був архідиякон Федір Мелешко,
котрий тривалий час займав посаду ректора уніатської школи при кафедральному Володимирському
соборі. В одному зі своїх листів до митрополита Йосифа Рутського польський король Сигізмунд ІІІ писав
про Мелешка як про побожного та достойного ченця2, а єпископ Яків Суша у своєму творі «De laboribus
unitorum» відносив його до числа святих мужів, котрі були гордістю та окрасою Уніатської Церкви в
першій половині XVII ст.3 Після смерті Холмського єпископа Атанасія Пакости 1625 р. Мелешко став
його наступником. Однак, Холмською єпархією він фактично так і не керував, оскільки помер через 15
хвилин після хіротонії (1626 р.).
Другий період становлення унії на Волині був, без сумніву, успішним для місцевого з’єднаного
чернецтва. В цей час до унії приступило 6–7 монастирів, в тому числі три найбільші архімандриї —
Жидичинська, Дерманська та Дубенська. На Волині вели пастирську, проповідницьку, суспільнорелігійну та літературну діяльність видатні діячі уніатського чернецтва — Ієремія Почаповський,
Іоаким Мораховський та Мелетій Смотрицький.
Водночас, у нас немає жодних переконливих свідчень, що у волинських монастирях у зазначений
період провадилася масштабна реформа чернечого життя. Єдиним монастирем, в котрому настоятелями
були ченці-василіани, був монастир св. Миколая в Жидичині. Ця обставина дає підстави припускати, що і
братія мала складатися з монахів зреформованого Чину, але це тільки припущення.
Уніатське чернецтво 1632–1648 рр. Драматичні події, які переживала Уніатська Церква після
смерті короля Сигізмунда ІІІ, не обійшли стороною також з’єднане чернецтво цього регіону, оскільки
боротьба за монастирі була складовою частиною цього процесу. Однак, тут православна опозиція
не змогла досягти значних успіхів. Жидичинський монастир св. Миколая лише тимчасово (1633–
1638 рр.) перейшов під владу православного єпископа Атанасія Пузини і щойно по смерті уніатського
єпископа Ієремії Почаповського знову був переданий з’єднаним. Перебрання під владу православних
Пречистенського монастиря у Луцьку (1633 р.) та монастиря Св. Спаса у Дубищах (1637 р.) в цілому
суттєво не вплинуло на позиції уніатського чернецтва в регіоні, оскільки головні їх центри у Жидичині,
Дубні та Дермані (не рахуючи менших монастирів) лишилися під владою уніатської митрополії.
Складна релігійна ситуація на Волині, а також загрозливе становище, в якому опинилося місцеве
уніатське чернецтво, змусило на той час уже смертельно хворого митрополита Йосифа Рутського провести
останню в своєму житті візитацію волинських єпархій. Подорож його у цих краях тривала з грудня 1636
по лютий 1637 року. Є підстави припускати, що серед інших нагальних справ митрополит Рутський
приділив увагу також місцевим монастирям. Він тоді зустрівся з лідером волинських уніатів Данилом
Єло-Малинським, котрому дав дозвіл та благословення на заснування нового василіанського монастиря у
місті Шумську. Очевидно також, що в цей час ним був заснований монастир в околицях Острога, про який
згадує у своїй праці «De laboribus unitorum» єпископ Яків Суша4. Проте суттєво вплинути на ситуацію,
що склалася у цьому регіоні, Йосиф Рутський не зміг. Уражений тяжкою хворобою, він на початку
лютого 1637 р. помер у Дерманському монастирі, де, за іронією долі, три роки раніше знайшов вічний
спочинок його соратник та однодумець архієпископ Мелетій Смотрицький1. Похований Йосиф Рутський
у Віленському монастирі Св. Трійці, звідки починався шлях його служіння Уніатській Церкві.

«...aliaque nonnula opuscula...» AOSBM. LE. — Vol. II. — Romae, 1973. — P. 312.
Див.: MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 305.
3
Див.: AOSBM. LE. — Vol. II. — Romae, 1973. — P. 305.
4
Див.: додаток «Монастирі».
1
За свідченням митрополита Рафаїла Корсака, смерть Йосифа Рутського супроводжувалася незвичайним
землетрусом, котрий спостерігався не тільки в Дермані, але і в інших регіонах Речі Посполитої. Ця подія стала
першою із зарахованих до чудес, що сталися по смерті цього митрополита, котрого багато хто із сучасників
вважав святим.
1
2
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Василіанське чернецтво та проблема латинізації в 40-х рр. XVII ст. На початку 40-х рр. XVII ст.,
коли загальна конфесійна ситуація на Волині в цілому стабілізувалася, для уніатського чернецтва
в цьому регіоні постала нова, цілком несподівана небезпека. Давній протектор з’єднання князь
Владислав Заславський почав виявляти сумніви стосовно перспектив Уніатської Церкви. Мабуть, з цієї
причини у нього з’явився план ліквідації василіанських архімандрий у Дермані та Дубні і передачі
їх майна латинському Чинові Босих Кармелітів. В разі реалізації цих планів уніати втрачали чотири
василіанських монастирі (три чоловічі та один жіночий). Це нанесло б непоправного удару і без того
вкрай послабленим позиціям З’єднаної Церкви у цьому регіоні.
Позиція князя Владислава Заславського не буде нам видаватися занадто дивною,якщо взяти до
уваги загальне погіршення стосунків між уніатами і римо-католиками, котре спостерігалося в той час
у багатьох регіонах Речі Посполитої. Із актів св. Конгрегації в Римі та кореспонденції митрополита
Антонія Селяви дізнаємося, що в той час на Волині активно сприяв латинізації уніатів Луцький біскуп
Андрій Гембицький1. Можна припустити, що князь Владислав Заславський діяв безпосередньо під його
впливом.
Ситуація, що склалася у волинських єпархіях, викликала занепокоєння у митрополита Антонія
Селяви. Саме за його настійливими проханнями позиція біскупа Андрія Гембицького та князя
Владислава Заславського була винесена на розгляд св. Конгрегації в Римі на засіданні від 20 листопада
1643 р. Як і сподівалися уніати, її члени поставилися з повним розумінням до проблем З’єднаної
Церкви. Князю Заславському нагадали, що без згоди Апостольської Столиці він не повинен відбирати
у василіан монастирі (а дозволу на це Рим не дав). Відповідно, і керівництву Чину Босих Кармелітів
св. Конгрегація не дозволила приймати монастирі, що перебували під патронатом цього князя2. На
щастя для уніатів, князь Заславський виявився слухняним католиком і залишив свої плани латинізації
монастирів у Дубні та Дермані.
Більше проблем мали уніати і Рим з персональною позицією ченців-василіан, котрі з різних причин
виявили рішуче бажання залишити східний обряд і перейти до римо-католицизму. Ідеологом цього
латинізаційного напрямку на Волині був дубенський архімандрит Касіян Сакович. Його пролатинська
орієнтація почала проявлятися, очевидно, ще в кінці 30-х рр. XVII ст., коли він у своїх творах почав
критикувати Уніатську Церкву, котра, на думку автора, продовжує сповідувати помилкові погляди
Православної Церкви. Він, зокрема, закликав відмовися від старого юліанського календаря і перейти на
новий, григоріанський, прийнятий у католицькому світі. Йшла мова також про дотримання латинських
постів, наближення східного обряду до латинського тощо.Слід при цьому зазначити, що Касіян Сакович
не обмежувався лише письменницькою діяльністю, але і в повсякденному житті всіляко підкреслював
свою схильність до латинського обряду: демонстративно дотримувався західних постів, регулярно
відвідував латинські месси у костелах і т. ін.
Така поведінка дубенського архімандрита викликала засудження більшості уніатського духовенства
вищої і середньої ланки. Пізніше у своїй роботі «Perspektywa» він згадував про один із інцидентів, котрий
був пов’язаний з його латинською орієнтацією. Сталося це на бенкеті у Жидичинському монастирі
св. Миколая, де зібралося численне уніатське духовенство разом з митрополитом Антонієм Селявою
та єпископом Методієм Терлецьким. Дізнавшись, що Сакович, з огляду на суботній піст Латинської
Церкви, відмовляється споживати м’ясні страви, владика Терлецький вступив з ним у гарячу суперечку.
З приводу цього Сакович писав: «...pzy bytnosci u stolu samego wielebnego oyca Sielawy metropolity, gdym
nie chcia w sobot miesa iesc, y polozywszy, przede mnie skrydlo kaplana pieczonego, nalegal z drugimi, abym
koniecznie by iadl, tedy mowi: O lacham podchlebuiesz!»3. Цікаво, що при цьому Сакович зазначав: «Aczi
sam ociec Terlecki, jako czlek sil mocnych, miesa nie iada, ale inszym dispensuie go w soboty iada»4.
Не дивно, що конфлікт між о. Касіяном і вищим уніатським духовенством в обрядових та
конфесійних питаннях мусив рано чи пізно дійти до своєї кульмінації та розв’язки. Так, 1639 р. Сакович
відмовився від Дубенської архімандриї на користь василіанина Прокопія Хмелевського, а двома роками
пізніше на Соборі католицького духовенства в Луцьку урочисто зрікся унії і оголосив про намір

Див.: MUH. — Vol. XI. — Romae, 1974. — P. 360; AOSBM. LE. — Vol. II. — Romae, 1973. — P. 34.
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прийняти латинський обряд. Члени Собору підтримали Касіяна Саковича і склали звернення до Риму з
проханням дозволити йому перейти до римо-католицизму.
Справа Саковича довгий час була предметом досліджень та обговорювань у св. Конгрегації. Деякий
час його намагалися напоумити і схилити до повернення в Чин св. Василія Великого, проте Сакович
рішуче стояв на своєму. Кінець-кінцем стало ясно, що примусове повернення о. Касіяна до василіан не
дасть унії ніякої користі. З огляду на це Рим дав дозвіл на його перехід до латинського обряду. Демарш
Саковича не знайшов широкого відгуку в середовищі волинського уніатського чернецтва. Одночасно
з цим св. Конгрегація розглядала лише одну справу василіанина Клемента Шуйського, котрий виявив
бажання перейти до латинського обряду1. Можливо, це був чернець одного з дубенських монастирів,
котрий поділяв погляди свого колишнього архімандрита.
Суперечливі дані маємо стосовно пролатинської орієнтації іншого визначного уніата Волині —
архімандрита дерманського Івана Дубовича. Акти св. Конгрегації подають інформацію про його
перехід до латинського обряду. В документі від 20 листопада 1643 р. він згадується уже як чернець
римо-католицького Ордену Міноритів2. Відомості про його повернення до Чину св. Василя Великого
прослідковуються в актах св. Конгрегації до 1645 р. включно. Причому, в останньому, відомому на
сьогодні документі, що стосується цієї справи (24 липня 1645 р.), він згадується як колишній дерманський
архімандрит3.
Проте наведені факти вносять певну плутанину в уже усталені погляди на життя і діяльність
цього визначного релігійного діяча. Так, автор його біографічної довідки польський дослідник Казимір
Ходиніцький визнавав пролатинські настрої Івана Дубовича, але нічого не писав про його перехід до
латинського обряду. Він, правда, згадував про якийсь конфлікт між єпископом Методієм Терлецьким та
Іваном Дубовичем, що мав місце 1638 р., внаслідок якого останній був висланий з монастиря. Проте
Ходиніцький стверджує, що незабаром Дубович повернувся до монастиря, де і перебував до кінця життя
(†1646 р.), займаючись «...umacnianiem unii i pracami literackimi»4. Трохи більше інформації про релігійну
орієнтацію дерманського архімандрита знаходимо у відомого дослідника історії Церкви С. Голубєва. Він,
зокрема, писав: «Ян Дубович, подобно Кассиану Саковичу, стремился перейти из унии в католицизм; но
на это не последовало соизволения из Рима и, как человек менее беспокойного характера, он, кажется,
оставил свое намерение»5. До речі, зміст творів Дубовича також свідчить, що у 40-х рр. XVII ст. він навряд
чи був римо-католиком. Наприклад, у своїй праці «Obraz prawosіawney cerkwi Wschodniey», що побачила
світ 1645 р., він виступив з гострою критикою поглядів відомого нам Касіяна Саковича, викладених у його
творі «Perspektywa». Як відомо, автор, прийнявши латинський обряд, почав звинувачувати у єресях не
тільки православних, але і уніатів. Іван Дубович зреагував на випади Саковича досить гостро: «Strzezci sie
go Panowie Polacy! Uczyl on sie w Kiiowie po turecku i powiadal, ze obali Alkoran, jusz to sie trzeci raz w wierze
przeniewierzyl, moze i Mahometaniem zostanue i bedzie waszym nieprzyiacielem, bo to vir ad deceptionem
natus»6. Як бачимо, стиль письма не лишає сумнівів про те, що автор принципово дистанціюється від
«поляків», під котрими в даному випадку має на увазі римо-католиків.
Вагомим аргументом на користь того, що Іван Дубович в 40-х рр. XVII ст. лишався уніатом,
свідчить той факт, що в документах за 1644–1646 рр. він згадується як дерманський архімандрит7. Цього
б не могло бути, якби Дубович дійсно покинув Чин св. Василя Великого. Отже, незважаючи на свою
пролатинську орієнтацію та можливі плани про перехід до латинського обряду, Іван Дубович все-таки
лишився уніатом.
Третім волинським ченцем-уніатом, який виявляв схильність до переходу в латинський обряд,
був Атанасій Фурс-Білецький. Про нього як про одного з трьох «апостатів» (двома іншими були Касіян
Сакович і Климент Шуйський) згадує 1642 р. у своєму листі до Франціска Інголі представник Уніатської
Церкви при Римській Курії Пилип Боровик8. Проте, крім цієї згадки ми поки що не маємо докладніших
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відомостей стосовно пролатинської орієнтації ченця Атанасія. Натомість відомо, що скоро по тому ФурсБілецький зробив непогану кар’єру в Уніатській Церкві, ставши намісником Володимирської єпархії,
а перед самою своєю смертю 1649 р. навіть отримав королівський привілей на Холмську єпископську
кафедру. Таким чином, якщо о. Атанасій і мав пролатинські настрої, то вони лишилися тільки настроями
і практичного переходу до латинського обяду так і не відбулося.
Отже, латинізація василіанського чернецтва, про яку часто згадується в науковій літературі,
мала на Волині досить обмежені здобутки. На сьогодні відомі лише один або два випадки переходу
волинських ченців-василіан до латинського обряду. Це свідчить, що основна маса з’єднаного чернецтва
даного регіону не йшла далі особистих симпатій до римо-католицизму і лишалася надійною опорою
Уніатської Церкви.
Уніатське чернецтво напередодні Хмельниччини. Роль і стан ченців-василіан у полеміці Касіяна
Саковича та Петра Могили. Як уже зазначалося, після смерті митрополита Йосифа Рутського († 1637 р.)
Василіанський Чин вступив у смугу занепаду, котра не оминула також волинські монастирі. Явище це
знайшло своє відображення у літературній полеміці 40-х рр. XVII ст., активними учасниками якої були
православний митрополит Петро Могила та колишній уніат, а на той час чернець римо-католицького
Ордену Августинів Касіян Сакович.
Перший із них у своєму творі «Літос», полемізуючи із Саковичем, гостро критикував уніатів
за розвал релігійного життя та чернечої дисципліни в монастирях, для прикладу згадуючи також
волинські монастирі. З приводу цього він, між іншим, писав: «Podz ieno na Wolyn poyzrzy co sie dzieie
w starozytnym monastyrze Zydiczynskim, a przyznay: wiele tam zakonnikow mieszka y co tam za rzad?
Poyzrzy na Dorohobuski monastyr starozytny, czy nie obaczysz tam iednego tylko archimandrite z chіopcem,
a przyznay: co teraz tam za nabozenstwo sie odprawuie?»1. Занедбаним та напівпорожнім уніатським
монастирям Петро Могила протиставляв православні обителі, котрі процвітають духовно і мають
численну братію2.
Ці твердження давно стали хрестоматійними в нашій історичній науці. Дослідники історії Церкви
православної орієнтації охоче цитують ці витяги з «Літосу», намагаючись за допомогою них довести
духовну неспроможність Уніатської Церкви. При цьому дуже рідко звертається увага на рукописні
заперечення та помітки, котрі робив на полях одного з екземплярів «Літосу» Касіян Сакович. Можливо,
цей факт деякою мірою пояснюється тим, що ці висловлювання не були оформлені окремим твором і
лишилися невідомими для сучасників. Проте, для нас фрагменти полеміки Касіяна Саковича з Петром
Могилою стосовно ролі і значення василіанського чернецтва взагалі і волинського зокрема, є дуже
цікавими. Справа в тому, що на момент написання «Літосу» Сакович уже був католиком латинського
обряду. Отже, захищати уніатів з точки зору корпоративних інтересів йому не було сенсу, оскільки
він не тільки уже не був уніатом, але перетворився на гострого, часом досить упередженого критика
З’єднаної Церкви та її ієрархії. І якщо за таких обставин Касіян Сакович рішуче заперечував ряд закидів
Петра Могили проти уніатського чернецтва, то це дає підстави припускати, що для нього певні духовні
здобутки василіан лишилися незаперечними навіть після його скандального розриву зі з’єднанням.
Отже, в якій мірі суперечка між Саковичем і Могилою може висвітлити проблеми внутрішнього
стану василіанського чернецтва Волині напередодні повстання Хмельницького? Передусім, слід
звернути увагу на те, що Касіян Сакович не став спростовувати факт занепаду багатьох василіанських
(в тому числі і волинських) монастирів. Водночас він згадує про монастирі в Дубні та Дермані, котрі
характеризуються ним як зразкові. З цього приводу він, звертаючись до Петра Могили, між іншим,
пише: «Patrz na Wolyniu na Dermanski monaster, iako go nieboszczyk swietey pamieci oyciec Smotrzycki
pieknie zmurowaі, a czego byі nie dokoсczyl, tedy oyciec Ian Dubowicz konczy. Patrz na Dubenski monastyr
Swietego Spasa iako odemnie iest wymurowany, a ostatka successor moy dokoncza. Patrz tamze, iakom
cerkiew sama zewnatrz y zwierchu przyozdobil y aparatami cerkiewnymi pomnozyl, y pozytki monastyrowi
przemyslem swoim na kilka set zlotych licitis modis przymnozyl»3.
Факт запустіння частини уніатських монастирів Касіян Сакович підтверджує, висловлюючи з цього
приводу глибокий сум. Проте він рішуче відкидає тезу Петра Могили, котрий стверджував, що в тому
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занепаді винна унія. З приводу цього Сакович писав: «Iednak w tym spustoszeniu monastyrow nie unia,
ktora iest rzecz swieta, ale unici winni, ktorzy nie pomnozenia chwaly Bozey, ale swego priwatnego pozytku
z monasterow szukaia, ktorzy sa wlasnemi naiemnikami, a nie pastyrzami, y wieczne potepienie takowych
oczekiwa, ktorzy defracidowali piam intentionem fundatorum adjutorio zywych y poboznie zmarlych»1.
Не сперечається Сакович також і у справі про чисельне співвідношення православних та уніатських
ченців, яке, як зазначалося, було не на користь останніх. Проте, його зовсім не вражала численність
православних ченців, з приводу чого він писав: «A ze wielkosc swoich czerncow schismatickich przekladasz
nad malosc unitskich, stare to nowiny, ze wiecey alowiu na swiecie nizli srebra aіbo zlota, i ze szyrsza droga
prowadzaca do piekіa nizli do nieba»2. Сакович з цього приводу згадує епізод з історії війни Олександра
Македонського з перським царем Дарієм. Останній, маючи на меті настрашити Олександра своєю
армією, прислав йому мішок маку, передавши, що має стільки військ, скільки є тут макових зернин.
На це Олександр із сарказмом відповів, що хоч маку і багато, але на смак він солодкий. По тому він
відправив до Дарія жменю перцю і запропонував йому пожувати його так, як жував мак Олександр. Далі
Касіян Сакович писав: «...wy schismaticy chwalcie sie wielkoscia y mnostwem waszych maloumieietnych
czerncow a maloscia uniatskich zakonnikow nie pogardzaycie; bo gdyby wam przyszіo do disputacyi z
czerncami uniatskimi, pewnie by wy im byli slodkimi iako mak, a oni stali by wam za gorzki pieprz, i dla tegoz
zawsze choroncie sie dysputaciey z unitami»3.
Наведені свідчення Касіяна Саковича дають підстави зробити деякі висновки та припущення.
По-перше, стає цілком очевидно, що загальна криза уніатського чернецтва спостерігалася також у
волинських монастирях. Водночас, ця криза не набула глобального характеру — поруч із монастирями у
Жидичині та Дорогобужі, котрі занепадали, існували Дубенська та Дерманська архімандриї, чиї настоятелі
зберігали братію і навіть знаходили засоби для ремонту та розбудови монастирів.
По-друге, безсумнівним є факт нечисленності уніатського чернецтва в порівнянні з кількістю
православних монахів. Проте, як свідчить Касіян Сакович, ченці-василіани мали значно вищий освітній
рівень, котрий певною мірою компенсував їх малочисельність.
На користь цих висновків свідчать також дані, запозичені з інших джерел. Так, 1647 р. представник
Уніатської Церкви в Римі Йосиф Боровик подав звіт про стан З’єднаної Церкви та Василіанського Чину.
Грунтуючись на його даних, можна зробити висновок, що попри різке скорочення кількості ченціввасиліан уніатські монастирі у Дубні та Дермані продовжували лишатися одними з найчисельніших в
Речі Посполитій. Він, зокрема, писав, що Дерманська архімандрия здатна утримувати 40 монахів, але
в реальності має тільки 12. Дубенська архімандрия за своїми можливостями розрахована на 24 ченців,
але має тільки 10. Відповідно, архімандрия Жидичинська спроможна утримувати 80 монахів, але має
лише 3-6 членів братії. На жаль, про Дорогобузьку архімандрию нема ніяких даних (мабуть, занепала
зовсім), а також про уніатські монастирі у Шумську, Кременці та Володимирі4.
Окремо хотілося б згадати про свідчення Касіяна Саковича стосовно освітнього рівня ченціввасиліан. Як уже згадувалося, митрополит Йосиф Рутський та його однодумці, працюючи над
реформуванням уніатського чернецтва, мали на меті перетворити оновлений Ваиліанський Чин на
духовну та інтелектуальну твердиню З’єднаної Церкви. Саме тому надання сучасної європейської освіти
для здібних ченців-василіан було одним із найважливіших завдань уніатської ієрархії. При цьому слід
зазначити, що діяльність уніатського єпископату у цьому напрямку була досить успішною. Уже 1624 р.
митрополит Йосиф Рутський сповіщав Папу Урбана VIII про наявність серед ченців-василіан теологів,
які володіли грецькою та латинською мовами, чого, за словами Рутського, вже давно не було на Русі5.
Свідчення Касіяна Саковича про освітній рівень ченців-василіан підтверджується також
документами уніатського Собору, що проходив 1629 р. у Володимирі. Готуючись до диспутів з
православними з приводу спірних питань богословія та теології, уніати прийняли рішення зібрати
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групу вчених монахів-василіан, які б досконально знали твори отців Церкви, і мови, якими вони були
написані — грецьку, латинську та слов’янську. До складу цієї групи мали увійти 24 особи — 6 єпископів
та 18 ченців. Отже, як на той час, кількість вчених уніатів дійсно була досить значна1.
В зв’язку з цим цікавим є питання про освітній рівень ченців-василіан Волині 30-40-х рр.
XVII ст. та про їх участь у релігійному та інтелектуальному житті Уніатської Церкви. На жаль, брак
документальних даних не дає можливості дати повну і вичерпну відповідь з цього питання. Проте, на
основі тих документів, котрі були у нашому розпорядженні, спробуємо хоча б частково пролити світло
на цю проблему. Отже, серед ченців-василіан Волині у 30–40-х рр. XVII ст. теологічну освіту мали:
— Ієремія Почаповський († 1637 р.), єпископ Луцько-Острозький, вихованець Грецької колегії в
Римі. Залишив після своєї смерті неопубліковані і, на жаль, втрачені на сьогодні теологічні трактати у
восьми зошитах, а також велику бібліотеку, в якій було більше ста книг та рукописів староукраїнською,
польською, латинською та грецькою мовами. Цікаво, що в бібліотеці єпископа Почаповського був
невідомий поки що твір про св. Йосафата Кунцевича під назвою «Glos Krwie Beati Josaphatis»; давній
пергаментний рукопис про життя святих з Дубенського монастиря; сім богослужбових книг київського
друку та ін.2;
— Іоаким Мораховський († 1631 р.), єпископ Володимиро-Берестейський, вихованець Грецької
колегії в Римі. Автор полемічного твору «Paregoria»;
— Мелетій Смотрицький († 1633 р.), архімандрит дерманський, архієпископ Гієрополітанський,
доктор медицини. Вихованець Острозької академії та Віленської єзуїтської академії. Слухав лекції у
Вроцлавському, Лейпцігському, Нюрнберзькому та Віттемберзькому університетах. Автор творів на
захист унії: «Apologia», «Paraenesis» та «Exetesis»;
— Никифор Лосовський († 1650р.), архімандрит монастиря св. Миколая, з 1643 р. титулярний
єпископ Вітебський. Вихованець Грецької колегії в Римі та Віленської єзуїтської колегії;
— Касіян Сакович (в унії до 1641 р.), архімандрит дубенський, вихованець Замойської
академії;
— Никифор Заренський (зг. 1627 р.), ректор уніатської школи у Володимирі, вихованець Грецької
Колегії у Римі;
— Прокопій Хмелевський († 1664), ректор уніатської школи у Володимирі, з 1639 р. —
архімандрит дубенський, з 1652 р. — єпископ Перемиський, вихованець Брунсбурзької та Празької
колегії;
— Пахомій Оранський († 1653р.), на початку 30-х рр. — архімандрит Жидичинського монастиря
св. Миколая, з 1637 р. — єпископ Пінський. Вихованець Грецької колегії у Римі та Брунсберзьскої єзуїтської
колегії. Автор книги «Zwiercadlo» (видана 1645 р.), в котрій намагався захистити Уніатську Церкву від
критичних випадів на її адресу з боку Касіяна Саковича. Проте, книга ця цікава для нас не як пам’ятник
полемічної літератури (аргументи проти закидів Саковича єпископ Оранський наводить непереконливі),
а скоріше як твір, в котрому містяться цінні відомості про обрядові особливості Уніатської Церкви того
часу. Наприклад, автор згадує про закид Саковича уніатам в тому, що вони на літургіях не згадують Папу
Римського. На це Пахомій Оранський дає дуже цікаве роз’яснення. Ця обставина, на його думку, зовсім
не дає підстав звинувачувати уніатів в неправовірності, як це робить Касіян Сакович. Адже, згідно з
порядком, прийнятим у З’єднаній Церкві, на літургії, котру править парафіальний священик, згадується
місцевий єпископ; на єпископській літургії — згадується митрополит, і, нарешті, на літургії, котру править
митрополит, згадується Папа Римський. Таким чином, молитовна єдність з Римом є цілком завершеною.
Отже, грунтуючись на даних Пахомія Оранського, можна зробити висновок, що уніатське
духовенство навіть в середині XVII ст. під час відправлення літургії не виголошувало ім’я Папи
Римського. За нього від імені усієї Уніатської Церкви молився тільки митрополит. А якщо взяти
до уваги, що більшість з’єднаних єпископів складали на руки митрополита і нунція архієрейські
присяги, в котрих Символ Віри писався без filioque, то можна з певністю говорити, що не тільки
парафіальні священники, але навіть владики не вживали на літургіях римської версії Символу
Віри. Ці факти зайвий раз свідчать про дуже умовну зовнішню відмінність між уніатами і
православними в першій половині XVII ст. В очах простих вірних ця відмінність мала виглядати
1
2

Див.: MUH. — Vol. IX–X. — Romae, 1971. — P. 753.
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як звичайний церковний розкол без усвідомлення його ідеологічного і тим паче богословського
підгрунтя. Уніатський єпископ Яків Суша у своєму творі «De laboribus unitorum» згадував ще іншу
книгу, видану Пахомієм Оранським. Називалася вона «Speculum unionis» і була, очевидно, присвячена
унійним традиціям в Україні та Білорусі до Берестейського Собору1.
До числа згаданих ченців-василіан слід додати також ім’я дерманського архімандрита Івана
Дубовича († 1646 р.). Про цього діяча Уніатської Церкви на Волині хотілося б сказати докладніше.
Походив Іван Дубович з сім’ї віленського бурмістра, в котрій здавна існували міцні унійні традиції. Його
брат, Олексій Дубович (архімандрит супрасальський), був відомим поширювачем з’єднання в Білорусі.
Іван Дубович також тривалий час вів пастирську діяльність у цих краях. 1619 р. він згадується як намісник
архієпископа св. Йосафата Кунцевича у Могилеві, а на початку 30-х рр. займав Пінську архімандрию. На
Волинь Дубович прибув 1634 р., коли за розпорядженням митрополита Йосифа Рутського він прийняв
Дерманську архімандрию, котра лишалася вакантною після смерті Мелетія Смотрицького. На жаль,
поки що не вдалося встановити, де саме і яку отримав він освіту. Проте, незаперечним є факт, що по
смерті архієпископа Мелетія Смотрицького він став найвизначнішим діячем волинських уніатів на ниві
письменницької та наукової діяльності. В свій час дослідник історії Церкви С. Голубєв визнавав, що
Іван Дубович «...должен быть причислен к числу наиболее образованных южно-руссцев, изменивших
православию и перекочевавших в латино-униатский лагерь. По широте образования и учености
Дубович стоит выше Саковича: его сочинения отличаются большею эрудициею, чем какую мы видим
в произведениях последнего»2. С. Голубєв також відзначав відносну коректність праць Дубовича щодо
православних. Вони, на його думку, «приличнее» творів Касіяна Саковича3.
Теми, яким присвячував свої знання і працю Іван Дубович, були дуже різноманітними. Так, 1644 р.
побачили світ дві його книги: «Hierarchia abo o zwierchnosci w Cerkwi Bozej» та «Kalendarz prawdziwy
cerkwi Cyristusowej». В першій із них представлений нарис історії руських митрополитів, з якого, на
думку польського дослідника Казиміра Ходніцького, згодом брали інформацію інші письменникиуніати4. В другій книзі Дубович виклав аргументи на користь нового григоріанського календаря. 1645 р.
вийшла в світ наступна його книга, що мала назву «Obraz prawosіawney cerkwi Wschodniey». На її
сторінках автор вів полеміку з Касіяном Саковичем, котрий, перейшовши до латинського обряду, став
звинувачувати у єресі не тільки православних, але і уніатів.
Проте, в тодішніх умовах творчі та наукові плани Дубовича повною мірою втілити в життя не
вдалося. Відомо, що ряд його праць так і лишилися в рукописах. В їх числі «Obrona cerkwi sobornej
apostolskiej przeciw wszystkich hеreticow» (1639 p.), «Sposob rozmyszlenia powsiedniewnaho» (українською
мовою) та «Summariusz». Останній має відомості з історії Церкви починаючи з 34 року н. е., а також з
історії Речі Посполитої від 1600 р. Це компіляція з робіт Кромера, Стрийковського, Бельського та ін.
Казимір Ходніцький ставився досить скептично до її цінності. З приводу цього він писав: «Nie posiada
zadney wartosci nawet do dziejow Koscioіa unickiego, swiadczy jedynie o zainteresowaniach historycznych
D-a, ktory starannie ukіldal spisy cesarzy, krolow, tablice genealogicznych itd»5.
Проте, оцінка Ходніцького «Суммаріушу» може видатися занадто суворою. Адже не слід забувати,
що мова йде не про книгу, а про рукопис; цілком можливо, що він не був історичною розвідкою в
сучасному розумінні цього слова, а скоріше звичайним конспектом з історії, який склав для себе Іван
Дубович, займаючись самоосвітою. На жаль, автор цієї статті, працюючи в архівах та бібліотеках
Польщі, переконався, що під наведеними Ходніцьким сигнатурами уже немає жодних архівних справ
та колекцій. На думку польських архівістів, вони загинули під час варшавського повстання у 1944 р. і
вважаються на сьогодні втраченими.
Таким чином, уніатське чернецтво у 30-40 рр. XVII ст., незважаючи на складну релігійну ситуацію
на Волині, не тільки зберегло свої основні позиції у цьому регіоні, але навіть подекуди посилило свій
вплив. Цьому сприяла не тільки кількість монастирів (було їх в цей час не менше 9), але також їх якісний
склад. Відомо, наприклад, що на василіанській капітулі 1636 р. була прийнята постанова про інкорпорацію
1 Див.: AOSBM.LE. — Vol. II. — Romae, 1973. — P. 311.
2 Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — К., 1898. — Т. II. — С. 357.
3 Там само.
4 Polski slownik biograficzny. — T.V. — Krakow, 1939–1946. — S. 436-437.
5 Polski slownik biograficzny. — T.V. — Krakow, 1939–1946. — S. 437.
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до Чину уніатських монастирів у Дермані та Дубні. З того часу і аж до Хмельниччини щонайменше п’ять
уніатських монастирів Волині були заселені ченцями-василіанами.
Отже, уніатське чернецтво Волині першої половини XVII ст. пройшло складний шлях становлення.
Часи стагнації релігійного життя в монастирях, які були характерною особливістю перших 24 років після
проголошення з’єднання з Римом, змінилися стрімким поширенням унії та приєднанням нових монастирів
у 20-ті рр. XVII ст. Саме в цей час на Волині з’являються перші ченці реформованого Василіанського
Чину, розгортають активну проповідницьку та літературну діяльність Мелетій Смотрицький, Ієремія
Почаповський та Іоаким Мораховський. Але особливо зросла роль уніатського чернецтва у 30–40-х рр.
XVII ст. Після втрати Луцької єпископської кафедри саме василіанські монастирі перетворилися на основні
центри унійного руху в центрі та на сході Волинського воєводства, і завдяки їм з’єднання продовжувало
зберігати вплив у цьому регіоні.
Відгуки на Волині процесу беатифікації св. Йосафата Кунцевича
Рух за визнання святим Полоцького архієпископа св. Йосафата Кунцевича був одним із
найважливіших напрямків духовного життя Уніатської Церкви першої половини XVII ст. Виходець з
дрібної шляхетської родини західної Волині, він був активним поширювачем унії у Білорусі, де з 1618
по 1623 рік очолював Полоцьку єпископську кафедру. Його ревність у справі поширення з’єднання
викликала гострий спротив у представників місцевої православної опозиції і призводила в ряді випадків
до гострих конфліктів. Один з них закінчився трагічно для св. Йосафата — восени 1623 р., під час
візитації Вітебська, його було вбито натовпом місцевих православних міщан.
Відразу після смерті св. Йосафата Кунцевича розпочався досить сильний рух серед духовенства і
мирян Білорусі за визнання його святим. Як свідчать документи беатифікаційних процесів 20–30-х рр.
XVII ст., образ Йосафата як мученика за віру знайшов багато прихильників не тільки серед уніатів,
але й серед католиків латинського обряду. Їх численні представники під присягою свідчили про святе
життя Кунцевича, а також про чудеса, пов’язані з його іменем. Серед них — князі та сенатори, впливові
політичні та релігійні діячі Речі Посполитої.
Події ці мали свій відгук також на Волині. І хоча в порівнянні з процесами в Білорусі «волинська
частина» беатифікаційної епопеї Йосафата Кунцевича виглядає дуже скромною, все-таки вважаємо
за потрібне згадати про неї. Адже слід пам’ятати, що св. Йосафат був Полоцьким архієпископом і за
свого життя навряд чи був широко відомим на Волині. Ясно, що у цих краях на той час і не могло
бути значного руху на підтримку його беатифікації. Натомість, сам факт його (руху) існування (хоч і в
обмежених рамках) свідчить про певний вплив культу мученика Йосафата, що саме зароджувався, на
релігійне життя Уніатської та Римо-Католицької Церкви Волині.
Перша згадка про участь жителів Волині у беатифікаційному процесі належить до 1627 року. Саме тоді
Володимиро-Берестейський єпископ Іоаким Мораховський провів у місті Володимирі опитування міщан,
котрі дали свідчення про батьків св. Йосафата Кунцевича та підтвердили законність його народження1.
Наступного, 1628 р. двоє волинських князів (католики латинського обряду) дали свідчення про чудеса,
пов’язані з іменем Полоцького архієпископа. Перший з них, воєвода київський Олександр Заславський, оповідав
про одужання від подагри після молитви до св. Йосафата. Другий свідок, князь Юрій Чарторийський, оповідав
про зцілення від лихоманки. Сталося це після того, як до його голови приклали образ Полоцького владики2.
Наступна подія, що стосувалася процесу беатифікації св. Йосафата Кунцевича, сталася 1637 р. в
селі Колодязі Луцького повіту. Мешканець цього села Карп Бунякевич прибув в супроводі уніатського
протопопа до Луцька, де 14 лютого в присутності єпископа Ієремії Почаповського свідчив про чудесне
зцілення від хвороби. Як сам він оповідав, на другий день Великого Посту у нього розболілася права
рука. Лікування не дало наслідків. Від сильного болю Карп не міг спати цілий тиждень. Весь цей час
він перебував у молитві, сподіваючись на полегшення. Раптом Бунякевич почув внутрішній голос:
«A czemu nie wzywasz wladyki Polockiego na pomoc do Pana Boga?» Не знаючи імені владики, Карп
закликав: «Wladyko swеty! Modlisa za mne!», після чого зцілився. Свідчення завірив своїм підписом
Луцький єпископ Ієремія Почаповський3. Цей документ був представлений на розгляд беатифікаційної
комісії. Пізніше свідчення Карпа Бунякевича було опубліковане в латиномовній версії єпископом
AOSBM. SJH. — Vol. I. — Romae, 1952. — P. 120-121.
Див.: AOSBM. SJH. — Vol. I. — Romae, 1952. — P. 293-294.
3
Див.: док. № 294.
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Яковом Сушею у життєписі св. Йосафата. Це була перша згадка про початок культу св. Йосафата на
Волині в середовищі селян.
Проте, як стверджують біографи св. Йосафата Кунцевича, одним із найбільших чудес, котре сталося
після його смерті, було навернення до унії Полоцького архієпископа Мелетія Смотрицького, який ніс
моральну відповідальність за вбивство Йосафата (як відомо, Смотрицький приєднався до з’єднання на
Волині у Дерманському монастирі). Такий погляд на духовну зміну Смотрицького висловлювали ще
його сучасники. Так, щойно прийнявши від нього католицьке визнання віри, уніатський митрополит
Йосиф Рутський 10 липня 1627 р. з Дубна написав листа Папі Урбану VIII, в котрому сповіщав про цю
важливу подію. З приводу цього він писав: «Через мене та свої листи передає послух Блаженству Вашому
Ясновельможний Мелетій, названий Архієпископ Полоцький, котрий є першою зіркою схизматів; цю
подію єдино Славі Божій та крові Мученика Йосафата я зараховую. Дійсно, ким Павло був для Стефана,
тим і Смотрицький для Кунцевича. І якщо навернення Павла ми приписуємо молитвам Стефана, таким
же чином навернення Смотрицького Кунцевичу воздаємо»1.
Отже, відразу після навернення до з’єднання Мелетія з легкої подачі митрополита Рутського почав
поширюватися погляд на його релігійну еволюцію як на величний духовний подвиг. Смотрицький
прирівнюється до апостола Павла, котрий, за євангельськими переказами, завдяки Божественному
Откровенню перетворюється із гонителя християн в одного з найстійкіших апостолів та поширювачів
науки Христа. І як забитий язичником Павлом апостол Стефан молився за навернення свого гонителя,
так і св. Йосафат щирою молитвою до Бога сприяв наверненню Смотрицького. Такий підхід до
пояснення його навернення у з’єднання прийнятий більшою частиною істориків уніатської орієнтації і
є на сьогодні панівним.
Подібна інтерпретація давала уніатам унікальну можливість посилення свого релігійного впливу
як серед власної пастви, так і серед православних. Слід пам’ятати, серед вірних як Католицької, так
і Православної Церкви в епоху середньовіччя особливою пошаною користувалися святі мученики за
віру. Будучи взірцем християнських чеснот та мужності, вони ставали могутнім фактором у справі
релігійного та духовного виховання вірних. Саме тому, коли уніати добивалися визнання Полоцького
архієпископа святим, навернення до з’єднання його гонителя підкреслювало духовну велич цього
мученика і сприяло поширенню його культу. Крім того, Смотрицький прийшов до уніатів не тільки
як грішник, що прагнув каяття та покути, але як «перша зірка схизматів». З’єднані сподівалися, що
його знання та літературний талант знадобляться Уніатській Церкві, а сам Смотрицький стане гідним
продовжувачем справи св. Йосафата.
Щодо останнього, уніати не помилилися. Прийнявши з’єднання, Мелетій з ревністю неофіта
працював над планами створення «русинського патріархату», писав полемічні твори, виступав з
проповідями тощо. Проте, в цей період життя Смотрицького прослідковується один малозрозумілий
аспект. У своїх листах до Риму він гірко каявся за свою минулу протикатолицьку діяльність, різко
критикував написаний ним «Trenos», але жодного разу не згадав про свою роль у подіях на Білорусі
1623 р., котрі призвели до загибелі св. Йосафата Кунцевича. І це в той час, коли проводили свою
роботу беатифікаційні комісії, де сотні свідків під присягою розповідали про чудеса, пов’язані з іменем
св. Йосафата, та свідчили про його праведне життя. Ситуація ця виглядає просто парадоксальною, якщо
пригадати, що митрополит Йосиф Рутський мало не з першого дня навернення до унії Смотрицького
відкрито пов’язував цю подію саме з ім’ям Полоцького архієпископа. У зв’язку із цим цілком природньо
постає запитання: в якій мірі сам Мелетій Смотрицький визнавав роль св. Йосафата у власному
наверненні до з’єднання? На жаль, документи, що були в нашому розпорядженні, не дають змоги
відповісти на нього. Листів Смотрицького після переходу в унію лишилося мало, а у його творах,
зокрема в «Апології», справа св. Йосафата взагалі не згадується. Можна не сумніватися, що якби
Смотрицький хоч раз у письмовій формі визнав хоч якесь своє ставлення до нього як праведника або
святого, то це неодмінно було б використано на беатифікаційному процесі митрополитом Йосифом
Рутським або єпископом Яковом Сушою для написання його, Мелетія, життєпису. Проте цих прямих
свідчень не навів ні перший, ні другий. На наш погляд, Мелетій скоріше за все взагалі не усвідомлював
своєї безпосередньої вини у загибелі Полоцького владики. Тому версію Рутського про те, яким чином
він навернувся до з’єднання, не підтверджував, але і спростовувати не вважав за необхідне.
1
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У зв’язку із цим хотілося б висловити деякі припущення. Образ Мелетія Смотрицького як особи,
що піднялася завдяки молитвам св. Йосафата з безодні гріха мало не до святості, почав формуватися
ще за його життя. Він органічно пов’язувався із життєвим шляхом першого уніатського святого, а за
сприятливих для з’єднаних умов Мелетій і сам міг бути проголошений святим. Смотрицький-уніат в
образі святого міг бути чи не найкращим взірцем безкінечного божого милосердя, завдяки якому навіть
найлютіші вороги з’єднання мали шанс для духовного відродження. Не дивно, що після смерті Мелетій
Смотрицький як реальна людина поступово розчинявся у міфах. А читаючи його життєпис, складений
Яковом Сушею на початку 60-x рр. XVII ст., переконуєшся, що уже тоді ця яскрава та неоднозначна
постать нашої історії стала легендою.
Таким чином, чудо навернення в унію Мелетія Смотрицького хоч і сталося на Волині, не дало, проте,
Уніатській Церкві ніяких духовних чи релігійних здобутків. Сам Мелетій навряд чи усвідомлював роль
Полоцького владики у цій події, та й прихильником його культу, на відміну від інших єпископів, себе
не виявив. Це навернення було використано сучасниками і наступниками Смотрицького для створення
«ідеологічної легенди» про нього і, мабуть, більшою мірою — про св. Йосафата. Однак, вона не мала
нічого спільного з релігійним життям дерманського архімандрита, архієпископа Гієрополітанського
Мелетія Смотрицького.
Початки уніатського шкільництва
Як зазначалося, одразу після проголошення унії в Бересті З’єднана Церква на Волині опинилася
у тяжкій ситуації. Серед інших проблем, що постали перед волинськими уніатами на кінець XVI ст.,
був брак навчальних закладів, котрі могли дати не тільки середню, а навіть початкову освіту. І хоча
Володимирську кафедру займав в той час вчений та енергійний владика Іпатій Потій, який добре розумів
необхідність поширення освіти, ситуація у волинських єпархіях тривалий час на краще так і не змінилася.
Пояснювалося це, насамперед, тяжким фінансовим станом, в якому опинилася Уніатська Церква на Волині
після захоплення князем Костянтином Острозьким значної частини її маєтностей. Коштів митрополії на
початку XVII ст. ледве вистачало, щоб покривати частину витрат на утримання невеличкої уніатської
семінарії у столиці Великого князівства Литовського Вільні (другу частину витрат взяв на себе віленський
римо-католицький єпископ Война), тому годі було думати про відкриття шкіл в провінції.
Єдиною спробою поліпшити ситуацію в цій сфері була фундація 1609 р. митрополитом Іпатієм Потієм
школи при кафедральному Успенському соборі у Володимирі. У своєму фундуші він зазначав, що на утримання
бакалавра та інші потреби школи жертвує 2,5 тис. Злотих1. Відсутність достатньої кількості документів не дає
можливості відтворити більш-менш цілісну картину подальшого функціонування цього навчального закладу.
Проте, на основі уривчастих свідчень все-таки можна прояснити деякі аспекти, пов’язані з її історією.
Так, 22 червня 1616 р. в день св. Магдалини за римським календарем сталася подія, котра
безпосередньо стосувалася Володимирської уніатської школи. Цього дня Бартош Соколовський
(островецький урядник відомого своїми антиуніатськими поглядами православного шляхтича
Олександра Загоровського) зі своїми помічниками напав на учнів школи, котрі якраз були в полі. В
результаті нападу дітей було побито і пограбовано, що і засвідчив прибулий на місце події возний.
Як випливає зі скарги Володимирського єпископа Іоакима Мораховського, в школі навчалися діти як
шляхетського, так і міщанського стану. Тоді ж вперше зустрічаємо ім’я ректора цієї школи, яким був
майбутній Холмський єпископ, а на той час диякон Федір Мелешко2.
Другий відомий на сьогодні ректор цієї школи (gymnasiarcha) Никифор Заренський згадується
1627 року, щойно після смерті Федора Мелешка3. Відомо, що належав він до ченців зреформованого
Василіанського Чину і був одним із вихованців Грецької Колегії у Римі.
Школа ця впродовж першої половини XVII ст. лишалася початковою, хоча є підстави припускати,
що її ректор Мелешко мав плани створити на її базі навчальний заклад середнього або навіть вищого
типу. На користь цього свідчить справа стосовно його тестаменту, котра виникла незадовго після смерті
останнього. В ньому Мелешко заповів школі книги зі своєї бібліотеки, в числі яких були видання
філософського та теологічного змісту. Проте, незабаром митрополит Йосиф Рутський звернувся до Риму
з проханням дозволити йому переглянути цей пункт заповіту покійного єпископа. Він зауважував, що
Див.: АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 389.
Див.: Там само. — С. 446.
3
Див.: AOSBM. SJH. — Vol. I. — Romae, 1952. — P. 35-36, 120.
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оскільки у Володимирській школі ніяких наук, крім граматики, не викладається, то було б доцільніше
передати бібліотеку Мелешка до русинської семінарії1. На наш погляд, передати книги філософського
та теологічного змісту (в тому числі твори отців Церкви) до початкової школи Федір Мелешко міг, лише
cподіваючись на підвищення в перспективі рівня викладання у цьому навчальному закладі. Цілком
можливо, що він, будучи ректором Володимирської школи, мав подібні плани, але смерть перешкодила
йому втілити їх в життя.
Слід, однак, зазначити, що Федір Мелешко був не єдиним її протектором. Надав матеріальну підтримку
школі також Володимиро-Берестейський єпископ Іоаким Мораховський. Так, у своєму тестаменті від
1631 р. він, між іншим, заповів на її користь суму в 600 польських злотих. Ці гроші одразу по смерті Іоакима
Мораховського позичив Адам Кисіль і забов’язався 8% від названої суми (48 злотих) виділяти на утримання
при школі бакалавра2. Варто зазначити, що цим бакалавром 1631 р. був майбутній дубенський архімандрит,
а на той час чернець-василіанин, Прокопій Хмелевський3.
Існували у першій половині XVII ст. також інші уніатські школи, проте маємо про них лише окремі
згадки. Так, в одному з життєписів митрополита Йосифа Рутського згадується василіанський колегіум у
Дерманському монастирі на Волині4. Не маючи поки що про цей учбовий заклад ніякї іншої інформації,
можемо лише припускати, що мова йде про звичайну монастирську початкову школу.
Під час перепису населення Волинського воєводства 1629 р. було зафіксовано наявність школи у
єпископському містечку Рожищі під Луцьком5. Однак мова, очевидно, йшла про звичайну парафіальну
школу.
Про іншу уніатську школу, точніше, про постанову щодо її заснування згадувалося у рішеннях
повітового синодика уніатського духовенства, що проходив у Кременці 1623 р.6 Проте лишається
нез’ясованим, чи була ця кременецька школа заснована в дійсності, чи ні.
Про сумний стан уніатського шкільництва певною мірою може свідчити нещаслива історія Семенця
Котельниковича — племінника священика уніатської церкви Св. Трійці у Луцьку о. Стефана. Згаданий
священик 1614 р. свідчив, що його племінника було свого часу віддано в науку до о. Діонісія, який
обіцяв навчити хлопця читати і писати. Замість цього Семенця змусили працювати як наймита в полі
та при домі клеванського священика. В результаті Семенець Котельникович через 8 років повернувся
до свого дядька повним неуком — не тільки не вмів писати і читати, але навіть не знав молитви «Отче
наш»7. Неспроможність члена Луцької капітули дати своєму родичу навіть початкову освіту є, на наш
погляд, яскравим підтвердженням повного занепаду уніатського шкільництва кін. XVI – поч. XVII ст.
Таким чином, успіхи З’єднаної Церкви на Волині в галузі освітньої діяльності в першій половині
XVII ст. були дуже скромними. На відміну від римо-католиків, православних та протестантів, уніати
так і не створили тут жодного навчального закладу не тільки вищого, але навіть середнього рівня.
Плани митрополита Йосифа Рутського на початку 20-х рр. заснувати на Волині семінарію лишилися
нездійсненими проектами. Значні успіхи уніатів у справі поширення з’єднання на Волині були ще
попереду, а в першій половині XVII ст. можна говорити лише про початки уніатського шкільництва у
цьому регіоні.
Зародження братського руху в Уніатській Церкві та його відгуки на Волині
Практично всі історики Церкви, незалежно від релігійної чи політичної орієнтації, відзначають
велику роль братств у суспільно-релігійному житті Православної Церкви. Найвищу оцінку діяльності
братств дають історики православної орієнтації, які особливо наголошують на їх ролі як потужних
антиуніатських та антикатолицьких центрів, завдяки діяльності яких Православна Церква значно
скріпила свої позиції у боротьбі з уніатами.
Водночас, діяльність уніатських братств по суті замовчується. Окремі згадки про них можемо
лише випадково зустріти в деяких наукових розвідках, але спеціальних досліджень, присвячених
цій проблемі, поки що немає. Проте, достатньо уважно дослідити вже видані документи з історії
MUH. — Vol. IX–X. — Romae, 1971. — P. 793-795, 857-858.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — C. 634-637.
3
Там само. — С. 633.
4
AOSBM. EM. — Vol. I. — Romae, 1954. — P. 17.
5
Див.: Баранович О. Залюднення Волинського воєводства. — К., 1931. — С. 32. (Прим.)
6
Див.: док. № 185.
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Церкви в Україні, щоб переконатися, що братства З’єднаної Церкви незаслужено «забуті» нашими
істориками.
Прикладом може служити історія Львівського Ставропігійського братства. Загальновідомо, що
впродовж століття воно відігравало роль головного оплоту православного суспільства Галичини супроти
унії. Не дивно, що дослідники православної орієнтації виявляли до його історії жвавий інтерес. Проте,
1708 р. львівські братчики дали згоду на унію і на цьому історичному рубежі згадані дослідники миттєво
втрачають зацікавленість подальшою долею Львівського братства, воно наче припиняє своє існування.
І це незважаючи на те, що ряд історичних енциклопедій стверджують: Львівське братство існувало аж
до 1788 р. і було ліквідовано за ініціативою австрійської влади. Часом можна знайти побіжні згадки про
участь відпоручників братства у роботі знаменитого Замойського Собору (уніатського) 1720 р. Не є також
відкриттям факт активної видавничої діяльності братства. В каталогах стародруків є списки численних
видань Львівського братства в його уніатський період. Цікаво, що крім богослужбових книг з 1709 по
1788 рік у братській друкарні побачили світ досить різноманітні видання, котрі значною мірою можуть
характеризувати внутрішню ситуацію Львівської уніатської дієцезії. В їх числі зустрічаємо підручники
з богословія українською мовою, послання уніатських митрополитів Лева та Атанасія Шептицьких,
постанови Замойського синоду, видання, присвячене святу мученика Йосафата Кунцевича та ін.
Варто зазначити, що відомий дослідник історії братського руху в Україні Ярослав Ісаєвич був чи
не єдиним радянським істориком, котрий у своїх роботах присвятив трохи уваги уніатському періоду
Львівської Ставропігії. Проте він стверджував, що братчики (як і все населення Західної України) унію
визнали лише номінально і разом з іншими братствами активно виступали проти уніатської церковної
верхівки. За логікою Ісаєвича випливає, що навіть прийнявши з’єднання, уніатські братства органічно
не вписувалися у внутрішню структуру З’єднаної Церкви і були приречені на постійний конфлікт з її
вищою ієрархією.
Проте, слід нагадати, що Ставропігійське братство у Львові було не єдиним, котре об’єднувало
уніатських вірних України у XVIII ст. Подібні братства існували також в інших містах Галичини,
Поділля, Холмщини та Волині. Про це свідчать численні братські статути, видані за благословенням
уніатських єпископів. Деякі із них були опубліковані Київською археографічною комісією, про інші
згадують каталоги стародруків, що побачили світ у Почаївській та Унівській друкарні. Характерно, що
ці братства із самого початку засновувалися як уніатські, тому представити їх як такі, що під тиском
переходили із православ’я до з’єднання, просто неможливо.
Отже, цілком очевидно, що братства були реальністю суспільно-релігійного життя Уніатської
Церкви і посідали чільне місце у загальному культурному та релігійному поступові українського народу.
Лишається тільки дивуватися відсутності помітного інтересу до них істориків уніатської орієнтації, хоч
саме документи братств дають можливість прослідкувати суспільно-релігійне життя Церкви у сфері,
максимально наближеній до простих вірних.
Проте було б помилкою вважати, з огляду на наведені приклади, що братський рух в Уніатській
Церкві з’являється лише на початку XVIII ст. Ціла низка уніатських братств була заснована в першій
половині XVII ст. переважно у містах та містечках Полоцької архієпископії в Білорусі, а саме у Вільні,
Вітебську, Пінську, Новогрудку та ін. В межах єпархій, що входили до складу Корони, братський рух
мав значно слабший поступ, однак і тут він був досить помітним явищем. Так, в актах св. Конгрегації
Поширення Віри збереглися документи про заснування єпископом Методієм Терлецьким двох братств,
присвячених культу Пресвятої Богородиці у Холмській єпархії, є також дані про існування уніатського
братства у Перемишлі.
Як свідчать королівські та єпископські листи, силою котрих затверджувалися їх права та привілеї,
братства зберігали традиційну структуру та функції, успадковані від доунійних православних братських
організацій. Крім того, згадка про участь їх відпоручників у роботі Кобринського Собору 1626 р. та
письмове звернення від імені Віленського уніатського братства до василіанської капітули, що проходила
1636 р., дають підстави припускати, що вони мали, принаймні, дорадчий голос у справах управління
Церквою. Водночас документи свідчать, що уніатське духовенство тримало діяльність братств під
суворим контролем і не допускало їх втручання у вирішення проблем, пов’язаних з канонами та
церковним правом. В цьому полягала суттєва відмінність уніатських братств від православних.
Перша відома нам згадка про уніатське братство на Волині зустрічається у 1623 р. Саме тоді
у Кременці провів Собор місцевого духовенства Володимиро-Берестейський єпископ Іоаким
Мораховський. В числі інших постанов Собору (затверджені королівським листом від 29 січня 1624 р.)
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йшлося про заснування у цьому місті братства при Воскресенській церкві, котре брало під свою опіку
місцевий шпиталь.1 На жаль, більше ніяких згадок про уніатське братство Кременця розшукати не
вдалося, тому подальша його доля лишається невідомою.
Більше відомостей збереглося про уніатське братство у Володимирі. Час його заснування
лишається на сьогодні невідомим. Перша згадка про нього належить до 1629 року, коли ВолодимироБерестейський єпископ Іоаким Мораховський від його імені (братства) звернувся до Риму з проханням
затвердити індульгенцію на відпущення гріхів при чудотворній іконі Пресвятої Богородиці в Успенському
кафедральному соборі у Володимирі. Вдруге і трохи докладніше братство згадується у тестаменті цього ж
єпископа, складеному 1631 р. Серед пожертв, офірованих владикою, 100 злотих передавалося «до братської
скриньки», а 600 злотих — на братський шпиталь. Цікаво, що у своєму тестаменті Іоаким Мораховський
згадував, що сам його заснував. Очевидно, що братство діяло під контролем і опікою єпископа, котрий і
був його головним протектором і фундатором.
В актових книгах Володимирського гродського суду від 1635 р. збереглася згадка про пожертву паном
Яном Заблоцьким на Володимирське братство 85 польських злотих. Саме тоді «старші» братства о. ІванТимофій Симонович та пан Василь Ярмоген підписали квит про отримання згаданої суми2.
Цікаві свідчення про Володимирське братство зустрічаємо у творі єпископа Суші «De laboribus
unitorum». Діяльність його автор пов’язує з культом чудотворного образу Пресвятої Богородиці у
Володимирі, який успішно поширювався завдяки зусиллям владики Іоакима Мораховського. Саме через
цей культ, за свідченням автора, до братства вписувалися визначні шляхтичі східного та латинського
обрядів, в тому числі представники князівських родів Заславських та Сангушків. Членами братства
були також міщани3.
Інформація єпископа Якова Суші є для нас дуже цінною. Спираючись на неї, ми можемо з великою
долею вірогідності зробити деякі припущення. По-перше, Володимирське уніатське братство мало
«мішаний» характер — його членами була шляхта як грецького, так і латинського обряду. По-друге,
належність до братства князів Заславських і Сангушків може свідчити про його вплив та авторитет в
середовищі вірних. По-третє, відсутність даних про суспільно-політичну діяльність братства (за наявності
серед його членів визначної політично активної шляхти) поряд з його поліконфесійним складом є
опосередкованим свідченням, що воно мало суто релігійний характер.
Окремі згадки про Володимирське братство зустрічаємо у документах 30–40-х рр. XVII ст. Так,
воно серед інших братств Уніатської Церкви згадується у тестаменті уніатського митрополита Йосифа
Рутського (1637 р.). На початку 1648 р. Володимирське братство згадується у документах про боротьбу
за владу, котра точилася в той час у Володимирській єпархії між єпископом Йосифом Баковецьким
та Атанасієм Фурсом. У скарзі єпископа Йосифа від 13 січня 1648 р. о. Атанасій звинувачується у
незаконному привласненні документів єпархіального архіву, наглядачем якого він перед тим був.
Серед інших документів, котрі опинилися в руках Фурса, владика Баковецький згадує документи, що
забезпечували «...доходы рожъным церквам володымерским, шпиталомъ школе, и брацътву Пресвятое
богородици пры церкви кафедралной володымерской будучому, належачие, такъ же справы, права,
прывилее, процеса рожные правные декрета судовые кгродские и трыбуналские до п...укое екзекуции
належачые...»4 Названі документи дають можливість зробити висновок, що уніатське братство
у Володимирі продовжувало існувати аж до самої Хмельниччини. На жаль, це єдине, що можна на
сьогодні сказати з певністю — даних, які б могли пролити більше світла на його релігійну діяльність,
розшукати поки що не вдалося.
Таким чином, братський рух в середовищі уніатських вірних котрий набув в першій половині
XVII ст. досить значного поширення в Білорусі, мав свій відгук також на Волині. Характерним є факт,
що братства були засновані у містах Володимиро-Берестейської єпархії, де унія мала кращий поступ,
ніж у центрі та на сході Волині.
Чудотворні ікони в уніатських церквах та монастирях Волині
На початку XVII ст. після періоду жорсткої сеймової та судової боротьби між прихильниками та
противниками з’єднання, релігійна ситуація в Речі Посполитій поступово стабілізувалася. На початок
Див.: док. № 185.
Див.: док. № 279.
3
Див.: Чудотворні ікони в уніатських церквах та монастирях Волині.
4
Див.: док. № 361.
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другого десятиліття Уніатська Церква поширила та закріпила свою владу на значних територіях, що
входили до канонічних меж Київської митрополїї. В цей час до з’єднання приєдналися деякі церкви та
монастирі, де зберігалися чудотворні ікони, котрі в свій час користувалися великою пошаною вірних.
Проте, в умовах загального занепаду Православної Церкви в Україні та Білорусі, культ їх сильно підупав
ще в XVI ст. Саме тому, з огляду на значення чудотворних ікон у справі релігійного виховання вірних,
відновлення традиції шанування цих святинь було визнане уніатами одним із найважливіших завдань
Церкви. І слід визнати, що з’єднане духовенство зробило чимало у цьому напрямку. Так, уже 1613 р.
зусиллями віленського архімандрита (згодом архієпископа Полоцького) св. Йосафата Кунцевича було
покладено початок відродженню культу чудотворної ікони Пресвятої Богородиці у Жировицях, котрий
на той час майже згас. Невдовзі заснований тут василіанський монастир став найбільшим відпустовим
місцем у цілій Білорусі, а чудотворна ікона була обдарована папськими привілеями. На початку 20-х рр.
XVII ст. монахи зреформованого Чину св. Василя Великого в ході пастирської діяльності на Холмщині
сприяли відновленню культу чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, що перебувала у Холмському
кафедральному соборі. Приблизно в цей же час знаходимо згадки про шанування чудотворних ікон в
уніатських церквах Вільни, Супрасаля, Мінська та ін.*
Не стояла осторонь цього процесу і Волинь. Як стверджує Яків Суша у своїй роботі «De laboribus
unitorum», в часи Володимирського єпископа Іоакима Мораховського (1613–1631 рр.) прославилась
чудесами ікона Пресвятої Богородиці, котра зберігалася у кафедральному соборі міста Володимира.
Подаючи біографічну довідку про цього владику, Суша, між іншим, писав: «В його часи була відомою
чудотворна ікона Діви Марії, чий культ так поширив, що у братство під покровом Пап Римських
записувалися шляхтичі русини та латинники, не рахуючи міщан та місцевих жителів, а також князі
Заславські, з Кошер Сангушки та інші вельможні магнати»1.
Факти, котрі навів єпископ Яків Суша, знаходять своє підтвердження в документах. Збереглися
свідчення, що єпископ Іоаким Мораховський доклав багато зусиль для піднесення статусу чудотворної
ікони у Володимирі. Ще на початку 1626 р. він клопотався про надання їй індульгенції2. Однак, як
зреагував на ці прохання Рим, поки що невідомо. На початку 1629 р. владика вдруге звертався до
Апостольської Столиці з тим же проханням, тепер уже й від імені Володимирського уніатського
братства, котре гуртувалося при Успенському кафедральному соборі. Іоаким Мораховський просив, щоб
було надано індульгенцію тим вірним, котрі у свято Пресвятої Богородиці відвідають її чудотворний
образ у Володимирі3. У травні того року це звернення розглядала св. Конгрегація Пропаганди Віри, але
остаточне рішення прийняте не було4. Мабуть тому наступного 1630 р. єпископ черговий раз відправив
до Риму аналогічну петицію5 Цього разу Папа Урбан VIII пішов назустріч настійливим проханням
єпископа і видав індульгенцію з відпустом у 20 років, про що свідчить запис у постанові N 19 засідання
св. Конгрегації Пропаганди Віри від 22 листопада 1630 р.6
Таким чином, папська індульгенція, про яку згадував єпископ Яків Суша, дійсно була надана. Однак
невідомо, чи дожив до храмового свята єпископ Іоаким Мораховський, бо наступного, 1631 р. його вже
не було поміж живими. У своєму тестаменті єпископ заповів поховати своє тіло у кафедральному соборі
Варто зазначити, що серед чудотворних ікон як Східної, так і Західної Церкви розрізняються
загальношановані та місцеві. Якихось конкретних постанов соборів, де б та чи інша ікона отримувала відповідний
статус, не було. Їх авторитет визначався в першу чергу чудесами та історичною традицією. Стосовно Уніатської
Церкви можна з великою долею вірогідності припустити, що в першій половині XVII ст.загальношанованими
були згадані Жировицька та Холмська чудотворні ікони Пресвятої Богородиці. На користь цього можуть свідчити
писання єпископа Яква Суші, в котрих він визнавав їх найславнішими серед усіх ікон Уніатської Церкви. Це
твердження опосередковано підтверджується великою тогочасною кореспонденцією уніатів та римо-католиків, в
котрій саме ці ікони згадуються найчастіше
1
«Cujus tempori miraculosissima ibi extitit Icon Virginis, cujus devotionemita promovit, ut it confraternitatem
a Summi Pontificibus Romae obtentam inscriberent sese nonmodo nobiles Rutheni et Lalini praeter cives et populares
homines, sed etiam principes et duces Zaslauscii a Koszer Sanguscii aliique magnates nobilissimi». AOSBM. LE. — Vol.
II. — Romae, 1973. — P. 312.
2
Див.: MUH. — Vol. IX–X. — Romae, 1971. — P. 505.
3
Див.: Ibidem. — P. 705.
4
Див.: Ibidem. — P. 707.
5
Див.: Ibidem. — P. 783.
6
Див.: MUH. — Vol. IX–X. — Romae, 1971. — P. 786.
*
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«пред образом Пречистоє Божое Матери чудотворном»1, виділивши для її оздоби тисячу злотих2. В цьому
ж тестаменті міститься згадка про надання «до образу Пречистое Дhвы Марии» великої срібної лампи від
воєводи волинського князя Адама Сангушка-Коширського3.
Цим, власне кажучи, і закінчується відома на сьогодні документна інформація стосовно культу
Володимирської чудотворної ікони першої половини XVII ст. Показово,що єпископ Яків Суша у складе
ній ним біографічній довідці єпископа Йосифа Баковецького (наступник Іоакима Мораховського на
Володимирській кафедрі) уже нічого не писав про визначні події, пов’язані з нею.
Про другу волинську чудотворну ікону, котра знаходилася у Дерманському уніатському монастирі,
дізнаємося із пом’яника Дерманського монастиря. З нього довідуємося, що 1 червня 1636 р. сліпий
ієромонах Аврамій прозрів біля монастирської ікони Пресвятої Богородиці4. Це є перше письмово
засвідчене чудо Дерманської ікони, часи найбільшої прослави якої припадають на кінець XVII –
XVIII ст. Однак, інших документальних згадок про чудеса, пов’язані з нею впродовж першої половини
XVII ст., поки що не виявлено.
Є підстави припускати, що в зазначений історичний період на Волині були ще дві чудотворні
ікони, які перебували в уніатських монастирях. Згадки про них містяться у каталозі чудотворних
ікон України Григорія Лужницького. Йдеться про ікони Дорогобузького (в унії не пізніше 1619 р.) та
Дубенського Хрестовоздвиженського монастирів (в унії з 1629 р.)5. Проте, конкретних відомостей про
чудеса, пов’язані з ними, та про їх культ ми поки що не маємо.
Поширення на Волині культу чудотворних ікон серед уніатських вірних, а також існування
церковних братств свідчать, що З’єднана Церква, як християнська спільнота, мала повноцінне духовне
та релігійне життя. Показовим є факт,що до числа шанувальників уніатської ікони Пресвятої Богородиці
у Володимирі належали представники римо-католицької шляхти, в тому числі найбільші магнати
Волині — князі Заславські та Сангушки. Їх участь у релігійних практиках уніатів свідчить, що З’єднана
Церква користувалася високим релігійним авторитетом серед значної частини католицького нобілітету
Волині, що дотримувалася латинського обряду.
Фундатори та жертводавці Уніатської Церкви на Волині
Дослідники історії Церкви православної орієнтації завжди підкреслювали роль і значення
у суспільно-релігійному житті Церкви світських і духовних осіб, котрі надавали їй матеріальну
підтримку. Фундатори і жертводавці користувалися пошаною, їх імена вносилися у пом’яники, а для
найвизначніших з них, котрі вже пішли з життя, священики впродовж десятиліть відправляли заупокійні
служби. Благодійництво на користь Церкви в усі часи вважалося почесним виявом християнського
благочестя. Але особливу увагу фундаторам історики Церкви православної орієнтації починають
виявляти, коли мова йде про суперництво Унії і Православія в Україні та Білорусі. На їх думку,
наявність значного числа жертводавців свідчить, що Православна Церква навіть в часи неприхильного
ставлення до неї польського уряду продовжувала користуватися пошаною та підтримкою українського
суспільства. Натомість, існування жертводавців на користь Уніатської Церкви або заперечується
зовсім, або визнається рідкісним явищем, котре було винятком із правила. Це, в свою чергу, зайвий
раз подається як доказ духовного зубожіння Уніатської Церкви, її штучності та нежиттєздатності.
Не раз дослідники православної орієнтації наголошували, що уніатські храми стояли спустошені
та порожні. Пояснювалося це просто: православні вірні, насильством і терором примушені до Унії,
не бажали турбуватися збезчещеними з’єднанням храмами. Характерною з цього приводу є думка
видатного російського історика С. Голубєва, котрий писав: «...уния была делом весьма незначительной
части южно-русского общества, преимущественно из высшего духовенства, и вводима была мерами
репрессивными, а потому насилиями возвращаемая униатская паства таковою (униатскою) была
только по имени и, естественно, не несла своих лепт на украшение чуждых ей (оскверненных по ее
мнению) храмов»6 (виділено нами).
Див.: АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 624.
Див.: Там само. — С. 625.
3
Див.: Там само.
4
Див.: Памятники. — Т. 4. — К., 1859. — С. 111.
5
Див.: Лужницький Г. Словник Чудотворних Богородичних Ікон України // «Interpido Pastori». — Т. 62. —
Рим, 1984. — С. 163.
6
Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — К., 1898. — Т. ІІ — С. 405.
1
2

85

Як бачимо, позиція С. Голубєва виглядає досить однозначною і, водночас, абсолютно
безапеляційною. Дослідник не визнав за необхідне пояснити, з якими джерелами, крім полемічної
літератури, він працював, щоб зробити такий важливий висновок. Саме тому, зважаючи на брак
достатньої наукової аргументації на користь тези про відсутність значної кількості фундаторів і
жертводавців серед уніатів, спробуємо без претензії на вичерпність викласти власне бачення цієї
проблеми на прикладі Волині.
Найперше, слід зазначити, що серед жертводавців зустрічалися люди практично всіх суспільних
станів — від князів до селянських громад. Це накладає свій відбиток на особливості роботи щодо їх
виявлення. Так, про фундації князів та шляхти говорити простіше: вони, як правило, вносилися до
актових книг земських та гродських судів, або зберігалися у церковних архівах. Саме тому стосовно
благодійницької діяльності нобілітету можна скласти більш-менш повне уявлення. Складнішою є
ситуація з пожертвами, котрі робили бояри, міщани та селянські громади. На сьогодні маємо документи
про пожертви Церкві багатих міщан та членів церковних братств. Проте, проблематичним є пошук
дарувань Церкві незаможних міщан та селянських громад. Внаслідок свого соціального становища
вони не могли вносити тексти своїх дарчих записів Церкві в актові книги шляхетських судів. В той же
час в Україні існував звичай записувати дарчі церквам на перших титульних аркушах напрестольних
євангелій, які там зберігались. Саме цим звичаєм і користувались жителі містечок та селянські громади.
На жаль, доводиться констатувати, що ці напрестольні євангелія XVI–XVII ст., котрі являли собою
безцінні пам’ятники нашої історії, на сьогодні майже повністю втрачені. Разом з ними щезли і численні
дарчі записи на церкви — красномовні свідки християнського благочестя простих людей, життя яких
безслідно розчинилося у «великій історії».
Ким же були відомі на сьогодні фундатори і жертводавці Уніатської Церкви на Волині? Насамперед
слід зазначити, що з’єднана Церква у цьому регіоні отримала значну матеріальну підтримку із особистих
заощаджень місцевого уніатського духовенства. Найбільше в цьому напрямку відзначився єпископ
Іоаким Мораховський, про що промовисто свідчить його тестамент від 1631р. Згідно з останньою
волею цього владики, значні суми заповідалися на користь Церкви та на ряд благодійницьких заходів.
В їх числі на такі потреби:
— оздоба та окраса чудотворного образу Пресвятої Богородиці, що зберігалася у Володимирському
кафедральному соборі — 1 тис. злотих;
— дзвін до кафедрального собору у Володимирі — 1,5 тис. злотих;
— «апарати посполитые» — 300 злотих;
— хрест напрестольний — 200 злотих;
— ремонт монастирської церкви Св. Спаса — 500 злотих;
— уніатське братство — 100 злотих;
— шпиталь при кафедральному соборі (братський) — 600 злотих;
— школа у Володимирі — 600 злотих;
Значні суми отримувало також володимирське уніатське духовенство. На користь капітули Мора
ховський пожертвував 2 тис. злотих, крилошанам Володимирського кафедрального собору — 1 тис. зло
тих, протопоп і архідиякон отримували по 400 злотих, а о. Вербицький — 50 злотих.
Крім того, 700 злотих єпископ заповів на благодійницькі цілі, не пов’язані безпосередньо з Уніатською
Церквою. В тому числі на міський шпиталь — 300 злотих, на шпиталь при монастирі домініканців — 100
злотих, ченцям-домініканцям — 200 злотих, жебракам, що ходять до кафедрального собору, — 100 злотих.
Загальна сума грошей, виділена Іоакимом Мораховським на згадані ктиторські та благодійницькі
цілі, складала 9350 злотих, що в перерахунку на срібну монету дорівнювало 3116 талярів. З них 8650
злотих направлялося на потреби Уніатської Церкви та духовенства, що в перерахунку на срібну монету
складало 2883 таляри1.
Кошти, котрі пожертвував єпископ Мораховський, були дійсно великими. Проте слід пам’ятати, що
ці пожертви не були єдиними в житті Володимирського владики. В цьому ж тестаменті згадується, що
саме ним був заснований братський шпиталь при кафедральному соборі. Глухі згадки про піклування
ним справою шкільництва зустрічаємо в книзі єпископа Якова Суші «De laboribus unitorum». Проте,
докладних відомостей про діяльність Іоакима Мораховського в цьому напрямку до 1631 р. розшукати
поки що не вдалося.
1

Див.: АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 623–630.
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Відомий як жертводавець також єпископ Луцько-Острозький Ієремія Почаповський. 1637 р. він
склав тестамент, за яким монастир св. Миколая у Жидичині, в якому єпископ знайшов вічний спочинок,
мав отримати 7,5 тис. злотих (або бл. 2250 талярів), срібне начиння та дідичний маєток Чернчиці. По 500
злотих отримали також уніатські монастирі у Битені та Жировицях в Білорусі1.
Велику матеріальну підтримку отримала Уніатська Церква від іншого визначного свого діяча —
митрополита Іпатія Потія. Першу свою фундацію на користь Володимирської капітули він склав 1608 р.
Згідно з цим документом капітула отримала на своє утримання маєток Русовичі, який досі був власністю
володимирських єпископів. Другу фундацію на заснування школи при кафедральному соборі у Володимирі
він склав наступного 1609 р. На її потреби він виділив 2,5 тис. злотих капіталу, десята частина якого у
вигляді відсотків йшла на утримання бакалавра (200 злотих) та на інші видатки (50 злотих)2.
Про інші пожертви Церкві митрополита Іпатія Потія дізнаємося з його тестаменту. Згідно з
ним, Володимирському кафедральному собору передавалася значна кількість церковного начиння. В
його числі коштовний хрест з частинками дерева животворящого Хреста Господнього, велика срібна
кадильниця, євангеліє у срібному окладі, саккоси, омофори та ін. Крім того, Іпатій Потій пожертвував
кафедральному собору всі «руські книги» зі своєї власної бібліотеки3.
Як жертводавець відомий також Луцько-Острозький єпископ Кирило Терлецький. У своєму
тестаменті від 1607 р. він заповів на побудову Пречистенської церкви в одноіменному жіночому
монастирі у Луцьку 150 злотих, (бл. 105 срібних талярів). Крім того, у тестаменті згадується зведена
коштом Терлецького церква у селі Перкович. Проте, в яку суму обійшлося єпископу це будівництво,
лишається невідомим4.
Серед жертводавців на користь Уніатської Церкви на Волині був також чернець монастиря
Св. Трійці у Вільні о. Себастіан, у світському житті відомий як князь Стефан Сокольський, волиняк за
походженням. Прийнявши чернецтво, він заповів Віленському монастирю, в якому і сам проживав, свої
маєтності у селах Міхліна та Божова, що розташовувалися у Луцькому повіті. Текст цього дарування був
внесений до актів Володимиро-Берестейської єпископії 1617 р.5 Хоча прибутки від названих маєтностей
не йшли безпосередньо до скарбниці волинських єпархій, однак, якщо розглядати Волинь як складову
частину єдиної уніатської митрополії, то факт цього надання видається нам вартим уваги.
Надав посильну допомогу Уніатській Церкві також диякон кафедрального собору у Володимирі
о. Федір Мелешко (1626 р. був висвячений на Холмського єпископа). Очолюючи в якості ректора
засновану митрополитом Іпатієм Потієм школу у Володимирі, він близько 1620 р. склав заповіт, в
котрому розпорядився передати школі після своєї смерті книги богословського змісту6.
В числі жертводавців на користь з’єднаних церков варто згадати також кременецького протопопа
Федора Турського. В королівському листі від 1624 р. про затвердження постанов уніатського Собору
в Кременці згадуються три міські церкви, збудовані Турським7. Відомий краєзнавець М. Теодорович
дещо інакше представляє благочинність о. Федора. Спираючись на невиявлені поки що нами
документи, він пише, що власні кошти кременецький протопоп витратив на ремонт храмів, але про
заснування ним нових церков (як це можна було б припустити, виходячи з тексту королівського листа)
нічого не згадує.

Див.: док. № 299.
Див.: док. № 115, АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 388-391.
3
Див.: АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 388-391.
4
Див.: АС. — Т. 1. — Вильна, 1867. — Док. 67. — С. 217–219. Варто зазначити, що пожертви єпископа
Кирила Терлецького на користь Церкви складали незначну частку його майна. В його числі згадуються шість
сіл, кілька дворів, а також рухоме майно, не оцінене в грошах: золото, срібло, хутра, перли, коні, зброя та ін.
Згадуються також численні боржники єпископа, в числі яких були міщани, купці, християни та жиди. Лише борг
жомойтського старости складав 14 тис. злотих. А якщо пригадати, що у своєму першому тестаменті від 1598
року Кирило Терлецький не заповів церкві жодного пенязя, то стає цілком очевидно, що він не надав належної
допомоги своїй дієцезії, яку здатен був надати, не обділивши своїх родичів.
5
Див.: Wolf. Kniaziowie Litewsko-ruscy. — Warszawa, 1895. — S. 491-492.
6
Див.: MUH. — Romae, 1971. — Vol. IX–X. — Doc. 736. — P. 857-858.
7
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Не пізніше 1630 р. черниця Раїна подарувала Пречистенському монастирю у Луцьку «халупку»
в околицях цього міста. Саме цього року ігумен о. Макарій Созанський продав її за 10 кіп литовських
грошей і обернув ці кошти на користь монастиря1.
Отримала Уніатська Церква відчутну підтримку також з боку світських осіб, і найперше від князів
та магнатів — католиків як східного, так і латинського обряду.
1601 р. волинський князь Лев Воронецький склав тестамент, в якому підтвердив надання
уніатській церкві Св. Трійці с. Татариновець Кременецького повіту маєтностей у тому ж селі. Крім
того, цей храм отримав маєтки Красний Луг, Якимовець, Юсковець та Загорець. Князь Воронецький
подарував також церкві євангеліє і срібні речі2.
1608 р. надала фундацію на церкву св. Іллі у Володимирі княгиня Маруша Збаразька. Згідно з її
розпорядженням, цей храм отримав величезні маєтності:
— «на выживене свещенника на три руки поля, то есть в кождую руку по три ланы». Отже, церква
отримала 9 ланів, що дорівнює 144 гектарам;
— десятина з ріллі;
— 20 кіп жита (1200 снопів);
— 20 кіп вівса і гречки (1200 снопів);
— город біля церкви;
— сіножать.
Крім того, згадувалися повинності, котрі піддані забов’язані були відробляти на храм,
підтверджувалося право священиків Іллінської церкви мати корчму, а сама княгиня обіцяла щороку їм
давати сукно.
Того ж, 1608 р. інший відомий уніат князь Юрій Чарторийський заснував монастир Св.Трійці у
своєму маєтку Сарни. У фундації на користь монастиря він записав:
— 3 волоки поля (63 гектари) «з сеножатми и бортным деревом»;
— острів Молодиєв;
— 2 млини з «вымелками, з ставами и их спустами».
Зазначалося також, що у власність монастиря переходили лісові угіддя. Крім того, усі сарненські
піддані Юрія Чарторийського мали виплачувати десятину від збіжжя, а четверо підданих платили чинш
і податки3.
1620 р. два записи на користь Луцької кафедральної церкви на загальну суму в 1тис. польських злотих (бл. 416
талярів) зробив князь Юрій Заславський. З їх числа 500 злотих мали бути використані на ремонт храму, а інші
500 — для виготовлення церковних апаратів. Крім того, члени капітули мали отримати 20 ліктей фалендишу.
1630 р. коштом князя Януша Вишневецького у Кременці почалося будівництво мурованої
уніатської церкви Св. Духа. Очевидно, саме 1636 р. князь склав тестамент, в якому виділив для
завершення будівництва 2 тис. злотих (бл. 600 талярів)4.
Відзначився як жертводавець також князь Адам Сангушко. В тестаменті єпископа Іоакима
Мораховського (1631 р.) згадується, що він подарував велику срібну лампаду до Володимирського
кафедрального собору для чудотворної ікони Пресвятої Богородиці.
Як свідчать акти Дерманського монастиря, не пізніше 1633 р. князь Владислав Заславський за
правом патронату надав уніатським черницям-василіанкам монастир у Розважеві (в околицях Острога).5
Однак, з документа не ясно, чи мало місце заснування нового монастиря, чи уніатам передали якийсь
давній православний монастир. Поки що не вдалося встановити, які маєтності він мав. Відомо лише,
що Розважівський монастир входив до складу Дерманської архімандриї.
1637 р. відомий волинський магнат Данило Єло-Малинський разом зі своєю дружиною Гальшкою
Вільгорською заснував василіанський монастир у місті Шумську (Кременецький повіт)6. На той час на
місці майбутнього монастиря була лише дерев’яна уніатська церква. Новий мурований храм фундатори
забов’язалися звести повністю своїм коштом. Були йому надані також маєтності, але внаслідок втрати
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 173, арк. 463-164зв.
Див.: № 74.
3
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 386-388.
4
Див.: док. № 348.
5
Див.: док. № 270.
6
Див.: док. № 292.
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інвентаря локалізувати їх поки що не вдалося. Точно не відомо, які саме кошти вклав пан Єло-Малинський у
будівництво монастиря. Відомо лише, що 1643 р. він виділив 100 злотих (бл. 29 талярів) на придбання каміння
для продовження будівництва цієї обителі. Через 19 років після написання фундації, в часи розпалу козацьких
воєн в Україні, Єло-Малинський у своєму тестаменті урочисто підтвердив вірність унії і заповів шумським
василіанам 8 тис. польських злотих та 4 тис. злотих окремо записав на закінчення будівництва цього монастиря.
За курсом на 1655 р. ця сума (12 тис. злотих) приблизно дорівнювала 3,5 тис. срібних талярів.
Жертводавцями були не тільки князі і магнати, але також представники середньої і дрібної шляхти.
В їх числі були:
Ілля (Геліяш) Оранський. 1600 р., маючи на меті покращити матеріальний стан володимирського
монастиря Св. Спаса, відступив Володимирській капітулі орендні права на деякі його маєтності (піддані
у Володимирі та урочище Радочиж), які він тримав ще за привілеєм короля Сигізмунда Августа1.
Михайло Груя. 1601 р. склав тестамент, в якому заповів після смерті поховати своє тіло у церкві
Різдва Богородиці села Купечів (маєток Володимирської єпископії), на який пожертвував дві копи
литовських грошей (бл. 4 срібних талярів)2.
Михайло Мелешко-Микулицький. 1603 р., складаючи свій тестамент, пожертвував на церкву в
Микуличах 2 волоки поля (42 гектари)3.
Євстафій Сокол. Восени 1621 р., повертаючись тяжко хворим з Хотинської війни, склав тестамент,
в якому заповів половину майна на монастир Св. Трійці у Добротворі.4
Анна Овлочимська. 1626 р., складаючи тестамент, матеріально забезпечила церкву в Овлочимі.
На її користь було пожертвувано 100 злотих готівкою (бл. 37 талярів) та деякі власні речі. Крім того, ця
ж церква щороку мала отримувати 300 злотих на провізію5.
Симон Харлинський. 1629 р., відчуваючи наближення смерті, достроково зрікся орендних прав
на села Тернки і Седмярки на користь Луцької уніатської капітули, якими він володів ще з часів короля
Стефана Баторія6.
Ян Заблоцький. 1635 р. пожертвував на Володимирське уніатське братство 85 злотих (бл. 25
талярів)7.
Андрій Підгороденський. 1636 р. своїм заповітом пожертвував на Підгороденську церкву 600
злотих (бл. 180 тарярів)8.
Євгенія-Катерина Тишкевичівна. 1637 р. двома своїми листами вона звільнила від податків
уніатських священиків, які проживали у її ямпольських та тилявецьких маєтностях.9 1642 р. вона дала
фундацію в сумі 15 тисяч злотих капіталу на Віленський уніатський монастир Св. Трійці, забов’язавши
проводити щоденні заупокійні служби за її померлих родичів10.
1637 р. Катерина Хмелевська склала тестамент, згідно з яким володимирський протопоп мав
отримати 50 злотих (бл. 15 талярів), на оздобу образу Ченстоховської Богородиці, що зберігався у
каплиці Св. Трійці при Володимирському кафедральному соборі, виділялося 80 злотих (бл. 24 талярів), а
на чудотворний образ Пресвятої Богородиці у кафедральному Володимирському соборі було відписано
200 злотих капіталу11. Документи, які вдалося на сьогодні виявити, дають можливість зробити висновок,
що це була не перша пожертва пані Хмелевської на користь Церкви. В реєстрі речей, які зберігалися у
Хмелевській церкві, (складений її настоятелем о. Іваном Фомичем) зазначається, що вона разом зі своїм
чоловіком Яном Потієм на 1604 рік, крім срібного начиння, пожертвувала на цей храм 9 книг та 210

Див.: док. № 65.
Див.: док. № 72.
3
Див.: док. № 94.
4
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 515-518. Про тестамент пана Євстафія Сокола, а також про його
релігійну належність докладніше див. у додатку «Уніатська шляхта Волині».
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Див.: док. № 201.
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Див.: ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 166, арк. 367-369.
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Див.: док. № 279.
8
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злотих на ікони1. Однак, поки що не вдалося остаточно відповісти на питання: чи була церква в селі
Хмелеві уніатською вже 1604 р., чи перехід її під владу уніатського єпископа стався пізніше.
Маруша Линевська2. 1639 р. пожертвувала 100 злотих (бл. 30 талярів) на Успенську кафедральну
церкву у Володимирі.
Іван. Служебник пана Станіслава Гомовського. 1639 р., вмираючи від якоїсь пошесті, заповів
15 злотих (бл. 4 талярів) на Успенську уніатську церкву у невстановленому населеному пункті
Волині3.
Іван Москаль. Служебник пана Станіслава Гомовського. 1639 р., вмираючи від якоїсь пошесті,
заповів 50 злотих (бл. 15 талярів) на Успенську уніатську церкву у невстановленому населеному пункті
Волині4.
Іван Черкаський. 1642 р. пожертвував 10 злотих (бл. 3 талярів) на уніатську Воскресенську
церкву у Ковелі5.
Маруша Обухівна. 1643 р. відписала своєму синові, володимирському еклесіархові о. Федору
Дубницькому 600 злотих (бл. 175 талярів) та 50 злотих (бл. 15 талярів) заповіла на два Сорокоусти
перед чудотворним образом Пресвятої Богородиці у Володимирському кафедральному соборі6.
Магдалена Підгороденська. 1643 р. 650 злотих (бл. 190 талярів) вливковим записом передала
Володимирській уніатській капітулі7.
Михайло Оранський 1644 р. пожертвував на церкву в своєму дідичному маєтку Орани 100 злотих
(бл. 29 талярів). Крім того, 1600 злотих (бл. 470 талярів) він заповів своєму синові, єпископу Пінському
Пахомію Оранському, з умовою проведення частих богослужінь за спасіння своєї душі8.
Григорій Вербський. 1644 р. пан заповів у своєму тестаменті 50 злотих (бл. 14 талярів) на оздобу
Вербської церкви9.
На сьогодні вдалося встановити, що Уніатська Церква на Волині за першу половину XVII ст. отримала
не менше 40 ноторіально завірених надань від 34 жертводавців. Серед них переважали уніати: єпископів —
4, священиків — 3, ченці — 1, князів — 3, шляхтичів — 12, служебників — 2. Католиків латинського обряду
було лише двоє, конфесію інших семи шляхтичів встановити не вдалося.
Таким чином, Уніатська Церква на Волині в першій половині XVII ст. отримала досить солідну
матеріальну підтримку з боку місцевого католицького нобілітету як грецького так і латинського обряду.
Досить зазначити, що відомі на сьогодні дарчі записи та тестаменти свідчать, що лише готівкою (без
врахування видеркафових та вливкових сум, а також щорічних відсотків з капіталу) уніатські церкви,
монастирі та представники духовенства мали отримати до середини століття 34860 польських злотих.
В перерахунку на срібну монету за курсом на момент видачі документів отримаємо округлену суму в
10,7 тис. талярів. На жаль, вартість рухомого та нерухомого майна, подарованого Уніатській Церкві, не
підлягає навіть приблизному обрахуванню.
Ці дані цікаво порівняти з кількістю фундаторів та жертводавців Православної Церкви Волині.
Зробити це дуже важко, бо з часів роботи Київської археографічної комісії (ХІХ – поч. ХХ ст.) не
було здійснено спроб науково опрацювати існуючі та виявити нові документи до цього питання. А ті
фрагментарні документи, які були виявлені та опубліковані членами комісії, лишаються досі єдиним
джерелом з цієї проблеми. Вони ж свідчать, що в першій половині XVII ст. в середовищі волинського
православного суспільства було 14 фундаторів. В їх числі двоє князів, дев’ять шляхтичів, один міщанин
та двоє представників духовенства. Разом від цих добродіїв Православна Церква отримала 18 фундацій
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Див.: ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 79, арк. 1577зв.-1579. У цій церкві мало бути поховане його тіло
«wedlug porzadku katolickiego w ktoreyem ia trwal przez czas niemaly zywota mego y az do smierci moiey trwac beda»
(арк. 1577зв.). Дружина пана Вербського Феодора з Радович Вербська була сестрою уніатського володимирського
еклесіарха Федора Дубницького, який, як свідок, завірив своїм підписом тестамент
1
2
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та нотаріально завірених дарчих записів. З них половина дісталася структурам Луцького православного
братства, сім фундацій були надані монастирям і тільки дві припадали на церкви та утримання
духовенства.
Якщо згадані надання дали можливість дослідникам історії Церкви православної орієнтації
зробити висновок про високий рівень благочестя волинської православної шляхти, то, застосувавши
цей же принцип щодо уніатських вірних, переконуємося, що вони у благочесті та ревності до своєї
Церкви не поступалися православним. Погляд же С. Голубєва (як власне і багатьох інших істориків
православної орієнтації) на уніатських вірних як на інертну масу, котра власні церкви вважала
«оскверненными» і не бажала нести своїх «лепт» на їх прикрасу, є абсолютно необгрунтованим і
вкрай упередженим.

Висновки

1. Становлення Уніатської Церкви на Волині в першій половині XVII ст. являло собою складний
і суперечливий процес. Єдиним регіоном, де унія постійно мала переважаючий вплив (серед вірних
східного обряду), був Володимирський повіт. В інших повітах воєводства, Луцькому та Кременецькому,
поширення впливу З’єднаної Церкви проходило з перемінним успіхом. Там сфери впливу між
прихильниками і противниками унії цілком розмежувалися лише в середині 1638 р. Тоді уніати
остаточно втратили Луцьку єпископську кафедру та майже всі парафії у королівщинах. Натомість, їм
вдалося зберегти повний контроль у маєтностях католицьких та уніатських магнатів — Владислава
Заславського, Анни Острозької, Катерини-Євгенії Вишневецької та Данила Єло-Малинського. Завдяки
цьому Уніатська Церква продовжувала займати значне положення у Волинському воєводстві. Адже
в межах Луцького повіту (відповідав канонічній території Луцько-Острозької єпархії) у володіннях
згаданих магнатів проживало близько 28 % його населення. Таким чином, на 1648 рік під духовною
владою уніатської митрополії на Волині перебував Володимирський повіт та деякі центральні регіони
воєводства з основними центрами у містах: Острог, Межиріч, Дубно (Луцький повіт) Кременець,
Шумськ (Кременецький повіт). Кількість вірних, що дотримувалися на той час з’єднання, складала
близько 25 % населення Волинського воєводства.
2. Документи переконливо свідчать, що поширення унії у волинських єпархіях не супроводжувалося
масовим опором з боку місцевої людності, котра дотримувалася східного обряду. Звичайно, конфлікти
між прихильниками та противниками з’єднання мали місце, однак задіяні в них були лише невеликі
групи релігійно заангажованих людей на фоні повної пасивності основної маси віруючих. Документи, які
на сьогодні є в нашому розпорядженні, подають інформацію про кілька збройних сутичок, а також про
десяток великих та дрібних бійок на релігійному грунті, в котрих потерпілими виявилися близько двох
десятків осіб з обох боків. Якщо взяти до уваги, що це результати «силових дій» ворогуючих сторін за 52
роки, то стає цілком очевидно, що говорити про масштабну релігійну боротьбу на Волині, а тим паче про
«всенародний опір» Унії немає ніяких підстав.
3. Римо-Католицька Церква та органи місцевої влади Волинського воєводства не надали реальної
допомоги уніатам у справі поширення та скріплення з»єднання у цьому регіоні. Духовенство латинського
обряду в більшості випадків виявляло байдужість, а то і відкриту ворожість до Уніатської Церкви,
вбачаючи в ній небезпечного конкурента у «боротьбі за душі» православних. Що стосується органів
місцевої влади, то в умовах тодішньої Речі Посполитої, в разі виникнення конфліктних ситуацій, вони
мали мінімум можливостей впливати на ситуацію у повітах. Це появнюється тим, що виконавча влада на
місцях не мала силових структур, здатних примусити виконувати постанови уряду або суду. Яскравим
прикладом цієї ситуації може бути боротьба в кінці XVI ст. за Жидичинський монастир св. Миколая між
православним архімандритом Григорієм Балабаном та уніатським єпископом Кирилом Терлецьким.
Останній, разом зі старостою Семашком, так і не зміг виконати королівське розпорядження про вигнання
Балабана з монастиря. Причина була проста: архімандрит мав добре озброєний та організований загін,
який успішно відбив атаки на монастир єпископських та старостинських слуг.
4. Уніатська Церква на Волині в першій половині XVII ст., незважаючи на часту зміну меж свого
поширення у цьому регіоні, являла собою самодостатню та дієздатну релігійну і духовну спільноту.
Виявлялося це як у канонічній правності уніатських дієцезій, так і в їх безпосередньому духовному та
релігійному житті.
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Канонічна легітимність двох з’єднаних волинських єпархій підтверджується незаперечним фактом
наявності в них єпископських кафедр, обсаджених законновисвяченими владиками, без яких, як відомо,
Церква існувати не може. Ліквідація урядом польського короля Владислава IV Луцької уніатської кафедри
після смерті єпископа Ієремії Почаповського (1637 р.) була політичною поступкою православній та
протестантській спільноті Речі Посполитої і зовсім не свідчила про її внутрішній занепад. Проте, навіть
цей крок польської влади лише тимчасово припинив існування з’єднаної Луцької єпархії як самостійної
дієцезії. 1643 р. її адміністратор Никифор Лосовський (мав осідок у Жидичинському монастирі св. Миколая
під Луцьком) був висвячений на титулярного єпископа Вітебського, після чого міг виконувати всі владичі
обов’язки в межах своєї єпархії. Таким чином, з цього року канонічна легітимність Луцько-Острозької
уніатської дієцезії була практично відновлена, хоча з точки зору польського уряду і православної ієрархії
її не існувало.
Проте, не тільки формально-канонічна сторона справи є доказом реальної життєздатності
Уніатської Церкви на Волині. На користь цього свідчить, зокрема, значна кількість монастирів у цьому
регіоні, в яких на середину 30-х рр. був, в основному, закінчений процес реформування чернечого
життя. Варто зазначити, що навіть у вкрай несприятливий для волинських уніатів час (1638–1643 рр.)
в межах «ліквідованої» польським урядом Луцько-Острозької з’єднаної єпархії існувало щонайменше
шість діючих монастирів, п’ять з яких без сумніву належали до зреформованого Василіанського Чину.
В свою чергу, діяльність найвизначніших представників уніатського чернецтва (Іпатія Потія, Мелетія
Смотрицького, Івана Дубовича, Іоакима Мораховського та ін.) як проповідників, письменників та
богословів свідчить, що в їх особі Уніатська Церква на Волині мала значний духовний та інтелектуальний
потенціал. На жаль, духовні здобутки та ідеї цих людей належним чином ще не оцінені істориками.
Турботу уніатів (як світських, так і духовних) про свою Церкву та їх участь у її релігійному
житті засвідчує значна кількість фундацій та дарчих записів на храми, монастирі та шпиталі, а також
діяльність уніатських братств у Володимирі та Кременці. Важливою ознакою повноцінного релігійного
життя місцевих уніатів було поширення культу чудотворних ікон та перші (ще досить ранні як для
Волині) відгуки на беатифікаційні процеси Йосафата Кунцевича.
Уніатська Церква Волині знайшла своїх ревних послідовників у середовищі місцевої шляхти.
Встановлено, що в різний час до з’єднання належали представники князівських родин Чарторийських,
Збаразьких, Воронецьких, Сокольських, Козик та ін., а також магнатських родин Єло-Малинських,
Вільгорських та Хрінницьких. Представники волинського нобілітету зустрічаються серед місцевого
з’єднаного духовенства, зокрема серед ченців-василіан. З-поміж світських шляхтичів Волині, які
дотримувалися унії, зустрічаються особи, що посідали відповідальні посади в апараті центральної та
місцевої влади. Показовим є факт, що з числа волинських уніатів постало троє сенаторів.
5. Водночас, слід зазначити, що Уніатська Церква на Волині, попри незаперечні успіхи, мала у
своєму розвитку суттєві відставання по ряду показників як від інших релігійних конфесій цього регіону,
так і від деяких уніатських єпархій Білорусі та Західної України. Стосувалося воно, в основному,
видавничої та освітньої діяльності. Уніати так і не створили власного видавничого центру, а в галузі
поширення освіти (в порівнянні з римо-католиками, протестантами та православними) досягли дуже
скромних успіхів.
Немає потреби доводити роль освіти та книгодрукування у справі поширення будь-якої ідеї, в
тому числі і релігійної. І якщо ці сфери діяльності були «ахілесовою п’ятою» волинських уніатів, то
стає зрозумілим, що ця обставина була далеко не останньою причиною обмеженого поширення впливу
з’єднання на Волині.
Отже, з огляду на вище наведене, стає цілком очевидно, що поширений в історичній науці погляд на
Уніатську Церкву першої половини XVII cт. як на явище штучне, маргінальне та деструктивне, є абсолютно
необгрунтований. Базується він на потужних пластах політичних та релігійних міфів минулого століття, які,
на жаль, продовжують справляти значний вплив і на сучасних дослідників.
Проте, навіть на прикладі історії з’єднаних єпархій Волині (регіону, де уніати не досягли того
рівня поширення з’єднання, яке ми можемо спостерігати на Холмщині, Підляшші та Північно-Західній
Білорусі), ми можемо переконатися, що Уніатська Церква не була фікцією. За нею стояла значна частина
населення воєводства разом з представниками місцевого нобілітету — дрібною та середньою шляхтою.
А діяльність у василіанських монастирях видатних письменників, проповідників та богословів свідчить,
що Уніатська Церква на Волині в їх особі мала значний інтелектуальний потенціал, який забезпечував
їй духовний та релігійний поступ.
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Волинь
№1
Лист короля Сигізмунда ІІІ до луцького старости Олександра Семашка про відібрання
Жидичинського монастиря св. Миколая під Луцьком у Гедеона та Григорія Балабанів1. Згадується, що
Григорій Балабан уже кілька років живе в монастирі не приймаючи свячень, і, до того ж, був виклятий
на Берестейському уніатському Соборі.
Варшава, року 1596, грудня 24.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 116-117. Мова староукраїнська.
№2
Угода єпископа Володимиро-Берестейського Іпатія Потія з іудеями м. Володимира про умови
їхнього проживання на землях Святомиколаївської та Введенської церков. Зазначається, що за право
жити тут іудеї мають щорічно сплачувати священикам згаданих церков чинш у розмірі 16 литовських
грошей.
Володимир, року 1597, березня 17.
Випис із актових книг володимирського гродського суду від 16 квітня 1638 року.
...Я Ипатεй божю мл прототронεй εпископъ Володимεрский и Бεрεстεйский ωзнаймуεмъ сим
листом нашимъ тεпεр и на потом будучим кому бы того потрεба была вεдат иж жаловал намъ достойнε
посвεцоный ωтεц Поликарпъ свясчεникъ николский цεрквы святого Николы в мεстε Володимεрскомъ
на улици Жидовской лεжачой на жидов володимεрских которыε на кгрунтε цεрковном святого ωтца
Николы мεшкают якобы ωни жидовε домами своими стинут тую цεрковъ Николскую мεли
Которыεж то жидовε нε вдаючисε з ним в жадноε право повεдили то пεрεд нами иж ωни з давных
часовъ яко сε побудовали ничого тεпεр ново не прибудовали [чε]мъ бы цεрковъ тую стиснут мεли
и жадали насъ абыхмо выслали для ωглεданя того εсли такъ εсть // гдh за высланεм, нашим на той
кгрунтъ святого Николы пεвных ωсобъ дховных с капитулы нашоε Володимεрскоε то εст ωтца Дмитрия
прокопεнского протопопу володимεрского и ωтца Иωана архидиякона ωд которых взяли εсмо пεвную
вεдомост иж яко здавна будованε было такъ и тεпεр ничого нового тиε жидовε нε причинили чим бы
тую цεрковъ Николскую стиснутъ мεли, которыεж то жидовε показовали перед нами лист постановεня
им даного ωд свясчεника нεкгды николского крылошанина володимεрского Павла Фεдоровича которым
листом своим тот свясчεник постановил с тыми жиды на кгрунтε цεрковном мεшкаючими иж за всю
повинност и болшε жадному свясчεникови дεржавъци тоε цεрквы дават над шεстнадцат грошεй
литовскихъ нε сут повинны и то на пεвный часъ тот чиншъ ωддават мают то εст на дεнъ святого
Сεмиωна ув осεнъ в кождый год а гдε бы который ωддат нε мεл волност подεцковат собε зоставил.
Которых жε то жидовъ мεшкаючих на кгрунтε цεрковном николинском, за прозбою их при дεржанъю
и вживаню тых домов ихъ вεчными часы зоставуεмъ и потвεржаεм им сим листом нашим хотεчи то мεти
на вεки дεржано иж ωд кождого свясчεника николинского в покою мают быт заховани и до жадных
податков новыхъ нεзвыклих над шεстнадцεт грошεй литовских вытεгани быт нε мают и ни в чом их
и кгрунтовъ ихъ нарушат але водлε того листу попа николского Павла Федоровича заховани быт мают
такъжε и другиε жидовε мεшкаючиε на кгрунтε цεрковном святого Увεдεния в мεстε Володимεрскомъ
при волностях таковых жε зостат маютъ и болшεй над шεстнадцат грошεй чиншу на них ж[идомъ]
свясчεник вытεгат и ни в чом нарушат з кгрунтовъ ихъ всих нε маεтъ и на то // дали εсмо тым жидом сεс
нашъ лист под пεчатю и с подписом руки нашоε такъжε с пεчатю капитулною и с подписами рукъ их
Писанъ у Володимεри року εжε по плоти рожства Гда Бга и Спаса нашого Исус Христа тисεча
пятсотъ дεвят дεсят сεмого марца сεмнадцатого дня
У того листу пεчатεй притиснεных двε а подпис рукъ тыми словы власною рукою

Григорій (Гедеон) Балабан православний архімандрит Жидичинський був племінником Львівського
православного епископа Гедеона Балабана.
1
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Дмитръ прокопεнский протопопъ власною рукою
Павεл Ровчичъ писар m. p.
Иωан архидиякон власною рукою
У того листу зас на тыε потвεржεнε тыми словы тот лист даный жидом ωд славноε памεти продка
нашεго потвεржаю Иωаким Мороховский εпископъ Волод. и Бεрεс. власною рукою ...
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 73, арк. 623-624.
№3
Лист луцького старости Олександра Семашка до православного архімандрита Григорія (Гедеона)
Балабана з вимогою залишити монастир св. Миколая.
Луцьк, року 1597, травня 15.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 117-118. Мова староукраїнська.
№4
Скарга Федора Балабана до гродського суду про збройний напад невідомих людей на православний
Жидичинський монастир та про небезпеку, яка загрожує життю його брата, архімандрита Григорія
(Гедеона) Балабана, який ховається на даху монастиря. Просить надіслати туди возного.
Володимир, року 1597 года, серпня 21.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 128-129. Мова староукраїнська.
№5
Свідчення возних про спробу відібрання Жидичинського монастиря св. Миколая у православного архімандрита
Григорія (Гедеона) Балабана. Сповіщається, що ченці Мисайло та Іован від імені братії без опору передали
урядникам як сам монастир, так і його маєтності. У цей час Григорій Балабан разом з озброєними слугами сидів
на даху монастирської церкви, під банею. На вимогу возних залишити монастир слуги відповіли стріляниною.
Наводяться свідчення ченців про розпусне життя Григорія Балабана та грабування ним церковного майна.
Луцьк, року 1597, серпня 23.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 130-133. Мова староукраїнська.
№6
Скарга архімандрита православного Жидичинського монастиря Григорія (Гедеона) Балабана на
луцького старосту Олександра Семашка та уніатського Луцько-Острозького єпископа Кирила Терлецького.
Як стверджує скаржник, останні зібрали великий загін зі своїх слуг і приятелів і наслали їх на Жидичинський
монастир. У результаті нападу майно, як церковне, так і особисте, що належало Григорію (Гедеону) Балабану,
було пограбовано. Сам Балабан разом зі слугами та приятелями знайшов притулок на даху монастирської
церкви, де й просидів близько п’яти діб. Згадується, що під час нападу було поранено самого Балабана та двох
його людей — слугу та монастирського сторожа. Наводиться перелік пограбованого майна.
Володимир, року 1597, серпня 28.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 133-140. Мова староукраїнська.
№7
Лист короля Сигізмунда ІІІ до луцького старости Олександра Семашка з подякою за перебрання
Жидичинського монастиря з рук православного архімандрита Григорія (Гедеона) Балабана. Відносно
Балабана, що як і раніше знаходиться на даху церкви, то до нього слід застосувати додаткові заходи
задля встановлення в монастирі належного порядку.
Варшава, року 1597, вересня 4.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 141-142. Мова староукраїнська.
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№8
Скарга старостинського урядника Юрія Кошиковського на Григорія (Гедеона) Балабана.
Як свідчить скаржник, Балабан, зібравши за підтримки своїх родичів (православного
єпископа Львівського Гедеона Балабана та брата Федора Балабана) численний загін, напав
на Жидичинський монастир, вигнав звідти старостинських слуг і заволодів ним. Свідчення
возного у цій справі.
Луцьк, року 1597, вересня 9.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 142-143. Мова староукраїнська.
№9
Скарга від імені уніатського Луцько-Острозького єпископа Кирила Терлецького про напад
земян Костюшковичів-Хоболтовських та Яковицьких на церковний маєток і замок у Фалимичах, про
арешт єпископського урядника та пограбування церковного майна. Пізніше названі пани влаштували
засідку, до якої потрапив єпископ зі своїми слугами, і обстріляли їх. У результаті коня, на якому їхав
Терлецький, було вбито, а його самого поранено. Свідчення возного про огляд ран єпископа та трьох
його слуг.
Луцьк, року 1597, вересня 24.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 144-147. Мова староукраїнська.
№ 10
Перелік актів стосовно судових процесів єпископа Луцько-Острозького Кирила Терлецького з різними
особами в період від 1586 по 1597 роки. Виписи зроблено з актових книг володимирського гродського суду.
Володимир, року 1597, вересня 27.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 147-152. Мова староукраїнська.
№ 11
Скарга архімандрита Жидичинського православного монастиря Григорія (Гедеона) Балабана
про напад на його монастир слуг та приятелів Луцького старости Олександра Семашка та ЛуцькоОстрозького уніатського єпископа Кирила Терлецького. Як стверджує скаржник, у результаті
монастир було спустошено й пограбовано. Свідчення возного про переговори з Григорієм (Гедеоном)
Балабаном, який знову переховувався на даху церкви, про умови добровільної здачі монастиря.
Луцьк, року 1597, жовтня 3.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 152-156. Мова староукраїнська.
№ 12
Свідчення возних про розорення та розгром Жидичинського монастиря, заподіяних йому під час
нападу слуг та приятелів луцького старости та уніатського єпископа Кирила Терлецького. Свідчення
возного про огляд ран на тілі Григорія (Гедеона) Балабана, його слуги та монастирського сторожа.
Луцьк, року 1597, жовтня 3.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 156-162. Мова староукраїнська.
№ 13
Свідчення возних про події, які мали місце під час сидіння на даху Жидичинського монастиря
православного архімандрита Гедеона Балабана.
Луцьк, року 1597, жовтня 3.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 163-165. Мова староукраїнська.
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№ 14
Документи щодо судової суперечки православного архімандрита жидичинського Гедеона
Балабана з уніатським Луцько-Острозьким єпископом Кирилом Терлецьким у справі про напад слуг
останнього на Жидичинський монастир.
Луцьк, року 1597, жовтня 10.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 165-179. Мова староукраїнська.
№ 15
Свідчення возних відносно протесту православного архімандрита Гедеона Балабана з приводу
приховання від нього старостою Олександром Семашком королівського листа про відібрання у нього
Жидичинського монастиря.
Року 1597, жовтня 13.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 179-181. Мова староукраїнська.
№ 16
Свідчення возних про прибуття до луцького старости Олександра Семашка у справі про
королівський мандат щодо відібрання Жидичинської архімандриї. Відповідь старости. Возні діяли за
дорученням архімандрита Гедеона Балабана.
Луцьк, року 1597, жовтня 13.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 182-184. Мова староукраїнська.
№ 17
Скарга жидичинського архімандрита Гедеона Балабана про порушення луцьким старостою
Олександром Семашком положень королівського листа від 3 березня 1593 року. Цим листом король
заборонив старості чинити погрози життю та здоров’ю архімандрита та відбирати у нього майно
під зарукою у 2 тисячі кіп литовських грошей. Нагадування земським судом старості про заборону
порушувати даний королівський лист.
Луцьк, року 1597, жовтня 13.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 184-186. Мова староукраїнська.
№ 18
Документи у справі за скаргою пана Якима Обуховича на єпископа Луцько-Острозького Кирила
Терлецького про завдані кривди. За свідченням потерпілого, єпископ незаконно привласнив його рухоме
майно та будинок у Луцьку.
Луцьк, року 1597, жовтня 15.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 187-189. Мова староукраїнська.
№ 19
Декрет королівського суду про відібрання Жидичинського монастиря у Григорія (Гедеона)
Балабана як людини світської, що, будучи архімандритом, вперто відмовляється прийняти духовний
сан, за що і був відлучений від Церкви. Рішенням суду монастир мав бути переданий єпископу ЛуцькоОстрозькому Кирилу Терлецькому.
Луцьк, року 1597, листопада 21.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 189-197. Мова староукраїнська.
№ 20
Королівський лист до луцького гродського суду з вимогою негайно виконати декрет королівського
суду про відібрання у Гедеона Балабана Жидичинського монастиря та передання його уніатському
Луцько-Острозькому єпископу Кирилу Терлецькому.
Варшава, року 1597, грудня 11.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 197-198. Мова староукраїнська.
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№ 21
Королівський лист до ченців та підданих Жидичинського монастиря св. Миколая про відібрання
права управління монастирем у православного архімандрита Гедеона Балабана і передачу обителі
єпископу Кирилу Терлецькому з наказом віддавати новому архімандриту належний послух.
Варшава, року 1597, грудня 11.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 199-197. Мова староукраїнська.
№ 22
Свідчення урядника князя Костянтина Острозького п. Григорія Ужовського про зникнення безвісти
священика Чернчицького православного монастиря Св. Спаса Стефана Добринського та коваля Павла, що
був разом з ним. Обоє зникли вночі 14 грудня 1597 р., дорогою з Луцька до Чернчиць.
Луцьк, року 1597, грудня 15.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 200-201. Мова староукраїнська.
№ 23
Свідчення возних про поїздку гродських урядників до Жидичина для відібрання монастиря в Гедеона
Балабана та передачі його єпископу Кирилу Терлецькому. Наведено опис переговорів з монастирською
капітулою та о. Балабаном. Останні відмовилися добровільно передати монастир єпископу.
Луцьк, року 1597, грудня 20.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 201-206. Мова староукраїнська.
№ 24
Позов до сеймового суду єпископу Кирилу Терлецькому за скаргою архімандрита Жидичинського
монастиря Гедеона Балабана. За твердженням останнього, єпископ давав королю неправдиву інформацію,
внаслідок чого він, Балабан, був несправедливо позбавлений права на Жидичинський монастир.
Луцьк, року 1598, січня 30.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 206-207. Мова староукраїнська.
№ 25
Лист польської королеви Анни до протопопів та священиків Володимиро-Берестейської єпархії,
які проживають у королівських столових маєтностях. Наказує не зважати на антиунійну агітацію
«безбожних та безстидних людей» і віддавати гідний послух Володимиро-Берестейському єпископу
Іпатію Потію. У разі непослуху винні будуть покарані а церкви відібрані.
Не пізніше 10 лютого 1598 року1.
Anna z bozey laski krolowa polska
Wielka xiezca litewska ruska pruska mazowiecka etc. pani
Protopopie popom w dobrach oprawie naszey podleglech Bielskim Narewskim y wszytkiemu inszemu
duchowienstwu w miasteczkach wsiach do wladyctwa Wlodzimierskiego y Brzesckiego nalezacem wier nam
milym laske nasza kro wierni nam mili
Mamy the wiadomosc jz niektorzy niezbozni y niewstydliwi ludzie sprzeciwaiacsze tey s. jednosci
y zgodzie ktora pasterze waszi starszi metropolith y biskupowie ruscy postanowili Kosciolowi Greckiego
z Rzymskiem bez naruszenia ceremony waszych przeciwia sie y listy iakies nieprawdziwe wydaia ...idzac
pasterow waszych do was, zaczym wy uwierzywszy plonnym powiesciom y pisaniu niektorych snac zdzieracie
sie s posluszenstwa pasterzow swoich, a mianowicie wielebnego Hipacieia biskupa Wlodzimierskiego
y Brzesckiego, pod ktorego blogoslawienstwem y posluszenstwem iestescie, ze snac y na zbory kapitulne
ziezdzac sie nie chcecie, y zwierzchnoscia swoia duchowna wam od Boga dana gardzicie, co od was z nielaska
Документ, точніше його копія, помилково датуеться 11 червня 1614 р. Насправді королева Анна померла
10 лютого 1598 р. Отже, лист не міг бути написаний пізніше зазначеного нами строку.
1
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prziymuiemy y koniecznie miec chcemy y wam pod laska nasza roska[zui]emy abyscie pasterza swego
posluszni byli, y onemu przistoynie ucciwosc y posluszenstwo oddawali, bo iesli byscie inaczey czynili,
wiedzie o tym iz was w dzierzawach naszych cierpiec nie chcemy a potym karac y koscioly odbierac od
was roskazemy
Dan w Warszawie 11 miesiaca czerwca roku Panskiego 1614. //
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 367, арк. 1.
№ 26
Лист єпископа Володимиро-Берестейського Іпатія Потія про заснування капітули при
кафедральній Успенській церкві у Володимирі із визначенням прав і обов’язків її членів. Запис
на право капітули володіти монастирем Св. Спаса разом із маєтками та підданими.
Володимир, року 1598, лютого 20.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 208-211. Мова староукраїнська.
№ 27
Королівський декрет про насильницьке вигнання православного архімандрита Гедеона Балабана
з Жидичинського монастиря за відмову добровільно передати його Луцько-Острозькому уніатському
єпископу Кирилу Терлецькому.
Варшава, року 1598, лютого 21.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 212-218. Мова староукраїнська.
№ 28
Свідчення возних про вручення уніатському єпископові Луцько-Острозькому сеймового
позову за скаргою «усіх жителів» Волинського воєводства про незаконне підпорядкування ним
Української Церкви Папі Римському та проголошення церковної клятви на осіб, які не дали згоду
на унію.
Володимир, року 1598, лютого 26.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 218-219. Мова староукраїнська.
№ 29
Свідчення возного про вручення Луцько-Острозькому єпископу Кирилу Терлецькому двох сеймових
позовів:
1) За скаргою православного архімандрита Гедеона Балабана про незаконне перейняття прав на
Жидичинський монастир;
2) За вимогою всього православного населення Речі Посполитої позбавити Терлецького
єпископського сану за перехід в унію.
Володимир, року 1598, березня 4.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 219-220. Мова староукраїнська.
№ 30
Свідчення возного про вручення Володимиро-Берестейському єпископу Іпатію Потію позову за
скаргою православних князів, шляхти та інших мешканців Речі Посполитої які вимагають позбавити
його єпископського сану за перехід в унію.
Володимир, року 1598, березня 4.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 220-221. Мова староукраїнська.
№ 31
Універсал короля Сигізмунда ІІІ про призупинення через його від’їзд до Швеції всіх судових справ,
пов’язаних з проголошєнням церковної унії.
Варшава, року 1598, квітня 13.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 221-223. Мова староукраїнська.
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№ 32
Лист короля Сигізмунда ІІІ про підтвердження прав і привілеїв підданим, що проживають
на землях кафедрального собору св.Івана Богослова та Пречистенського монастиря в Луцьку.
Зазначається, що міські урядники незаконно притягають їх до світського суду, в результаті чого
єпископські міщани зазнають утисків і збитків. В зв’язку з цим король підтверджує право судової
влади над усіма категоріями міщан, що належать до юрисдикції Луцької єпископської кафедри, та
зрівнює їх в правах з підданими місцевої римо–католицької єпархії. Документ було видано на прохання
Луцько-Острозького єпископа Кирила Терлецького.
Варшава, року 1598, травня 2.
...Жикгимонт трети божю млстю королъ полский великий княз литовский руский пруский
мазовецкий жомоитский ифлянский и шведский кготский вандалский дедичный
Ωзнаймуемъ тымъ листомъ нашим всимъ вобεцъ и кождому зособна кому то ведати налεжит
нинешнимъ и на потомъ будучимъ
Дал намъ справу в Бозе велебный Кирилъ Тεрлицъкий εпископъ Луцкий и Ωстрозский иж домы
пεвные и подъданые в нихъ мεшкаючие до церкви столечное Луцкое светого Иωана Богослова и
тεж до манастыра светое Прεчистое налεжачие такъ противъ замку в месте Луцкомъ яко теж и на
передместъю // Луцком за Глушцемъ на Горе Светой будучие и на кгрунтехъ церковныхъ мешкаючие
ωтъ урядников местскихъ луцкихъ под пърисудокъ ихъ местский притегаючи и за тымъ и на пожитокъ
з нихъ укривжоны бывают которые дей з давних веков церквамъ тымъ налεжатъ што поведилъ быти з
уближенъемъ прав церковныхъ из шкодою ωных немалою
В чом мы хотечи абы добра церковные яко волные умнешεнъя жадного не мели ани утисковъ ωт
людей светских иле добръ церковных не тер...или але ωвшемъ помножεне абы завжды брали тых то мεщанъ
подданых церковных всих и кождого зособна такъ ремεсников крамаров купъцов шинкаровъ яко и всих
инъших на кгрунтех церковных мεшкаючих при юриздицыи при судεх и послушенъстве церковномъ
столечной церкви Луцкой и зъ их повинностями и доходами водлугъ давного звычаю такъ яко иншиε
подданыε костелные тамошны послушенства столицы Рымское заживаютъ такъ мы их заховуемъ и
зоставуемъ водлε права нинешнимъ листомъ нашимъ который для лhпшое вhры и сведεцтва рукою нашою
подписавши печат коронную к нему притиснути росказали εсмо
Писан у Варшаве, року ωт нарожεнъя Сына Божого тисεча пятсот деветъдесят ωсмого мсца мая
второго дня а панованъя кролевствъ нашихъ полского ωдинънадцатого а шведского пятого року
У того листу печат εго кр млсти малой канцелярии а подпис руки εго королевское млсти в тые слова
Sigismundus Rex Zachar Jelowicky ...
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 54, арк. 16-16зв.
№ 33
Лист єпископа Володимиро-Берестейського Іпатія Потія до волинського князя Костянтина
Острозького із закликом приєднатися до унії.
Рожанка, року 1598, червня 3.
Текст у виданні:
Акты ЮЗР. — Т. 1. — СПб., 1863. — С. 280-289. Мова староукраїнська.
№ 34
Свідчення волинського каштеляна Михайла Мишки-Варковського про те, що захоплені князем
Костянтином Острозьким село Будораж із маєтками Буще, Півче, Воля, Борщівка, Точивека та
Мізоч Малий здавна належать Луцько-Острозькій єпископії. Напад слуг князя Острозького на згадані
маєтності мав місце 12 липня 1598 р.
Варковичі, року 1598, липня 14.
Я Михал Мышка Варковский каштелян волынский сознаваю тым моим листом иж року тεпεрεшнεго
тисεча пятьсотъ деветидесятъ ωсмого мца июля чεтвεртогонадцат дня приεздилъ до мεнε панъ Григорεй
Морданъ урядник будорозский εго мл в Бозε вεлεбного ωтца Кирила Тεрлεцкого εксархи εпископа
Луцкого и Ωстрозского и капитулы цεркви столечноε Луцкоε свεтого Иωана Бгослова яко дεдичовъ
тыхъ добръ Будоража з давных вhковъ до εпископhи Луцкоε налεжачих и дεржачих ωповεдал
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Жε εго млст яснε вεлможный княжа Костεнтинъ Ωстрозский воевода киевский маршалокъ
зεмълh Волынскоε староста володимεрский самъ чεрεзъ сεбε и чεрεзъ слуги своε на то зготованыε дня
ωногдашнεго мца июля второгонадцата дня в року нинεшнεмъ наεхавши моцно кгвалтомъ на дворъ и
имεнε Будорож добра до εпископhи Луцкоε налεжачиε ωный двор и сεло Будораж и присεлъки до того
двора налεжачиε то εсть сεло Бущε сεло Пhвчε сεло Волю новоωсажоную Борщовку и село Мезочъ
Малый так же дворъ и сεло Точивεки тыε всh добра з моци дεржанья и владности ωт вεлебности εго
мл и капитулы столεчноε цεркви Луцкиε зо всhма маεтностями гумны быдломъ бяры людми кгрунты
и всhми приналεжностями и пожитки кгвалтовнε ωтнял и спокойном дεржаню их мл выбил
Про то я вhдаючи то добрε жε тыε помεнεныε добра з давныхъ часовъ до εпископhи Луцкоε
налεжали и в дεржанию εго мл ωтца εпископа Луцкого тεпεрεшнεго и капитулы Луцкоε ажъ до тож
часу были, якож ми их мл тых подданых своих до замованья и сыпанья грεбли моε килка разовъ узычали
про то я за прозбою того урядника их мл будорозского тоε ωповεденьε и вεдомость мою на писмε εго
милости ωтцу εпископу Луцкому и капитулε Луцкой сεст мой лист даю [с пεч]атью и с подписом
власноε руки моεε
Писанъ у Варковичахъ року и дня помεнεного
Михал Мишка каштелян волынский
Печатка //
ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 79, арк. 1.
№ 35
Скарга членів Луцької соборної уніатської капітули на слуг і урядників воєводи волинського князя
Костянтина Острозького про викрадення ними клірика Дем’яна та церковного підданого Клима Сили.
Згадуються поневіряння ув’язненого Дем’яна в Острозі, його втеча до єпископського маєтку Рожищі,
де він переховувався в будинку місцевого уніатського пресвітера (Мойсея Підгаєцького), а також його
повторний арешт слугами князя Острозького в ніч з 13 на 14 липня 1598 р. Клима Силу, підданого
уніатського Пречистенського монастиря в Луцьку, було схоплено 15 липня 1598 р. Протестацію подали
пресвітер о. Григорій (священик церкви св. Офанасія) та о.Симеон (священик церкви св. Миколая).
Луцьк, року 1598, липня 27.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 223-225. Мова староукраїнська.
№ 36
Скарга Луцько-Острозького уніатського єпископа Кирила Терлецького та його капітули про
захоплення князем Костянтином Острозьким церковних маєтків Будораж, Буще, Півче, Борщівка,
Точиївка, Мізоч Малий, а також єпископського двору в Острозькому замку. Напад відбувся 12 липня
1598 р. Наведено детальний реєстр пограбованого майна з його розцінкою. Скаргу подали пресвітер
о. Григорій (священик церкви св.Офанасія) та о. Симеон (священик церкви св. Миколая).
Луцьк, року 1598, липня 27.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 225-227. Мова староукраїнська.
№ 37
Судовий розгляд справи між Миколою Добринським та єпископом Кирилом Терлецьким,
звинуваченим у вбивстві священика Чернчицького православного монастиря Св. Спаса Стефана
Добринського та коваля Павла. За твердженням п. Добринського, обох було втоплено єпископськими
слугами за участю самого Кирила Терлецького у річці Стир вночі 14 грудня 1597 р.
Луцьк, року 1598, жовтня 12.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 231-235. Мова староукраїнська.
№ 38
Судовий розгляд справи між Миколою Добринським та уніатським дяком Дем’яном щодо
причетності його до вбивства священика православного Чернчицького монастиря Св. Спаса Стефана
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Добринського та коваля Павла. Під тортурами дяк визнав, що за наказом єпископа затримав
згаданого священика та привів його до нього. Але подальша доля о. Добринського йому
невідома.
Луцьк, року 1598, жовтня 16.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 235-239. Мова староукраїнська.
№ 39
Тестамент Олександри Одинцовни яким вона заповідає суму в 2,5 тис. злотих своєму чоловікові
Остафієві Єло-Малинському (з 1607 року — єпископ Луцько-Острозький). Просить поховати своє
тіло в Дерманському монастирі. Документ в числі інших свідків завірив підписом Луцько-Острозький
єпископ Кирило Терлецький.
Козин, року 1598, листопада 9.
... Во имя божоε станъся
Кгдыжъ каждый члвкъ маючи знаεмость божую и боязнъ εго свтую а доброε сумнεнε болъшъ нижъ
на што инъшого на свεти на смεрътъ и на доконъчεнε своε абы хрεстянъскоε почтивε живота своεго
доконалъ памεтати маεтъ и того постεрεгати повинεнъ якобы ниякого нεпорядъку в дому и маεтъности
своεи нε зоставилъ ω што посполитε звлаща кгды сε што писмомъ нε ωбъваруεтъ вεликиε розницы
надъходятъ а потомъ и нεмалыε заваснεнъя бываютъ чому люди побожныε забεгаютъ а маεтъностъ
свою лεжачую и рухомую в слушномъ порядъку росправлεную по собε на писмε волю и уподобанъε
своε зоставуютъ
На што я Алεксанъдра Ωдинъцовъна Ωстафъεва ∑ловича Малинъского памεтаючи и добрε бачεчи
а хотяжъ на сεсъ час ωтъ пна Бога хоробою зложона ωдънакъ на тhлε вмыслε бачεнъи и памεти будучи
цεла // и вглянувши в тεпεрεшныи хоробε мочи волю божую и часъ смεръти нε зъ жадного примушεнъя
ани якоε ωтъкулъ намовы алε съсвоεε доброε воли зоставую сεсъ тεстамεнтъ ωстаточъноε воли моεε
таковымъ ωбычаεмъ напεръвεи душу мою поручаю Богу Ωтцу сотъворитεлю нεба и зεмли и Сыну εго
и Духу Святому а тεло моε грhшноε маεтъ быти чεрεзъ малъжонъка моεго милого εго пна Ωстафъя
∑ловича Малинъского в манастырh Дεръманскомъ при костяхъ матъки моеε водълугъ закону нашεго
грεчεского поховано
А што сε дотычεтъ маεтъности моεε рухомое и лεжачое ω тую вжε ωтъ часу нεмалого зъ
εго милостъю пном малъжонъкомъ моимъ постановивши право моε котороεмъ кгды // за εго мл
малъжонъство выдана была мεла покасовала и у книгъ луцких зεмъскихъ вызнала якожъ и тεпεр
вси ωныε права касую и умораю а на εго мл пна малъжонъка моεго и потомъства εго млсти вливаю
вεчъными часы а стороны тоε сумы пнзεи двохъ тисεчεи и пяти соть золотыхъ полскихъ которую вжε
потомъ мнh ωтъ εго млсти пна малжонъка моεго записано и на имεнъях, дворh и сεлh Боръбинε, сεлh
Вилбичахъ завεдεно и тεжъ на дворh и сεлh Заболоти котороε на сεсъ часъ служεбъникъ ншъ Миколай
Садовскии дεръжить мнh ωт εго млсти пна малъжонъка моεго пятъсотъ золотыхъ полъскихъ записано и
правомъ доживотънымъ завεдεно и на роцεхъ зεмъскихъ луцкихъ свято//михалъскихъ в року прошломъ
тисεча пятъсотъ дεвεтъдεсят сεмомъ сознано маю а дознавши ку собε учтивоε захованъε и вεръную в
малжεнствε милость помεнεнъю суму пнзεи двh тисεчи и пятъсотъ золотыхъ на мεнованыхъ имεнъяхъ
Полжах, Ставищахъ, Боръбинε и Вεкъбичахъ яко и тую пятъсотъ золотыхъ на Заболотю ωтдаляючи
ωтъ братъи сεстръ крεвныхъ близъкихъ и всихъ повинъныхъ моихъ εгож мл пну Ωстафъю ∑ловичу
Малинскому, малжонъку моεму милому дhтям и потомкомъ εго мл даю дарую и вεчными чсы записую
а што сε дотычεть маεтности моεε рεчεи рухомых с тых штом кому даровала так на рεεстрε зоставила
а ωстатокъ што бы ωдно рεчю рухомую назватисε могло постεрεгаючи абы до якоε трудности пнъ
малжонок мой привожон нε был то всε εго мл пну Ωстафъю ∑ловичу Малинскому малжонъку моεму
милому и потомъком // εго мл даю, дарую и сим листом тεстамεнтом моим на вεчныε часы записую
чогом иж нε ωтмεнить εсть пεвна и пилнε прошу на сεс час абы тая ωстаточная вола моя ωт всих цалε
и нεнарушεнε дεржана была
До которого сεго тεстамεнъту моεго пεчат приложивши и руку εсми свою подписала яко жъ
будучи того добрε вεдоми а за устъною и ωчεвистою прозбою моεю пεчати свои приложити и руки к
сεму моεму тεстамεнъту подписати рачили ихъ милость пановε а приятεли мои εго мл в Бозε вεлεбныи
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ωтεцъ Кирил Тεрълεцъкии εксаръха εпишкоръ Луцкии и Ωстрозъскии εго мл панъ Ωстафεи Загоръскии
а εго милостъ панъ Фεдор Тεрълεцъкии.
Писанъ в Козинε року тисεча пятсот дεвεтъдεсятъ ωсмого мца ноябра дεвятого дня.
У которого тεстамεнъту пεчатεи чотыри а подъписъ рукъ в тыε слова:
Ωстафεва Малинъска Алεкъсанъдра Ωдинъцовна власна рука
Кирилъ Тεрлεцкии божиεю млстю εксарха εпископь Луцкии и Ωстроэскии власною рукою
Ωстафεи Загорский рукою власною
Фεдор Тεрлεцкии власною рукою ... //
ЦДІАК України, ф. 26, оп. 1, спр. 13, арк. 123зв.-125зв.
№ 40
Лист представників волинської шляхти до короля й Сенату, в якому вони дають згоду на унію і
новий календар, а також висловлюють подяку діячам з'єднання. Лист підписали 40 осіб, у тому числі:
жмудський староста князь Станіслав Радзивілл, князь Юрій Чарторийський, волинський каштелян
Михайло Мишка, овруцький староста Аврам Мишка, луцький підстароста Якуб Лисаковський,
королівський секретар Захарій Єловицький, королівський коморник Іван Чернчицький, та ін.
Луцьк, року 1598.
Мы рады, станы духовные и све(т)ские, а обывателе воеводства Волынского и инших поветовъ,
которыесмося ниже в семъ листе нашом имени подписали и запечатовали, ознаймуемъ и ку ведомости его
королевское милости, пану нашому милостивому, и всему Сенату, их милости паном радом духовным и
свhтскимъ, доносили, иж што дhются немалые а непотребные васни (sic) и замешаня въ речахъ светыхъ,
благословенных, от Пана Бога нам и всему християнству ку збавеню даных, чого продкове наши здавна
жадали, и мы потомкове их давно прагнули тое мhти. А ижъ самъ Панъ Богъ, за щасливого панованя и
стараньемъ, и тую светую едность, его королевской милости, пана нашего милостивого, здарити рачил
зъедночене церкви светое восходнее, греческое релии нашое, с костеломъ римскимъ, щого не толко,
ижъ намъ Панъ Богъ всемогучий того дочекати тое светое едности и згоды дати рачилъ, всh одностайне
вшехмоцность Откупителя нашого хвалимъ и хвалити за то непрестанно винънисиы. Але и тымъ
особомъ духовнымъ, што се о то, з нелитовапемъ здоровя, праци и утрать своих не жалуючи, старали,
дяковать винънисмы и дякуемы, маючи их за правъдивых хвалцовъ Божиихъ — епископовъ нашихъ, на
которыхъ, ижъ нhкоторые особы, сполковавъшися з людми розныхъ вhръ, невинне зваснившися, суть
противни тое святое справы. Мы теды, яко послушные сынове церкви божое, милуючи тую светую
згоду, едность, и о ней хотечи трвати, просимъ вашое королевское милости и всего Сенату, абы тая
светая унhя, едность, не была ни в чомъ нарушона. А притомъ и о календаръ новый унижене просииъ,
абысмы въ жадной мешанине и незгоде не были, кгдыж календаръ не есть артикулъ вhри, абысмы такъ,
яко и первеи бывало, посполу и згодного свята наши релии греческое обходили и святили, а противники
тое святое згоды, ижъбы примованы и слуханы не были, просимъ. А затым вhрное подданство наше
маестату его королевское милости пана нашого милостивого поручамы. Писанъ въ Луцку лhта Божего
Нароженья ≠афуи
Печать святого Іоанна Богослова капитулы Луцкой. Станиславъ Радивилъ рукою власною.
Михаилъ Мышка, каштелянъ Волынскій, рука власная. Печать. Юрей Чорторыйский власною рукою.
Авраамъ Мышка..., Овруцкій староста, рука власная. Томашъ Жоравницкій рукой власною. Гаврило
Савицки, протопоп Дидицкий. Печать. Jakub Lyssakowsky rukoy wlasnoy (?) Янушъ Кошка Жаравицкій
рукою власною. Александеръ Вороничъ Воротинскій рука власная. Василій Русиновичъ Бересътицкій
и Луцкій. Захаряшъ Еловицкій, писар его кор. мти, рукою власною. Флавиянъ Leszakowsky рукою.
Olbrycht reka swoia ..... Войтехъ Клюсовский рукою власною. Адам Сопокот рукою своею. Фласей
Повченкора (?) рукою власною. Юль Млечко власною рукою. Миколай Малинский (?) рукою власною.
Криштофъ Тишкевичъ рукою своею, Іонъ Гараинъ власною рукою. Миколай Еловичъ — Букоемский
рукою своею. Войтехъ Станишевский власною рукою*. Стефанъ Быржковский рукою власною. Матhий
Кошка Жоравицки рукою. Федоръ Корытецкий рукою власною. Александеръ Шишка власною рукою.
Иванъ Волынецъ Чернчицъкий, коморникъ его королсискос милости, власною рукою. Jan Bukoiemsky
При каждой до настоящей подписи печать, есть двh печати безъ подписей (прим. АЮЗР)
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wlasna reka. Макъсимъ Триполский рукою власною. Моhсей, презвитер Михайловский, крилошанинъ
Луцкцй, власною рукою. Jan Dziczek, ...wzi Wolynsky .... Васил(?) Одинец рукою власною. Іанъ Леский
рукою своею. Александеръ Вевский власною рукою. Грегорей Туровицкий рукою власною. Михаило
Чеснохреский, крылошанинъ Луцкій, власною (рукою). Александеръ Винский рукою власною. Семенъ
Конъдратовичъ рукою власною.
На оборотh второго полулиста: Akt obywatelew Wolynskich, unie ludzy przyjmuia y o kalendarz
nowy prosza.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. Х. — K., 1904. — С. 500-501.
№ 41
Позов до суду пану Богдану Омеляновичу для проведення слідства у справі нападу на оселю
уніатського священика о. Мойсея (Підгаєцького) в містечку Рожищі. В документі зазначено, що
сталося це вночі проти 14 липня 1598 року. Озброєні слуги пана Омеляновича замкнули о. Мойсея
у коморі та жорстоко побили його слуг, челядь та дітей. Насамкінець впіймали у пекарні клірика
Дем’яна та вивезли його у невідомому напрямі.
Луцьк, року 1599, лютого 18.
... Марекъ Собεский воεвода любεлский староста луцкий
Тобε Богдану Ωмεляновичу з особы и добръ твоих приказую абы εси пεрεдомною а в нεбытности
моεй пεрεдъ судом моим кгродским Луцкимъ на рочках кгродскихъ луцкихъ которыε припасти и сужоны
быти мают в року тεпεрεшнεмъ тисεча пятсот дεвεтдεсятъ дεвятом мца марца двадцат пятогодня ку
праву в замку Луцком завитε стал на жалобу и правноε попиранъε вεлεбного ωтца Мойсεя прεзвитεра //
цεркви свεтого арханъгεла Михайла в Рожищах который тобε ку прислуханъю шкрутыни и вывожεнъя
εε противко тεбε ω то позываεт
Иж ты пропомнεвши срокгости права посполитого и вин в нεм ωписаныхъ взявши злый собε
умыслъ способившисε з многими слугами стрεлцами и помочниками своими которым тым назвиска
лεпεй вεдаεшъ и их знаεшъ з вεликим ωршаком людεй и з розмаитою броню нε памεтаючи на покой
посполитый и на констытуцыю на ωтεздъ εго кр млсти до кролεвства Швεдского уфалεную з дня
трεтεгонадцат мсца июля на дεн чεтвεртыйнадцат то εст с понεдεлку на волторокъ в ночи наεхавши
моцно кгвалтом на дом и мεшканъε εго спокойноε ωсобы духовноε кгды вси люди спали упадши
моцно кгвалтомъ в двор εго ку коморε у которой тот прεзвитεръ, спал з надворя замкнувши дом εго
ωступивши вколо ωкрикъ и стрεлбу учинивши дεтεй εго слуг и чεляд домовую которыε у синях и
на дворε спали поча биял поранилεс, то εст слугъ εго трεтεго сыновца εго и тым дом εго духовный
спокойный ωкрывавилεс а потом упадши до пεкарни там жε нашεдши сына εго дεтинку малого Иωсифа
и клирика цεркви столεчноε Луцкоε свεтого Иωана Богослова найме Дεмяна который для услугованъя
фалы божоε был вжε посвεцон спячих поймалεс звεзалεсъ из собою взявши повεзлεс а зас в дорозε того
сына εго пустилεс а того Дεмяна з собою повε[зли]
А в Рожищах правом и покоεм посполитым ωбварованылεс ω которого вызволεнъε волноε право
εго мл ωтцу εпископу Луцкому и капитулε зоставуεтъ а тεпεр толко позываεтъ тεбε хотεчи то всε
свεдεцтвы и шкрутыниεю довεстъ абыс стал и тоε шкрутыни прислухал и свою εсли быс ку своεй
помочи быти розумεлъ абыс зараз выводил
Писан в Луцку дня ωсмогонадцат мсца фεвраля року тисεча пятсот дεвεтдεсят дεвятого ...
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр,57, арк. 405-405зв.
№ 42
Позов до суду возному Яну Валевському для свідчення у справі про спробу отруєння православного
архімандрита Жидичинського монастиря Гедеона Балабана уніатським Луцько-Острозьким єпископом
Кирилом Терлецьким.
Луцьк, року 1599, лютого 21.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 248-249. Мова староукраїнська.
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№ 43
Документи щодо nудової суперечки у справі про спробу отруєння уніатським Луцько-Острозьким
єпископом Кирилом Терлецьким православного Жидичинського архімандрита Гедеона Балабана. Рішення суду.
Луцьк, року 1599, березня 29.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 250-253. Мова староукраїнська.
№ 44
Протест архімандрита Жидичинського монастиря Гедеона Балабана проти рішення луцького гродського
суду у справі про спробу його отруєння уніатським Луцько-Острозьким єпископом Кирилом Терлецьким.
Луцьк, року 1599, березня 31.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 253-254. Мова староукраїнська.
№ 45
Судове рішення у справі про замах на життя уніатського Луцько-Острозького єпископа Кирила
Терлецького, вчинений його зятем та донькою — Іваном та Анною Велятицькими. За твердженням
єпископа, згадані особи стріляли в нього із засідки біля церковного маєтку Фалимичі. У результаті
Терлецького було поранено в ногу, а коня, на якому він їхав, — вбито.
Луцьк, року 1599, травня 11.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 255-256. Мова староукраїнська.
№ 46
Скарга Луцької уніатської капітули на гродського писаря Станіслава Кандибу, аріанина за
віросповіданням, який присвоїв церковний маєток Водиради, і спустошив місцеву церкву. Скаргу подали
о. Григорій (священик церкви Св. Офанасія) та о. Симеон (священик церкви Св. Миколая).
Луцьк, року 1599, травня 19.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 257. Мова староукраїнська.
№ 47
Документи щодо судової суперечки між архімандритом Жидичинського монастиря Гедеоном
Балабаном та уніатським Луцько-Острозьким єпископом Кирилом Терлецьким у справі про напад на
Жидичинський монастир у серпні 1597 р.
Луцьк, 1599, червня 21.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 258-263. Мова староукраїнська.
№ 48
Скарга уніатського священика П’ятницької церкви у Володимирі о. Михайла Самсацького на
Петра Чаплицького за напад на нього та поранення. Напад мав місце 27 травня 1599 р., коли священик,
відправивши вечірню, повертався до своєї господи. Свідчення возного в цій справі.
Володимир, року 1599, червня 271.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 264-266. Мова староукраїнська.

Прямих доказів про належність згаданого священика до з’еднання нема. Підстави для припущення про
належність його до унії такі: 1604 р. він, разом з двома іншими попами та слугами вчинив напад на шляхтича Яна
Заблоцького. Один із двох попів був настоятелем церкви св. Миколая у Володимирі. Як свідчать архівні документи,
ним був тоді о. Атанасій, уніат. Оскільки нам невідомі випадки розбійних нападів, які б проводилися спільно
уніатськими та православними духовними, то належність до з’еднання о. Михайла Самсацького виглядатиме
цілком вірогідною. ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 36, арк. 670-670зв.
1
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№ 49
Скарга архімандрита Жидичинського монастиря Гедеона Балабана на уніатського єпископа
Луцько-Острозького Кирила Терлецького, який погрожує йому розправою.
Луцьк, року 1599, вересня 13.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 268-270. Мова староукраїнська.
№ 50
Скарга уніатського єпископа Луцько-Острозького Кирила Терлецького на архімандрита
Жидичинського монастиря Гедеона Балабана, який висуває проти нього неправдиві звинувачення та
готує замах на його життя.
Луцьк, року 1599, жовтня 21.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 270-273. Мова староукраїнська.
№ 51
Скарга Івана Терлецького, родича та колишнього слуги єпископа Луцько-Острозького Кирила
Терлецького, в тому, що останній не тільки не видав йому платні за семилітню службу, але й відібрав
у нього майно.
Луцьк, року 1600, січня 23.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 274-276. Мова староукраїнська.
№ 52
Скарга Івана Терлецького, родича та колишнього слуги уніатського єпископа Луцько-Острозького
Кирила Терлецького, в тому, що останній жорстоко побив його, внаслідок чого у скаржника почалася
якась хронічна хвороба і з’явилася кульгавість.
Луцьк, року 1600, січня 23.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 276-277. Мова староукраїнська.
№ 53
Свідчення возного про введення Володимирської капітули у володіння монастирем Св. Спаса разом
з маєтками Радочиж і Підгайці. Введенню у володіння селом Янів перешкодили служебники пана Іллі
Оранського. Збитки, завдані їх діями, визначено в 2 тис. злотих. Підставою для передачі монастиря
єпископській капітулі стала смерть їх орендаря пана Михайла Оранського.
Володимир, року 1600, лютого 1.
Року тисεча шεстсотного
мсца фεвраля а дня
Пεрεдо мною Григорεмъ Ωбухом Восчатинским намεсником подстароства Володимεрского ставши
ωчεвисто возный εнεрал воεводства Волынъского шляхεтный пан Исакий Долмацкий ку записаню до
книгъ кгродских володимεрских сознал тыми словы
Иж року тεпεрεшнего тисεча шεстсотного мсца гεнвара тридцатого дня за приданεмъ вм
врядовымъ былεсмы на справε и потрεбε в Бозε вεлεбного εго мл ωтца Ипатия Потεя архиεпископа
митрополита Киεвского Кгалицкого и всεя Росии владыки Володимεрского и Бεрεстεйского и
капитулы Володимεрскоε тут в мhсти Володимεрском маючи при собh шляхту людεй добрых
пна Щасного Римшу а пна Миколая Пакитовского εго мл пан Ян Потεй εконом εпископства
Володимεрского, и свεсчεники капитула цεркви соборноε Володимεрскоε пришεдши до манастыра
Свεтого Спаса у Володимεри тот манастыр по смεрти нεбожчика пна Михайла Ωранского арεндара своεго
за правомъ своим зо всими доддаными манастырскими из зεмлями Радочижεц и Подгайцы εго мл
пан Ян Потεй и капитула Володимεрская на сεбε чεрεз мεнε возного до моцы и владзы своεε
взял которого увязованя пну Яну Потεю εкомови 1 и капитулε нε боронил а εщε имъ доброволнε
1

Так в тексті. Має бути «εкономови».
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свεщεнник Никитεй Свтого Спаса ωт нεбожчика пна Михайла Ωранского яко арεндара их уставлεный тот
манастыр Свтого Спаса и подданыε к тому манастыру налεжачиε пну Яну Потhю εкономови и капитулε
Володимεрской до моцы и посεсhи имъ поступилъ и подал, што мною возным и шляхтою при мнε будучим
εм пан Потεй и капитула Володимεрская свhтчили,
А потом дня тридцат пεрвого тогож мсца гεнвара року тεпεрεшнεго шεстсотного εздилεм
с капитулою володимεрскою до имεнъя Янова до тогож манастыра налεжачого на увязанε в то сεло
Яново и кгды εсмо до сεла Янова приεхали и до двора хотεш тоε имεнε // и двор Янов на сεбε взяти
пришли тогды εго мл княз Фεдор Курцεвич и пан Матияш Иваницкий εго мл ωтцу митрополиту владыцε
Володимεрскому и капитулε Володимεрской имεнεм пна Гεлияша Ωранского того увязаня воймεнε Янов
моцно заборонили и нε допустили што мною возным капитула Володимεрская цεркви свεтоε Прчстоε
свитчили
При котором сознаню возного тут жε ωчεвисто ставши на врядε служεбник εго мл в Бозε вεлεбного
ωтца Ипатия Потεя архиεпископа митрополита Киεвского Кгалицкого влдки Володимεрского и
Бεрεстεйского пан Иван Бобриковичъ а ωтεц Дмитрεй прокопεнский прεтопопа володимεрский с
капитулою Володимεрскою имεнεм εго мл ωтца Ипатεя митрополити владыки Володимεрского и сами
ωт сεбε солεнитεр сε свεтчыли на пна Гεлияша Ωранского иж ωнъ нεналεжнε и нεправнε мимо права
и привиля их сεло Яново до манастыра налεжачоε посмεрти арεндара их кгвалтомъ взялъ ку нεмалой
кривдε и шкодε их которых шкод собε за тымъ ωт пна Гεлияша Ωранского дви тисεчи золотых полских
быти менили ω што хотεчы з ним правомъ чынити просили абы тоε ωповεданε их записано было
котороεж то сознанε возного и ωповεданε их до книг кгродских володимεрских записати казали
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 33, арк. 25зв.-26.
№ 54
Свідчення возного про відвідання у Володимирському єпископському замку ув’язненого диякона
Василя Давидовича. Останній 2 лютого 1600 року був побитий, пограбований та кинутий за грати за
наказом членів Володимирської капітули при спробі подзвонити в монастирській церкві Св. Спаса за
душу померлого пана Михайла Оранського.
Володимир, року 1600, лютого 4.
Року ≠ а шεстсотного
мца фεвраля чεтвεртого дня
Пришεдши на врядъ кгродский в замокъ гдрский Володимεрский до мεнε Григоря Ωбуха
Вощатинского будучого на мεсцу подстароства Володимεрского возный εнεралный Исакий Долматский
ку записаню до книг кгродских володимεрских сознал тыми словы
Ижъ року тεпεрεшнεго тисεча шεстсотного мца фεвраля второго дня за приданεмъ вм врядовымъ
был εсми на справε и потрεбε εго мл пна Гεлияша Ωранского в замочку владыки εго мл Володимεрского
тут в мεстε у Володимεри а маючи я на тот часъ при собε шляхту пна Якуба Карвинского а пна Рафала
Вкцынского там жεм застал εсми слугу нεбожчыка пна Михайла Ωранского наймя Василя Давыдовича
збитого изранεного въ вεжы в замочку владычнεмъ сεдячого которогомъ то дεка пытал хто бы тεбε тут
до того вεзεня всадил тεды тот то слуга εго мл пна Ωранского повεдал
Иж дεй дня нинεшнεго мца фεвраля второго року тисεча шεстсотного кгды εго мл пан Клияшъ2
Ωранъский приεхал тутъ до Володимεра абыс вεдлε закону хрεстиянского по зостю с того свита
нεбожчика пана Михайла Ωранского пна моεго по цεрквам позвонεно было то пак я тεжъ я в цεркви
Святого Спаса хотячы такъ яко и в ыншнх цεрквах по нεбожчику пну Михайлу Ωранском пну своεм
позвонити яко дεржавцы будучого тоε цεркви Святого Спаса то пан ωтεц Дмитрεй прокопинский
протопоп а ωтεц Иωан архидякон и свεсчεнник ивановский Манойло капитула приславши врядника
владычого Грεгоря Аωвмεна снас протопопия там жε мεнε яко члвка εм николи нεвинно на цвинтару
цεркви Святого Спаса кгвалтовнε и бεзправнε збили и зранили зεкрвавили и звонит по души пна моεго
нε допустили збивши зранивши [ту]т до вεзεня яко ωдного злочинцу всадили
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И за ωказанεмъ того Васка дяка видил εсми у нεго рану битую крывавую в головε на рогу
над ωком лhвым видεл тεж εсми руку ливую побитую синюю котороε збитε своε мεнил быти ωт
урядника владычеεго Григоря Аωвмεна снас протопопия за росказанεмъ капитулы володимεрскоε и
ωповεдал тεж мнε возному тот то слуга нεбожчика пна Михайла Ωранского Василεй дяк, иж дεй при
том збитю моεмъ ωборвали у мεнε мhшокъ з грошми котороε ωчεвистоε сознанε внос εст до книгъ
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 33, арк. 27зв.-28.
№ 55
Свідчення возного про введення пана Іллі Оранського у володіння монастирем Св. Спаса разом з
його маєтностями. Підставою для цього став королівський привілей на право доживотного володіння
монастирем Павлу Оранському та його трьом синам — Михайлу, Григорію та Іллі.
Володимир, року 1600, лютого 4.
Року ≠ а шεстсотного
мсца фεвраля чεтвεртого дня
Пришεдши на вряд кгродский в замокъ гдрский Володимεрский до мεня Григоря Ωбуха
Восчатинского будучого на мεстцу подстароства Володимεрского возный εнεралный шляхεтный
Михайло Гноεвский ку записаню до книг кгродских володимεрских сознал тыми словы
Иж року тεпεрεшнεго тисεча шεстсотного мсца гεнвара тридцатъ пεрвого дня будучи
мне урядовнε возваному ωд εго мл пна Гεлияша Ωранского з Оранска некгды урожоного пна
Павла Грикгорεвича Ωранского зараз по смεрти и зεйстю с того свта нεкгды урожоного пна
Михайла Ωранского брата εго рожоного на кгрунт сεла Янова до манастыра цεркви Свεтого
Спса в мεстε Володимεрскомъ лεжачого и иных прилεглостεй кгрунтов рεчоных Радочижа
и Подгаεц и иных до них налεжачих а то вεдлε прав привилεвъ святоε памεти наяснεйших
кролюв полских прεрεчоному нεкгды урожоному Павлови Ωранскому дворанинови короля εго
мл ωтцεви εго зазначныε выслуги εго на добра прεрεчоныε цεрковныε в подаваню короля εго
мл будучиε ωному и тром сном εго Михайлови Григорεви и Или до животов их наданые // ω
чомъ в собε тыε права и привилεε ширεй ωбмовляютъ водле которых прав и привилев и данины
королей полских прεрεчоных Павεл Ωранский а по нем Михайло Ωранский сын εго в тых жε
привилях мεнованы тых добр зупεлнε во всεм спокойнε до дня нинεшнεго и зεйстя свhта пна
Михайла Ωранского дня ωногдашнεго, змεрли были и уживали и дεржали ...чим прεрεчоный
пан Илияш Ωранский трεтий ωстатный сын нεбожчика пна Павла Ωранского маючи в руках
тоε вси права привилεε абε служачиε вεдлε и их собε поступуючи в тыε добра прεрεчоныε
и во всих приналεжности на нεго право доживотным по смεрти помεнεных ωтца и брата
своих припалых вступис ивεхал в которыε я εго мл пна Гεлиаша Ωранского з шляхтою на тот
час примнε будучою с пном Станиславомъ Закрεвским и пномъ Андрεεмъ Марвовскимъ моцю
тых прав привилεвъ увεзал и εго мл в посεсию подал и послушεнство подданых всих εго мл
ωтдават назначил и ωного в посεсии и в спокойномъ дεржаню прεрεчоных добр ωтεхал и
зоставил которого увязаня нам нихто нε боронил
Котороεж то сознанε возногодо книг кгродских володимεрских записат εсми казал што
εстъ записано.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 33, арк. 28-28зв.
№ 56
Свідчення возного про вручення позову митрополиту Київському та єпископу ВолодимироБерестейському Іпатію Потію за скаргою православних жителів Великого князівства Литовського у
зв’язку з його відступництвом від православ’я, а також тим, що він, всупереч всім правам продовжує
лишатися в сані митрополита та керувати церковними маєтками.
Луцьк, року 1600, лютого 5.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 278. Мова староукраїнська.
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№ 57
Свідчення возного про вручення двох сеймових позовів єпископу Луцько-Острозькому Кирилу
Терлецькому:
1) За скаргою всіх православних жителів Великого князівства Литовського у відступництві від
православ’я та про незаконнє володіння Луцько-Острозькою кафедрою та церковними маєтками.
2) За скаргою п. Миколая Добринського про вбивство ним православного священика Чернчицького
монастиря Св. Спаса Стефана Добринського.
Луцьк, року 1600, лютого 5.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 279-280. Мова староукраїнська.
№ 58
Протестація єпископа Луцько-Острозького Кирила Терлецького проти неправдивих скарг на
нього Івана Терлецького про невидачу останньому заслуженої платні та завдання побоїв.
Луцьк, року 1600, лютого 12.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 280-282. Мова староукраїнська.
№ 59
Лист короля Сигізмунда ІІІ про затвердження привілею короля Сигізмунда — Августа від 1563 р.
про право на пожиттєве володіння родиною Оранських монастиря Св. Спаса у Володимирі. Чинність
привілею поширювалася на час життя Павла Оранського та трьох його синів: Михайла, Григорія та
Іллі. У листі Сигізмунда ІІІ зазначалося, що пан Ілля Оранський забов’язаний забезпечити проведення в
монастирі постійне богослужіння, а монастирські попи мають перебувати під зверхністю Римського
Костелу.
Варшава, року 1600, березня 6.
Жикгимонтъ Третий божъю млстю королъ полский великий княз литовский руский пруский
мазовецкий жомоитский киεвъский // волынский подляский ифлянътъский шведский кгоцъкий
вандалский дεдичный королъ,
Ωзнаймуεм тым листом нашим всим вобεц и каждому зособна кому того ведати належит
нинешним и на потом будучым
Показывал перед нами шляхетный Илья Павлович Ωранский листъ наяснейшого Жикгимонта
Августа светое памети короля εго млсти вуя нашого на манастыр Светого Спаса в месте Володимерскомъ
на Волыню лежачый з ыменεнъкомъ Яновом из двема зεмлями назваными Подгайцы и на Радочижи
под местомъ Володимерским Павлу Ωранъскому ωтцу εго и εму самому з братεю εго Михайлом
и Григорεмъ, сполнε доживотным правомъ даный яко то всε ширεй и достаточнε на листε том εго
королεвскоε млсти вуя нашого ωписано и доложоно εстъ и бил нам чолом абыхмо εму потверженε нашо1
давши до книг канцелярии нашоε лист ωмененый вписати казали которого мы ωгледавши и читаного
перед нами выслухавши вписати росказали и так сε в собε слово в слово маεт,
Жикгимонт Август божю млстю корол полъский вεликий княз литовский руски[й] пруский
жомоитский мазовецкий лифлянский и инныхъ,
Ωзнаймуεм сим листом нашим билъ нам чолом дворанинъ наш Павел Григорεвич Ωранский ω
том што перво сεго з ласки нашоε гдрскоε: дали εсмо до живота εго ма[нас]тыръ Светого Спаса в
месте нашом Володимерском подаваня нашого з ыменεнъком Яновом из двема зεмлями назваными
Подгайцы и на Радочεжы под местом нашым Володимерским которого ωн манастыра з даниною
нашою и до сεго часу, // в держаню будучы бил нам чолом абыхмо ласку нашу гдарскую учинили и
тотъ манастыр по животе εго трем сыном εго Михайлу Григорю а Или такεж до их животов дали ино
мы бачачы на службу εго которыми ωн ωт немалого часу мешкаючи придворе нашом и будучи
посылан на некоторыε послуги наши пилне нам заслуговал з ласки нашоε гдръскоε на чолом битε
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εго то вчинили ми водле першоε ласки и данины нашоε ωный манастыр Светого Спаса εму самому и
тым трем сыном εго дали и сим листом нашим даεмъ
Маεт ωн сам а по животе εго сын εго Михайло а потом другой сын εго Григорей и
потом третий сын εго Иля тотъ манастыръ εго Свεтого Спаса у местε Володимерскомъ с тымъ
именεнъкомъ Яновом з людми з землями и сεножатъми, и теж з двема землями Подгайцы и на
Радочижи под местом Володимерским што до сεго часу ку тому манастыру будεт прислухало и
со всими доходы и пожитки яко ся тотъ манастыр здавна и тепер в собε маεтъ водле зве...ного
наданя нашого гдръского дεржати и вживати до их животовъ справуючи в том манастыру справы
церковныε слушне и рядне и на то εсмо εму и тымъ сыном εго Михайлу Григорю и Илъи сεс нашъ
листъ дали з нашою печатю
Писан у Петръкове лета божого нароженя тисεча пятсот шестдεсят третего мсца фεвраля
двадцать ωсмого дня,
В которого то листу печать εго королевскоε млсти Великого князства Литовского а подпис
руки гдръскоε тыми словы: Sigismundus Awgustus Rex, а подпис руки писарскоε Миколай
Каршεвичъ // сεкретар писар
А так мы корол просбе преречоной яко слушно ласкаве ся прихиляючы лист верху
помененый перед сконченεмъ унии выданый тыле иле право посполитоε позволяεтъ въ ве... яко
ся в собе маεтъ и всих εго артыкулех члонках и кондыцыях потвердити умыслили εсъмо якож
нинешним листом нашим потвержаεм и умоцъняεмъ хотечи такъ мети абы тотъ лист нашъ на
кождом местцу и у кождого суду и права был таковоε моцы важности яко εго привилей в собе
ωбмовляεтъ подлуг которого привиля своεго преречоный Иля Ωранский такъ яко ωтец εго и братя
тотъ манастыр з ыменεм Яновом из землями вышей поменеными из законниками або попами того
манастыра держали в таковом же порядку и ωпатръности мети ωный маεтъ наказуючы жебы
хвала божая уставичне там водлуг нинешних устав ωт столицы Костела повшехного Рымского
поданых ωтправоваласε и попы того манастыра под звирхностю тогож Костела Рымского а не
иного были
И на то дали εсмо сεс листъ потверженε наше шляхетному Илъи Ωранскому с подписанъεмъ
руки нашоε кролевскоε до которого на болшую твердостъ и печатъ нашу коронъную притиснути
εсмо казали
Писанъ у Варшаве на сойме валном коронномъ лета божого нароженя тисεча шестсотного
мсца марца шостого дня а панованя кролевствъ нашихъ полского гі а шведского и
У того привилею печат εго королевскоε млсти притисненая и подпис руки // εго королевскоε
млсти тыми словы Sigismundus Rex а писарский подпис тыми словы Florian Oleszko
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 20, арк. 383-385.
№ 60
Скарга шляхтянки Марії Линевської на єпископа Луцько — Острозького Кирила Терлецького.
За свідченням скаржниці, коли вона прибула до єпископського маєтку Рожищі до місцевого
урядника для отримання боргу, єпископ Терлецький наказав своїм слугам вигнати її з помешкання,
в якому вона зупинилася, та відібрати її особисте майно. Наводиться перелік пограбованих речей
з їх розцінкою.
Луцьк, року 1600, березня 10.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 282-283. Мова староукраїнська.
№ 61
Лист кардинала Альдобрандіно до нунція в Польщі Рангоні про тимчасове затримання
Володимирської єпископії у володінні Київського митрополита Іпатія Потія.
Рим, року 1600, квітня 22.
Текст у виданні:
MUH. — Vol. I. — Romae, 1964. — P. 191. Мова італійська.
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№ 62
Лист короля Сигізмунда ІІІ до всіх урядових осіб та шляхти Речі Посполитої із закликом надати
допомогу Луцько-Острозькому єпископу Кирилові Терлецькому у виконанні декрета про баніцію
православного архімандрита Гедеона Балабана та вигнання його з Жидичинського монастиря.
Варшава, року 1600, квітня 23.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 284-285. Мова староукраїнська.
№ 63
Позов до королівського суду князю Костянтину Острозькому за скаргою Луцько — Острозького
єпископа Кирила Терлецького про захоплення двору та села Точивеки, яке відбулося 12 липня
1598 р. Збитки, завдані Луцькій єпископії діями князя Острозького оцінено в 4 тис. кіп литовських
грошей.
Варшава, року 1600, квітня 26.
Яснε вεлможному Конъстантинови княжати Ωстрозскому воεводε киεвскому маршалкови зεмлh
Волынъскоε старостε нашому володимεрскому
Приказуεмо тобε абы εси пεрεд нами и судомъ нашимъ кролεвскимъ ωтъ поданъя албо
положεнъя тобε того позву нашого за нεдεл шεстъ там гдε на тотъ час дворомъ нашимъ щасливоε
постановεни будεмъ самъ ωбличнε яко на року завитомъ сталъ на жалобу и правноε попиранъε
инъстикгатора нашого, ... ... в Бозε вεлεбного ωтца Кирила Тεрлεцкого εпископа Луцкого и
Ωстърозкого и капитулы цεркви головноε Луцкоε свεтого Иωана Богослова, которыε тεбε
позываютъ ω то
Иж дεй ты в року прошломъ тисεча пятъ сотъ дεвεтъдεсятъ ωсмомъ мца июля
второгонадцатого дня, наславши моцно кгвалтомъ слугъ своихъ тобε знаεмыъ на добра и имεнъε
цεрковныε нашого подаванья з давныхъ часовъ до цεркви столεчноε εпископεε Луцкоε налεжачоε
дворъ и сεло Точивεки зо всhмъ на всε, збожъεм зложоным з бояры з слугами, з людми кгрунты
и зо всhми приналεжностями и пожитки з моци и владности ихъ взялъ и кгвалтовнε а собε
нεналεжнε привлащил яко ω томъ протεстация, в кгродε Луцкомъ учинεная до котороε ся ωни
ωтъзываютъ ши[рε] в собε ωбмовляεтъ а такъ истикгаторъ нашъ ω вεрнεнъε тых добръ т[об]
ε позываεтъ шацуючи то собε на чотыри тисεчи копъ грошεй литовскихъ εпископу и капитулε
Луцкой ω шкоды и ω то штобы имъ налεжало, моцъ [...] чинεнъя в правε налεжномъ зоставуε яко
то ширεй на року за тым поз[...] припаломъ тобε ωказано и довεдεно будεтъ,
А ижъ вшεлякиε уря[ды] духовныε, такжε маεтности ихъ лεжачиε и рухомыε водлуг права
волынского божо[...]дити бывали, суть и зоставати маютъ в шафованъю и завεдованъю свεтоε
памεти королεвъ ихъ милости подаваню ωд нас самыхъ про то тεжъ ω таковыε рεчи нигдε
нидєй ωд продков наших [...]εся справовати повинεнъ в чом ижεс εсти ωбжалованъ про то
абыс пεрεд нами [и судомъ нашимъ] вышъ ωписаном сталъ, на то ωтповεдалъ и скутεчнε ся
усправεдливεлъ
[Пис]анъ у Варшавε, року тисяча шεстъ сотного мца априля двадцатъшостого дня ... * //
ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 81, арк. 1.
№ 64
Запис Івана Терлецького про анулювання всіх занесених скарг до Луцького гродського суду на
свого родича єпископа Луцько-Острозького Кирила Терлецького про невиплату йому винагороди за
довголітню службу та нанесення побоїв.
Луцьк, року 1600, липня 1.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 292-293. Мова староукраїнська.

Кінець цього документу має явні дефекти. Писар препелутав слова в реченнях, внаслідок чого текст став
малозрозумілим. Гіпотетична реконструкція кінця документу подана курсивом. Тут наводиться фактичний текст:
«...права, божо[...]дити бывали, сутъ и зоставати маютъ в шафованъю по волынская[...]нε и завεдованъю свεтоε
памεти королεвъ ихъ милости прод даваню ωд нас самыхъ прото тεжъ ω таковыε рεчи нигдε нидей ωдно ков
наших [...]εся справовати повинεнъ в чом ижεс εсти ωбжалованъ Про пεрεд нами [...] вышъ ωписаном сталъ,
на то ωтповεдалъ и скутεчнε ся успра то абыс [...]анъ у Варшавε, року тисяяча шεстъ сотного мца априля двад
вεдливелъ дня дцатъ шостого ...»
*
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№ 65
Лист п. Іллі Оранського про передачу Володимирській капітулі «доживотних» орендних прав
на частину маєтностей монастиря Св. Спаса — монастирських підданих у Володимирі та урочища
Радочиж. Прибутки з інших монастирських маєтків Оранський лишив за собою. Передача орендних
прав мала на меті покращити матеріальний стан монастиря. Згадується, що пани Оранські тримають
у посесії монастирські маєтності за привілеєм короля Сигізмунда Августа, підтвердженим королем
Сигізмундом ІІІ.
Володимир, року 1600, вересня 7.
Випис із актових книг володимирського земського суду від 7 лютого 1602 р.
...Я Гелияш Ωранский вhдомо чиню тым моим листом и сознанεмъ ижъ я трымаючи ив посεсии
будучи добръ духовных до манастыра Свεтого Спаса в мεстε Волод: налεжачих ωд свεтоε памεти
наяснεйшого короля Августа нεбожчикови Павлови Ωранскому ωтцу моεму и сыном εго Михайлу
Григорю и мнε Гεлияшови наданых а чεрεз тεпεришнεго наяснεйшого короля Жикгимонта Трεтεго мнε
потвεржоных тεды я хотεчи ωпатрити абы служба божая в том то манастыру Свεтого Спаса вовсεм
достаточноε ωпатрона была яко пεрεд тым зараз до посεсии пришεдши так и тεпεр пεвныε добра то εст
подданыε в мεстε Володмεрском будучиε томуж манастырови налεжачиε до того урочиско Радочиж
под мεстом Володимεром лεжачоε тому то манастырови и вεлεбной капитулε володимεрской способом
арεнъды доживотноε пущаю и чεрεз арεнду уступаю цалε и нεнарушоне на иншие добра духовныε собε
право и дεржанε зоставуючи водлуг правъ привилεюв и данины доживотноε мнε служачоε на што тоε //
сознанε моε арεнды вεлεбной капитулε Володимεрской даю и тоε до суду и книг зεмских волод сознатъ
и подат повинεн εстεм и буду на што ся рукою своεю подписую и пεчат свою прикладаю так жε и εго
мл пан Збожный Жулинский писар зεмъский бεлзъкий при том будучий за прозбою моεю на тоε сознанε
моε подписалсε и пεчат свою приложил
Дан у Волод року божого тисεча шεстсотного мца сεнтεбра сεмого дня
У того листу пεчати притиснεных двh а подпис рукъ тыми словы
Geliasz Oransky wlasna reka
Zbozny Zulinsky zemsky Belzsky Pisarz za prozba pana Oranskego...
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 14, арк. 233зв.-234.
№ 66
Свідчення возних про прибиття ними на ринку та на замковій брамі копій королівського універсалу
до всіх посадових осіб про негайнє виконання вироку баніції над архімандритом Жидичинського
монастиря Гедеоном Балабаном, накладеної на нього за відмову добровільно передати Жидичинський
монастир єпископу Луцько-Острозькому Кирилу Терлецькому.
Луцьк, року 1600, листопада 15.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 303-304. Мова староукраїнська.
№ 67
Свідчення возного про доставлення луцькому старості Миколаю Семашку напоминального листа
від луцького земського суду із закликом утриматися від виконання вироку баніції над архімандритом
Жидичинського монастиря Гедеоном Балабаном до рішення сеймового суду в його справі.
Луцьк, року 1600, листопада 15.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 304-306. Мова староукраїнська.
№ 68
Скарга возного Ісакія Долмацького про побиття його православними міщанами Володимира. За
свідченням скаржника, 5 січня 1601 р. він за дорученням митрополита Іпатія Потія разом із дияконом
прибув до православної церкви св. Василія щоб затримати й доставити до митрополита священика
Мартина, який всупереч забороні Потія продовжував відправляти богослужіння. Диякон затримав і
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відвів священика до митрополита, а возного, який на деякий час затримався біля церкви, схопили православні
міщани, піддані Андрія та Олександра Загоровських. Його жорстоко побили, пограбували та закривавленого
замкнули у згаданій церкві св. Василія. Свідчення возних про огляд ран на тілі п. Долмацького.
Володимир, року 1601, січня 5.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 306-308. Мова староукраїнська.
№ 69
Скарга Київського митрополита Іпатія Потія на насильницькі дії прихожан православної церкви
св. Василія у Володимирі. Згідно з його свідченням після затримання настоятеля цієї церкви о. Мартина,
якого він, Потій, наказав привести до себе для розстриження, міщани вдарили на сполох, жорстоко
побили возного Ісакія Долмацького, що намагався їх заспокоїти, та замкнули його в церкві. Після
цього митрополит, узявши із собою двох возних та юрбу «зацных людей, кнежат и панят», прибув до
церкви св. Василія, і відімкнувши її, звільнив возного, а потім виніс звідти Св. Дари та антимінс. За
словами митрополита, згаданий о. Мартин і після розстриження продовжував виконувати треби у
православних міщан Володимира. Свідчення возних у цій справі.
Володимир, року 1601, січня 6.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 308-311. Мова староукраїнська.
№ 70
Скарга Андрія та Олександра Загоровських на насильницькі дії митрополита Іпатія Потія.
Як свідчать скаржники, митрополит відрядив до церкви Св.Василія у Володимирі озброєних людей,
наказавши схопити й привести до нього священика о. Мартина. Після цього він його жорстоко побив
та розстриг, а на завершення вдерся до церкви і виніс звідти Св. Дари і антимінс.
Володимир, року 1601, січня 9.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 311-313. Мова староукраїнська.
№ 71
Позов на сеймовий суд Луцько — Острозькому єпископу Кирилу Терлецькому за скаргою архімандрита
Жидичинського монастиря о. Гедеона Балабана про напад на монастир та його пограбування.
Луцьк, року 1601, січня 30.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 314-317. Мова староукраїнська.
№ 72
Тестамент пана Михайла Груя з розпорядженнями про розподіл майна після своєї смерті. Між
іншим заповідає дві копи литовських грошей на церкву Різдва Христового у с.Купечів1 в якій має бути
поховане його тіло.
Лісин, року 1601, лютого 19.
Випис із актових книг Володимирського земського суду від 7 лютого 1602 року.
... Воймя Ωтца и Сына и Свεтого, Духа, свεтыя нεроздεлъные Тройцы станъся аминъ.
Я // Михайло Андрεεвичъ Кгруя чиню явно сим моимъ тестаменътомъ кому того будεт
потреба вεдати албо чтучи2 εго слышати сεс час и на потом завжды иж я будучи з допущεня божого
форый и правε на смεртелной постεли але εщε з доброе памεти и зуполного розуму моεго ωтписую
найпεрвεй то εсми бы Пнъ Богъ мεнε хотел дохвалы своее з сεго ста взяти а тεло мое грεшное з
душεю розлучитъ теды я наперве поручаю Богу сотворитεлюви душу свою а тεло мое грεшное,
1
Очевидно, йдеться про село Купечів володимирського повіту яке було власністю Володимиро-Берестейської
епархії.
2
Так в тексті.
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матка моя пни Сεмεновая Рεзановича в церкви Купεчовской Рожества Христова поховати мает
А у тому тежъ тая убогая маетностка которая мнε по ωтцу моεм нεбожчику пну Анъдрεю Круи
тая ωт матки моее пнεε Сεмεновое Резановича прийти бы мнε у вотдεлε мεла а иж я мεшкаючи з
молодости лεтъ моих в дому εго мл пна Сεмεна Рεзановича и при пнεй матцε моεй тое маетности
моее ωт их мл нε бралем до рук моих то εст грошεй готовых шабля срεбром правлεная и кони быдла
и риштунку иншого домовства што бы ωдно на мεнε з ласки матки моεε милое прийти мεло тую всю
маетност по животε моεм никому иншому всε ωд мала и до вεлика матце моεй милой пне Сεмεновой
Рεзановича пни Мари и брати моε рожону сыном пна Сεмεновича Рεзановича сим дестатлентом3
// моимъ ωстатнεй воли моεй ωтписую даю дарую вεчными часы ωтдаючи то ωт инших кровных
близкихъ повинных моих которие до тое маетностки моее николи вжε потрεбы жадноε мεти доходитисε
нε могут кромε матки моее милое и брати моεε рожоное с тоеж маетности матка моя на церковъ гдε
тεло мое поховают копъ двε грошεй по души моεй дати мает ω то всε такъ мεтъ хочу а нε иначεй,
А при томъ были и того добε4 вεдоми за устною прозбою моею пεчати приложити и руки свое
подписати рачили пновε и приятεлε ...... εго мл панъ Фεдор Ивановъский пнъ Богушъ Луковицкий пнъ
Станиславъ Луковски и свεщεникъ купεчовский ωтεцъ Лεвонтεй рожεствεнский А для лεпшое твεрдости
дестамεнту5 моεго я Михайло Кгруя пεчат свою приложил и руку свою подписал
Писан у Лhсинε року божого нарожεня тисεча шεстсотном пεрвом мεсεца фεвраля дεвятнадъцатого
дня.
У того листу пεчатεй чотыри а подпис рукъ тыми словы
Михайло Кгруя власною рукою
За устною прозбою пна Миколая Круи до того листу я Фεдор Ивановский пεчат приложил и
руку подписал власную
Stanislaw Lyszkowsky reka wlasna
Богуш Луковицкий власною рукою ...
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 14, арк.225зв.-226зв.
№ 73
Лист нунція Рангоні до кардинала Альдобрандіно у справі суспільно-релігійної ситуації в Речі
Посполитій. Між іншим, сповіщається про вороже ставлення до унії волинського воєводи князя Януша
Острозького.
Варшава, року 1601, березня 19.
Текст у виданні:
MUH. — Vol. I. — Romae, 1964. — P. 201. Мова італійська.
№ 74
Тестамент князя Лева Воронецького із розпорядженнями про розподіл його майна. Поряд з
іншим, підтверджує надання на церкву Св. Трійці маєтків у селах Татаринівці, Красний Луг, Юсківці,
Якимовці та Загірці. На церкву князь пожертвував також євангеліє та срібні речі. Згадується, що
храм Св. Трійці був зведений коштом Лева Воронецького і при ньому мав бути шпиталь.
Кременець, року 1601, жовтня 12.
(Документ без початку.)
[...] // ωсобливε маεтности моεε рухомоε над тую малжонцε моεй пεрвε записаноε то εст
золота сεрεбра грошεй готовых в положεню гдε колвεкъ будучих такжε цины миди стада быдло
гумεн пасεкъ и инших зборов вшεляких спрятов домового и збожа вовсих имεнях моих в гумнεх
зложоного и на полю засияноε и долгов моих сумъ пиняжных на маεтностях записаных и на ручных
записах ωт пεвных ωсобъ мнε винно зосталых которую я сам ωсобливε кром малжонки моεε и з

Так в тексті. Має бути «тестаменътом».
Так в тексті. Має бути «добрε».
5
Так в тексті. Має бути «тестамεнту».
3
4
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особливых провεнтов моих набыл тую так росправую и тым тεстамεнтом ωстатнεε воли моεε
записую
Напрод што ся дотычεт сумъ пиняжных готовых и в положεню гдε колвεк будучих такжε
золота сεрεбра шат пεрεл клεйнотов цини мhди стад быдла конεй εздных ринштунковъ збож
гумεн пасεк и инших спрятов домовых што ωдно рεчю рухомою мяноват и называт можε так
жε сумы пнзεй тисячи копъ грошεй литовских мнε ωт малжонки моεε наймεню Татариновцах
Якимовцах на Красной Луцε записаноε то я всε яко ся вышεй помεнило так жε и тую суму
пнзεй тисячу копъ грошεй литовских с посεсиεю тых добр Татариновεц Якимовεц и Красноε
Луки до ωтданя εε ωт потомковъ нεбожчика пна Кунавского малжонцε моεй милой панε
Маринε Σловичовнε с Кунεва даю дарую и вεчнε нинεшним тεстамεнтом записую и право
всε на тую суму тисячу копъ грошεй литовских ωт нεε на нεм влитоε и мнε служачоε на
помεнεную малжонку мою вливам кром сумъ толко инших ωт пεвных ωсоб мнε винныхъ и
на маεтностях уищоных и рεчεй рухомых нижεй в том тεстамεнтε моεм помεнεных и пεвным
ωсобам записаных до тых малжонка моя ниц мεти нε маεт, и ωвшεм право εε жадноε на
них заходит нε можεт алε толко тыми рεчами рухомыми и сумами пиняжными ωт мεнε εй
записаными малжонка моя милая водлε воли своεε шафоват и уживат ма
А што ся дотычε частεй моих имεнεй сεла Татариновεц сεла Якимовцов сεла Красно
Луки сεла Юсковεц сεла Загорεц малжонцε моεй по ωтцу правом дεдичным пророжоным
налεжачих а ωт нεε мнε вεчностю записаных // тую част мою дεдичную ωт малжонки
моεε мнε волности записаных в тых помεнεных имεнях в людεх кгрунтεх ставах млынεх и
вовсих пожитках и приналεжностях их на цεрковъ Татариновскую чεрεз мεнε змурованую
заложεнε Свεтоε Тройци гдε тhло моε лεжати будεт для фалы божоε и хованя при нεй слуг
цεрковных и убогих шпиталных абы сε в нεй уставичнε фала божεя ωтправовала и множит
могла даю дарую и нинεшним тεстамεнтом ωстатнεε волεю моεю вεчнε записую а подавцεю
дозорцεю и властитεлεм тых добр малжонку мою до живота εε чиню и нинεшним тεстамεнтом
εε назначамъ а по животε εε вεлможного пна εго млсти кнжати Януша Збаразского воεводы
браславского старосту крεмянεцкого а по εго млти потомки с чадки εго млсти поки ωдно з
потомков с чадков εго млсти по εго млсти ставит будεт таковы способом жε малжонка моя
милая до живота своεго а по животε εε εго милост пан воεвода браславский такжε потомки и
щадки εго млсти поки ωдно их по εго милост будεт тую цεрков Татариновскую и тыε добра
вышпомεнεныε в дозорε шафунку ωборонε ωпатръности своεε мεти и духовных до тоε цεркви
подават з доходов и всих пожитков их тых добр свεщεников дяков водлε потрεбы для фалы
божεε такъ жε и убогих шпиталных при той цεркви Татариновскоε ховат так жε ...... цεрковныε
до нεε справоват потрεбами достатками и ωхεндоствы вшεлякими тую цεрковъ ωпатроватъ
якобы уставичнε яко наповажнεй быт можε в нεй фала божεя ωтправовала и множила
До того ωсобливε на тую цεрковъ Татариновскую Свεтоε Тройци записую и сим
тεстамεнтом ωстатнεε воли моεε дарую εвангεлиε срεбром ωправноε а на ωбрады цεрковныε
з рεчεй моих рухомых вышпомεнεных кубокъ срεбрный позлотистый лышку срεбрную
позолотистую до того кубка так жε и нахрεст срибрный той жε цεркви срεбрный ковшъ ......
...... ...... срεбра с которого можε хрст срεбрный зробит то всε на тую цεрков Татариновскую
// записую што всε малжонка моя по животε моεм до тоε цεркви ωтдати маεтъ и повинна
будεтъ
Што сε дотычεт сум пиняжных которыε я за пεвными записы на маεтностях записаныε
так жε на записεх ручных в пεвных ωсобъ маю а мεновитε сумы εго млсти пна воεводы
браславского на маεтности Пинской мεновитε сεлε Сушнε сεлε Свашчовичах а сεлε Стаховε
записом ручным внεсεною трох тисεчε и двох сот золотых полских такъ жε тεж сумы пнзεй
полпεти тисячεй золотых полских у мεнε чεрεз εго млстъ пна воεводу браславского позычоноε
и наимεнях Нижковцах Загорю Панасовцε ωбычаεмъ заставным внεсεноε и уищоноε в которых
сумах я тыε добра ωт εго млсти аж до того часу дεржал тεды я тыε сумы то εст суму на
тых имεнях Пинских внεсεную и тыε имεня в нεй по животε моεм εго млсти кнжати Юрю
Збаразскому старости пинскому нинεшним тεстамεнтомъ даю дарую и вεчнε записую и всε
право своε на εго млсти вливам
А суму пнзεй полпεтε тисачεй золотых полских наимεнях Нижковских мнε внεсεную
и уищоную и тыε добра в нεй я εго млсти кнжати Криштофу Збаразскому воεводичу
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браславскому даю дарую и нинεшним тεстамεнтом моим вεчнε записую вшак жε их милост
кнжата Збаразскиε кождый з их млсти тых добръ и сум поки в них тыε добра дεржати будεтъ
малжонцε моεй панε Маринε Σловичовнε с Кунεва на кождый рокъ до живота εε албо до постя
замужъ по сту золотых давати маютъ и повинны будут
А што сε тεж дотычεтъ частεй моих воимεню Сεрεдцу и присεлках в учасников
сεрεтεнских вεчностю покупεных тыε части всh з их всими приналεжностями и пожитками
по животε моεм εго млсти кнжати Криштофу Збаразскому даю дарую на всh потомныε часы
нинεшнεм жε тεстамεнтомъ вичнε записую и тыε всh права на тыε всh части мнε налεжачиε и служачиε
на εго млсти вливаю а ωсобливε тому ж εго мл кнжати Криштофу Збаразскому з рεчεй моих // рухомых
вышпомεнεных записую даю дарую мhлницу и наливку срεбрную позлотистую што всε εго милост с
тых рεчεй моих рухомых малжонка моя милая дат маεт и повинна будεтъ
Так тεж што сε дотычεтъ сумы пнзεй на Вεрεщаках и присεлках Лεдоховцε ωт тогож εго млсти
пна воεводы браславского ωбычаεм заставным мнε записаноε полторы тисεчи золотых которую я пεрвε
того малжонцε моεй записал которыε добра ωт мεнε εго милост пан воεвода браславский Прεвдою
дεржал тεды тою ωстатнεю волεю моεю так мсти хочу абы εго милост пан воεвода браславский тыε
добра Вεрεщаки с тым присолком Прεвдою до живота малжонки моεй дεржал и уживалъ а на кождый
рокъ з них малжонцε моεй нε вεдлε арεнды своεй алε тылко по сту золотых полских до живота εε давал
а по животε εε тую суму с тых добр кому ωна εε ωтпишεт ωтдати маεт и винεн будεт а по εго млсти
потомство εго млсти
При том тεжъ што ся дотычεт добръ Панковεц которыε я ωт брата своεго кнзя Матыса Вороницкого
за пεвным правом своим против постановεня моεго дεржу тεды тоε имεнε Панковци имεнε Бабьε водлε
записовъ моих пεрших и того тεстамεнту так жε малжонцε моεй милой по животε своεм записую даε
даруε1 и право своε всε за которым я тыε добра дεржал на малжонку мою вливаю маεт и волна будεт
малжонка моя за тым жε правомъ моимъ и за сим тεстамεнтом тых добр Панковεц и Бабεго дεржати
и вшεляких пожитков з них уживат из братом моимъ князεм Матысом водлε воли своεε вшεлякоε
постановεнε ωных чинит и водлε воли своεε кончит
Которого того тεстамεнту ωстатнεε воли моεε я εкзεкутором и ωпεкуном старшим и головнεйшим
до того всεго вεлможного пна кнжати Януша Збаразского воεводу браславского старосту крεмянεцкого
// записую и εго млсти малжонку мою и всю маεтност вышпомεнεную в опεку ωборону и ωпартност
поручаю унижонε и покорнε εго млсти прошу абы εго милост звыклоε милостивоε ласки и доброти
своεε панскоε против мεнε то для мнε умнал и тоε праци поднявшисε малжонцε моεй милой и всεй то
маεтности милостивым паном и ωпεкуном ωборонцεю быти рачил а при εго мл тεж за ωпεкуны толко
малжонцε моεй пна Макара Лидоховского писара а пна Яна Либишεвского водлε послуги и праци вовсих
потрεбах малжонки моεй пна Мартина Кротовича назначаю и их млсти прошу абы их милост до εгож
млсти за ωпεкуны малжонцε моεй быт из εго милостю паном воεводою браславским малжонку мою
ωт кривдъ боронили на то εсми малжонцε моεй милой панε Маринε Кунεвской дал сεс мой тεстамεнт
ωстатнεε воли моεε с пεчатю ис подписом руки моεε
А при том справованю того тεстамεнту ωстатнεε воли моεε были и того добрε свεдомы их мл
пановε а приятεли моε то εст εго милост ксондзъ Станислав зε Жова плεбан крεмянεцкий εго милост
пан Томаш Бεлεцкий подстарости крεмянεцкий εго милост пан Станислав Нεкоцкий которыε будучи
того всεго добрε свεдомы за устною и ωчεвистою прозбою до сεго тεстамεнту ωстатнε воли моεε
пεчати своε приложит и руки власныε подписат рачили
Писан у Крεмянцу року ωт нарожεня Исус Христа Сына Божого тисяча шεстсот пεршого мсца
ωктεбра второгонадцат дня
У того тεстамεнту пεчатεй чотыри и подпис рук тыми словы
Lew Zbaraza Woronicky Soltanowicz wlasna reka swa
Xiad Stanislaw pleban krzemienecky [re]ka swa
Thomasz Bielecky podstarosci krzemienecky [reka swa] //
Stanislaw Niegocky reka wlasna ...
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 14, арк. 808-810зв.
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Так в тексті.
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№ 75
Повторна заява Івана Терлецького про недійсність поданих ним раніше скарг на єпископа ЛуцькоОстрозького Кирила Терлецького щодо невиплати винагороди за службу та нанесення побоїв. Лист короля до
старости луцького Миколая Семашка з розпорядженням знищити в актових книгах скарги Терлецького.
Луцьк, року 1602, січня 20.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 317-320. Мова староукраїнська.
№ 76
Документи про розгляд справи між уніатським митрополитом Іпатієм Потієм та панами
Олександром і Андрієм Загоровськими у справі про винесення останнім із церкви св. Василія у Володимирі
Св. Дарів та антимінсу. Рішення суду у цій справі.
Володимир, року 1602, січня 30.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 320-324. Мова староукраїнська.
№ 77
Документи про розгляд справи між панами Олександром і Андрієм Загоровськими та возним
Ісакієм Долмацьким. Возного звинувачували в нападі спільно з митрополитом Іпатієм Потієм на церкву
св. Василія у Володимирі та арешті священика.
Володимир, року 1602, січня 30.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 326-327. Мова староукраїнська.
№ 78
Протест володимирського гродського писаря та слуги князя Костянтина Острозького Станіслава
Кандиби на п. Андрія Дахновича. Останній спочатку був слугою князя Костянтина Острозького, знав
таємні плани православних супроти уніатів, згодом перейшов на службу до митрополита Іпатія
Потія і виступив на його захист у процесі з панами Загоровськими.
Володимир, року 1602, січня 31.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 328-329. Мова староукраїнська.
№ 79
Скарга від імені митрополита Іпатія Потія на пана Бенедикта Гулевича, який наказав позривати
зі стін володимирської ратуші митрополичі універсали про вигнання з країни підданого баніції
архімандрита православного Супрасльського монастиря о. Іларіона Масальського. Скаргу подав
служєбник Потія п. Павло Шинський.
Володимир, року 1602, березня 22.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 330-331. Мова староукраїнська.
№ 80
Лист Київського митрополита Іпатія Потія до канцлера Великого князівства Литовського Лева
Сапєги у справі своєї суперечки з княгинею Марушею Збаразькою за церкву св. Іллі у м. Володимирі.
Стверджує, що княгиня, будучи православною, незаконно вилучила з — під його юрисдикції згадану
церкву разом із маєтностями та підданими. Просить надіслати йому виписку з коронної метрики про
підтверджєння права подавання цієї церкви не світськими особами а єпископом Володимирським.
Купечів, року 1602, травня 16.
Текст у виданні:
ADS. — Vol. 1. — Lwow, 1892. — S. 320-322. Мова польська.
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№ 81
Лист митрополита Іпатія Потія до канцлера Великого князівства Литовського Лева Сапєги
щодо своєї суперечки з княгинею Марушею Збаразькою за церкву св. Іллі у Володимирі. Просить знайти
в архіві коронного скарбу підтвердження привілею короля Августа ІІ попові Тишкові Конаховичові на
церкву св. Іллі від 28 жовтня 1566 р. В даному привілеї зазначається, що право подавання названої
церкви належить Володимирському єпископові.
Берестя, року 1602, серпня 23.
Текст у виданні:
ADS. — Vol. 1. — Lwow, 1892. — S. 323-324. Мова польська.
№ 82
Лист митрополита Іпатія Потія до канцлера Великого князівства Литовського щодо своєї
суперечки з княгинею Марушею Збаразькою за церкву св. Іллі у Володимирі. Просить віднайти випис
із коронної метрики про належність права подавання цієї церкви єпископам Володимирським. Пише
також про віднайдення у Холмі пергаментного листа одного з творців Флорентійської унії Київського
митрополита Ісидора.
Володимир, року 1602, серпня 27.
Текст у виданні:
ADS. — Vol. 1. — Lwow, 1892. — S. 336-337. Мова польська.
№ 83
Скарга від імені єпископа Луцько-Острозького Кирила Терлецького на міщан та бурмістра
м. Луцька, які вдерлися до церкви св. Михайла «за Глусцем» і пограбували її. Наводиться перелік
пограбованого майна. Скаргу подав «инстикгатор духовный» кафедрального собору св.Івана Богослова
Василій Микулицький. Свідчення возного в цій справі.
Володимир, року 1602, жовтня 16.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 331-332. Мова староукраїнська.
№ 84
Лист митрополита Іпатія Потія до канцлера Великого князівства Литовського у різних справах.
Між іншим, торкається теми своєї суперечки з княгинею Марушею Збаразькою за церкву св. Іллі у
м. Володимирі.
Володимир, року 1602, листопада 26.
Текст у виданні:
ADS. — Vol. 1. — Lwow, 1892. — S. 351-353. Мова польська.
№ 85
Лист митрополита Київського Іпатія Потія до канцлера Великого князівства Литовського Лева
Сапєги у різних справах. Йдеться, між іншим, про події на Волині, де активно виступив проти унії
шляхетський сеймик у Луцьку. Потій стверджує, що це сталося за ініціативою кременецького підкоморія
Боговитина, який, хоч і є двоєжонцем, давно хоче стати єпископом або митрополитом.
Берестя, року 1603, січня 11.
Текст у виданні:
ADS. — Vol. 1. — Lwow, 1892. — S. 362-364. Мова польська.
№ 86
Лист кардинала Альдобрандіно до нунція в Польщі Рангоні про Іллю Мораховського та про
закінчення ним навчання в Римі.
Рим, року 1603, березня 29.
Текст у виданні:
MUH. — Vol. I. — Romae, 1964. — P. 215. Мова італійська.
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№ 87
Лист митрополита Київського Іпатія Потія до канцлера Великого князівства Литовського Лева
Сапєги у церковних справах. Пише, зокрема, про свої складні стосунки з єпископом Луцько-Острозьким
(Кирилом Терлецьким), який ображений тим, що не став митрополитом. З цього приводу зазначає,
що маєтки Луцько-Острозької єпископії варті маєтків Київської митрополії та ВолодимироБерестейської єпископії разом узятих, які перебувають під його, Потія, керівництвом. Згадує про
убогість митрополичих прибутків. Так, якщо раніше вони давали 1 тис. злотих, то зараз він не
отримав і 500. Пише також про свою суперечку з княгинєю Марушею Збаразькою за церкву св. Іллі у
Володимирі.
Рожанка, року 1603, квітня 5.
Текст у виданні:
ADS. — Vol. 1. — Lwow, 1892. — S. 365-369. Мова польська.
№ 88
Лист представників волинської шляхти до короля й Сенату, в якому вони дають згоду на унію та
новий календар, а також висловлюють вдячність діячам з’єднання. Документ, серед інших, підписали:
воєвода новогрудокський Федір Скумін-Тишкевич, князь Юрій Чарторийський, володимирський земський
писар Юрій Овлочимський, луцький гродський писар Остафій Єло-Малинський та ін.1
Люблін, року 1603, травня 13.
My Rady Stanu Duchownego y Swieckiego a Obywatele Woiewodztwa Wolynskiego y inszych Powiatow
ktorzysmy sie nizey w tym liscie Naszym Jmionami podpisali y zapieczetowali Oznaymuiemy y ku wiadomosci
Waszey Krolewskiey M. Naszemu Milosciwemu Panu y wszyskiemu Senatowi Jch Mosciom Panom Radom
Duchownym y Swieckim donosimi Jz co dzieia sie niemale y niepotrzebne wasni y zamieszanie w rzeczach
Swietych Blogoslawionych od Pana Boga nam y wszytkiemu Chrzescianstwu ku Zbawieniu danych. Czego
Przodkowie Naszi zdawna zadali y my Potomkowie ich dawno pragneli miec. A iz Pan Bog za Sczesliwego
Panowania y Starania ote Swieta Jednosc W.K.M.P.N.M. zdarzyc raczyl ziednoczenie Cerkwie S. wschodney
Greckiey Religiaey Naszey z Kosciolem Swietym Rzymskim z czego nie tylko iz nam Pan Bog Wszechmogacy
tego doczekac tey S. Jednosci y Zgody dac raczyl wszyscy Jednostaynie Wszechmocnosc odkupicela Naszego
chwalimy y chwalic za to nieprzestaiac winismy. Ale y tym osobom Duchownym co sie o to z nielitowaniem
zdrowia y prace utrat swych niezaluiac starali dziekowac winnismy y dziekuiemy. Maiac ich za prawdziwych
chwalcow Bozych y Episkopow naszych na ktorych iz niektore // osoby spulkowawszy sie z Ludzmi roznych
wiar niewinne zwasniwszysie sa przeciwni tey Swietey Sprawie. My tedy iako posluszni synowie Cerkwi
Bozey miluiac te Swieta Zgode Jednosc y w niey chcac trwac prosimy W.K.M. y wszytkiego Senatu Aby ta
Swieta Unia Jednosc nietargana y ni w czym nie byla naruszona. A przytym y o Kalendarz Nowy Unizenie
prosim abysmy wzadney mieszaninie y niezgodzie niebyli (gdyz Kalendarz nie iest Artykul Wiary) abysmy
tak iako y pierwey bywalo pospolu y ziednego Swieta Nasze Religiey Greckiey obchodzili y Swiecili. A
przeciwnicy tey Swietey Zgody izby przyimowani y sluchani niebyli prosimy. A przy tym wierne Poddanstwa
Nasze Maiestatowi W.K.M. Pana Naszego Milosciwego zalecamy. Pisan w Lublinie dnia Trzynastego Maia
Roku Tysiacznego szescsetnogo trzeciego.
U tego Originalnego Spisu te sa podpisy. Theodor Skumin Tyszkiewicz woiewoda Nowogrodzki wlasna
reka. Jerzy xiaze Czartoryskie z Czartoryska m.p. Jendrzy x. Kozyka reka swa. Frydrych Tyszkiewicz z
Logoyska reka swa. Gregory xiaze Czetwenski reka swa. Benedykt Gulewicz reka wlasna. Jerzy Owloczymski
Pisarz ziemski Wlodzimierski. Jarosz Tyszkiewicz reka swa. Jan Kozieka reka swa. Jan Lahodowski reka swa
wlasna. Jerzy Kolniowski reka swa. Tomasz Zorawnicki reka swa. Jan Nowosielecki m.p. Ostafy Jelowicz
Malinski wlasna reka. Fedor Wilezowski reka swa. Jan Zorawnicki wlasna reka. Konstanty Kolpitowski reka
swa. Stanislaw Piotrowski reka wlasna. Alexander Kolpitowski reka. Iwan Terlecki reka. Adam Botryzewicz
Jakowicki reka swa. Fedor Jakowicki reka swa. Adam Wielaticki Pisarz Ziemski Pinski. Adam Burkacki wlasna
reka. Andrzey Podhorodenski. Jerzy Szymkowicz — Szklenski. Symon Bobicki reka swa. Fedor Terlecki reka.
Adam Wieknzynski reka. Roman Terlecki reka. Filon Mikulicki wlasna reka. Gabryel Kraszenski reka wlasna.
Jachim Osczowski. Jan Nowosielski m.p. W Jechowski reka. Jarosz Tur wlasna reka. Stephan Rusianowicz
1

З технічних причин звірити текст з оригіналом не вдалося. Великі та малі літери згідно з оригіналом.
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Berestecki reka swa. Jan Swiszczewski. Jarosz Kalusowski. Filon Rusinowicz Berestecki reka. Jan Bylicki
reka. Janusz Koszka Zurawicki reka wlasna. Roslan Stownicki reka. Fridrich Jakowicki reka swa. Michal
Krogulecki reka swa. Fedor Wo...nski reka. Jwan Chrynycz m.p. Jerzy Likowiecki reka wlasna. Mikolay
Zbaraski reka. Piotr Dowgird reka. Mateusz Koszka reka. Samuel Lepiesowicki m.p. Garasim Koszka m.p.
Stanislaw Bylecki reka. Gregory Lepiesowicki reka swa. Alexander lepesowicki reka. Jan Bylecki m.p. Piotr
Lepiesowicki reka swa.
Colloquium Lubelskie. — [Lwow, 1680]. — S. 37-38.
№ 89
Декрет Люблінського трибуналу за скаргою пана Яна Цимінського про згвалтування єпископом
Луцько-Острозьким Кирилом Терлецьким його служебниці дівки Палажки. Сталося це за свідченням
Цимінського у єпископському маєтку Фалимичі 1 лютого 1594 р. Трибунальський суд звільнив Кирила
Терлецького від звинувачень у згвалтуванні.
Люблін, року 1603, травня 23.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 335-338. Мова староукраїнська.
№ 90
Декрет Люблінського трибуналу за скаргою панів Загоровських у справі про вторгнення
митрополита Іпатія Потія до православної церкви св. Василія, внаслідок якого було розстрижено
священика Мартина, винесено антимінс та Св. Дари. Люблінський трибунал зняв звинувачення з
митрополита Іпатія Потія.
Люблін, року 1603, травня 30.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 338-340. Мова староукраїнська.
№ 91
Лист Апостольського нунція в Польщі Рангоні до кардинала Альдобрандіно про діяння на користь
з’єднання волинського князя Юрія Чарторийського, завдяки якому до унії приєдналися 200 шляхтичів.
Краків, року 1603, травня 31.
Текст у виданні:
MUH. — Vol. IX–X. — Romae, 1971. — P. 261. Мова латинська.
№ 92
Лист митрополита Київського Іпатія Потія до канцлера Великого князівства Литовського у
різних справах. Пише, між іншим, про свою суперечку з княгинею Марушею Збаразькою (Загоровською)
за церкву св. Іллі у Володимирі. Сповіщає про одужання князя Костянтина Острозького, який відновив
боротьбу зі з’єднанням.
Берестя, року 1603, червня 23.
Текст у виданні:
ADS. — Vol. 1. — Lwow, 1892. — S. 373-374. Мова польська.
№ 93
Лист митрополита Київського Іпатія Потія до канцлера Великого князівства Литовського щодо
своєї суперечки з княгинею Марушою Збаразькою (Загоровською) за церкву св. Іллі у Володимирі.
Рожанка, року 1603, липня 4.
Текст у виданні:
ADS. — Vol. 1. — Lwow, 1892. — S. 375-376. Мова польська.
№ 94
Тестамент пана Михайла Мелешка-Микулицького з детальними розпорядженнями щодо
розподілу своїх маєтків на Волині та Литві між дітьми та дружиною. Серед іншого, жертвує 2 волоки
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поля на церкву в с. Микуличі в якій має бути поховане його тіло. Тестамент, у числі інших, засвідчив
митрополит Іпатій Потій.
Микуличі, року 1603, грудня 21.
Випис із актових книг володимирського гродського суду від 11 лютого 1606 р.
... Воймя Ωтца и Сына и Светого Духа амин
Ку вечной памети нехай ся станет.
Иж памет людская ест слаба такиж всh речи з нее сплывают и в запаметанε людскоε
приходят и для того всh речи писмом ствержены бывают а иж на свете на чоловhка каждого
ничого не ест певнейшого ωдно хороба а по хоробе смертъ которая уставичне на члвика хитро
дыблет
Про то я Михайло Мелешко Микулицкий будучи ωт Пна Бга навежон хоробою в которой
будучи певнейший смерти а нижли живота упатруючи то абы по зостю моεм с того мизерного света
жадноε затрудненε и не снастки в дому моεм не были и хотечи то мити абы малжонка моя милая
пни Катерина з Кграева з детками моими спокойне мешкала за доброε памети и зуполност розуму
своεго таким есми порядок тым тестаментом ωстатнее воли своεε в дому своεм учинил напервей
душу мою в моц и въ ωпеку Пну Бгу всемогусчому поручаю а тело моε за старанем малжонки моее
в церкви Микулицкой водле порядку и звычаю релии нашее греческоε мает быти поховано на
которую то церков для розмноженя хвалы бжее даю дарую и тым тестаментом ωстатнее воли моее
записую войменю моем Микуличах волок две которых свесченници при той церкви мешкаючие
мают спокойне уживати
А ижем я мешкаючи в стане малженском з малжонкою моεю милою час немалый вшелякоε
// учтивости поволности и милости малженскоε дознал теды и маетности мое всh волынскоε и
литовские лежачие и рухомые ωна малъжонка моя вышменованая пни Катерина Кграевского мает
спокойне держати и ωных уживати и всим водле налепшого ...пченя своεго рядити аж до взросту
лет зуполных сына моεго молодшого Станислава которые всh маетности моε малжонка моя держачи
мает и будет повинна детками моими з нею спложоными ωпекатися на науку им стоε маетности
накладати даючи им устивоε водле стану их выхованε и цвиченε та иже теж повинна будет дочки
вывеновати
Которым то дочкам моим посагу певного зо всих маетностей моих литовских и волынских
тым тестаментом моим записую кождой з них по три тисечи золотых полских то ест гршей
готовых по две тисечи золотых полских а в выправе в золоте в серебре в перолах в шатах и в
иншом ωхендозтве по [ти]сечи золотых полских а если бы малжонка моя вышпомененая с того
света дочок моих не вывеновавши зешла теды сынове моε з маетностей моих водле тестаменту
моεго дочки моее венова[ти] и ωным выправу дати мают и будут повинни чого их млст пнве
ωпекуновε // ωт мене в том тестаменте моем ωписаныε с пилностю мают дозрет и если бы што
не хентного по сынах моих против дочок моих а сестръ их ωбачили теды моцни буду их млст
ωдлучивши што на то з маетностей моих водле того тестаменту моεго дочки мое вывеновати
и выправити а сынове моε в том их млст жадноε переказы и трудности задавати нε мают ани
маючи будут
А коли сынове моε всh лет своих зуполных дойдут и ωтчизною своεю делитися будут хотети
теды малжонце моей милой даю дарую и тым моим тестаментом ωстатнее воли моεε записую
водле першого запису моего ей ωт мене даного на йменю моем Девятковичах и на всих приселках
до него належачих в повете Слонимском лежачом даю дарую доживотноε мешканε которую то
маетност мою выш помененую и всh пожитки до нее належачие малжонка моя милая так же и
иншие маетности з нею купленыε и набытыε по животе моεм до живота своего мает спокойне
держати и ωных без вшелякого затрудненя и перена... баня до живота своεго уживати а по животе
ее сынове моее Василей Ян Грегорей Станислав тыε всh маетности моε межи себе ровно поделити
мают
А што ся дотычет сумы пнзей шести сот копъ [г]рш личбы литовскоε через малжонку мою
в дом мо[й] внесеноε которуюм я ей малжонце моей записом певным ...стин и записан на половици
именя моεго Микуличи в повете Володимерском лежачом а [д]ругую суму пнзей шестсот коп грш
литовских при венку ей малжонце моей тым же записом моим записалом // и устилом доживотное
мешканε найменю моεм Девятковичах и на всих добрах до него належачих в повете Слонимском
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лежачом записалом теды тым тестаментом ωстатнее воли моее тую суму пнзей шестсот коп гршей
литовских личбы при венку з ыменя моεго Дεвятковского зношу а прилучивши ее до першоε сумы
шести сот коп грш литовских личбы внесеня малжонки моεε на тоежъ имене моε Микуличи всh сполна
вношу и тую всю суму пнзей дванадцат сот коп грш личбы литовскоε сполне злучаю в которой то
меновано суме пнзей дванадцати сотъ копах гршей личбы литовскоε малжонка моя вышмεнованая мает
имене моε Микуличи держати и ωного уживати водле воли и уподобаня своεго аж до зуполное ей
заплаты и уисченя тоε сумы пнзей ωт сынов которою сумою пнзей волно будет малжонце моей яко
хотечи шафовати и водле уподобаня своεго кому хотечи ωтдати и даровати
А што ся дотычет речей рухомых гршей готовых золота серебра перел и клейнотов шат коней
ездных стада ...... быдла рогатого и не рогатого тым всим я малжонку мою дарую волно ей ты[м] всим
яко хотечи шафовати и ωна с того сыном и повинным моим жадное личбы чинити не будет повинна
долги мое всh малжонка моя з добръ моих платити повинна так же теж и долги которыε на розных
ωсобах мает у Литви нε кто инший тол[ко] ωна малжонка моя выправити маетъ а иж кождой вдове
и сероте ест реч потребная // до вшеляких трудностей и ωт кривдъ ωбороненя мети ωпекуны теды
я постерегаючи то абы малжонка моя з детками моими в долеглостях своих утечку и ωборону мела
теды наперед з детками моими въ ωпеку и ласкавую ωборону Пну Бгу всемогусчому поручаю и их
млсти пну Иванови Мелешкови маршалкови εго кр млсти подкоморому мозырскому стриеви моεму
пну Кондратови Мелешкови кнзю Андрееви Козhце брату моεму а пну Станиславу Раковскому и пну
Абрамови Лысаковскому швакгром моим уфаючи ласце их млсти иж их млст яко при животе моεм
будучи на мене ласкавыми пни для потребы моεε самых себе литовати не рачили там же и по животе
моεмъ малжонце и деткам моим ласкавыми пны и ωборωнцами у кривдах и долеглостях их будутъ а
слугам моим малжонка моя кождому ведлуг заслуг их повинна будет заплатити и для лепшее веры и
твердости до того тестаменту моεго печат есми свою приложил и руку власную подписал до которого
за устнεю прозбою моεю их млст пн вер приятели моε в Бозε велебный ωтец Ипатей архиεпископ
Киεвский и Галицкий εпископ Володимерский пан Василей Семашко хоружий земли Волынскоε пан
Ян Потей а пан Иван Яковицкий и возный εнерал воеводства Волынского который при справованю того
тестаменту был шляхетный Федор // Мойсеевич печат свою приложил
Писан у Микуличах року тисеча шестсот третего мца декабра двадцат первого дня
У того тестаменту печатей притисненых шест а подпис рук в тые слова:
Михайло Микулицкий рукою власною,
Ипатей Архиепископ яко прошоный припечати своей руку подписалъ
Василей Семашко хоружий земли Волынскоε
Ян Потей рукою власною
Иван Яковицкий рукою власною ...
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 38, арк. 108зв.-111.
№ 95
Лист Папи Климента VIII до волинського князя Костянтина Острозького, в якому стверджується,
що з’єднання Української Церкви з Римською переслідує благородну мету — відновлення порушеної
єдності християнського світу. Заперечує наявність інших, прихованих причин з’єднання з боку
Апостольської Столиці. Закликає князя приєднатися до унії.
Рим, року 1604, квітня 3.
Текст у виданні:
MUH. — Romae, 1971. — Vol. IX–X. — Doc. 207. — P. 275-276. Латинська мова та польський
переклад.
№ 96
Протестація о. Андрія, священика уніатської церкви св. Симеона в с. Фалимичі, про розгром і
пограбування єпископського маєтку слугами пана Адама Буркацького. Свідчення возного в цій справі.
Володимир, року 1604, квітня 6.
Року тисεча шεстьсотъ чεтвεртого
Мсца априля шостого дня
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На врядε кгродскомъ в замку εго королεвскоε млсти Володимεрскомъ пεрεдомною Анъдрεεмъ
Мисεвскимъ буркграбимъ и намεстникомъ подстароства Володимεрского ωповεдал и протεстовался
свεсчεнникъ фалимицкий богомыслный ωтεцъ Анъдрεй сεмиωновский имεнεмъ в Бозε вεлεбного εго
мл ωтца Кирила Тεрлεцкого εпископа Луцкого и Ωстрозского и всεε капитулы цεркви соборноε Луцкоε
свεтого Иωана Богослова на противко урожоному пну Адамови Буркацкому ω то
Ижъ дεй року тεпεръ идучого тисεча шεстисот чεтвεртого мсца марца двадцат сεмого дня
мεнованый пан Буркацкий пробачивши права посполитого и винъ в нεмъ ωписаныхъ наславши моцно
кгвалтомъ наймεнε цεрковноε замочокъ або дворъ εпископъства Луцкого Хвалимицкий швакгра
своεго пна Выпиского зъ слугою своимъ Анъдрεεмъ Стрыжовскимъ и з ыншими многими слугами и
помочниками своими также и с поддаными своими з волости Локацкоε которых было болшε ста чоловεка
з возами тамъ жε приεхавши // до того двора фалимицкого чεляд всю которая там в томъ дворε была
розогнали а никоторых побивши помордовавши дом зεкрвавивши маεтность всю што ωдно знайти
могли в коморах в гумънε и всε домовство куры гуси побрали и до пана Буркацкого ωтпровадили ω
што всε мεнованый свεщεник довεдавшися ω маεтности на тот час при томъ кгвалтε побраноε такжε
ω имεнах и назвисках слугъ и помочников пна Буркацкого ширшую протεстацию до книгъ подат и
фεровался а на тот час просил о приданε возного на ωглεданε того кгвалтовhного яханя такжε побитя
и поранεня чεляди дворноε я εму придал на то возного εнεрала воεводства Волынского шляхεтного
Исакия Долмацкого который на той справε бывши пεрεдомною ωчεвисто зознал тыми словы
Ижъ року тεпεридучого тисεча шεстьсотъ чεтвεртого мсца марца двадцать ωсмого дня был εсми
на справε и потрεбε εго мл ωтъца Кирила Тεрлεцкого εпископа Луцкого и Ωстрозского и капитулы
цεркви соборноε Луцкоε в маεтности их мл в дворε хвалимицкомъ там жε за ωказанεмъ свεсчεнъника
фалимицкого ωтца Анъдрия сεмиωновского видиломъ знаки кгвалту то εстъ до комор пр[...]боε зо
коблями поωттинаны такжε дворника тамошнεго // Якуба видиломъ збитого змордованого в кототого1
ран синих ωбушкомъ битых по пълεчах нεмало было такжε и дворничку Ганну бεлую голову ста[oεчную]
видиломъ збитую змордованую кийми и ωбушками а сторожа дворного Полуяна видиломъ такъжε
збитого зранεного и ωповедали мнε вся чεляд тамошняя иж сε тоε стало ωт пна Адама Буркацкого за
кгвалтовным насланεм швакгра εго Выпиского ωт слуги Анъдрия Стрыжовского и ωт инших слуг и
помочников εго в року теперεшнεм шεстсот чεтвεртомъ мсца марца двадцат сεмого дня.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 36, арк. 182-183.
№ 97
Лист князя Януша Острозького до Папи Климента VIII про свою підтримку надану Уніатській
Церкві.
Острог, року 1604, червня 3.
Текст у виданні:
MUH. — Vol. I. — Romae, 1964. — P. 236-237. Мова латинська.
№ 98
Лист князя Костянтина Острозького до Папи Климента VIII, в якому схвалюється його бажання
відновити єдність Західної та Східної Церкви. Пише, що ідея унії йому близька й зрозуміла, але він рішуче
заперечує проти тих методів, якими вона впроваджується на Русі уніатськими єпископами.
Острог, року 1604, червня 14.
Текст у виданні:
MUH. — Romae, 1971. — Vol. IX–X. — Doc. 215. — P. 280-282. Латинська мова та польський
переклад.
№ 99
Скарга від імені Луцько-Острозького єпископа Кирила Терлецького на луцького старосту Миколая
Семашка про розорення єпископського двору, монастиря при кафедральному соборі та привласнення
1
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лісових матеріалів, підготовлених для побудови церкви. Свідчення возного про огляд пограбованого
єпископського маєтку. Скаргу подав до гродського суду священик церкви св. Миколая у Луцьку о. Григорій.
Володимир, року 1604, червня 11.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 346-348. Мова староукраїнська.
№ 100
Скарга Криштофа Гойського на насильницькі дії Луцько-Острозького єпископа Кирила Терлецького.
За свідченням скаржника, недільного дня 13 червня, коли самого Гойського не було вдома, а його піддані
з села Угринів знаходилися в церкві, єпископ наказав своїм слугам прогнати худобу по угринівських полях.
Коли ж селяни зробили спробу захистити свої землі, озброєні слуги напали на них із засідки, почали їх бити,
а потім остаточно знищили посіви. Через три дні напад на угринівські поля повторився, цього разу уже під
безпосереднім керівництвом єпископа Кирила Терлецького.
Луцьк, року 1604, липня 9.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 349-351. Мова староукраїнська.
№ 101
Лист каштеляна кам’янецького Якова Претвича до Папи Климента VIII про схильність до унії
князя Костянтина Острозького.
Краків, року 1604, липня 10.
Текст у виданні:
MUH. — Romae, 1964. — Vol. I. — P. 240. Мова латинська.
№ 102
Реєстр речей подарованих Хмелевській церкві Яном Потієм, сином митрополита Іпатія Потія,
його дружиною Катериною Хмелевською та сім’єю володимирського земського судді п. Андрія
Заленського.
Хмелев, року 1604, жовтня 4.
Випис із актових книг володимирського земського суду від 22 жовтня 1608 р.
... Рεεстръ списаня рεчεй в цεръкви Хмεлεвской наданыхъ ωтъ ихъ милостъ пана Яна Потεя и
малъжонки εго, милостъ панεε Ктаεрины Станиславовны Хмεлεвскоε // пана Андърεя Залεнского судъи
зεмъского володимεръского и малъжонки εго милостъ панεε Анъны Чεчотовны
То εст ωтъ ихъ милостъ, пана Патия и малъжонки εго милост напεрвεй кεлεх срεбръный, мисочка
и звεзда срεбрныε позолотистыε ложка срεбрная крεст и кацильница1 срεбрныε ризы вышнεвыε
аксамиту рытого зε зълотогловомъ, ризы китайки дупли зεлεныε з оксамитомъ рызы мухояру бεлого
з отъласомъ, пεтрахилεвъ два адамашковый чεрвоный а атъласовый бεлый поясъ тканый εдвабный
зεлεный воздушковъ два злотоглавовыхъ воздушковъ три китаковыхъ, на прεстолε з пεрεду ωкъсамитъ
вышнεвый ритый напрεстолъноε εванъгεлиε чорънымъ ωкъсамитомъ крито з срεбромъ, книга ωдна
Дамаскинъ другая правила стых ωтεц // книги старые которые есче в старой церъкви были устав
апостолъ триωдъ цвεтъная триωдъ постъная ωхтай трефолой
А ωдъ ихъ милости пана судъи и панее малъжонъки его милост келехъ срεбный мисочъки звεзда и
ложка сребъные воздухъ злотоглову шихового малых два воздушки едъвабные зе злотомъ рызы китайки
дупли вишневые з буръкатεла стихаръ китайки зеленоε дупли стабиномъ завесы у двохъ дверей чирвоноε
тафты полотъномъ чоръномъ подъшитый пояс едвабный тканый стихар мухояру белого на жерътовнику
покрит ...... // чиръвоное подъшито полотъномъ ткацкимъ
В дεйсусε золотыхъ сто и двадцатъ на иконы даные ωтъ ихъ милостъ пна Патея и малъжонъки его
милост золотыхъ деветъ десятъ а ωт ихъ милостъ пна судъи и малъжонъки его милостъ золотых три...
дъцатъ,
Писан в Хмелеве року божого нароженъя тисеча шестъсотъ четверътого мца ωктебра
четъверътого дня
1
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У того реестру печат притисненая ωдна а подпис руки поповскоε тыми словы Иванъ Фомич попъ
хмелевъский рукою власною ...
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 18, арк. 285-286зв.
№ 103
Свідчення возних про спробу ввести у володіння маєтком Зимне Київського митрополита Іпатія
Потія, як відшкодування за збитки від розгрому князем Юрієм Чарторийським монастиря в Литовижі,
та протидію цьому управителів Зимного, які заявили, що згаданий маєток князю Чарторийському не
належить.
Володимир, року 1604, жовтня 31.
Року тисеча шεстсот чεтвεрътого
Мсца ωктεбра тридцат пεрвого дня.
На врядε кгродскомъ в замку Володимεрскомъ пεрεдо мною Анъдрεεмъ Мисεвскимъ
буръкграбим и намεситъникомъ подъстароства Володимεрского ставъши ωчεвисто возныε
εнεралныε воεводства Волынского шляхεтныε Щасны Флобоцкий а Иванъ Дяконъский ку записаню
до книг кгродских володимεрских сознали тыми словы
Ижъ року тεпεрεшнεго тисεча шεстъсотъ чεтвεртого м[сц]а ωктεбра тридцатого дня маючи
мы при соби сторону шляхту пна Яна Фεровского а пна Васила Сεнъского εздили εсмо з урядом
зεмскимъ володимεрскимъ то εсть зъ εго мл паномъ Анъдрεεмъ Залεнъским зслу... судεю а εго мл
пномъ Юрεмъ Ωвлочимским писаром до маεтности Зимна для чинεня ωтъправы за суму пнзεй на
εго милости кнжати Юръю Михайловичу Чарторыскомъ пну Григорю Колъмовскому дεкрεтомъ
суду зεмского Володимεрского // в року тεпεрεшнεго тисεча шεстьсотъ чεтвεртом мсца гεнваря
тридцатого дня на роках зεмских володимεрских у три нεдεли по Трεх Кролях святε римском сужоных
очиненым вказаную а то за нεзаступεнεмъ пна Колмовъского ωтъ кнжати Чаръториского водлугъ
запису εго ωтъ в Бозε вεлεбного ωтъца Адама Ипатεя Потεя аръхиεпископа Киевского εпископа
Володимεрского и капитулы Володимεрскоε ω спустошεнε якогось манастира Литовизъского
и забранε пожитъковъ εго за нεсътанεмъ кнжати Чарторыского закладу тридцат и пяти тисεчεй
золотых полских и за закладъ в листε увяжъчомъ заложоный за нεпоступεньε увязаня возному
напрод з листомъ увяжъчим посыланому другую так жε вεликую суму тридцать и пят тисεчεй
золотых полских за всε сумою сεмъдεсятъ тисεчεй золотых полских ω чомъ тотъ дεкрεтъ и увεс
поступок тоε справы ширεй абъмовляεтъ
А кгды εсмо до Зимна приεхали там же εсмо застали ниякогось Миколая Издебского которий
ся быть мεнит урядникомъ тамошнимъ ωт εго мл пна Яна Лагодовского а другого Войтеха
Томашевского которий ся бытъ мεнил слугою εго мл пна Лагодовского которий кгды их мл пановε
судовε чεрεз насъ возных дεкрεтъ зεмский володимεрский указавши пытали ωных εсли бы чинεня
ωтправы в сумε вышмεнованой на кнжати Чорторыском пну Колмовскому сказаной и закладε в
той маεтности допустили которыε такъ повидили жε мы тутъ жадного чинεня ωтправы и увязаня
никому нε допустим и имεнεм пна своεго εго мл пана Яна Лагодовского за правом εго мл котороε нε
ωт кнжати Чорторыского алε ωт εε мл пнεε старостиноε саноцкоε на тую маεтност маεт бороним
и боронит будεм бо тут кнжа Чорторыскоε ничого ни маεт
Котороε ωчεвистоε сознанε возных вышъмεнованых я принявши до книг кгро[д]ских
володимεрских записати казалъ //
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 36, арк. 670-670зв.
№ 104
Лист Луцького римо-католицького єпископа Мартина Шишковського до Папи
Климента VIII про намагання схилити (у тексті — перетягнути) до унії князя Костянтина
Острозького.
Луцьк, року 1604, грудня 16.
Текст у виданні:
MUH. — Romae, 1964. — Vol. I. — P. 242-243. Мова латинська.
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№ 105
Лист короля Сигізмунда ІІІ луцькому старості Миколаю Семашку з розпорядженням повернути
Луцькій єпископії захоплені ним маєтності, відбудувати розорений ним єпископський двір та
відшкодувати єпископу та його капітулі збитки від його утисків. Серед захоплєних єпископських
маєтків згадуються с. Ставок, що до нападу мало 18 димів, та с. Троєтщизна. Документ для вписання
у гродські книги подав священик церкви св. Симеона о. Андрій.
Варшава, року 1605, березня 2.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 358-360. Мова староукраїнська.
№ 106
Зиск поборці Волинського воєводства Бартоломея Опралка на священика церкви Св. Трійці у
Луцьку о. Стефана. Останній звинувачувався у відмові виплатити побор в розмірі 10 злотих, який було
встановлено на Краківському сеймі 1603 року.
Під час розгляду справи у Луцькому гродському суді о. Стефан (особисто та через адвоката)
стверджував, що не повинен платити цього побору. Висновок цей було зроблено на таких підставах: по–
перше, троїцький священик не мав маєтків та підданих і жив з праці своїх рук та на пожертви вірних;
по– друге, обкладання податком уніатських священиків з «особи» було б нехристиянським вчинком,
оскільки прирівняло би їх до іудеїв, з яких беруть поголовний податок. При цьому о. Стефан покликався
на духовенство латинського обряду, яке не платить цього побору.
В свою чергу, Бартоломей Опралко наполягав на необхідності сплати податку на підставі
рішення сейму. Він зазначав також, що посилання на належність до унії о. Стефана та прирівняння
його в правах до католицьких духовних є недоречним, оскільки «руські» священики, що прийняли
з’єднання, лишаються при своїх старих звичаях: лають «ляхів», дотримуються старого календаря,
відмовляються прийняти целібат та ін.
Гродський суд взяв сторону волинського поборці, зобов’язав о. Стефана виплатити податок та
заборонив йому подавати у цій справі апеляцію до Люблінського трибуналу.1
Луцьк, року 1605, березня 28.
Року тисεча шεстъсотъ пятого
Мсца марца двадцат ωсмого дня
На рочках судовых кгродских луцких дня сεмогонадцат мсца марца в року зъвыш написаном
припалых и судовнε ωтпавоват зачатых пεрεд нами Матεεмъ Стεмъпковским подстаростим а
Ωстафъεмъ ∑ловичом Малинским судεю врядниками судовыми кгродскими луцкими приточиласε
справа з рεεстру судового за приволанεм возного εнεралного шляхεтного Яхима Присталовского
с позву кгродского луцкого ωт урожоного пна Бартоломεя Ωпралка сεкрεтара εго кр мл поборци
воεводства Волынского повода по вεлεбного в бзε ωтца Стεфана свεщεнника троεцкого позваного
на рочки нинεшниε выданого который за поднεсεнεм стороны поводовоε был читан и такъ ся в собε
маεтъ
Миколай Сεмашко на Хрупковε кашталян браславъский староста и ключник луцкий
В Бозε вεлεбному ωтцу Стεфану свεщεнникови троεцкому з особы твоεε власноε и зовсих добр
твоих лεжачих и рухомых гдε колвεк их маεш приказую абы εси пεрεдомною самым ав нεбытности моεй
ино пεрεд судом моим кгродским Луцким на рочках кгродских луцких которыε в року тεпεрεшнεм тисεча
шεстъсотъ пятого мсца марца сεмогонадъцат дня припадут и судовнε ωтправованы будут ку праву
сам ωбличнε и завитε стал на жалобу и правноε попиранε урожоного εго млти пана Бартломεя Ωпралка
сεкрεтаря εго кр млти поборци воεводства Волынского усправεдливил который вм позываεт ω [т]ω

Одночасно Луцький гродський суд за позовом Бартоломея Опралка розглянув справи інших шести
уніатських священиків Луцька які не сплатили згаданий податок. В їх числі о. Григорій (церква св. Офанасія),
о. Семен (церква св. Миколая), о. Парфеній (Рожественська церква), о. Діонісій (Пречистенська церква), о. Кузьма
(Михайлівська церква) та о. Михайло (П’ятницька церква). Всі вони були забов’язані судом до виплати побору із
забороною апеляції до трибуналу. Див.: ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 74, арк. 575-588.
1

125

Иж вм противεчисε уфалε сεйму прошлого Краковского в року прошлом тисεча шεстъсотъ
трεтεм побору з маεтности своε цεрковъноε золотых дεсεти полских нε ωтдал и нε заплатил за чим в
вины в унивεрсалε ωписаныε попал εси про то абы вм на час и мεсцε звышωписаноε стал и тот побор з
маεтности своεε цεрковноε к тому и вины в // унивεрсалε ωписаныε заплатил и в том всεм яко на року
завитом усправεдливил
Писан у Луцку року тисεча шεстъсотъ пятого мсца фεвраля ωсмого дня
А по вычитаню позъву просил εго мл пан поборца абы с позваных справεдливост учинεна была
и поступоват наказано
Умоцованый позваного на жалобу пна поборчину повεдил жε форум ω тот мниманый поборъ
позваный мεти нε можε кгдыж водлε унивεрсалу поборца того помεнεного унивεрсалу на рεтεнтах нε
подал ани тεж позваный того побору никгды нε давал ани εго повинεн дати с тых причин
Пεршая
Иж позваный жадноε маεтности зεмскоε ани подданых ωсεлых ани ωгородников и жадных
чиншов нε маεт тут в Луцку тылко мεшканε своε а роботы рук своих из самоε ялмужноε цεрковноε
живится. А унивεрсал ωсεлыε попы на сεла их тыε которыε бы ωбобстя своε то εст домы в мεстε с
которых шос идεт корчмы чинши мεли а нε в ялмужниках ани ω крилошанах капитулε которыε вεспол
зъ εпископом своим з добр зεмских поборъ платятъ ωписуε
Другая
Была бы вεликая инионвεнцыя и нεхристиянский учинок жεбы так вεликий податок з самоε толко
ωсобы мεлъ быти даваный ωд ялмужника а мнεйший з осεлости и юж бы пошло на ровност з жидами
в поголовном што бы сε нε годило учинити духовным а зъвлаща тым которыε ув униεй на ωстаток
показуют ижъ кастолицъци1 законници ани ксεнжа того побору з особы своεε нε даютъ а ωниж тεж
сут ув униεй и ωттул просилъ волности ωдплачεня побору иншиε ωбороны правъныε вцалε собε
заховуючи
А εго мл панъ поборца повεдилъ ижъ ω нεωдданε побору εго королεвскоε млти нεгдε индε
форумъ толъко въ кгродε бытъ маεтъ а што повεдаεтъ жεмъ позваныхъ на рεтεнтах нε подалъ [я]ко бы
того побору даватъ нε повинεнъ даючи причины досытъ нεправъныε тогды я на то такъ повεдало жε ся
въ той справε позваный ничим // ωборонити нε можε толко квитом моим εсли εго маεт и кгдыж εст
унивεрсал поборовый такий жε нε толко попи алε митрополитовε владыковε архимандритовε игумεновε
так жε попи уси рускиε коториε ωсεлыε ровнε мают по золотому платити повинни а которыε подданых
и рол нε мают толко ωтъ ωбойстя своεго котороε при цεркви маютъ по золотых два а про то поповε по
золотых чотырох платити маютъ уния до того ничого нε маютъ бо хотяж εε приняли алε прεд сε ωни
стариною идутъ ляхи лаютъ и Папεжа свεтого нεслухают и калεнъдар постарому дεржатъ и жонки и
дεтки мают и покинути их нε хочут и просил абы ωбороны позваного насторону ωтложоны были а
позваному ωтповεдат наказано было иншиε ωбороны правныε вцалε собε заховуючи
А мы суд кгродский Луцкий контровεрсий сторон помεнεных ωбох ωчεвисто до суду вношоных
выслухавши и ωных добрε зрозумεвши позваному в той справε далεй поступоват наказали εсмо ω
которого дεкрεту нашого позваный ωного нε приймуючи до суду головного трибуналу Любεлского
апεловал мы εму тоε апεляцый нε допустили а ωн сε ωпартъε свεтчил а стоячи под ωбороною апεляцыεй
заложоной и ωноε сε прозεквовати ωфяруючи повεдил
Иж я добр зεмских цεрковных нε тримам тылко εго мл ксεнъдзъ владыка и нε повин εсми платити
побору з особы своεй кгдыж з маεтности своε яко иншыε духовныε латинскиε платят εго мл ксεндзъ
владыка платит а до того жадноε маεтности зεмскоε домов шинковных в мεстε нε тримаεт ани того
пан поборца довεсти на нεго можε и ωд инших поборцов нε был εсми ω то потяганый а ωн нε толко з
унивεрсалом нεзгодился чого ся εму нε позволяεт алε еще вмεсто двох золотых написал дεсят в позвε
своεм просячи с тых причин волности иншиε ωбороны правныε вцалε собε заховуючи.
А εго мл пан поборца повεдил иж сε капи//тулою тεпεр ани дεдичами добр которыε сам пан
владыка дεржитъ звати нε можεт бо пан владыка с тыхъ добр цεрковъных водлε звычаю квитов

1

Так в тексті. Має бути «католици».
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поборовых побор самъ дават повинεн а поп каждый илε тут при мεстε фолварок и ωбыйстъε своε
маючи сам платити повинεн и просил абы в рεчах скарбовых прихиляючися до унивεрсалу позваному
скутεчнε ωтъповεдат наказано
А мы суд кгродский Луцкий с контровεрсий сторонъ помεнεных позваному правнε ωтповεдати
наказали εсмо ωт которого дεкрεту ншого позваный до суду головного трибуналского апεлεвалъ
чого εсмо нε допустили а ωн ся ω попартъε свεтъчилъ а в далъшомъ поступъку позваный стоячи под
обороною апεляцыεй заложоной примушоный дεкърεтом и стоячи при том жε пан поборца того на нεго
ωд униεй нε покажε жεбы мεл коли давати побор з особы своεε над то бεручися до пробацыεй εсли
бы того потрεба была жε ωд уний никгды побору нε давал з особы своεε ωбороны иншиε цалε собε
заховавши
А εго мл пан поборца повεдил иж мнε того нε потрεба ничим пробовати εсли позваный ωд унии
побору нε давал бо и по той унии нε ωдин унивεрсалъ былъ на попы водлε которого кождый поборца
повинен был побор брати а εслиж бы который фолкгуючи нε брал тогды то волно своим заплатити
доскарбу алε я водлε унивεрсалу то що слушнε приходит у них домагаюсε на присεгу тεж брати нε
можεт бо унивεрсалъ поборовый яснε указуεт што который поп платити повинεн и просил абы водлε
унивεрсалу до плачεнε побору примушон был
А мы суд кгродский Луцкий с конътровεрсих помεнεных сторон позваному скутεчнε ωтповεдат
наказали εсмо ωт чого ωн до суду головного апεлεвал а мы εму нε допустили а ωн свεтчил ω попартъε
а в скутεчномъ ωтповεданю // за ωды... с тεм стороны позваноε а за домовεнεм повода допустивши
позваного в зыску вздати а в способъ зыску суму в позвε ωписаную так жε и вину въ унивεрсалε на
тых которыε бы побору нε ωтдали уфалεную на позваном поводови казали и присудили εсмо которая
сума сказаная порядком права чεрεз тот уряд под которого юриздицыεю позваный пεрεмεшкиваεтъ на
позваном ωтправлεна быти маεт
А позваный ан был ωдшол εднак жε εст ωстротою урядовою притиснεный приступивши знову
ωт того взданя яковогос до суду головного трибуналу Любεлского апεлεвал и просил абы му была
допущона мы εму тоε апεляцыи нε попустили а ωн ся свεдчил ω попартε што всε для памεти до книг
кгродских луцких записати εсмо казали
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 74, арк. 573-575.
№ 107
Заява шляхтичів — рокошан (римо-католиків та уніатів) про відмову визнати антиунійні пункти
депутатів Київського, Волинського та Подільського воєводств ухвалені рокошовим сеймиком. Лист
підписали: холмський підсудок Фрідріх Підгороденський, підстолій люблінський Петро Черниковський,
волинський князь Іван Козика, Іван-Олізар Волчкевич, Андрій Підгороденський, Христофор Харський,
Каспар Прушинський, Матвій Тарновський.
Сандомир, року 1606, серпня 28.
Текст у виданні:
ВЗР. — Декабрь. — Т. ІІ. — Вильна, 1864. — С. 20-21. Російський переклад.
№ 108
Тестамент Луцько-Острозького єпископа Кирила Терлецького, яким він, між іншим, заповів 150
злотих на побудову Пречистенської церкви в однойменному жіночому монастирі м. Луцька.
Луцьк, року 1607, квітня 2.
Текст у виданні:
АС. — Т. 1. — Вильна,1867. — Док.67. — С. 217–219. Мова староукраїнська.
№ 109
Універсал короля Сигізмунда ІІІ про надання по смерті єпископа Кирила Терлецького ЛуцькоОстрозької єпископії п. Остафію Єло-Малинському якому має бути відданий гідний послух і негайно
передані всі церковні маєтності.
Варшава, року 1607, травня 30.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 368-370. Мова староукраїнська.
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№ 110
Протест князя Андрія Козики від імені депутатів Волинського воєводства проти надання ЛуцькоОстрозької єпископії Остафію Єло-Малинському.
Володимир, року 1607, червня 2.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 370. Мова староукраїнська.
№ 111
Архієрейська присяга Остафія (Євгенія) Єло-Малинського при посвяченні його на єпископа ЛуцькоОстрозького. Після Символу Віри (з filioque) йдеться про визнання семи таїнств Церкви, чистилища та
культу святих. Значну увагу приділено постановам у справах віри прийнятих Вселенськими Соборами, і
найперше — Тридентського та Флорентійського.
Варшава, року 1607, червня 5.
Я Ωстафεй Σлович Малински нарεчεны [εпископъ] Луцкий и Ωстрозкий, моцною вεрою
вε[рую ...]нε вызнаваю, а всε тоε и по ωсобну[...] што колвεкъ ωдно εсть у вызнаню вεры,
которого уживаεтъ свεтая Римъская Цεрковь, азвлаща
Вεрую во εдиного Бога Ωтца въсεдεржитεля творца нεбу и зεмъли видимымъ жε въсимъ и
нεвидимымъ и въ εдиного Гсда Исус Хса Сына Божия εдинородного ижε ωт Ωтца рождεннаго
прεждε всих вεкъ, свεта ωт свεта Бога истεнна ωт Бога истинна рождεнни а нεсотворεнни
εдинасущънаго Ωтцу имъ жε вся быша; нас ради чεловεкъ и нашого ради спасεния сошεдшаго
со нεбεс и воплотившегося ωт Духа Свята и Мария Дεвы вочоловεчшася, распятаго за ны при
понтεйстεмъ Пилатε // [и с]традавша и погрεбεни воскрεсшаго в трε[ти]й дεн по писаниях, и
вшεдшаго на нεбεса и сεдεщаго ωдεсную Ωтца и паки градущого со славою судити живымъ
и мεртвымъ εго жε царствию нεсть конца, ив Духа Свята Гсда истεннаго и животворащого
иже ωд Ωтца и ωд Сына исходящаго иже со Ωтцεмъ и со Сыномъ сопоклоняεми и сославими,
глаголившего пророки и во εдину свεтую соборную апостолскую Цεрковъ, исповεдую εдино
Крεщεниε во ωставлεниε грεховъ, чаю воскрεсεния мεртвымъ и жизнь будущого вεка амин,
Апостолскиε и цεрковъныε прεдания, также и иншиε цεрковныε захованя и уставы
моцнε припущаю и примую, такжε и писмо свεтоε водлугъ тогож разумεния котороε мεли
имаεтъ // мати свεтая Цεрковъ которой ω правдивомъ розумεню и выкладε писма свεтого
розсудокъ власнε служитъ а нε иначε николи ωдно водлуг εдиного зъгодного зεзволεня ωтцов
приймовати и выкладати буду, вызнавшо теж быт правдивε и власнε Сакрамεнтов сεмъ нового
закону ωт Гсда нашого Исус Хса постановεных спасεнию людскому служащих (хотяж нε
вси кождому зособна потрεбных) Крεщεниε, Миромъ Мазаниε, Тεла Владычнεго Уживанε,
Покаяниε, Помазаниε ∑лεимъ Свεтымъ, Иεрεйство, и Малжεнство, и ласку божую εднаючих,
а с тых Крεщεниε, и Миропомазаниε, Иεрεйства, бεз свεтокрадства повторитисε нε можεт,
принятиε, тεж и утвεржоныε Цεркви Католичεскоε, ωбряды въ помεнεных вышεй, Сакрамεнтах
зъвычайнымъ способомъ ωдправованыε приймую, и припущаю, въси рεчи // и зособъна кождую
которыε ωдно ω грεсε пεръвородномъ и ω ωправданию на свεтомъ Трыдεнтεскомъ Соборε
были ωписаныε и ωбъяснεныε приймую и кохаюся в них; признаваю теж яко в литоргии такъ
и во мъши ωфεру Богу правдивоε власноε и ублаганноε жертвы за живых и за умεрлых; и в
прεнясвεтεйшомъ Тεла Хрыстова Сакрамεнтε быти правдивε рεчεвистε и истотнε тεло и корв
равно и з душεю из божεствомъ Господа нашого Исус Хрыста, а жε прεмεнаεтся въся истнот
хлеба въ тεло, а в кров вся истнот вина, котороε прεмεнεниε Цεрковъ свεта Кафътоличεская
называεтъ истности прεмεнεниεмъ;
Сознаваю теж иж ся под εдиною которуюж колвекъ стых ωсоб цεлый и зуполный Хрыстос
Господ, и правдивы Сакрамεнтъ прыймуεтъся статεчнε тεж вεрую иж εсть чистεц; а иж души
в нεмъ задεржаныε молитвами вεрныхъ бывают ратованы тымъ жε способомъ и ωсвεтых
божих которыε заровно со Хрыстомъ Господεмъ царствуют иж мают // быти величины чътεны
ивзывани бо ωни молитвы своε за нас Богу ωфаруют и их рεликвиε албо мощи ув уцтивости
быти мают
Моцнε мεж дεржу жε иконы Хрыстовы и Прεчистоε Богородици такжε и иных свεтых
угодников божих мают быти захованы и имъ повинная чεсть и учтивост быти маεт чинεна,
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ωдпущεня такжε грεхов моц; иж εсть ωд Хрыста Господа Цεркви зоставлεна и εε уживанε иж
людямъ хрεстиянскимъ до спасεния εст вεлцε помочна; моцнε вызнаваю; свεтую Католичεскую
и апостолскую Рымъскую Цεрковъ въсих Цεрквεй матεр и учитεлницу признаваю и рымъскому
εпишкопови Пεтра свεтого вεрховного апостола наслεдникови иГда нашого Исус Хса: намεсникови
правдивоε послушεнство шълюбую и присεчаю;
Иншиε потомъ въси рεчи ωд апостолских канонов и Соборов старых, а мεновитε Собору // свεтого
Флорентинского на которомъ грεковε и наша Русь εдност с Цεрковью Римъскою приняла, а потомъ
и ωт Собору Тридεнтεского каноны ωписаныε и ωбъяснεныε, нεвонпливε, примую и [п]ризнаваю, а
ωгуломъ вси противныε такжε и εрεси вшεлякиε ωд Цεркви ωсуждεнныε потопълεныε ωткинεныε и
выклятыε, и я такжε потопляю ωдмεтаю и выклинаю; тую правдивую католичεскую вεру, мимо которую
нихто спасεн быти нε можεт которую тεпεр доброволнε вызнаваю, и п[р]авдивε дεржу; туюж цεлую а
нεзкгвалчо[н]ую аж до ωстатнεго духа моεго за помочю божою статεчнε дεржати и вызнавати такжε и
ωвεчок подданых паствины моεε которых старанε мнε в урядε моεмъ власнε служит дεржати цъвичити
и учити илε можности моεε // εпишкопъскоε ст[а]вити будεт старатися я тот жε Ωстаф[εй] Малинский
нарεчεный εпископъ Луцкий [и Ω]строзкий прирεкаю шълюбую и присεг[аю] так ми Божε помози и сия
свεтая εвангεлия;
А на знакъ того сεε вызнанε моε поприсεжоноε даю господину и пастырεви моεму старшому
вεлεб[н]ому ωтцу Ипатию митрополито[в]и Киεвскому Галицкому и всεя Роси рук[ою] моεю
написавши;
А то въсε дεяло[ся] у Варшавε року божего нарожεня [≠ахз] мсца июня 5 дня.
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 289, арк. 2-5.
№ 112
Лист короля Сигізмунда ІІІ пп. Івану Велятицькому та Ярошу Терлецькому з розпорядженням
передати єпископу Остафію Єло-Малинському церковне майно та документи, які лишилися по смерті
єпископа Кирила Терлецького.
Варшава, року 1607, червня 7.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 372-373. Мова староукраїнська.
№ 113
Протестація членів Луцької капітули на панів Терлецьких і Велятицьких у справі про привласнення
ними церковного майна по смерті Луцько-Острозького єпископа Кирила Терлецького. За свідченням
членів капітули, Іван Велятицький привласнив церковне начиння, богослужбові книги та єпархіальний
архів. Зазначається також, що свого часу єпископ з невідомих причин вивіз багато коштовностей та
церковного майна з кафедрального собору до маєтку Перковичі. Після смерті Кирила Терлецького все
це майно незаконно перейшло до рук Яроша Терлецького. Збитки, пов’язані із привласненням церковного
майна, члени капітули оцінили в 100 тис. злотих.
Луцьк, року 1607, червня 15.
Року тисеча шестсот семого
Мца июня пятнадцатого дня
На вряде кгродском в замку εго кр мл Луцком передомною Адамом Ωлшамовским буркграбам
и наместником подстароства Луцкого постановившисе ωчевисто велебные ωтцове Григорей
ωфанасовский наместникъ луцкий а Семен миколинский крылошане луцкие своим и всее капитулы
церкви головноε Луцкоε светого Иωана Богослова именем светчилисе и ωповедали на противко на
противко* урожоным пну Иванови Велятицкому писарови земскому пинскому пну Ярошови Семеновичу
Терлецкому ω то
Иж помененый пнъ Велятицки по смерти славней памети велебного в Бозе его мл ωтца Кирила
Терълецкого епископа Луцкого и Ωстрозского который в року теперешнем тисеча шестсот семого мсца
мая двадцат першого дня с того света смертю зъшол речы которые на тот час при нем были бо килка
дяконовъ на поповство светил церкви головное Луцкое которые были ωд правоверных хрестян княжат
*

Так в тексті.

129

и кролей полских и пановъ инши[х]ъ побожных ωд килка сот лят на ωздобу и ωхендозство церковное
а куслужбе милос Бога коштом великим наданые и уфундованые в килку скрынях зложоные то есть
апъператы и речы инъшие коштовные ωд зол[о]та каменем // и перел дорогих сажоныε чапку албо
инфиму бискупъюю с крыжикомъ золотымъ чорную, акъсамитную келихи крыжи патыны лихтарε
посох сребръный белый и книги то ест εванъгелию требники прологъ служебникъ псалътыре быбълие
каноны светых ωтцовъ и иных барзо велε кних церковных столечных которые собе шацуεмъ на дεсет
тисечей золотых полских до того листы привилея двердости граничныε и записы и иныε справы
церковныε зъ розными ωсобами што собе шацуемъ надвадъцат тисечей золотых польских
Так же теж и панъ Ярошъ Семеновичъ Терълецкий тыле трое того всего яко се вышей поменило
кгдыж небожчикъ ωтец εпископъ нашъ εсче давно за живота своего не ведетъ зъ якое причины
церковъ нашу соборную Луцкую праве зо всhх ωздобъ и ωхендозъствъ εε искарбовъ которыε завше
для пришлых небезпечных причинъ били в них хованыε злупивши то ест ωбразы старыε давныε
исвеже не ωт него справленыε каменъми и перълами дорогими сажоныε килка сотъ апъператы
церковныε ризы и ине до уберу εпископъεго речы потребныε коштомъ великим такъ през правоверныε
хрестияны яко и иншие εпископи пред ним побожныε справеныε и наданыε келихи крыжи патыны
чапъку бискупъюю без крыжа акъсамитную бурнатную каменми дорогими пу...алами и перлами
сажоную лихтаре книги розмаитыε старовечныε листы привилея фунъдуше до Перковичъ вывез ......
также и пнзей ...нных ωт двадцати лет з места Луцка складаных двадцат тисечей золотых полских
то все Пан Ярош Терлецкий побрал и на пожиток свой ωбернулъ што собе шацуем проти... на сто
тисечей золотых полских ωфεруючисе
Ω то знали правне в судε належном чинит которое их ωповедане принявши до книг записат
казалом и ест записано //
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 78, арк. 525зв. -526.
№ 114
Свідчення возного про введення у володіння маєтностями Луцько-Острозької єпархії номіната на
владицтво Луцьке п. Остафія Єло-Малинського. В документі зазначається, що єпископа-номіната було
введено у володіння кафедральною церквою св. Івана Богослова у Луцьку, а також селами, присілками
та фільварками: Фалимичі (із «замочком»), Волки, Седмярки, Полонне, Острівка, Голешів, Підбереззя,
Тернки, Рожищі, Жолобов, Волка Рожиська (?), Пожарок, Кобча, Чибенів, Дубищі, Колнін, Липляни та
Теремне. Введенню Єло-Малинського у володіння маєтками Коршовець, що належав церкві св. Дмитра
у Луцьку, та Водиради перешкодили орендарі.
Луцьк, року 1607, липня 6.
Року тисяча шεстсот сεмого
Мсца июля шостого дня //
На врядε кгродском в замку εго кр мл Луцком пεрεдомною Адамом Ωлшановским буркграбим
и намεстником подстароства Луцкого постановившися ωчεвисто урожоный εго мл пан Лукаш
Исайковский коморникъ εго кр мл ку записаню докниг кгродских луцких явнε и доброволнε
вызналъ
Ижъ ωн за писанεм росказанъεмъ и злεцεнεм листовным εго кр мл водлуг привилεю ωт εго
кр мл нарεчεному владыцε Луцкому и Ωстрозскому εго мл пну Ωстафиεви ∑ловичови Малинскому
на тыε владыцства даного в року нинεшнεм тисяча шεстсот сεмом мсца июня тридцатого дня
приεхавши тут до замку Луцкого вышнεго напεрεд двор εпископий при цεркви соборной Луцкой
будучий потом и цεрков соборную Луцкую свεтого Ивана Богослова апараты цεрковныε при
крылошанεх луцких и будованε в дворε на инвεнтари списавши имεнεм εго кр мл, помεнεному пну
Малинскому владыцε Луцкому и Ωстрозскому подал, гдε тут жε пεрεдо мною на урядε ωчεвисто
станувши возный εнεралный воεводства Волынского шляхεтный пан Матыс Славокгурский маючи
при собε шляхту людεй добрых собε для яснεйшого свядεцства прилучоных пна Матεя Комунского
и пна Мартина Ωлшεвского ку записаню до книг кгродских луцких явнε и доброволнε вызналъ и
шляхта вызнали,
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Ижъ ωни року тεпεрεшнεго тисяча шεстсот сεмого мсца июня тридцатого дня были при тым
кгды помεнεный εго мл пан // Лукаш Исайковский коморникъ εго кр мл двор εпископий в замку вышнεм
Луцком и цεрков соборную зовсими апараты и будованεмъ дворным на инвεнтари, всε поряднε списавши
εго мл пну Малинскому подалъ, тεды ωн возный и зъ шляхтою, помεнεного εго мл пна Малинского
владыку Луцкого и Ωстрозского так в двор εпископий в замку Луцком при цεркви соборной, лεжачий,
яко и в церков списавши всε поряднε на инвεнтаръ, въвязал, в моц дεржанε испокойноε уживанε подалъ
чого нихто нε боронилъ
А потом того жъ року тисεча шεст сот сεмого мсца июля пεршого дня, помεнεный εго мл пан
Лукаш Исайковский коморникъ εго кор мл маючи при собε возного εнεралъного шляхεтъного Войцεха
Кгрушεцкого и туюж шляхту вышεй мεнованую, εго мл пна Ωстафия Малинского в замочок и фолваркъ
Фалимицкиε ив подданыε зобравши их до замочку з сол Фалимич Волки Сεдмярокъ лист им εго кр мл
показавши въвεзал и служεбникови εго мл пна Малинского, пну тибурчому Акгарскому списавши всε
на инвεнтар за допущεнεм пнεε Крыстины Димитровскоε малжонки пна Станислава Сускраεвского и
урядника εго пна Миколая [М]ухи подал и увεзал, которого увεзаня кгды // сознанε своε на писмε до
уряду кгродского володымεрского намεстникови пну Иванови Гноенскому подалъ, ωно намεстник докниг
того подати нε хотεлъ и при собε затрымалъ што εго мл пан Малинский нами возными Славокгурским
и Кгрушецким и шляхтою ωсвεтчивши, ωфεруючисε з ним ω то в судε налεжном чинитъ, того сознаня
тεрмину слово в слово писаную дня сεгоднεшнεго вышεй на датε мεнованого чεрεз возного Кгрушεцкого
подал, которая так сε в собε маεтъ,
Року тисεча шεст сот сεмого мсца июля второго дня, пεрεдомною Иваном Гноεнским на мεсцу
подстаростεго будучим постановившися на врядε кгродском в замку εго кр мл Володымεрскомъ у
книг канцлярийских урожоный εго мл пан Лукаш Исайковский коморникъ εго кр мл устнε сповεдивши
сознал
Ижъ за росказанεм и посланεм εго кр мл, водлугъ привилεю данины владыцства Луцкого и
Ωстрозского, нарεчоному владыцε Луцкому и Ωстрозскому εго мл пну Ωстафию ∑ловичу Малинскому
даного, напεрвε до замочку Фалимич дня пεршого мсца июля року звышмεнованого маючи при собε
возного εнεрала шляхεтного Войтεха Кгрушεцкого и шляхту пна Матεя Конюнского и пна Мартина
Ωлшεвского приεхавши в тот замочок фолварок тεжъ сεло Фалимичи, [с]εло Сεдмярки, сεло Волку
так бояры подданыε ивси до тоε маεтности налεжачиε пожитки // служебникова εго мл пна Ωстафия
∑ловича Малинского пну тибурчому Акгарскому списавши всε по достатку на инвεнтар за допусчεнεм
пнεй Кристины Дмитровскоε малжонки пна Станислава Сускраεвского и урядника εго пна Миколая
Мухи которий то пан Сускраεвский ωд зошлого ωтца Кирила Тεрлецкого владыки Луцкого и
Ωстрозского арεндою тую маεтность трымал подал въвязал и послушεнство его мл пну Малинскому
полнити приказал,
А потом тогож року мсца июля трεтεго и чεтвεртого днεв, помененый εго мл пан Лукаш
Исайковский коморник εго кр мл с тымжε возным пном Славокгурским и с тою шляхтою был в
дворε и сεлε Полоной и зозвавши догромады бояр и подданых з сεл Полоноε Ωстровка и Голεшова
лист им его кр мл показавши тыε маεтности εго мл пну Ωстафиεви ∑ловичови Малинскому
подал которого въвязаня урядник εго мл пна Яна Кашεвского зъ Высокого пан Крεнтовский
именεм пна своεго, яко пну дεдичному допустил ωднак права пна своεго εго мл пна Кашεвского,
арεндовного который то трымаεт ωт зошлого ωтца Кирила Тεрлεцкого, владыки Луцкого, и
Ωстрозъского,
Потом с Полоноε до маεтности цεрковноε святого Дмитрия Коршовца которую εго мл пан
Андрεй Гулεвич нε видати якимъ правом дεржит додвора приεхавши там нε застали // самого
εго мл пна Гулεвича а ни урядника толко паробка Сидора и ωного пытал εсли тот двор и имεнε
Коршовεц пусчаεт εго мл пну Ωстафиεви ∑ловичови Малинскому владыцε Луцкому и Ωстрозскому
яко цεрковную на што ωн ωтповεдил, жε нεдопусщам бо того пан наш εго мл пан Андрεй Гулεвич
казал боронити
Потом до маεтности цεрковноε села Подбεрεзя приεхавши зозвавши до громады бояр и
подданых листъ им εго кр мл показавши тоε сεло Подбεрεзε εго мл пну Ωстафиεви Малинскому
списавши на инвεнтар подал иввязал послушεнство εму полнити именем εго кр мл приказал чого ωни
нε боронили,
Потом тогож мсца июля чεтвεртого дня до Тεрнокъ додвора цεрковноε маεтности, приεхавши
которую урожоный εго мл пан Шимон Харлинский ротмистр εго кр мл дεржитъ там самого εго мл
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пна Харлинского нε застали толко килка слуг и урядника Яска, которых εго мл пан Исайковский
и с тым возным и шляхтою пытал εсли допусчают εго мл пну Малинскому владыцε Луцкому и
Ωстрозскому в двор и в сεло Тεрнъки в сεло Сεдмεрки въвязаня теды ωни именем пна своεго
повεдили, жε тую маεтность цεрковную быт и дεдичство владыцства Луцкого и Ωстрозъского
εго мл пну Малинскому признавамы лεч то пан наш за правом своим арεндовным дεржитъ и
арεнду платитъ //
Потом зараз додвора и сεла Водирад приεхавши там застали пнюю Линεвскую малжонку пана
Линεвского котороε пытали εсли ωна в тотъ двор и сεло яко цεрковныε εго мл пну Малинскому владыцε
Луцкому и Ωстрозскому въвязаня допущаεт тεды ωна повεдила жε нε допущам бо то пан малжонок мой
за правом дεржитъ алε кгды право малжонка моεго ...съпируε в тотъ час яко своε дεдичство владыцства
Луцкого и Ωстрозского вεзмε
А з Водырад до маεтности εпископъскоε мεста и двора Рожищъ приεхавши напεрεд шляхты бояр
мεщан и сεлян зъ сεлъ до Рожищъ налεжачихъ зъ Жолобова с Тополного з Волки Рожищъкоε Пожарок
зъ Кобча Чибεнεв зъ Дубищъ додвора зозвавши показавши им лист εго кр мл двор зо всим будованεмъ
зъ фолваръком и зовсими пожитки въ скутεчноε дεржанε и уживанε до посεсыи εго мл пну Ωстафиεви
∑ловичови Малинскому нарεчоному владыцε Луцкому и Ωстрозскому списавши все на инвεнтар подал
и ωного в тыε маεтности въвязал, послушεнство εму именεм εго кр млсти полнити и чинити приказал
якож и поменεный возный пан Славокгурский изъ шляхтою ωчεвисто пεрεдомною стоячи иж εго мл
пна Малинъского въ тую маетност рожищъкую и вси до нεε приналεжности // въвязал которого увязаня
нихто не бронил
А потом рано на завтрεε пятого июля тогож року тисяча шεст сот сεмого до сεла Колнича гдε εст
половица подданых цεрковныхъ приεхавши там подданых до громады зозвавши εго мл пна Малинского
въ тыε подданыε в половицу сεла и вовси пожитки въвязал послушεнство им ωному яко пну своεму
именем εго кр мл чинити приказал чого нихто не боронил
Ас Колчина додвора и сεла цεрковного Липлян приεхавши, которыε пан Андрεй Дахновичъ ωд
зошлого ωтца Кирила Терлецкого владыки Луцкого и Ωстрозского дεржал арεндою за допущεнεм пна
Бобовского швакгра εго там на тот час будучого списавши всε на инвεнтар также и домъ цεрковный тут
в Луцку пεрεд мостом лεжачий подал и румацыю пну Дахновичови листомъ своим прεз возного тогожъ
пна Славокгурского зложил
А потом зараз з Липлян того жъ дня пятого июля с тым же возным и шляхтою поменεною пан
Исайковский приεхавши до маεтности цεрковноε двора и сεла Тεрεмного которую урожоный εго мл
пан Войтεх Станишεвский писар кгродский луцкий ωт зошлого ωтца Кирила Тεрлецкого владыки и
капитулы арεндою дεржитъ там εго мл пна Ωстафия Малинского владыку Луцкого и Ωстрозского цалε
ωстεрεгши права εго мл пна писарового констытуцыεю, // варованого, в дεдицтво цεрковноε въвязал
узумъ фруктум при пну писару дочасу ...... правε ωписаного зоставуючи
А такъ я уряд тоε ωчεвистоε сознанε εго млсти пна Лукаша Исайковского коморъника εго кор
мл возных и шляхты вышεй менованых принявши до книг кгродских луцких записати казал и ест
записано.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 78, арк. 65зв.-655зв.
№ 115
Протестація шляхти Волинського воєводства проти передачі Луцько-Острозької єпархії
п. Остафію Єло-Малинському. На думку авторів документа, перебування Єло-Малинського на Луцькій
кафедрі є порушенням церковних канонів, оскільки згаданий єпископ-номінат не прийняв чернечого
постригу. Заяву підписали 29 осіб, у тому числі: князь Януш Заславський (воєвода волинський), князь
Семашко (хорунжий волинський), Андрій Боговитин (стольник волинський), Олександр Хрінницький
(ловчий волинський) та ін.
Луцьк, року 1607, вересня 10.
Року тисеча шестъсотъ семого,
Мсца сенътебра десятого дня
На врядъ кгродский в замокъ εго кр млсти Луцком до мене Миколая Семашка на Хупъкове каштеляна
браславъского старосты и ключника луцъкого ясневелможный велможный и урожоныε ихъ мл ωбыватели
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воеводства которые ся нижей до тое протестацыи подписа[ли] ωбличне пришедше тую протестацыю
противъко εго мл пану Ωстафиеви ∑ловичови Малинъскому номинатови владыцства Луцкого и Ωстрозкого
с подписами рукъ своихъ до актъ подали которая такъ ся в собе маεтъ,
Мы сенаторове дыкгънитаре урядницы земские и все рыцерство [ко]торыесмо ся на сеймикъ
депутацкий до Луцъка на ден дεсятый сенътебра в року шестсотномъ семомъ // зъехали протестуεмося
на пана Ωстафию ∑ловича Малинъского ижъ ωн мимо права и каноны ад мале наррата упросивъши собе
у короля εго млсти владыцство Луцкое и до того часу ωт даты привилею εго кр млсти будучи члвком
светцъким противъ божому и свецкому праву и каноном всим тым то владыцством Луцкимъ ажъ до
того часу владаεтъ маεтъностями рядит и справуεтъ за чим в хвале божой узнаε праву посполитому
спротивенье а маεтностям костелным згуба звынищене ся дhεтъ постерегаючи теды того абы и хвала
божая росла и люде на потом дослужбы божое през запедае* и заборонене каноновъ тоε жъ релиεй
Кгрецкое на такий станъ темере се яко и панъ Малинский невдирали* которий той же абузусъ ...... през
такъ час ...... ...... ...... на тот станъ духовъный εпископъский противко праву посполитому εстъ тую
протестацыю вносимо и до актъ кгродскихъ луцкихъ вписуемо и того доложивъши притом же и до того
часу не ест ωн чернъцем ани духовъным
У тое протестацыи подписы рукъ их мл тыми словы,
Janusz z Ostroga Zaslawsky woiewoda wolynski reka swa Costantyn z Ostroga Zaslawski, Боговитинъ
подкоморий крeмeнeцкий Siemaszko chorozy wolynski, Андрей Боговитин столник волынский A
Zachzazorowsky Aliexander Nhrinicki lowczi wolynski Jerzy Owluczinski pisarz zemski wlodzimiersky, Jerzy
Kozika reka swa Jan Bohowitin Szumbarsky A Ursol Rudecki Гневошъ Гулевич рука влас Wasiley Babinskiy
A Rostocki Ierzy Puzyna reka swa Iwanicki Gabriel sedzia grodi wlodi Iwanicky ...... [...]wicz Z Jakowicky
reka swa Иванъ Волынец Чeрчинъский городничий луцкий Матыяшъ Ласко Чeрнчицкий забъдивъ* A
Krasinski Owan Huliewicz, Иванъ Шпаковъский Michaylo Iranski Тимофей Высоцкий мeчникъ волынский
рука Ярофeй Гойский рукою власною Иван Козин//ский руко y Iarek Zorawniczki wlasna reka Stephan
Czetwierztynski reka swa
Котораяж то протeстацыя так яко сe в собе маεтъ слово въ слово до книг кгродских луцких
εст уписана.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 78, арк. 878зв.-879зв.
№ 116
Репротестація волинської шляхти на обивателів Волинського воєводства, які виступили проти
надання Луцько-Острозької єпархії п. Остафію Єло-Малинському. Автори документа заявили про повну
довіру Єло-Малинському та висловили бажання бачити його єпископом. Документ підписали 35 осіб,
у їхньому числі: Ян Харлинський (підкоморій луцький), Криштоф Єловицький (підстолій волинський),
Матей Стемпковський (підстароста луцький), князь Стефан Сокольський та ін.
Луцьк, року 1607, вересня 10.
Року тисеча шестсот семого
Мсца сентебра десятого дня
На врядъ кгродский в замокъ εго кр мл Луцкий до мене Миколая Семашка на Хупъкове каштеляна
браславъского старосту и ключника луцкого урожоноε их мл панове ωбыватели воеводства Волынского
которыε се нижей до тое репротестацыи подписали ωбличне пришедши тую репротистацыю противъ
протестацыи ωт некоторых ихъ мл пановъ ωбывателевъ тогожъ воеводства Волынского противъко εго
мл пну Ωстафεеви ∑ловичови Малинъскому номεнатови владыцства Луцкого и Ωстрозкого учεненой
с подписами рукъ своихъ подали просечи абы принята и до книг кгродскихъ луцкихъ записана была
которую я приймуючи перед собою читат казал εсми и такъ ся всобе маεт
Мы врядницы шляхта рыцерство воеводства Волынского светчимося и ωповедаεмо именем
нашим именем тыхъ всих которыи се до тое протестацыи прихилятъ будутъ иж што некоторыε з

*

Так в тексті.
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брати нашой противhко велебъному εго млсти пану Ωстафиеви Еловичови Малинъскому номεнатови
владыцства Луцкого и Ωстрозкого [ω]т εго кор мл пана нашого милостивого на тое владыцтво поданому
и упривилеваному яко с прошлого сеймику на инстрыкъцыи пану Хриницкому над некоторых з нас
позволене до короля εго мл дали и тепер се светъчатъ яко бы тое владыц[ст]во и привилей на нее у
εго кр млсти ад мале наррата упросит и ωдеръжатъ мелъ теды мы противко их тому ωсветченю их
соленнитер репротестуεмъ
Ижъ // прεрεчоный εго мл пан Малинский на тоε владыцтво ωд εго кр мл слушнε лεитимε чоловεкъ
въ урожоεнью и захованю своим с продков своих въ краю тутошним нашим мεжи нами значный зацный
рεлиεй старожитноε кгрεцкоε водлугъ права посполитого и привилεю на унии даного εст подан и тоε
владыцтво с приналежностями за тою даниною и привилεεм εго кр мл ωбнявившы слушнε дεржит
и ωного уживаεт, и мы ωного за владыку слушнε ωд короля εго мл поданого признаваεмо и мεти
хочεмо,
У тоε рεпротεстацыи подписы рук их мл тыми словы
Jan Charlinsky podkomorzy luczky, Stephan Sokolsky, Adam Prusinowsky pod wlodz, Jan Sosniczky
r: w: Gabriel Kraiewsky, Jan Lagodowsky reka swa Krzysztoph Jelowiczky podstoli wolynsky, Макар
Лεдоховский писар зεм: Jan Nzieminsky reka swa; Захариашъ ∑ловицкий сεкр и писар, A Leduchowsky ...
oprzalek secretg jego k m Math Stempkowsky podstarosci lucky Адам Сопокотко рукою власною, Василεй
∑лович Малинский власна рука, Миколай Чарноцкий коморникъ повεту луцкого, Poli... czelo...nsky,
Stanislaw Raieczky Chrystoph Charlinsky z Charleza reka, Stanislaw Ro...sky reka, Алεксандεр Лεдоховский
Kaszewsky Jan z Wysokiego reka swa Daniel Jelowiczky, Alexander Stempkowsky reka swa Daniel Liniewsky r:
s. Богданъ Кражинский рукою власною, Петръ Хорошко рукою, Konstanty Kozinsky reka wlasna, Andrzey
Czaplicz-Szpanowsky, Tedor Bruiaka pisarz grodzki krzemyenieczky, Миколай Букоεмский рукою, Piotr
Wawulicz Soloniewsky reka swa, Григорεй Викгура рукою, Ярмогεн Ωлεшъкович Крупεцкий рука власна,
Люшъковский Ωлбрихтъ рукою власною, Se[ba]stian Nosarzewsky reka swa Костантин Марεнский,
Котораяж то рεпротεстацыя такъ яко сε в собε маεт слово въ слово до книг кгродских луцких εстъ
уписана.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 78, арк. 879зв.-880.
№ 117
Фундуш князя Юрія Михайловича Чарторийського на заснування в с. Сернах (Сарнах) Луцького
повіту монастиря Св.Трійці з умовою, щоб він лишатиметься під юрисдикцією Луцько-Острозького
уніатського єпископа. В разі ліквідації в Луцьку уніатської кафедри, монастир мав перейти від духовну
владу Луцького римо-католицького єпископа. На користь монастиря князь пожертвував: 3 волоки поля
з сіножатями та бортним деревом, млини, ставки, лісові угіддя та ін.
Року 1608, січня 8.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 374-377. Мова староукраїнська.
№ 118
Декрет Люблінського трибуналу у справі між архімандритом жидичинським Гедеоном
Балабаном та братом покійного єпископа Кирила Терлецького п. Ярошем Терлецьким з приводу нападу
на Жидичинський монастир.
Року 1608, червня 13.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 379-381. Мова староукраїнська.
№ 119
Декрет Люблінського трибуналу у справі між архімандритом жидичинським Гедеоном Балабаном
та п. Федором Свищовським з приводу нападу на Жидичинський монастир.
Року 1608, червня 27.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 382-386. Мова староукраїнська.
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№ 120
Лист князя Януша Острозького до нунція Сімонетто. З повагою згадує митрополита Іпатія
Потія, але новоосвяченого Луцько-Острозького єпископа Євгенія Єло-Малинського звинувачує в надмірній
амбіційності та троєжонстві. Князь бере під сумнів його моральне право бути священиком.
Дубно, року 1608, липня 26.
Текст у виданні:
MUH. — Romae, 1964. — Vol. I. — P. 282-284. Мова латинська.
№ 121
Фундуш княгині Маруші Загоровської на уніатську церкву св. Іллі у Володимирі. За цим документом,
храм отримав 9 ланів поля, сіножать, город, 20 коп жита, 20 коп вівса й гречки та ін. У фундації зазначено,
що згадана церква має перебувати під духовною владою Володимирських єпископів.
Єпископський замок у Володимирі, року 1608, серпня 14.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 386-388. Мова староукраїнська.
№ 122
Лист князя Януша Острозького до митрополита Іпатія Потія у справі єпископа ЛуцькоОстрозького Євгенія Єло-Малинського. Із посиланням на канони стверджується, що він не може бути
єпископом та зазначається, що проти кандидатури Єло-Малинського рішуче виступає більшість
шляхти Волинського воєводства.
Костянтинів, року 1608, серпня 23.
Текст у виданні:
MUH. — Romae, 1964. — Vol. I. — P. 285-286. Мова латинська.
№ 123
Фундація митрополита Київського Іпатія Потія на Володимирську капітулу. За цим документом
їй передавався маєток Русовичі, який до того був власністю володимирських єпископів. Запис зроблено
з огляду на брак церковних маєтків у Володимирі.
Володимир, року 1608, вересня 2.
Випис із актових книг володимирського гродського суду від 20 жовтня 1646 р.
... Іпатей Потей божию милостию архиепископъ митрополитъ Киεвъский Галицъкий и всея Росии
владыка Володимерский и Берестейский
Ωзнаймуεмъ тымъ нашим листомъ кому бы ω том ведати належало иж видечи мы церквей
в месте εго кор. мл: Володимерскомъ капитулы владыцтва нашого Володимерского малого велми
наданя кгрунтовъ на которых презвитерове мешканя своε барзо тесноε маючи же не толко где бы
могли для уженя працъ своих подданыхъ што ωтдати але и сами выхованя своεго слушъного з нεю
мети не могутъ а до того жолнеръ уставичный ку великому зубожεню ихъ привел за чимъ тых церквей
капитулн[ых] ку спустошенъю а за тым фала божая тамъ знисченю прийти бы за нεпоратованεмъ
могла чого мы яко пастыр зверхний пилне завжды с повинности нашоε постерεгаючи нε толъко
[то] все // вцале задержати старанε маεмъ але ку наболъшому помножεню церквей божихъ и в нихъ
фалы εго светоε в порядъку ωбрядовъ звыклых и εдности Церкви Восточноε Греческоε з Церковъю
Заходнεю Рымскою яко ωдност светую апостолскую Церковъ водле стародавъного ωбычаю.
А тепер черезъ нас всихъ в свежую памεтъ правоверныхъ хрестияном ясче ку захованю показаного
привести усилуючи у тыхъ всих сослужителей церковныхъ ку помножεню таковоε светоε Пану Богу
милоε εдиности способныхъ и хутливихъ мεти хотечи село владыцтва Володимерского Русовичи такъ
ωного половицу ωдну здавъна ку церкви божой держаноε яко и недавъныхъ часовъ за позволенεмъ его
кор: мл у пана Яна Харлинъского подкоморого луцкого через нас замεною набытую згола все ωгулом
яко се в границах и пожитъкахъ своихъ мεεтъ ничого собе а ни будучимъ владыкамъ Володимерскимъ
не зоставуючи капитуле владыцътва Володимерского даεмъ а сим листомъ нашимъ яко сослужителем
церковънымъ фунъдуεмъ у ку поратованъю и пожитъку ихъ правомъ назадъ николи не ворочаю чимъ
се записуεмъ
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Маютъ богомыслъныε протопопа и презвитери капитула церкве соборноε Володимерскоε тоε
именъε Русовичи держа[ти] и εго уживати розширати прибавъляти и водле преможеня своεго ку
наболъшому пожитъкови своεму приводити кром жадноε ωт насъ и по нас будучихъ εпископовъ
володимерскихъ в томъ пре на...абанъя толко жъ с того именя на кождый // рокъ дякомъ церкви соборноε
по шести копъ грошей литовъскихъ давати будутъ повинъни а уживаючи того спокойно фалы божоε такъ
в церкви соборной Володимерской яко и в церквахъ своихъ пилни быти чины своε свещеническиε водле
каноновъ светыхъ ωтецъ и звыкълого порядку церковного правити нас пастыра своεго яко и потомъ
будучихъ εпископовъ своихъ во всем послушни будут под неважностю листу и фунъдушу нашого
Писан и данъ у Володимери року божого нарожεня тисеча шестъсотъного ωсмого мца сенътебра
второго дня
У которого листу фундушу печатъ архиεпископъская и подъпис руки тыми словы
Іпатей архиεпископъ...
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 82, арк. 1009зв.-1010зв.
№ 124
Лист митрополита Іпатія Потія до нунція Сімонетто у справі про передачу Луцької єпархії
Євгенію Єло-Малинському.
Львів, року 1608, вересня 8.
Текст у виданні:
MUH. — Romae, 1964. — Vol. I. — P. 286-287. Мова латинська.
№ 125
Фундуш митрополита Іпатія Потія на заснування школи при Успенській церкві в м. Володимирі.
На її потреби було виділено 2,5 тис. злотих капіталу, десята частина якого у вигляді відсотків
призначалася на утримання бакалавра (200 злотих), та інші потреби (50 злотих).
Володимир, року 1609, квітня 19.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 388-391. Мова староукраїнська.
№ 126
Духовний заповіт уніатського митрополита Іпатія Потія. Апологія унії.
Володимир, року 1609, листопада 19.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 391-396. Мова староукраїнська.
№ 127
Рішення Луцького земського суду у справі про розтрату церковних маєтностєй луцькими
уніатськими священиками. Звинувачення висунув новий Луцько-Острозький єпископ Євгеній ЄлоМалинський проти таких осіб: о.Григорія (протопоп луцький, пресвітер церкви св. Офанасія),
о. Симеона (пресвітер церкви св. Миколая), о. Стефана (пресвітер церкви Св. Трійці), о. Іоана
Гуляницького (пресвітер Покровської церкви), о. Кузьми (пресвітер церкви св. Михайла), о. Олексія
(пресвітер Рожественської церкви), о. Федора (пресвітер П’ятницької церкви). Зазначалося, що з їхньої
вини єпископія втратила маєтності Жабче, Губін та Колодязі. Провівши слідство, члени земського
суду виправдали згаданих священиків і звільнили їх від звинувачень єпископа.
Луцьк, року 1610, січня 23.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 396-397. Мова староукраїнська.
№ 128
Свідчення возного про введення Володимирської уніатської капітули у володіння фільварком Янів
та іншими грунтами що належать володимирському монастирю Св. Спаса. Згадані маєтності, що
перебували у пожиттєвому володінні Іллі Павловича Оранського, по його смерті законним порядком
перейшли у володіння Володимирської капітули.
Володимир, року 1610, вересня 16.
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Року тисеча шестсотъ десятого
мца сентебра 16 дня
На вряде кгродскомъ в замку его королевское млсти Володимерскомъ передо мною Андреемъ
Мисевским буръкграбимъ и наместъникомъ подстароства Володимерского ставши ωчевисто возный
енерал воеводства Волынского шляхетный Исакий Долъмацкий ку записаню до книг кгродских возналъ1
тыми словы
Иж року теперъ идучого тисеча шестсотъ десятого мца сентебра пятого дня маючи я при собе
шляхту пана Ивана Шопълевского а пана Ωстафея Жуковского былем на справе и потребе велебныхъ и
достойных в посвеценю презбитеровъ и всее капитулы епископии Володимерское церъкви соборъное
светое Пречистое у Володимери войменю албо фолъварку Янове до манастыра Светого Спаса тутъ в месте
Володимерскомъ лежачого належачом гдеж впродречоные презъбитерове и капитула Володимерская
ведлуг права своего имъ ωтъ высоце велебного в Бозе ωтца Ипатея Потея аръхиепископа митрополита
Киевского Галицкого и всея Руси епископа Володимерского и Берестейского на то даного и ωтъ его
// королевское млсти господара нашого млстивого конъфирмованого такъ же по зестю с того света
урожоного пана Гелияша Павловича Ωранского державци тыхъ добръ церковныхъ доживотного тое
менованое имене албо фолъварокъ церковный Яново з дворцемъ тамъ будучим и зо всими до него
приналежностями и пожитками такъ же зо въсими людми поддаными тамошними яновскими и ихъ всими
кгрунтами и приналежностями, пожитками и повинъностями и з кгрунтами меноваными Подгайцами
и згола зо всими того манастыра Свето Спаса ωбыходами и ωколичностями яко се здавна тые добра в
собе и приналежностях своих мели и завирали и теперъ маютъ и завираютъ ни в чомъ не ωтъступуючи
першое инътромисии и посесии своее и доброволного уступеня зошлыхъ пановъ Михала и Гелияша
Павловичовъ Ωранских правомъ вечистым дедичным черезъ мене возного при шляхте менованой в
моц владност держане уживане и посесию свою взяли якож и я возный при той шляхте помененой
с повинности уряду моего звышъ менованую капитулу володимерскую в тые всh добра преречоные
увезал и имъ до посесии подалъ а того увезаня и посесии нихто инший ничимъ не боронилъ
Котороеж то ωчевистое возного сознане я уряд принявши до книг кгродскихъ володимерскихъ
записати есми росказалъ и εст записана m. p.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 42, арк. 577зв.-578.
№ 129
Лист короля Сигізмунда ІІІ про затвердження передачі кременецьких церков уніатським
протопопом Федором Турським його синові (Федору?) Турському.
Обоз під Смоленськом, року 1610, грудня 3.
Фεдор Турский протопоп кременεцкий уступуεтъ церкви
Свεтого Спаса и Восхрещеня Христова сыну своεму1 Турскому.
Жыкгимонт Трεти
Ωзнаймуем сим листомъ нашим всимъ вобец и кождому зособна кому бы ω том ведати
належало
Иж велебны ωтец Феωдор Турски презвитер воскресенский протопоп кременецкий билъ нам
чолом через некоторых панов радъ нашихъ абысмо взлядомъ кошту и накладу которы на будоване
дому и мешкане людем духовнымъ при церкви заложеня Светого Спаса в лесе на горе Сичовце при
месте нашом Кременεцком заложылы позволили ему с того права своεго которое на церкви две въ
Кременцу лежачые ωдна тытулу Воскрестеня Хрво другая тытулу Светого Спаса уступити2 нан влити
а такъ мы бачечы слушно прозбы εго и хутлившого до дальшой фалы божой помноженя учинити сим
листом нашим позвалаем тое право своεε которое ωн маетъ на тые церкви звышъ менованыε в листы
на ωсобу3на стан духовны презвитерский посветившися в той церквях фалу божую ωтъправовати в
спокойном держанью всяких пожитков здавна до них належачих ужывати то ест до // церкви тытулу
Воскресеня Хрвого пляц и город и две волоки с померы волочноε вымероные до другое церкви тытулу
Так в тексті. Має бути «сознал»
Пропуск в тексті.
3
Пропуск в тексті.
4
Так само.
1
2
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Преωбраженя Гдня застенокъ сяножатны названы Жеблазы с померы граничное з дворцом и ставком в
селе Колочове и зωвсеми иньшими приселостями прыналежачыми поддаными рольми городами лесами
пасеками зарослями такъ вовсем яко и в частях водлуг наданя свето памети продков наших стародавна
належачих преречоным протопопом кременецкимъ ажъ до смерти жывота εго а мы за нас потомки
нашые наяснешие короли польские ωбецуемо преречоного4 при той церкви заховат до ωстатнего
веку живота его и на то дали есмо сес листъ нашъ рукою нашою власною подписан печатю коронною
запечатоват росказалиесмо.
Писан у обозе нашом под Смоленьском третего дня мца декабра году тисεча шестсетъ дεсятого
панованя королествъ наших польского двадцат третего шведского семнадцатого.
Sigismundus Rex Joan Marcinkiewicz. //
ЦДІАК України, ф. 2168, оп. 2, спр. 44а, арк. 22-22зв.
№ 130
Скарга членів Володимирської уніатської капітули на володимирських міщан. Останні не
дозволили орати церковні поля а священиків побили та пограбували. Скаргу подали протопоп о. Григорій
Лозовицький, о. Дмитро (священик церкви св. Прокопія), диякони Леонтій та Роман. Свідчення возного
який був свідком конфлікту.
Володимир, року 1612, червня 20.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 408-411. Мова староукраїнська.
№ 131
Доповнення до духовного заповіту митрополита Іпатія Потія із розпорядженнями щодо розподілу
майна.
Володимир, року, 1613, квітня 27.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 413-415. Мова польська.
№ 132
Лист короля Сигізмунда ІІІ до мешканців Волинського воєводства із забороною вторгатися до
церковних маєтностей Володимирської єпископії користуючися смертю Київського митрополита
Іпатія Потія.
Варшава, року 1613, липня 25.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 419-420. Мова польська.
№ 133
Лист короля Сигізмунда ІІІ про призначення Іллі Мораховського та Яна Потія тимчасовими
адміністраторами церковних маєтків Володимирської єпископії до призначення нового єпископа у
зв’язку зі смертю Іпатія Потія.
Варшава, року 1613, липня 25.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 421-422. Мова староукраїнська.
№ 134
Лист короля Сигізмунда ІІІ про надання Іллі Мораховському Володимиро-Берестейської єпископії
за умови перебування в єдності з Римською Церквою.
Варшава, року 1613, серпня 9.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 422-424. Мова староукраїнська.
4

Так само.
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Квитаційний запис митрополита Йосифа Рутського та єпископа Володимиро-Берестейським
Іоакима (Іллі) Мораховського Яну та Петру Потіям про передачу коштовностей, які заповів покійний
митрополит Іпатій Потій Київської митрополії та Володимирській єпископії. Наводяться перелік та
опис найцінніших речей.
Володимир, року 1613, серпня 22.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 424-429. Мова староукраїнська.
№ 136
Лист митрополита Київського Йосифа Рутського про введення єпископа Іоакима Мораховського
в управління Володимиро-Берестейською єпархією яке відбулося в Успенському кафедральному соборі
м. Володимира в присутності багатьох князів, шляхти, та інших жителів Волинського воєводства які
прибули на похорон митрополита Іпатія Потія.
Володимир, року 1613, серпня 23.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 429-430. Мова староукраїнська.
№ 137
Лист єпископа Євгенія Єло-Малинського до луцького підстарости, в якому повідомляється про
вбивство пана Бенедикта Гулевича в Пречистенському монастирі. Трагедія сталася ввечері 28 серпня
1613 року, коли Гулевич, рятуючись від натовпу луцьких міщан, дістався до монастиря і заховався в
одній із келій. Міщани вдерлися до обителі, висадили двері келії і замордували його на місці. При цьому
було жорстоко побито настоятеля монастиря — єпископа Мегленського (Йосифа), який намагався
заспокоїти міщан та не допустити кровопролиття.
Пелз, року 1613, серпня 29.
... Млстивый пане подстаростий службы уприйме мое в ласку вм залецаю
Жал // мой а кривду церкви бжой манастера Панны Марией в Луцку который се дня вчорайшого
иж над вечером мсца августа двадцет ωсмого року теперешнего тисеча шестсотъ третегонадцет стал
до взятя достатачнейшое ведомости ωповедаю иж дошло мене ведат же ленвоитъ бурмистры радцы
лавники и посполство места Луцкого впадши с паном Бенедиктом Гулевичом в манастер тамъ же кгды
в целю любо келю пан Гулевичъ впадъ добывши εго забили, и на смертъ замордовали, стены церковные
и тое местце светое спокойное кровю зацного шляхтича ωбляли и помазали, старшого ωного манестера
ωтца εго мл εпископа Мекгленского не ушановали кгды гамовал шарпали и знат кием ωбложили, же аж
з манастера до замку до конвенту ушол и там хоро лежит, законнички з манастера выстрашили,
Проше до ветя певнейшое ведомости и ширшое протестацые тое теперешнее ωповедане мое
принявши до книгъ росказат записат ωтдаюсе при том и повторе ласце вм
Дан с Пелзъ дня двадцет девятого августа року тисеча шестсотъ третегонадцет
Вм моего млтивого пана приятел и служит рад ∑вгений ∑лович Малинский εпископъ Луцкий и
Ωстрозский власною рукою ... //
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 94, арк. 746зв.-747.
№ 138
Свідчення возного про введення єпископа Іоакима Мораховського у володіння маєтками
Володимирської єпархії: містечком Озеряни, селами й присілками Купечів, Белашів, Солотвин, Рокитниця,
Ворона, Сушибаба, Грушева Волка, Сушилне, Біскупичі, Петриків, Боженки, Микуличі, Петиден,
фільварок Шистів. У м. Володимирі Іоакима Мораховського було введено у володіння єпископським
замочком. Згадуються уніатські священики: о. Роман (церква ХІІ Апостолів у Володимирі), о. Яків
(церква Св. Спаса у с. Купечів), о. Атанасій (церква св. Миколая у Володимирі), о. Григорій (церква
Бориса й Гліба у с. Біскупичі), о. Григорій Лозовицький (протопоп володимирський), о. Богдан Залузький
(Введенська церква у Володимирі).
Володимир, року 1613, вересня 3.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 430-433. Мова староукраїнська.
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№ 139
Протестація жигвултського старости пана Томаша Шимковича-Шкленського від імені
православної шляхти Волинського воєводства проти передачі Володимирської єпископської кафедри
Іллі Мораховському.
Луцьк, року 1613, вересня 9.
Року тисеча шестсот тринадцатого
Мсца сентебра девягого дня
На врядε кгродском в замку его кор мл Луцком передомною Миколаем на Хупкове кашталяном
браславскимъ старостою и ключником луцким ставши ωчевисто маршалокъ кола рыцерского урожоный
его мл панъ Томашъ Шимковичъ Шкленский староста жикгвултский именем всего рыцерства и
ωбывателевъ воеводства Волынского которые се зъехали на εлекцию депутатовъ ωповедал и светчилсе
противко ниякомус Гелияшови который менитсε быти Мороховским ω то
Иж тот то Мороховский важилсе противко праву посполитому старому привилееви на унии
учиненому и констытуции воеводству Волынскому служачой которая ясне ωпевает ижъ настанъ
духовный въ воеводстве Волынском то ест владыцства архимандрицства и иншие дикгнитарства
духовные не мают быти даваны толко шляхте ωбывателем воеводъства Волынского которое право тот
то Мороховский легце поваживши а снат удавшисе за шляхтича ωбывателя воеводства Волынского
важилсе на владицство Володимерское и Берестейское // наступитъ противко которому вси ωбывателе
воеводства Волынского сведчатъсе не хотечи его за въладыку мет и з ним иле им справа належати
будетъ синити ω то ωферуют и просил помененый его мл панъ маршалокъ абы то было принято и до
книг кгродскихъ луцких записано што я принявши записат росказал и ест записано.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 94, арк. 769-769зв.
№ 140
Свідчення возних про огляд 28 серпня у Пречистенському манастирі тіла Бенедикта Гулевича
вбитого луцькими міщанами. Засвідчено також огляд тяжких ран на тілі хлопця Грицька який був з
паном Гулевичем. Згадується настоятель монастиря єпископ Мегленський Йосиф (грек).
Луцьк, року 1613, вересня 13.
Року тисяча шεстсот тринадцатого
Мсца сεнтεбра трεтεгонадцат дня
На врядε кгродскомъ Луцкомъ пεрεдо мъною Адамомъ Ωлшамовским буркграбимъ и намεстником
// подстароства Луцкого постановившисε ωчεвисто возновε εнεралныε Янъ Сεзкεвич и Сεмεн Яроцкий
ку записаню до книг кгродских луцких сознал тыми словы
Иж року тисяча шεстсот тринадцатого мсца августа двадцат ωсмого дня за приданεмъ урядовымъ
былисмы на справε и потрεбε εε мл пнεε Зофии с Коморова Струсовны Бεнεдиктовоε Гулεвичовоε в
Луцку в манастыру Пнны Мариεй гдε старшымъ на тот час εстъ ωтεц εпископъ Мεкглεнский Юзифъ
кгрεк гдε пришεдши засталисмы кгвалтъ нεмалый людεй мεсчанъ луцких до килку сот чоловεка,
которыхъ розганяли жолнирε по забитю пна Бεнεдикта Гулεвича которого тεло лεжало мεжы цεръквою
а цεллями ωкрутно замордовано лобъ правε увεс розрубаный посεчоный и побитый, с которого москъ
правε увεс выбитый и высεчоный тεло всε побитоε поранεноε ранъ и личбы трудъно есми мεли вεдати
поволочоноε и помордованоε в трох мεсцах крви вεликими громадами тамъ жε пεрεд ωдною цεллεю
трам нεмалый и двεри в той цεли з одвεрками троε выбито гдε сε нεбожчикъ, кгды пεрεд тым тумултεмъ
уходилъ был замъкнул ωдны с тылу другиε ωт цεркви до сεнокъ ωноε цεли а трεтыε в самоε цεли ωкна
выбияно
Тамъ жε εε мл пни Бεнεдиктовая Гулевичовая указуючи нам тоε тεло, с плачεмъ ωповεдала иж
сε тот кгвалтъ и мордъ стал ωт ланвойта Жикгмонта который сε зовεт Русовεцкимъ и бурмистромъ
райцов и всεго посполства мεста Луцкого которыε умыслънε ωт часу нεмалого маючи нεпристойноε
прεдъ сε взятъε ωкрутнε, // зрадεцъко ωбычаεмъ розбойничимъ нεхрεстиянъско и нεлютостивε забили
и на смεртъ замордовали
Малжонка εε пна Бεнεдикта Гулεвича которого кости и мозокъ аж по шпукахъ збирано и
прикладано до тεла котороε тεло злитовавшисε жолнεрε на воз вложывшы до замъку повεзли тамъ жε
тεж нεдалεко цεркви при тεлε нεбожчиковскомъ видεли εсми лεжачоε хлопца εгож малого имεнεмъ
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Грицка ωкрутънε поранεного и тот нε вεдаю εсми жε живъ будεт, у которогос мы видεли раны на твари
тятыε прεз нос прεз правую твар на рогу головы правоε стороны рана тятая на руцε правой рана тятая
на вεръху руки при палъцах хрибεтъ увεс побитый
Што такъ а нε иначεй бытъ сознавали котороε ωчεвистоε сознанε возныхъ до книг кгродскихъ
луцъкихъ εстъ записано
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 94, арк. 787зв.-788зв.
№ 141
Свідчення возного про введення єпископа Іоакима Мораховського у володіння маєтками
Володимирської єпархії, що перебували в орендному та заставному володінні приватних осіб. У тому
числі: Городок (Луцький повіт), Квасів, Грушевичі, Яневичі, Щенютин, Тишковичі, Полупанщина,
Дрогиничі, Бискупичі, Волця Грушевська.
Володимир, року 1613, грудня 10.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 438-442. Мова староукраїнська.
№ 142
Атестація, видана священиком уніатської церкви Св. Трійці в Луцьку о. Стефаном своєму
племінникові Семенцю Котелниковичу в зв’язку з конфліктною ситуацією, яка склалася між ними та
клеванським попом о. Діонісієм. Як свідчить о. Стефан, його племінника було в свій час віддано в науку
до о. Діонісія, який обіцяв навчити хлопця читати і писати. Замість цього Семенця змусили працювати
як наймита в полі та при домі клеванського священика. В результаті Семенець Котелникович через
8 років повернувся до о. Стефана повним неуком — не тільки не вмів писати і читати, але навіть не
знав молитви «Отче наш». Коли ж Семенець після довгих поневірянь спробував через суд добитися від
о. Діонісія оплати своєї 8-літньої роботи, останній оббрехав його перед клеванським старостою, про
що і свідчить в атестації о. Стефан.
Луцьк, року 1614, червня 16.
Року тисеча шестъсотъ чотырнадцатого
Мца июня шостогонадъцатъ дня
Становши ωбличне на уряде кгродскомъ Луцкомъ в замку Луцкомъ передо мною Адамомъ
Ωлшамовскимъ буркграбимъ и наместъникомъ подстароства луцкого при бытности шляхетного пна
Матыса Славокгурского возного енерала воеводства Волынского и пна Велеска боярина его мл пна
Василя Семашка хоружого волынского Диклвскимъ ωтец С[т]ефан презвитер троецкий а крылошанин
луцкий сознал тыми словы
Ижемъ ωтдал за прозбою ωтца Деωнисия свесченика клеванского троецъкого сестренца
своего рожоного Семенца Ивановича Котелниковича на науку // читаня книг и писаня в летех малых
чотырнадцати лет который взявши ωт мене сестренца моего на науку не даючи ему цвеченя и науки
таковой яко се был поднял и ωбецал але ωбернул его до домовых роботъ и послуг власне яко якого наймита
и неволника который в тых [...]теж своих терпечи таковую роботу тяжкую а не маючи жадное науки яко
се было рекло до читаня и [п]исаня будучи лет ωсмъ у него то ест у ωтца Деωнисия свесченика
Пришедши до летъ а взявши розум почал ми нарекати жем его такъ запомнал и зле удал же ничого
а ничого не научил толко хлопские роботы коло дому и роли было того колка крот такъ в Луцку яко
кгдымъ и самъ приежджал до Клеваня ям килка раз ωтцу Деωнисию мовил стороны своей сестринца и
просилемъ частокрот абы мнего ωтдал до рукъ яко εго взял ωт мене з рукъ ωтец Деωнисий приехавши
до Луцка на ярмарокъ в року прошлом тисеча шестсот ωсмом з моим вышъпомененым сестринцемъ
Семеном Котляровичом там же за упомненем моим абы ми его ωтдал кгдыж в дом[h] моемъ на тот
час стал ωн ми его яко з рукъ моих взял так ми его назад ωтда[л] ям сестренца моего пытал если се
читати по книгах чого або писат научил а сестренец мой поведил перед ωтцем Деωнисим же не толко
читат албо писатъ умию але и Ωтче нашъ не умию ани книг николи не бачил а литери жадное не знаю
а ям почал нарекат на ωтца Деωнисия жес вмс не на то был у мене сестренца взял не до хлопских роботъ
але до наукъ // а ωн розгневавшисе на мене и на сестренца моего зобрал з него вси сукни ωдно в одной
его кошули зоставил
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Который при мне зоставши мешкал лет зодве несполна в том жона моя ехала до Клеваня
а сестренец мой почал се теж до Клеваня просит ям зъ себе взявши чорную сукню далемъ му и
пустилем его з жоною до Клеваня приехавши до Клеваня пристал до Якима слюсаря учитсе ремесла
в которого летъ две будучи не мог приняти ремесла кгдыж так же его был ωбернулъ до роботы
домовое и полное сестренец мой просил его абы его волнымъ ωт послуг своих волным учинил
а ωн не хотел вызволити а сестренец мой шол до цехмистра тамошнего клеванского ωповедавши
се иж его не хоче ωт себе ωтпустити шол до тамошнего клеванского зыкгармистра в которого
мешкал недел две и хотел его зыкгармистръ ремесла свого учити Якимъ слюсар пришедши заручил
зыкгармистрови в сту золотых жебы его не учил кгдыж его ωтмовил ωт него
А сестринец мой взявшисе с Клеваня шол до Дубна и пристал до Станислава слюсаря мисчанина
дубенского слуги замкового в которого летъ две се учил ремесло понял там же за доброволнымъ
позволенем пна Станиславовым пристал там же в Дубне до Васка слюсаря в которого сестренец
мой служачи упросил собе за причиною пна своего у его мл пна старосты лист причинный до пна
старосты клеванского абы му справедливост учинена была з отца Деωнисия же му служил лет
ωсмъ за ωтданем моим которому ничого през тые лета яко се вышей помени[ло] ничого не дал а
праве ми нагого ωтдал
Который то сестренец мой кгды приехал з листом пна старосты дубенского до пна старосты
клеванского // и до того з слугою пном Вацлавом Янковским жадаючи справедливости з отца
Деωнизия презвитера клеванского абы му за тые лет ωсмъ заплата и нагорода стала будучи
припозваный през пна старосту ωт сестренца моего яко ми справу дал пан Янковский слуга его мл
пна старосты дубенского маючи росправу вместо нагороды ωному за его лета то ест сестренцови
моему не паметаючи на стан свой и на уцтивост ωтца сына ани теж на мене самого истан мой
духовный смел торгнутсе перед его мл пном старостою клеванскимъ и других людех немало на
уцтивост сестренца моего яко бы мел ωт него крауши утечи до мене албо где индей яко сам удавал
яко ме дошло ведат чого никгды так не было яко поведал кгдыж ми его з своих рукъ ωблупленого в
Луцку в дому моемъ въ ярмарокъ ωтдал яко ми теж был до рук дал и доказати того на него никгды
не може и не доведет ани докаже
На што сведецтво мое перед урядом нинешним тому сестренкови своему зознаваю просечи абы
принято и до книг записано было што уряд принявши до книг кгродских луцких записат казал и ест
записано
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 99, арк. 140зв.-142.
№ 143
Архієрейська присяга ченця Іоакима Мораховського при посвяченні на єпископа ВолодимироБерестейського. Після Символу Віри (без filioque) йде заява про визнання рішень усіх Вселенських
Соборів, і найперше — Флорентійського Собору, постанов якого майбутній єпископ забов’язується
дотримуватися. Засвідчується послух уніатському митрополитові Йосифові Рутському,
проклинаються єресі, коротко окреслюються правові взаємовідносини з митрополитом та ін.
Вільна, року 1614, липня 4.
Я Иωаким сщно инокъ млстию бжию нарεчεнним во стεишεю εпископию Володимεрскую и
Бεрестεискую сε пишу рукою своεю и разумом своим исповεдую пεрεд Бгом и избраннимы εго ангелы
правую и нεпорочную вhру хрεстиянскою. ∑жε εстъ исповεданыε во имя Ωтца и Сна и Стого Дха,
εдино Бжство εжε εстъ сицε
Вhрую во εдиного Бга Ωтца вседεржителя творца небу и земли видимым же всhм и невидимым
и во единого Гда Исус Хс Сына Божия εдинородного иже Ωтца рожденного прежде всhхъ вhкъ свhта
ωт свhта Бга истенна ωт Бга истинна рожденна а несотворена εдиносущна Ωтцю им жε вся быша
нас длей чаεсъ1 и нашего ради спасния сошедши с небес и воплотившагос ωт Дха Стого и Мар Пдhвы
вочеловhчшас распятаго за ны при Понтейском Пhлати страдавшаго и погрεбεнна и воскресшаго во
третий дн по писанию и возшедшаго на нбса и сhдящу ωдесную Ωтца и паки градущого у славою
судити живых и мεртвых и εго царствию нhстъ конца. И в Духа Стого Гда животворящаго иже ωт Ωтца
1

Так в тексті. Має бути «ради чεловεкъ».
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исходящаго ижε со Ωтцем и Сыном сопокланяεм и сославими глаголащаго пророки во едину стεю
соборнhю апостолскую Церков исповедую εдино Крисчениε во ωставлεние грехов чаю воскрешения
мεртвых и жизни будущого вка амин.
К сим же приймую всh стыя вселенския Собори а меновите стый вселенский Собор Флорентийский
иже на сохранениε соброшис правεл догмат исповεдаю я же от них уставленая любити и соблюдати
каноны стыя уставы εлико сщенными нашими ωтци по различным временем и лhтом изωбразиша
всих их же прияша и аз приймаю и их же ωтвращаются и аз ωтвращаюс. И паки цεрковный мир и
соединение принятоε исповεдую соблюдати и ни едыным же правом противная мудрствовати во всем
животе моем.
К сим же исповедаю и сохраняю и бещаюс и всегда послидствую и повинуюс гдну моему и владце
прεωсвεщному ωтцю Иωсифу митрополиту Киевскому Галицкому и всея Росии и по нем восприемником
εго чисто и право послушливо и гдε ми повелит гдин и влдка мой стой метрополит Иωсифъ Киевский и
всея Роси быт к собh и мнh ся εго не ωтпущати и ехат к нему без всякого перевода
А черезъ мою εпископhю ставлениковъ мнh неставити ни диякона ни попа ни протопопы ни
игумена ни архимандрита ни антимисов мнh не давати или стаъскоε1 ωтворити в чужой εпископии и во
всh властех их нив моεго гдна и влдки Иωсифа метрополити Киевского и всея Руси предhле ...... ...... не
дhлати ми кроми εпископhε даноε мнh гдном и [влады]кою моим Иωсифом метрополитом Киевском
Галицком и всея Руси; или ωтшедшу ми в которую страну чужую не пhти ...... ...... без позволения
митрополия в чим ли прεдhли буду.
К сим же исповедую нε ωставити ми во всεм моεм предhле ни εди... ωт нашое православное
вhри ку арменом свадбы творити и кумовства и иных εретикъ которих Вселенские Соборы прокляли
и аще лих которий попъ моего повhта в тай мене сотворыт мнh повεдети гдну и влдце моему стому
метрополиту убещаваюс сострахом божем и бого // люезным хотением даноε ми стадо на исправление
ωт всякоε лукавства ωчищати и cохраняти εлика ми настоит сила.
А имhния до цεркви εпископства Володимерского и Берестεйского налεжачого не имамы
продавати ани даровати ани заставляти ани знову данины ленным правом и совhтующим крилошаном
εпископства Володимерского неиз... метрополиту ωтлученныя1 изыскивати аще же не перебуду всих у
вину в правилех и правах цεрковных ωписаных подпадаю.
Паки ωбεщаю яко нh далъ неде ничого за испущениε за тую церковъ ни εсмъ ...... я кому на то дати
ради сεго разве ωбычного уставичноε стыя цεркви исторовъ но лобзаю и за сhе апостолскоε и ωтцε
преданию
К сему исповеду εлика точут предания мεтрополичε столъ да сохраним нεпоколебимо по всей
ωбласти моей аще ли сотвору что таково без повеления и без грамоты гдна и влдки моего преωсщεна
метрополита Киевского и всея Руси Иωсифа или приступлю что ...... всhхъ или не пребуду во
единости принятое со стою Кафолическою Церковъю тым самым лишен буду сана своεго без всякого
прекословия
Списана же сия грамота рукою моею и подписана сице
Писан у Вилни року божεго нароженя тисеча шестсот чтырнадцатого мца июля д дня
Иωаким бжю мстю εпиωп Володимεрский и Бεрεстεиский власнои рукой //
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 368, арк. 1-1зв.
№ 144
Скарга п. Олександра Пісочинського на протиправні дії Луцько-Острозького єпископа Євгєнія
Єло-Малинського, слуги якого вчинили збройний напад на його селян під час польових робіт.
Луцьк, року 1614, липня 5.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 443-444. Мова староукраїнська.

1
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Так в тексті. Має бути «светителское».
Нерозбірлива вставка над рядком.
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№ 145
Скарга архімандрита Серненського (Сарненського) монастиря о.Іони Хирівського на протиправні
дії пана Олександра Рогозинського. Останній разом зі своїми слугами вчинив напад на оселю о. Іони в
Луцьку, поранив його та пограбував. Наводиться перелік пограбованого майна. Свідчення возного у цій
справі.
Луцьк, року 1614, вересня 20.
Року тисеча шεстсот чотырнадцатого
Мсца сεнтεбра двадцатого дня
На вряде кгродском в замку εго кор мл Луцком пεрεдомною Адамом Ωлшамовским буркграбим и
намεстником подстароства луцкого постановившисε ωбличнε в Бозε вεлεбный ωтεц Иωна Хировский
архи[м]андрит сεрнεнский жалоснε ωповεданε чынил тыми словы //
Иж сегодне в суботу даты вышей написаноε урожоный Александер Рогозинский сам ωсобою
своею з слугами своими яко принципал того учинку маючи при собе помочника Демяна Ворону з
Боротина з оружем ручным и пугаки1 не маючи зомною жадное знаεмости ани захованя безъ жадное
дане причины умыслне пришедши кгвалтовне до господы моей в дом небожчки Стефановоε тут в
Луцку препомневши срокгости правное вины в нем ωписпных и покою посполитого мене человека
спокойного ωсобу духовную на деспект пану моему кнежати его мл Юрю Чарторискому ведаючи жем
εст слугою его кнежацкоε мл Юря Чарториского невинне збил змордовал и ωкрутнε шкодливε зранил,
при котором то бою и зъраненю моем Рогозинский шарпаючи урвали у мεнε мεшок в котором было
золотых чирвоных тринадцат а монεты золотых чотыри и каменъ шмаракговый коштовал золотых
чотырдесят личбы полскоε
И там на тотъ жε час в томъ жε дому в господи моей товариша моего слугу кнежати его мл
Чарторийского шляхетного пана Стефана Путяту збили змордовали изранили и просил ωтец
архимандрит сεрнεнский ω придане возного на ωгледане и ωбвожене того збитя змордованя израненя
своего на штом ему придал енерала возного Матыса Славокгурского который на той справе и потребе
его бывши бой изранене его ωгледавши и ωчεвисто пεредомною ставши ку записаню до книг // кгродских
сознал тыми словы
Иж року тепер идучом тисεча шестсот чотырнадцатого мца сεнтεбра тринадцатого дня за
приданем вм урядовым былем насправе и потребе велебного ωтца Иωны Хировского архимандрита
серненского видилем у него на руце левой межи локтем а пястю рану тятую шкодливую а другую
на той жε руце подле пясти которое то зъранене свое ωтец архимандрит серненский менил быти ωд
урожоного Александра Рогозинского слугъ и помоцниковъ его а Демяна Вороны сталое на который
час при том зъраненю εго поведил быти шкоды мешок урваный в котором было золотых чирвоных
тринадцет а монеты полское чотыри и каменъ шмаракгдовый за сорокъ золотых купленый котороая
жалоба и ωповедане ωтца архимандрита и сознане возного я принявши до книг записати казал
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 99, арк. 759зв.-760зв.
№ 146
Лист ратенських міщан-уніатів до митрополита Йосифа Рутського з проханням захистити їх
від насильницького перетягнення місцевим римо-католицьким духовенством до латинського обряду.
Просять також, щоб у їх церквах непорушно зберігалися обряди та звичаї Східної Церкви.
Ратне, року 1614, жовтня 17.
Текст у виданні:
Акты ЮЗР. — Т.4. — СПб., 1851. — С. 434-435. Мова староукраїнська.
№ 147
Атестація, видана Луцько-Острозьким уніатським єпископом Євгенієм Єло-Малинським пану
Федору Вороничу. В документі підтверджується, що він 20 листопада 1614 року взяв шлюб з Анною
Пилявською в єпископському маєтку Рожищі. Серед гостей, які прибули на весільні торжества,
згадується архімандрит Жидичинського православного монастиря о. Гедеон Балабан. Анна Пилявська
доводилася племінницею Луцькому єпископу.
1

Так в тексті. Має бути «пулгаки».

144

Рожищі, року 1615, лютого 11.
Ja Eugeniusz Jelowicz Malinski boza miloscia episkop Lucki y Ostrozki czynie iawno ta moia attestatia
komu by o tym wiedziec nalezalo,
Jz co za pewna intercyza y postanowieeniem miedzy urodzona jey mscia pania Helena Pawlowa
Pilawska siostra rodzona a urodzonym jego m panem // Theodorem Woroniczem zmowiona byla w stan swiety
malzenski urodzona jey m panna Anna Pilawska siestrzenica moia za pozwoleniem moim y urodzonego
jego msci pana Hawrila Hosckiego chorazego kijowskiego iako opiekunow za przerzeczonego jego m pana
Woronicza y czas temu swietemu actowi wesela dnia dwudziestego msca nouembra w roku przeszlym tysiac
szescset cztyrnastym przypadal, na ktory czas jego m pan Woronicz z jch m pany przyacioly swymi to iest z
wielebnym jego m oycem Hedionem Balabanem archymandrytem zydiczynskim, y z jego m panem Mikolaiem
Obodenskim jego m panem Marcinem Ciekkinskim, jego m panem Remigianem Labeskim, a jego m panem
Filonem Woroniczom poborca woiewodstwa Kiiowskiego, bratem swym tu do mnie do Rozyszcz gdzie y jego
m pan chorazy kiiowski byl przyiachawszy ten swiety act porzadkiem chrzescianskim uczciwe z siestrzenica
moia odprawil, y na to tego mego swiadectwa dawam te atestatia reka ma podpisana y zapieczetowana
Pisan w Rozyszczach roku panskiego tysiac szescset pietnastego msca february iedenastego dnia
У тое атестации печат притиснена εго мл ωтца влдки Луцъкого а подпис руки тыми словы
wlasna reka
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 101, арк. 24-24зв.
№ 148
Скарга о. Мойсея Соловицького, священика православної церкви св. Дмитра у Луцьку, на уніатського
Луцько-Острозького єпископа Євгєнія Єло-Малинського. Його звинувачено в організації нападу на церкву
св. Дмитра під час богослужіння, побитті о. Мойсєя, винесенні антимінсів, та заподіянні інших кривд
православним. Зазначається, що в нападі на церкву брав участь загін, що складався з єпископських слуг,
козаків та гайдуків, якими керував князь Стефан (Софроній) Сокольський.
Без місця й дати. (Луцьк, вересен – грудень 1615 року).
Postanowiwszy sie oczewiscie Moysiey Solowicki swieszczenik dmitrowski zalosnie y placzliwie
zalowal y opowiadal na iego mci wladyke Luckiego Jewhenia pana Ostaphia Jelowicza Malinskiego
Iz on dnia oniegdayszego we srode msca sentebra dnia dziewiatego w roku teraznieyszym 1615 wespoly z
kniazem Stephanem abo Sophroniem Sokolskim sposobiwszy sobie ludzi niemalo tak slug swych iako kozakow
y haidukow gdy ten to swieszczenik wysz mianowany sluzbe boza w czerkwi s. Dmitra w zamku okolnym
Luckim we dwore jego m p Andrzeia Hulewicza bedacza odprawowal othoczywszy czerkiew ze wszystkich
stron y osadziwszy drwi czerkowne ludzmi nad ktorymi zostawil kniazia Stephana abo Sophronia Sokolskiego
aby nikogo z czerkwi nie wypuszczali sam pomieniony wladyka wpadszy z wielo ludzi do oltarza napirwey
mnie za brode porwawszy targal policokaw mi piescia po gebie kylkanascie zadal potym odephnuwszy y
odbiwszy mnie od przestola kielich y z Sakramentem naswietszim Panskim nad ktorym sie Taina Chrystusowa
w ten czas odprawowala takze ...tacze z swiczami y insze potrzeby do sluzby bozey nalezaczego s przestolu na
ziemie pozruczal wozduchy y przykrycia na przestole podral poszarpal a potym trzy antymisy do tey czerkwie
nalezacze nie pod...zne gwaltowne s przestolu zial y z soba odniosl czyniacz opresie ludziom ruskiego narodu
religii Grecky nabozestwa im zwyklego zabronil grorzacz mi ieslib ymi smial wieczy w tey czerkwi sluzbe
boza odprawowac ze mie mial w postronku do Malina odwiesc
Dla ktorych pogrozek nie smial y z dwora panskiego sie wychylac y dla tego mi do tego czasu protestatiey
zadney nie uczynil y prosil pomieniony swieszczennik dmitrowski aby ta protestacia iego do xiag byla zapisana
y iest zapisana. //
ЦДІАК України, ф. 2073, оп. 2, спр. 5, арк. 1.
№ 149
Скарга єпископа Володимиро-Берестейського Іоакима Мораховського та ректора школи при
володимирському Успенському соборі диякона Федора Мелешка про напад на учнів згаданої школи, їхнє
побиття та пограбування урядником п. Олександра Загоровського Бартошем Соколовським. Свідчення
возного у цій справі. Згадуються учні володимирської школи: Ян Тирон, Стефан Столмич, Венедикт
Нециєвич, Ярмош Ковалевич, Стефан Грибовицький, Миколай Воротницький, Макар Федорович та
Себастіан Кислович.
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Володимир, року 1616, липня 23.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 446-448. Мова староукраїнська.
№ 150
Скарга уніатського священика Ісаї Кунцевича із с. Піщатка на протиправні дії ВолодимироБерестейського єпископа Іоакима Мораховського, який без вагомої на те причини позбавив його приходу,
відібрав у нього документи, а церковний прихід у Піщатці передав священику Івану. О. Ісая зазначає, що
володіє цим приходом уже 12 років, і має на це привілєй о. архієпископа (Іпатія Потія).
Володимир, року 1617, квітня 10.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 450-451. Мова староукраїнська.
№ 151
Протестація Володимирської уніатської капітули про порушення володимирським підсудком
п. Григорієм Киселем межових знаків та захоплення ним земель Підгаєцького та Біскупського маєтків,
які належать Володимирському монастирю Св. Спаса.
Володимир, року 1617, травня 13.
Року тисеча шестсот семнадцатого
Мсца мая тринадцатого дня
Пришедши в замокъ εго королевскоε мсти на вряд кгродский Володимерский, до мене Томаша
Кгозимирского буркграбего володимерского, велебный ωтец Григорий Лозовицкий протопопъ
володимерский маючи при собh с ка[пи]тулы // володимерскоε презвитеров ωтца Иωана Вербицкого
ωтца Богдана уведеновского и ωтца Романа апостолского именем свеε капитулы владыцства
Володимерского, и именем велебного в Бозе εго мл ωтца Иωакима Мороховъского владыки
Володимерского и Берестейского яко пастыра своεго старшого пилне се светчили и ωповhдали на
урожоного пна Григоря Киселя Низкиницъкого подсудка володимерского
Иж преречоный пан подсудокъ володимерский ничого не дбаючи на срокгост права посполитого
и вины в нем ωписаныε, ани теж на затяги правныε в той справе зачатыε ни теж на листы граничъные
и заруки в них ωписаныε смhл и важилсе в року теперешнем тисеча шест сот семнадцатомъ мсца мая
розных дний приготовавшисе в люде до робот кгвалтови належных на власныε кгрунты церковныε
манастырскиε Спаскиε Подгаεцкиε и Бискупицкиε почавши ωт криници белоε у котороε копецъ перший
головный усыпан был который граничил кгрунты Бискупицъкиε Подгаεцкиε и Низкиницкиε той досчату
зопсовавши и ни во што ωбернувши вверхъ ровъ выкопал на власных кгрунтах церковных Подгаεцких и
Бискупицких посмужили не которая идет спол тых менованых Подгаεцких дейтевского
Которым учинкомъ своим таковымъ покой и право посполитоε нарушил кгрунт менованый
кгвалтовне забрал въ вины въ листех граничных ωписаныε попал, ω котороε таковоε кгвалтовноε укопанε
менованого рову ωу гвалтъ и ω шкоды за тым походячиε яко теж и ω заруки и ω шкоды в листах
граничных ωписаныε хотечи зъ εго мстю паном подсудком правне чинит просили // абы тая протестация
была принята а возный на ωгледанε того кгвалту ωным был приданый, што все вряд до ведомости своεε
припустивши тую протестацию принялъ и до книг кгродских записати казал, а возного на ωгледанε
того рову на тех кгрунтах церковных Подгаεцких Спаских шляхетного Анъдрея Климчицкого εнерала
воεводства Волынского ωтцу протопопе и всим презвитеромъ капитулы володимерскоε придал εсми,
што все докниг кгродских володимерских εст записано
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 49, арк. 448зв.-449зв.
№ 152
Мировий запис православного жидичинського архімандрита Гедеона Балабана п. Федорові
Свищовському, який звинувачувався в нападі на Жидичинський монастир разом зі слугами старости
Олександра Семашка та єпископа Кирила Терлецького в 1597 р. Цим документом Гедеон Балабан
відкликав свій позов проти п. Свищовського, оскільки отримав від нього відшкодування.
Луцьк, року 1617, травня 14.
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Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 452-454. Мова староукраїнська.

№ 153

Скарга Анни Колпитовської на протиправні дії Володимирського уніатського єпископа
Іоакима Мораховського, який 1616 р. порушив могилу її чоловіка, п. Івана Сенюти, похованого
у Володимирському кафедральному соборі. У результаті прах шляхетного п. Сенюти
зник, а на його місці поховали матір володимирського владики, яка походила з львівських
передміщан.
Володимир, року 1618, вересня 3.

Текст у виданні:

ВЗР. 1865/66. — Кн. V. — Т. ІV. — С. 16-17. Мова староукраїнська.

№ 154

Протестація священика Введенської уніатської церкви о. Богдана Залузького про втечу зарученої
дівки Степаниди до шевця Івана Богдановича, який проживав на землях православної церкви св. Василія,
у володіннях пана Олександра Загоровського.
Володимир, року 1619, січня 2.
Року тисеча шестсотъ деветънадцатого
Мисяца генъвара въторого дня
На вряд кгродский Володимерский до мене Томаша Кгозимεрского буркграбия замку
Володимерского пришедши богомылный ωтецъ Богданъ Залузский презъвитер церкви Уведения
Пресветое Богородици церкви Володимерское такъ яко недавно року [пр]ошлого тисеча шестсот
ωсмнадцатого в мисяцу ноябру именемъ своимъ и именем подданых церковных на кгрунъте тое
церковномъ мешкаючихъ Ювка Чорнокала Ивана Децковича съловне протестацию вносил и тепер тую
протестацию свою ректеруючи и на писме до книг подаючи ωбтявливое // жаловал и ωповедал в тот
способъ
Иж цорка некгды славетного пнька Чорнокала Стефанада яко скоро посмерти родичовъ своих
ведлугъ тестаменту ωтца своего в опеку до стрыевъ своих Анъдрушка и Ювка Чорнокаловъ пришла
ис певного постановенъя межи ними учиненого дана была: ко выхованъю тому то подданому
церковному Иванови Дешковичови на кгрунътъ церковный яко повинъному близкому которая то
дhвка з летъ своих детинъных аж до зросту през летъ десять албо и болшъ была уцтивое через
того Ивана в дому его хована и выхована и часу певного в мсцу ωктебру за презренъемъ божим за
волею тых то стрыевъ ее рожоных и ωпекуновъ в станъ святый малженъский за чловека доброго
цнотливого которыи се ω ней старал то ест за швакгра Сася Лойковича цехмистра швецкого
найме Наума змовлена и ωброчона и час певный веселя на денъ четъвертый мсца ноябра юж
был назначоный и кгды праве денъ веселъя припал теды тая дhвка днем пред веселемъ то ест с
пятъници на суботу взявши перед себе злый и невстыдливый умыслъ перед тым снатъ потаемне
юж намовивши се с шевчикомъ Иваномъ Богдановичом подданым его млсти пана Алексанъдра
Загоровского своволне ничого не патречи на встыд паненъский и противечисе воли тых ωпекуновъ
и стриевъ своих рожоных [и не] ωгледаючесе на то же юж в станъ малженъский была змовлена
за подыстемъ потаемнымъ в ночи того Ивана Шевчика и помочниковъ его под домъ того Ивана
Дешковича на кгрунт церковный первей в неведомости того Ивана ω[кном] // з ызбы рεчи свои
никоторыε повыдававши и сама тымъ же ωкномъ вылязши с тымъ шевчикомъ на кгрунтъ εго млсти
пана Загоровского цεркви Василεвскоε в домъ ωтъца того шевчика Богдана утекла и тамъ з нимъ
през ден суботный не з шлюбу была
Ω чомъ кгды тымъ стрыюмъ и презвитеру Уведεнскому вεдомост была дана теды ωни и
тот свещенникъ увεдεнский чεрез возного з уряду приданого Миколая Закревского ω вεрненε тоε
девки реквировали и свещенникови василевскому абы шлюбу яко ωбъручоной за кого иншого не
важилъсε давати заказовали и заручали на што тотъ свещεнъникъ василевский будучи сцизматикомъ
и ωтъщепенцемъ εдности святой, той дhвци за кого иншого южъ ωбручоной с тымъ шевчикомъ над
каноны церковныε шлюбъ смелъ давати и ωни за таковымъ шлюбомъ и за плохими поступками своими
и над волю ωпекуновъ своих прирожоных в стан малженский вступили и з собою мешкаютъ
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Противко чому всему ижъ се то всε над право посполитоε дεяло впрод речоный ωтецъ уведεновский
именемъ своимъ и именемъ ωсобъ помененых которыε до того належатъ и повторе ωсведчачи просил
абы тая протестация была до книг принят[а и] записана што εстъ записано. ...//

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 51, арк. 2-3.
№ 155
Свідчення возного у справі священика уніатської Введенської церкви о. Богдана Залузького зі
священиком православної церкви св. Василія про втечу зарученої дівки Стефаниди до шевця
Івана Богдановича, який проживав у маєтностях Олександра Загоровського.

Володимир, року 1619, січня 9.
Року тисεча шεстсот дεвεтнадцатого
Мhсεца гεнвара дεвятого дня
На врядε кгродъскомъ в замъку εго королεвъскоε милости Володимεрскомъ, пεрεдом[ною]
// Томашомъ Кгозимεрским буркграбимъ и намεстиникомъ подстароства Володимерского ставши
ωчевисто шляхетный Миколай Закревский возный земъский εнералъ ку записанъю до книгъ нинешних
кгродских володимерских созналъ тыми словы
Ижъ в року недавно прошлом тисεча шεстъсотъ ωсмнадцатомъ мца ωктобъря третего дня за приданъемъ
вашмости врядовым былемъ на справе и потребе богомыслъного ωтца Богдана Залузского презвитера церкви
Ωвεдεнънскоε володимерскоε и подданых εго церъковныхъ Ювка Чорнокала стрия а Ивашъка Дешковича
вуя цорки некгды Семена Чорнокала у того Ивашка Дешковича на кгрунте церковънымъ з детинъства
выхованεй где передомною вознымъ впродречоный ωтец ωвεдεнский ωповедалъ
Ижъ ночи прошлое Богданович подданый εго мти пана Александра Загоровского с помочниками
своими на кгрунтъ церковный пришедши под дом того Ивашка Дешковича снаст перед тым маючи с
тою дивкою порозумене которая уже в станъ малженский за кого инъшого была змовлена и ωбър[учε]
на з маетности ее з дому того Ивана выкралъ и выкотилъ и в домъ ωтца своεго на кгрунтъ εго милости
пана Алексанъдра Загоровъского васильевъский запровадилъ и яко жъ я зъ росказанья врядового и за
ужитемъ // свесъченъника помененого ходиломъ до дому того Богъдана шевъца где пришедъши въ
дому εго засталъ тую дhвку и при ней сына εго который тую дhвку выкралъ и заразъ именемъ того
свещенъника и подъданыхъ εго того Богъдана шεвъца упоминалъ абы тую дhвъку яко ωбручоную
выдалъ и зъ нею сынъ εго абы шълюбу нε бралъ на штомъ закладъ сто золотыхъ полскихъ въложилъ
на шъто тотъ Богъданъ и сын εго поведили ижъ мы на тую заруку ничого не дъбаεмо и дhвъки тое нε
выдамо кгдыжъ то нешыйная грошовая
А потомъ за ужитεм тогож свесченъника и подданых εго ходилем до свещенника василовского
упоминаючи εго и заручаючи абы унъ1 той дhвце яко за кого иншого змовленую и заручоную с тым сыном
ωного Богдана шевца не смhл и не важилсе шлюбу давати на што ωн поведил ижъ я ω той заповεд недбаю
але тыл[...] в той мhри тебе не слухаю але и самого [εго] млсти ωтца владыки тутошнего не слухаю и
слухати не буду што все впрод речоный ωтец Богъданъ Залузкий и подданый церкви ωвεдεнъскоε мною
вознымъ светчили и пр[ос]ил // въпродъ рεчоный Закрεвъский возный абы тая рεляция εго до книгъ была
принята и записана которая εсть принята и записана.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 51, арк. 23зв.-25.
№ 156
Протестація пана Миколая Борейка з приводу протиправних дій уніатських священиків Івана
(церква св. Миколая у Малині), Василя (П’ятницька церква у Луцьку), їх брата Федора та войницького
священика Стефана. За свідченням скаржника, вони 17 грудня 1618 року запросили його до себе в
гості в с. Малин, а потім спровокували з ним сварку. Насамкінець, священик Іван наказав вдарити в
церкві на сполох. Малинські піддані, а також жителі навколишніх сіл, що перебували в селі з нагоди
свята св. Миколая, збіглися до хати священика Івана та за його наказом жорстоко побили пана Миколая
Борейка. Разом з ним постраждав омелянівський священик Роман та двоє слуг. Свідчення возного у
цій справі.
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Луцьк, року 1619, січня 26.
Року тисеча шестсот деветнадцатого
Мсца генъваря двадцат шостого дня
Писал и прысылал до уряду и актъ нинешних кгродских луцъких до мене Якуба
Ωкгродзинъского наместника // подстароства Луцкого урожоный εго мл панъ Миколай Борейко
Кнерутский урядника свого пана Криштофа Волского сведчисе и протестуючи противко велебному
ωтцу Иωанови презбитерови малинскому церкви заложеня свтого Николы принъципалови справы
нижей менованое, прзбитрови зас пятницъкому крилошанинови луцкому ωтцу Василеви церкви
свтого Иωана Богослова противко Федорови братови их рожоному и противко свесченъникови
войницкому ωтцу Стефанови з маетности εго мл пна Анъдрея Боговитина с Козирад столника
волынъского и инъшим помоцникамъ дякомъ челяди εго домов ему имены з назвискамы добре
ведомых и знаемыхъ яко помочниковъ ω то
Ижъ тот то свесченник малинский не помнечи ничого на вшелякие хути и уприймости
ωд скаржачогосе показованыε противко собе ωд давных лет и не ωгледаючисе ничого на право
посполитое и вины в немъ ωписаныε року недавно прошлого тисеча шестсот ωсмнадцатого впрод
през писанее свое дня петнадцатого а потомъ семнадцатого мсца декабра приехавши умыслне в
домъ протестуючого се ....... упросивши ωного до дому свого на учту не ведати чи з направы чиее
чили теж сам з умыслъное злости взявши неякуюс васнъ противъко скаржучогосе маючи его яко
гостя в дому своемъ прошоного тамъ же место ушанованя пристойного станови его шляхецкому
належачого учинивши впрод умыслъную яко бы зваду з домовымигостъми и помочниками своими
// вышей речоными маючи иж умыслъ таковый на который се с помочниками своими завзял и
приспособил ωного чоловика в дому своемъ во всем покоемъ убезпечоного спокойного не будучи
никому ни в чомъ им самым винъного жадное ωдповеди ни похвалы на себе не маючого без даня
намнейшое причины чоловика иж в летех подошлого в здоровю неспособного напрод словы
неуцтивыми злаявши изсоромотивши такъяко му сеподобало с тыми то помочниками своими
здеспектовал
А потом не маючи на тому досыт хотечи до далъшого ωбелженя скаржучогосе привести
везвоны в церкви Малинъской на кгвалтъ которого ωнъ с тыми помочниками своими потребовал
и волалъ ударит казал на который то кгвалтъ люде малинские але и з ынших маетностей
εго мл пна Миколая Малинъского з села недалеко ωд себе мешкаючих з села Уездецъ з села
Ставишъчъ на которые то Стависча жалуючийсе певное право мает и ωных правне зъ его млю
паномъ Малинским ω выбите зъ ωного чинитъ на тот час зъехавшисе до Малина на празникъ в
денъ свтого Николы свто руское ωдправивши в церкви светой звыклоε урочистоε набоженъство
свое и на другий денъ там в Малине были зостали за ударенемъ ωным в дзвоны и зазволанемъ
людей на кгвалтъ тамъ будучихъ которие до дому помененого свесченика малинъского ωдны
тверезы другие пъяныε збегшисе кгды южъ жалуючисе з дому εго до дому // своεго εхати мεл
и на сани своε усил тот то прεрεчоныε принъципалъ с помоцъниками своими и с тыми всими
што сε на кгвалтъ были збεгли, прискочивъши до санεй εго ωного загамовили с подворя там того
εхати нε допускаючи шарпаючи дεспεктуючи, на которомъ дεлию лязуровую фалεнъдишовую
лисим футромъ подшитую подεрли жадноε учъты на которую былъ вεзваный нε зоставуючи и
ωвъшεмъ свεсчεника з маεтъности скаръжучого ωпεляноε цεръкви свεтого Звεстованя, Панны
Марии ωтъца Романа который тεжъ тамъ знамъ упрошоный был вдεспεктовали до того слугъ εго
урожоного Станислава Клεчъковъского, зъ саний у ногъ εго сεдячого взявъши другого Фεдора
Вεръгуновъского и Котуха Брестовъского на томъ подъворю при нас будучихъ побили поранили
ранъ нεмало синих спухълыхъ кровю насεлыхъ позадавали тому то Брεстовъскому коня были
загамовали которую на завътрεε ажъ вεрнули а тому Клεчъковъскому грабεж учинили, то εстъ
пограбили, у нεго колъпак бурнатный фалεнъдишовый футромъ лисимъ подшитый за золотыхъ
полъскихъ шεстъ куплεный што зараз за свижа урядови тутошънεмъ кгродскому луцъкому
тεпεрεшний протεстансъ ωповεдалъ и правнε ω тоε чинити илε бы му справа пришло и налεжати
мεло ωфεровалсε а на подпору тоε протεстации своεй прεзъ тогож вышεй рεчоного слугу свого
ставилъ возного εнεралъного воεводства Волынского шляхεтного Яхима // Присталовъского з
уряду на тую справу приданого который тужъ ωчεвисто стоячи до актъ сознал
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Ижъ року прошлого тисεча шεстсот ωсмнадцεтого дня дεвεтънадъцεтого мца дεкабра, будучи
приданый урядовнε и возваный на тую справу, ωд прεрεчоного εго мл пана Миколая Борεйка Кнεрутъского,
былъ вε дворε εго мл кнεрутъскомъ, тамъ жε за ωказанεмъ εго мл видилεмъ на самомъ прεрεчоном
пану Борεйку на тεлε εго раны синиε спухълыε, снатъ кийми ωбухами, битыε до того указовалъ ми,
дεлию лязуровую, фалεнъдишовую, футромъ лисимъ пошаръпаную, на слузε зас εго пану Станиславε
Клεччъковскомъ и на Котуху Брεстовъскомъ ранъ синих спухлыхъ, по тεлε ихъ вεлε, а зособна за ωказованεмъ
свεсчεника ωмεлянъского ωтъца Романа видилεмъ на нимъ ранъ синихъ спухълыхъ битых нεмало што
всε тыε ωсобы вышъмεнованыε пεрεдо мъною быти сталыε ωповεдали в домε свεсчεника малинъского
ωтъца Иωана в Малинε яко принъципала, ωд свεсчεника зас пятницкого, з Луцъка крылошанина цεркви
соборноε Луцкоε заложеня свεтого Иωна* Богослова, и брата ихъ рожоного Фεдора так жε ωд свεсчεника
войницкого, ωтца Стεфана и помочъниковъ дяковъ чεляди домовоε ихъ и иншихъ всихъ помочниковъ им
имεны з назвисками, вεдомыхъ изнаεмыхъ за ум[ы]слнымъ упрошεнεмъ прεзъ прεрεчоного свεсчεника
малинъского в домъ εго до Малина, помεнεного пана Миколая Борεйка при нεмъ чεляди и слугъ εго мл
будучих и помεнεного // свешъченъника ωмелянъского и просил помененый служебникъ пана борейковъ
абы тая протестация до книг принятя и до книг записана была што за принятемъ моим ест записано

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 111, арк. 85зв.-88.
№ 157

Протестація членів Луцької уніатської капітули з приводу протиправних дій князя Юрія
Заславського. Як свідчать скаржники, він, будучи королівським ротмістром, всупереч існуючому праву
розмістив на постій три корогви солдат (гусарську, піхотну та козацьку) у єпископських маєтностях
Жабче, Колодязі та Губін. В результаті постою церковні піддані та Луцька єпархія зазнали великих
збитків: солдати конфіскували в селах велику кількість продовольства та худоби, змусили селян
виділяти їм гроші на пиво, горілку та ремонт зброї. Користуючись становищем, князь Заславський
незаконно реалізовував в єпископських маєтках спиртні напої, наказав рубати ліс на потреби власного
господарства та привласнив частину збіжжя зі сховищ цих маєтків. В ряді випадків мали місце
насильства солдат над церковними підданими.
Члени капітули зазначили, що корогви були розміщені в єпископських селах 5 грудня 1618 року
і лишалися там на момент подачі протестації. В документі наведено детальний перелік завданих
збитків по конкретних селянських господарствах. Свідчення возних у цій справі.
Луцьк, року 1619, квітня 12.
Року тисеча шестсот деветънадцетого
Мсца априля дванадцатого дня
На вряде кгродском в замку его кр мл Луцком передомною Яном Вылежинским подстаростимъ
луцкимъ постановившисе ωчевисто велебные ωтцове их мл ωтец εромонахъ Макарий Счанский, игуменъ
церкве на Свтой Горе в Луцку Панны Марией, Грегорей ωфанасовский протопопа, Стефан троецкий, Иван
Гулялницкий презвитер покровский Василий презбитер парасковией ∑ремий презбитер михайловский,
Ωстафий презбитер рожественский, а Ωстафей Ωйтеневский εродиякон εпископией Луцкое крилошане
луцкие именем велебного в Бозе его мл ωтца ∑вгениуша ∑ловича Малинского, божю мл εпископа Луцкого,
и Ωстрозского, и всее капитулы крилошан церкви соборное Луцкое, свтого Иωанна Богослова, ωбтежливе
з плачем, и з великим жалемъ ωповедали, и свεдчилисε, на вεлможного кнежатя его мл ∑рого з Ωстрога
Жаславского, воеводича волынского, ω то
Иж ωнъ менуючисе быти ротмистром кр его мл, а спротивляючисе праву посполитому
волностям короннымъ и конституциям сеймовым которыми добра ωсобъ[...] станов духовных
сут ωд лежый и стацыи жолнерскихъ вызволеные, позволенъя ωд кр его млти его мл пна гетъмана
не маючи, не дбаючи, на право посполитое, и вины в конституциях // ωписаные, и заложоные, так
же на листъ кр его мл, зобравши под претексътом того ротмистровства, противко конституциям, и
уфаломъ сеймовым, немалую купу розмаитых людей, такъ коронныхъ приятюл, ωсилых и неωселых. А
розвинувши и поднесши килка хоругвей, гусарскую, козацкую, и пехотную, в добра наше церковные
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в воеводстве Волынскомъ а в повете Луцкомъ лежачие, Жабче, Колодези и Губин, не маючи жадного
права претексъту але моцно кгвалтовне, с трубами, бубны, сурмами, в року прошлом, тисеча
шестсотъ ωсмнадцетомъ мсца декабра пятого дня, с тым всим людом, приятелы, слугами,
бояры, и козаками своими, прибравши помочниковъ розныхъ, з Гуляникъ, Клюска, и инныхъ
сел собе по именах и прозвискахъ лепей ведомых, и знаемыхъ вехал, тот люд, ωдну хоругов в
Жабчу пехотную, другую гусарскую, в Колодезяхъ, третюю козацкую в Губине положил, шкоды
и кривды незносные и неслыханые битя, морды, грабежи подданыхъ умыслне, ку знищеню
маетностей церковных чинити росказал,
И ωд того часу веханя, ажъ и до тул в тых маетъностяхъ лежачи, шкоды, невыповеданые,
въ вытеганю незносныхъ стацый ωд подъданых, и бранемъ кгвалтовным, у них яловиц,
баранов гусий, кур, хлебовъ, збож розмаитых, так же сина ωвса пнзей, на меды, пива, горилки,
берестецкие, на рыбы, корине, и врозочаню тых подданыхъ, с тых сел починил, запусты, гае,
дубровы, тых сел дерева дубового, ωсового, березового до будованъя годного, так же, на сохи,
переклады, ключица, коле, згожого, умыслне през подданые з волостий своих, Звиняцкое, и
Голятинское, по килку сотъ возов вставне насылаючи, през тот увес час до своих фолварковъ,
Голятина, Звинячое, и до замку Голятинского, направоват его, и до иншихъ волостий собе возити
казал и сусидом, которые ему того помагали, и тепер помагают, роздавал и тепер роздавает, с
которыми волное право собе заховуеми, и квиты свое ручные, яко до своих власных запустовъ,
ку болшой шкоде нам самым, и Церкви божой, дает, и праве внивеч в корен выпустошил, и
инъшихъ шкод невыличоных барзо веле починил, и перешкоды великие в аренде, бо свое пива,
и горилки, до корчемъ роздавает, гробел, которые се порвалы, а рыбы в ставахъ, виловил,
направоватъ не допустил,
А на том мало маючи // гумна в Колодезях, и Губине, власное праци нашое церковное,
вшелякого урожая збожя, ωзимого, и ярого, тыми волостями своими Звиняцкую Голятинскою,
и Серницкою, вымолотевши голое збоже ωдно до Буга, другое до тых же фолварковвъ своих, и
сина вси, ωдно потравити, другое повывозити росказал и на свой пожиток ωбернулъ. А потомъ
быдла, волы, яловицце, кормные, ωвцы свини, гуси, каплуны, куры, с фолварковъ колодезского
и губинского побрал, выграбил, ωдно на пожитокъ свой другое межи тот люд приятели, слуги,
помочники, и тые хоругви свое роздал, и где хотел ωбернул чинечи то все ку великому знисченю,
и зубоженю тое маетности, церковное,
А меновите в гумне колодезском вымолотил, жита копъ, тринадцетъ сотъ, пшеници
ωзимое ωсмъ сотъ копъ, ярое пшеници триста, копъ, ячменю чотыриста копъ, ωвса деветсотъ
копъ, гречки семсотъ копъ, проса двесте копъ, гороху стыртъ две. А в губинскомъ жита копъ,
дванадцетъ сотъ, пшеницы ωзимое, семсотъ копъ, ярое пшеници полтораста, копъ, ячменю
триста копъ ωвса тисечу копъ, гречку ωсмъ сотъ копъ, проса, копъ сто двадцетъ, гороху стыртъ
три, сина всего стыртъ дванадцетъ шацуючи копу жита по золотому, пшеницы по гршей сорок
ячменя, по золотому ωдному, ωвса по гршей петнадцети, гречку по гршей петнадцетъ, просо
по золотому ωдному, гороху стырту, по петдесятъ золотых, сина стырту по тридцети золотых
полских. И теж в фолварку колодезскомъ, коровъ тилныхъ на часех сем по золотых десети,
вепров кормных двадцетъ, по золотых шести, свиний сорок по копе литовской, подсвинъков
семдесят, по пол золотом, каплуновъ двадцетъ ωсмъ, по гр чотыры, гусей сто шестдесят, по
гршей пети, кур простыхъ сто двадцатъ по гр два.
Пан Сипковъский взял с коморы, ωдбивши колодку полтий два, в фолварку губинскомъ
каплуновъ сто двадцатъ, по гршей чотыри, кур шестъдесят по гршей два, гусей ωсмъдесят по
гршей пяти. Ярины ωгородные в ωбох фолварковъ золотых триста
У подданыхъ зас тое маетности, то естъ в Жабчу,
Напродъ, у попа взято, ωвъса мац шест, пшеницы пол маце жита мац две, на пиво готовыхъ
пнзей золотых пятъ, вепровъ чотыри убито, зъедено, кур много без лику, сыра, масла, золотых
полскихъ три,
У Конъдрата Дудъчика, ωвъса мац шестъ, пшеницы чверти пятъ, житъное муки мацъ три,
гречаное маца // готовыхъ пнзей, на горелки, и на пива, золотыхъ шестъ, мяса полтий три,
живцемъ вепра, поросят пятеро, сыра, масла, за золотых два,
У Марченятъ ωвса мац полтрети, готовых пнзей на пиво, и на горелку, золотых шест, вепровъ три,
кур без лику, сыра масла золотых два,

151

У Чижовъ ωвса мацъ три, пшеници чвертъ ωдну, жита мац две, гречки мац две, готовых
пнзей золотых, чотыри, вепря кормного, кур гусий, без лику гороху пол маци, сыра, масла
гршей сорокъ, убране суконное с хлопа знял и сходил,
У Миценяти ωвса мац шестъ, пшеници ωсмачку ωдну, жита мац полторы, на пиво, на
горилку, золотых пят, вепровъ три кормныхъ, масла сыра золотый ωден кур без лику.
У Кошерского ωвса чвертей пят, пшеницы коробокъ пят, жита мацу ωдну, вепра, ωдного,
поросят, пятеро, на пиво, и на горилку золотых три.
У Миски Приходка ωвса пол мацы, жита, чверти три, пшеницы пол маци, гречки чвертъ
ωдну, на пиво на горилку золотых полтора, вепра кормного.
У Леска Приходка ωвъса чвертий три, пшеници чвертий три, жита чвертий сем, на пиво,
на горилку копа, на направоване мушкету гршей десетъ, вепров кормных два.
У Тихоны ωвса мац чотыры, пшенице маца ωдна, жита маца ωдна, готовых пнзей на пива,
на горилку, золотых чотыри, на направоване мушкету золотый ωден, кур, гусей, без лику.
У мелника ωвса мац пол чварты, пшеницы пол маци жита маца, готовых пнзей золотых пол
пета, вепров кормных два, поросят пятеро, кур, гусей, што (немира?), што в дому было,
У Савки ωвса чвертий три, пшеници коробокъ три, жита пол маце, готовых пнзей гршей
ωсмъ, вепров два.
У Ωркганки ωвса чвертъ ωдну, пол маце гречки, жита чвертий три, мяса полтий два, гршей
готовых сорок шестъ
У Парфена ωвса мац сем, пшеници чвертий две, жита мац три, готовых пнзей на пива, на
горилки золотых семъ, вепров три кормных, кур, гусей што было, масла сыра за золотых два,
воз с хомутом.
У [...]акдина ωвса мац ωсмънадцетъ, пшеницы маца ωдна, жита мац три, вепров два,
готовых пнзей золотыхъ три, кур гусей, што было в дому, сыра масла за золотых два, бараны
два, ложникъ.
У Дудайма ωвса мац десет, пшеници маца жита мац три, готовых пнзей золотых три,
баранов, два, вепров два, кур, гусей, што в дому было, сыра масла за золотых два.
У Демида ωвса мац две, пшеници чвертъ, жита пол маци, гршов готовых золотый ωден,
вепров кормных два, кур гусей што было.
У Галушки у Жебрака пнзей золотых два,
У Москвитина Жебрака пол маце // ωвса, пол маце гречки, золотых полтора готовых пнзей,
кур пятеро, полот мяса.
У Лукаша Приходка золотых полтора, потом гршей десетъ, гороху чвертъ гречки пол маце,
поросят трое, кур ωдно.
Господаров петнадцетъ не було, которыхъ шкод не могло се шацовати.
В Колодезях козаки и пехота побрали,
У Ωниска, Илчина, мац ωвса чотырнадъцетъ, пшеници чвертъ, вепра ωдного, гус ωдну,
мяса чверти двеяловичную, кур четверо, пнзей готовых золотых три, на пиво гршей десетъ,
У Демяна Петриковича всее пашни мац петънадцетъ, на пива, и на горилки пнзей золотых
два, за сани с кошем пол копы, за хомут, пол копы, ωвцу ωдну, кур десетеро, гус ωдну, вепра
ωдного.
У тивона Шуста ωвса мац шестнадцетъ, гусий ωсмеро, кур четверо, вепра ωдного, на
пиво гршей чотыры,
У Ломыки Федка, ωвса мац ωсмъ на мясо, на пиво золотых чотыри, кур ωсмеро, гусей
четверо, пшеницы маца ωдна, мяса полтевого, полтора полтя.
У Ωверка ωвса мац ωдиннадъцетъ, пшеници три чверти, пнзей золотых три, полтий два,
гусий четверо, кур двадцет пятеро, ωвцу ωдну.
У Яроша Ломинчика, ωвса мац десетъ, пшеницы чвертий три, пнзей готовых золотых три,
полтий полтора гусей четверо, кур четверо, баран ωден масла горнецъ.
Жеско Ломыка, ωвса мац петнадъцетъ, пшеници маца ωдна, полот мяса, масла горнецъ,
кур двадцетеро, гусий ωсмеро пнзей золотых два
У Марка Куколя ωвса мац ωсмъ, поросят чотыри, пшеницы пол маци, пнзей на пиво
золотых чотыри, масла за золотый ωден, кур десетеро.
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У Литвина Карпа ωвса мац шест, на пиво, на горилку гршей сорокъ, волов два, которые
шацованые золотых тридцат, пшеници чвертъ ωдну
У Федка Микитина ωвса мац ωсмъ, пшеници чвертий три, гречки чвертъ, на пиво, на
горилку гршей двадцетъ, кур качок дванадцетеро, мясо полти два, масла кгвартъ чтыры, сыров
три, гр шест
У Ивана Ωлхирина ωвса мац ωсмъ, пшеници пол маци, пнзей на пиво, на горилку золотых
два, масла горнецъ, каплунов два, куръ четверо.
У Бориса Кардашина, ωвса мац ωсмъ, пшеницы пол маци, ωвъса маца ωдъна, полот мяса,
пнзей на пиво, на горилку, золотых два, кур двоенадцетеро.
У Ωлекъсы Ралеца, ωвса мац ωсмъ, пшеницы чвертъ, мяса яловичого, чвертий дви, масла за
золотый ωден пиваза золотый ωден, куръ ωсмеро.
У Тимка ωвса мац пол четверты, кур шестеро, полот мяса, пнзей копа литовская, масла
горнецъ.
У Миска Ωлчынина, мац ωвса десет, пшеницы ωсмачка // пнзей грший двадцатъ пят, сани
с кошем, золотый ωден полот ωден, мяса, кур четверо, масло, петнадцет грший.
У Михна Кгловацкого, ωвса мац пол тори, гречки осмачка, пнзей золотых ωсмъ, пшеницы
чвертъ, жита ωсмъачка, мяса полтий два.
У Ωлешка всее пашни мац три, пнзей гршей сорок пят, кур двое, пол полтя мяса.
У ∑йзыка мац ωвса дванадцетъ, пшеницы чвертий три, пнзей золотый ωден, кур двое.
У Юрка всее шкоды золотых пят.
У Войтка Бровка, ωвса мац две, кур двоенадцетеро, пнзей золотый ωден.
У Неловского ωвса мац три, кур десетеро, пнзей гршей двадцетъ
У стелмаха Анъдрея, ωвса мац деветъ кур сорок, качокъ ωсмъ, пшеницы чвертъ, пнзей на
пиво золотых чотыри, вепря кормного, ωлею квартъ десет.
У Яцка Прилепки ωвса мац пят, баран ωденъ, гусий двое кур петнадцетеро, пнзей золотый
ωден, на пиво гршей петнадцетъ.
У Берестаница, ωвса мац десет, пшеницы пол мацы пнзей на пиво золотых три, кур шестеро,
качок четверонадцетеро, баранов два, жита маца.
У Яцка Ковалчука ωвса мац пол петы, пнзей на горилку, и на пиво, золотых два, кур двадцетъ
шестеро, ωвца ωдна.
У Ωниска Петрикиняти ωвса пол маци, пнзей на пиво, и на горилку гршей семдесят, кур
двадцетъ,
У Стецка Ярошеняти ωвса мац три, пнзей на пиво золотый ωден, кур ωсмеро, поросят двое,
У Грицка Стадника, ωвса мац дви пнзий на пиво, на горилку золотых два, кур двадцетъ
трое.
У Макара Дивинича, ωвса мац дванадцетъ, гороху пол маци, пшеницы пол мацы, гусий
ωсмъ, кур дванадцетеро, пнзей на пиво золотых шест вепра кормного,
У Гриска Курадовского, ωвса мац две, кур шестеро, пнзей на горилку золотый ωденъ, кожухъ
взяли, золотых три, сокир дви.
У мелника у Хвалина, ωвса мац три, кур петънадцетеро, гусей четверо, на пиво пнзей
золотый ωден.
У Чирки Сахна, ωвса мац тринадцетъ, пшеницы чвертий три, жита мац пол трети, гречки
чвертий три, солонины полтий тры баранов два, масла фаска, сыров двадцет три, гусей ωсмъ, кур
двадцетъ сем, пнзей на пиво, на горилку золотых три, гороху чвертъ.
У Янъка Побережника полтора золотого кур ωсмеро
У Гума Дивинка ωвса мац три, пнзей золотых три на пиво, кур двадцет, качок, чтыры, гус
ωдна, чвертъ мяса яловичного.
У Якима ωвса мац шест, жита пол маце, вепра кормного, пнзей на пиво золотый ωден, кур
двое, ωвца ωдна, гусий двое.
У Савки Сушка ωвса мац пол шосты, жита пол маце, гусей двое, кур шестеро, ωвца ωдна
У Сергия, ωвса мац пол шосты, жита пол маце, // пнзей на пиво, на масло, золотый ωден,
баранъ ωденъ, кур шестъ,
У попа ωвса мац пят, быка четвертака забили, вепров два, и барана забили, гусей пят, качокъ
ωсмъ, кур двадцет пнзей гршей ωсмънадцатъ на пиво, масла квартъ три сыров три, жита пол маци.
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У Яцка Полуянчика, ωвса мац три, кур двадцетеро, пнзей на пиво золотых два.
У Федора Лыщыка, ωвса мац девет, пшеницы чвертъ, ωвец двое, гусий двое, кур двадцетеро,
на пиво готовых пнзей золотый ωден.
У Кудина ωвса мац ωсмъ, пшеницы пол чверти, вепра кормного, готовых пнзей гршей
дванадцатъ, кур петнадъцетъ, кош до воза гршей десет, ωвцу старую.
У Федка Лысчика, ωвса мац тринадцетъ, пшеницы мац две, пнзей готовых копа литовская,
вепров два кормных, за золотый чвертъ мяса, гусий двое, кур петнадцетъ, меду присного было за
золотых шест, барана.
У Ивана Звизды мац ωвса ωдиннадцетъ, и чвертъ, пшеницы мацу продал, взявши, а зъели
мацу, вепря кормного, гусий двое, кур двоенадцетеро, ωвца ωдна, на пиво на рибу золотый
ωден,
У Губы ωвса мац ωдиннадъцет и чвертъ, пшеницы чвертъ, продано взявши, гус ωдну, гршей
десет на рыбы, кур семеро, мяса полот.
У Ясюка Лысчика, всих шкод зраховал собе на золотых двадцетъ два.
У Юпа Кухты, ωвса мац тринадцетъ, пшеницы чвертъ, жита чвертъ, на пиво золотый готовый,
гусий двое, баран ωден, кур ωсмеро, качок две.
У Иляша Козака, ωвса мац девет, пшеницы чвертъ, на пиво на горилку пол копы литовское,
вепра кормного, гусий трое, качок четверо.
У Ждана Шулана мац ωвса пол чверты, пшеницы чвертъ, вепра кормного, кур десетъ, гусий
двое, на пиво, на горилку гршей готовых золотых два.
У Миска Сусятила ωвса мац шестъ, пшеницы чвертъ пнзей готовых гршей сорок, вепра
кормного, баранов два, кур деветеро,
У Лотыша ωвса мац ωсмъ, пнзей гршей сорок, полот, сало золотых два, ωвцу ωдну
У Андрhя Шулхана ωвса мац пол четверты, пшеницы полторы чверти, полтора, вепря
кормного готовых пнзей золотых три, кур дванадцетеро, гусий двое жита чвертъ.
У Ивана золотый ωвса мац двадцетъ, пшеницы чвертъ, готових пнзей золотый ωден, вепря
кормного, кур двадцетъ, гусей десет, два хомутов, и двое сани золотых три.
У Сеня мац ωвса тринадцетъ, пшеницы чвертъ мяса полот, ωвцу ωдну, жита чвертъ, кур
шестеро, гршей готовых ωсмъ, хомут, возъ, золотый ωден, гороху чвертъ.
У Грицка ωвса мац шест пшеницы чвертъ, мяса полот, ωвцу ωдну, пнзей готовых гршей
чотырнадъцет, кур четверонадцет, кур четверонадцет гус
У Сташка // ωвса мац чотыры; пшеницы чвертъ на масло пол золотого, на пиво готовых пнзей
гршей десет, гусий, кур ωсмеро, качок четверо, барана ωдного, сани двадцетъ гршей знову ωвса
мац пятъ, чвертий, дви бочки пива, пшиници и жита чвертъ гайдукомъ на пиво пол золотого.
У Свистеля ωвса мац семъ, маца ячменю пшеницы чвертъ, готовых пнзей полтора зологого,
на рыбы, на пиво золотый ωден, ωвцу, полот мяса, масла за золотый кур петнадцетъ.
У Карпа ωвса мац пят пшеницы полторы чверти, полот мяса, готовых пнзей на расход копа
литовская, гусей пят, кур десет,
У Демка Лысчика, ωвса мац пол петы, жита пол маци баранов два, вепров три, кормных,
полот мяса, масла горнецъ, пол копы, готовых пнзей золотый, кур пятеронадцетъ, гусий трое,
мяса дви чверти, золотых полтора, кош до воза гршей десет, санки пол золотого, крупъ чвертъ,
гороху пол чверти
У Захариаша ωвса мац чотыри, и чвертъ, пшеницы чвертий три. Мяса полот, масла горнецъ
за гршей двадцетъ, кур двадцетъ, гусей четверо, готовых пнзей золотый ωденъ, сермяга, рядно,
ворон новых три, гороху чвертъ, крупу пол чверти,
У Федка ωвса мац ωсмъ, пшеници чвертъ, полот мяса, кур десетеро, гусей трое гршей сорок
готовых, гороху пол чверти, жита пол маци.
У Соболя Ивана пнзей готовых золотый ωден, кур четверо ωвса пол чверти
Пан Янъ Банковский не видати за што в Колодези хлопы казал грабити. У Литвина Карпа вола
ωдного у Сушка воловъ два. А за то же еще колис ωд летъ шестнадъцати, жолнире в Колодези
стояли, украли были яловицу, чили две в Голятине, и ωни на колодезцювъ вину кладут. У Сташка
взято вола, так же хлопи поведили голетинские, же винен им ωн казал грабити. А нашъ хлопъ
не винен ничого. У Миска Приходка взято клячу за то коли был тивоном, и коли в Колодези
голятинци толоку жеяли, затял ωдного нагайкою, же ωгурне жял. Тот же пан Банковъский казал, у
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Васка Лысчика, у Карпа арендара за то же, колис ωд летъ дванадцати, в дуброве с хлопа голятинского
заставши у пна кожушок зняли, казал его платити и заплатили золотый ωден у Побережника Стася, так
же в дуброви ωд летъ петнадъцати сокиру был у хлопа взял, так же взято сермягу, рядно. У Побережника
Курадовского, так же за то взято, сермягу, рядно, сокиру, подушку, и самого барзо збито. [У] Яцка
Побережника так же за то сермягу, з хрибта ωдерто рядно, и самого збито. У Шайтура Побережника
за то жъ кожух взято,
Пан Круковский // на выездном, пнзи на страву собе выбирал. У Ламыхи Зирки, взял золотый. У
Шверка золотый ωден. У Ωстапа Ломыка, золотый ωденъ, у Ми[...]я золотый ωденъ, у Сеня золотый, у
Грицка золотый,
Пан Марко Мирецкий, ωдного хлопа, на име Репку, за то же ему не мел што дати, ωбтял его же
калека. Другого же его до жоны не пустил, так же ωкалечил, руку утял,
Пан Кгойский експедицию до Варшавы на хлопскомъ коню ωдправовал, праве внивеч его
ωбернувши ωдослал, а кон стал миле тридцат золотых, а тепер ледво три золотые стоит.
В Губине,
У Мися Дымовича ωвса мац ωсмъ, пшеницы чвертий три, вепров кормныхъ три, на пиво, на
горилку готовых пнзей золотых пят, полторы маци жита, воз с хомутом копа литовская, кур тридцетъ
гусий ωсмъ,
У Малоша и Карпа, з ωдного ωвса мац шест, пшеници пол мацы, вепров кормных два, на пиво
на горилку золотых три, жита чвертий три, продати взято, сермягу взято новую золотый ωден, кур
пятеронадцетъ, гусий трое,
У Никона ωвса мац шест, пшеници маца, вепров два, на пиво на горилку золотых чотыри, жита
маца ωдна, продати взято, баранов пятъ, кур ωсмеронадцетеро, гусей пятеро.
У Лучки ωвса мац десет, пшеници мац две, вепров кормных два, на пиво на горилку золотых пят,
баранов три, кур пятеронадцет гусей шест, сермяга гршей сорок.
У Трохима Уласовича ωвса мац пят, пшеници чверти три, вепров кормных два, на пиво, на горилку
золотых шест, баранов два, кур тридцетеро, гусей деветеро, ωвцу старую, колпакъ золотых полтора,
У Левка Гучнича, ωвса мац семъ, пшеницы полторы чверти, полтий два, на пиво, на горилку
золотых пол чварта баранов два, кур четверонадцетъ, гусей трое.
У Стефана Дымовича ωвса мац петънадцетъ, пшеницы пол петы мацы, вепров кормныхъ пят, баранов
семъ, и на пиво, на горилку, золотых дванадцатъ, жита мац чотыри, хомутов два за гршей петдесятъ, воз
пол копы, кур сорок, гусей петнадцетъ, масла фасокъ две, сыров петнадъцетъ.
У Сака Уласовича, ωвса мац шест пшеници мац полторы, жита чвертий три, мяса полтий три, на
пиво на горилку золотых два, и гршей десет, баранов два, кур ωсмеро гусей трое.
У Мартина Лаврика ωвса мац сем, пшеници чвертий пят, вепров два кормныхъ, на пиво, на
горилку золотых пол третя, баранов три, кур троенадцетеро, гусей пятеро,
У Анътона ωвса мац сем, пшеници чвертий три, вепря кормного, и два полти, на пиво, на горилку
золотыхъдва, и гршей двадцетъ, барановъ чотыри, // кур ωсмеро, гусей шестеро
У Павла Гриценяти ωвса мац девет, пшеници чвертий пятъ, полтий три, на пиво на горилку гршей
семдесят, баранов пят, кур шестеро гусей трое, кош до воза гршей десетъ.
У Ивашка ωвса мац сем, пшеници полторы чверти, полтий мяса три, на пиво, на горилку гршей
петдесят, баранов три, сермягу, и боты гршей сорок.
У Прокопа ωвса мац ωсмъ, полтий мяса два, на пиво, на горилку золотых три, баранов шестъ.
У Виндюка ωвса мац десетъ, пшеницы мац полторы, на пиво, и на горилку золотых чотыри, вепров
два, полтий мяса три, баранов два, кур ωсмеронадцетъ гусей деветеро,
У Мартина Банлая, ωвса мац пол четверты, полтий три, на пиво, на горилку гршей сорок, ωвцу
старую.
У Андрея Банлая, ωвса мац сем, пшеници чвертий три, вепря и полот мяса, на пиво, на горилку
золотых полтора, баранов два, гусей пятеро, кур двоенадцетеро.
У Ситка ωвса мац шест, пшеници полторы чверти, полтий два, на пиво на горилку гршей
петдесятъ, баранов два, кур двъенадцетеро, гусей трое.
У (Миска?) Семенчича, ωвса мац деветъ, пшеници пол маци вепря, полот мяса на пиво на горилку
золотых три, баранов два, сани с хомутом гршей сорок.
У Максима Стецковича ωвса мац ωсмъ, вепря кормного, и полот мяса, на пиво и на горилку гршей
сорок.
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У Анъдрея Стецковича ωвса мац ωдиннадъцетъ, пшеници три чверти, вепров два, на пиво на
горилку золотых два, и гршей десет,
У Мелеха ωвса мац девет, пшеници чвертий пят, вепров три, полот мяса, баранов чотыри,
на пиво гршей ωсмдесят, воз с хомутом, золотых полтора, барановъ шест, кур деветеронадцетъ,
гусей пятеро.
У Селивона ωвса мац девет, пшеници полторы чверти, вепров два, баранов чотыри, на пиво
на горилку полтора золотого, жита полторы маци.
У Хомы ωвса мац шест, пшеницы чвертий две, полтий два мяса, баран, на пиво на горилку
золотых полтора.
У Трохима ωвса мац пят, полтий три, на пиво, гршей ωсмнадцет, барановъ два, кур
пятеронадцетъ.
У попа ωвса мац тринадцетъ, пшеници мац три, жита мац пят, вепров три полтий мяса три, на
пиво на горилку золотых чотыры, баранов три, ωвца старая, возов два, хомут, золотых пол третя,
масла фаска, кур гусей, без лику.
У Федка Хоменяти, ωвса мац пятъ, полтий мяса, баранов три, на пиво, на горилку гршей
сорок.
У Анъдрея Мелещеняти, ωвса мац дви, полтий три, на пи[во] на горилку гршей сорокъ,
У Ивашка Глинского ωвса мац три, полот мяса, на пиво, на горилку, полтора золотого, баранов
два.
У Слубицкого ωвса мац // пят пшеници полторы чверти, полтий мяса два, на пиво золотых
полтора баранов два.
У Васюка Кохановича ωвса мац шест, вепровъ два, барановъ два, на пиво, на горилку гршей
сорок.
У Ωлексы Полешка, ωвса мац пятъ, полотъ мяса, на пиво, на горилку гршей, петдесят, баранов
три.
У Ивашка ωвъса мацъ три, полтий два мяса, на пиво, на горилку гршей сорокъ барановъ три.
У Павла брата попова, ωвса мац три, полот мяса, баранъ на пиво золотый ωден.
У Ярмола Марковича ωвса мац чотыры, барановъ три, полот мяса, на пиво на горилку золотых
полтора,
У Краска Тринковича ωвса мац пятъ, пшеници пол маци, барановъ два, полтий три, на пиво на
горилку гршей петдесятъ,
У Мартина Подковы ωвса мац сем, пшеници чвертий пятъ, баранов три, полот, ωден вепров
кормных два, на пиво, на горилку золотых три,
У Грицка Зозуле ωвса мац чотыри, баран, полот мяса, на пиво, на горилку гршей семдесятъ,
У Ивашка Мищеняти ωвса мац пятъ, полтий два мяса, баранъ на пиво на горилку гршей
сорок.
У Васка ωвса мац три, полот мяса, вепря кормного, баранов три, на пиво, на горилку гршей
сорок.
У Ωстафихи вдовы, ωвса мац пол третий полтей два, мяса, на пиво, на горилку, гршей
чотырнадъцетъ.
У Пархома Гарасименяти, ωвса мац три, мяса полтий три, баран, и ωвца, на пиво золотый
ωден
У Левка ωвса мац дви, на пиво гршей чотырнадъцет.
У Ниска Побережника, ωвса мац пол трети, на пиво гршей тринадцетъ.
У Мойсея ωвса мац полторы, на пиво гршей ωсмънадцетъ полот мяса.
У Карпа Земженяти, ωвса мац пол трети, на пиво гршей ωдиннадцетъ, полот мяса, баранов
три
У Дмитра ωвса мац дви, на пиво гршей шестнадцетъ баран ωденъ.
У Миска Германика, ωвса мац пол чверти, полот, баранов три, на пиво гршей двадцет ωден,
У Шидла ωвса мац чотырнадъцетъ, пшеницы пол четрерты маци, вепров кормных два, полтий
мяса два, баранов чотыри, ωвец старых две. На пиво, на горилку золотых три, и гршей двадцетъ.
Пан Наропинский Миколай з ωдного хлопа, Мелеха, взял вины коп девет литовскихъ з другого
Шидла копъ сем, у третего Хоменяти копъ три литовскихъ. Коли се козаки межи собою посекли, казал
се хлопом, на балвера складати, на ков[...] коний складалисе.
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Пан Сволынский напрод хлопа з жоною з детми до Гулялник // выкотил, а стацые безмерные
выбравши до дому ωдсылал, што у хлопа толко знашол, навет голубы, подтявши голубникъ, позатыкавши
дыры, и то до дому ωдослал.
Пнове Гулялницкие, Антон, Федор и Гаврило, двох хлоповъ,же имъ не мали што дати, такъ же
их зараз погребено. А третюю невисту, так же тежъ на смертъ, тые жъ до дому ωдвозили што у хлопа
зналезли побрали не втручаючи
Теды в то зубоженя, розогнаня и зграбене подданыхъ, тых сел церковных ωферуючисе то все, с
княжатем его мл, и с ким будем розумели помочниками, приятелы, и слугами, его въ судех налешныхъ,
такъ яко будет, водле права належало, правне чинити, просили при том, ω придане возных до ωгледаня,
знищеня, спустошеня тое маетности.
Я уряд то ωсведчене их мл принявши, возныхъ εнералныхъ шляхетных, Якуба Издебского, Юзефа
Заболоцкого, их мл придал. Которие тут на вряде ωчевисте станувши, явне и доброволне сознали, же
се им ω то все его мл ωтец владыка, и с капитулою своею, крилошаны луцкими, в року прошлом, и
теперешнемъ, ω то все што се вышей поменило, сведчили, и ωповедали, и спустошене великое в гаях
запустах, дубровах, же пневъя трудно переличити, видели, и то все што се вышей поменило, так, а не
иначей быт сознали. Которая жъ то протестация преречоных ωсобъ, и возныхъ ωчевистое сознанъе, за
принятемъ моим урядовым, до книгъ кгродскихъ луцких сут записаные.

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 111, арк. 236зв.-242.
№ 158

Позов до суду панам Корницьким, Пісочинським, Стрибалям, а також іншим особам у справі про
суперечку між ними та митрополитом Йосифом Рутським за маєтки уніатської церкви Св. Трійці у
с. Татаринівці Кременецького повіту. Згадується, що цей храм було зведено князем Левом Воронецьким,
який і записав на нього маєтки Татаринівці, Красна Лука, Якимовець, Юсковець та Загорець. У судовій
справі на боці митрополита виступали колятори маєтків зазначеної церкви — князі Криштоф та
Юрій Збаразькі.
Кременець, року 1619, жовтня 2.
Випис із актових книг кременецького земського суду від 16 листопада 1619 р.
...Жикгимонт Трεтий бжию млстию корол полский etc.
Урожоным Юрю Кгригорю Промчейком Коръницкимъ, Александрови Песочинскому с Кунева
а Нестефановой Пашъкевичовой Катерине Богдановой Лосятинской Промъчейковнам Коръницкимъ
Марине // Яковой Печкавецкой и Федоре Станиславовой Ходубулской Ластовецъкимъ Павлу Сошенскому;
и Григорю Ластовецъкому Марине Ластовецъкой Войцеховой Боляновской Юзефови Яну Балеви
Павлови Яроцкому и урожоной пне Федоре Петровой Стрыбылевой и пнε Аннε Юзефовой Флитулского
Далотецким и самому пну Петрови Стрыбылеви зо всих добръ вших приказуεмо абы вεрностъ вша
перед судом зεмским Кременεцким на роках зεмских кременецких которыε в року теперешнемъ тисεча
шεстсот девятом надцат в шεст недел по святом Михайле святε рымском припадут и судитисε мают
ωбличнε и завитε сами стали на жалобу и правноε попиранε высоцε вεлебного в Бозε ωтца Иωсифа
Вεлямина Руцъкого митрополита Киεвъского, Галицъкого и всея Руси и капитулы цεркви Свεтоε
Тройци монастыра Виленского законниковъ свεтого Василия и вεлъможных Юря подчашого коронъного
пинъского и сокалъского а Крыштофа конюшого кременецкого солецкого старостов княжат Збаразъких
яко колякъторов добръ на цεрковъ Татариновεцкую записаныхъ, // которыε вас пни Пашковичовая пни
Стрыбылевая и пни Флитуская з бытностю малжонковъ своих яко ωпεкунов а вεрно вшу иншиε всh
самых через сεбе позывают ω то
Иж што зошлый Лев зеЗбаража Вороницкий маючи ωт малжонки своεε Марины Куневское
дедичныε, части певныε добръ Татариновец Красноε Луки Якимовεцъ Юсковец и Загорεц собε записаныε
ωныε на цεрковъ Татариновецкую Свεтоε Тройци через нεго змурованую далъ даровалъ и вечными
часы записалъ взглядом Юсковецъ Якимовецъ и Загорεц маючи собе до ровного дhку ωтдεленыε село
Татариновци, и Красную Луку ωных ажъ до живота своεго в спокойной посесии а по смεрти εго поводовε
нинешъниε и до сего часу εст а иж вεрностъ вша ωпрочъ учасниковъ якимовεцкихъ поводом акцию
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пед1 суд зεмский Кременецкий якобы поводов тыε добра бεзправнε дεржат зада2 которая справа чεрεз
апеляцию на трибунал сε выточила а вεрност вша Печкавецкая и Ходубъская до ниякогос заплачεня
сумы двох тисεчεй золотыхъ полъских добръ с поводомъ, трудност правную, // не ωсвободивши и не
ωчистивши добръ Юсковεцъ Загорецъ Якимовεцъ части на цεрковъ належачоε жεбы поводомъ ωныε
бεз вшεлякоε трудъности выделяли задали εстε и поводов, в спокойной посесии их инпедиюεтε тεды,
поводовε маючи право достаточноε, до помененых добръ части певноε, собε належачоε сεл Татариновεц
Юсъковецъ Якимовεцъ Загорεц и Красноε Луки которых вы за частокротным упоминанемъ их выделяти
не хочεте ку немалой кривде и шкодε их которых ωт вас за тым на пят тисечεй копъ грошεй литовских
быт менят
А так поводовε прихиляючисε в том до брава3 посполитого вεрност вшу до дhлу ровного в тых
добрах, в кгрунтехъ полях гаях сεножатεх, ставах млынεх и во всих их пожиткахъ и приналежностях
на рок вεрху вам ωзначоный позываεт, про то што бы вεрност вша на рок вεрху вам ωзначоном стали
тыε добра и част их на цεрков записаную ωтъ вшеляких тежаровъ правных очистивши и ωсвободивши
ωную выделили, // шкоду заплатили и на все судовнε ωтповедали што вам на року пришломъ ширε
выведено и ωзнаймено будет, абы εсте во всем се усправедливили
Писан у Крεмянцу року ти4 тисεча шεстсот, девятого надъцεт мсца ωктебра второго дня, ...

ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 29, арк. 121зв.-123зв.
№ 159

Позов до суду князям Сокольським, Воронецьким та іншим особам за скаргою архімандрита
Віленського монастиря Св. Трійці Лева Кревзи. Позвані до суду звинувачувалися у відмові виконати
волю покійного ченця Софронія Сокольського про дарування монастирю Св. Трійці волинських
маєтностей Михлинів та Божів. Збитки, завдані монастирю діями позваних до суду, визначено в 3
тис. кіп литовських грошей. Згадується, що о. Софроній Сокольський склав дарчий лист на монастир
Св. Трійці 1614 року та вніс його до актових книг Віленського земського суду.
Луцьк, року 1619, листопада 30.
...Жикгимонт Третий божю мс корол полский etc.
Урожоным Александре Криштовой ∑ловицкой подстолиновой волынской с тым же малжонкомъ и
ωпекуномъ твоим Барбарε Стефановой зε Збаража княиги Вороницкой с тым же преречоным малжонком и
ωпекуномъ твоим Богдане Станиславове Корчминской с тым жε малжонком и ωпекуномъ твоим кнежнам
Соколским Юреви Ярмолинскому и Ганне Ярмолинской с тым же братом и ωпекуном твоим Ганна
Ярмолинская потомки власныε сестры рожоныε сестренцови и сестренеци з рожеоное сестры кнежны
Маруши зъ Ωколя Ярмолинскоε спложоныε зошлого недавно с того света вεлебного ωтца Софрония князя
Соколского з Четвертни чεрнца або законника з манастыра Виленского заложеня цεркви Пренасвятшоε
Тройци и урожоному Станиславови Новоселецкому и малжонцε твоεй пане Катерине Ягодинской дεржачим
села Божова с тым же малжонком и ωпекуном твоим если бы те што до тое справы належали // зо всhх добр
вεр вших и зъ власных ...... приказуемы абысте вεр вша перед судомъ зεмским Луцким на роках зεмских
в дεн трох кролей свята римского припадаючих и на завтрее судити зачтнаючихсε в року пришлом тисеча
шестсот двадцатом правне и завитε станули на жалобу вεлεбных и достойных в посвецεню ωтцовъ
Леωна Кариуша архимандрита виленского з братεю чεрнцами того манастыра Григорεмъ Михоловчом
игумεном новгородским и Филяретом Завадою и иншими причасники своими которые ωдступивши
апеляции своее ωт декрету суду зεмского Луцкого з роков троεцких в року шестсот деветнадцетом на
трибунал выточоный в тим их для недоможеня в позвε имεня власного Юря Ярмолинского волны вас суд
учинил але (переставаючи?) на помененом дεкрεтε зεмъским вер вшу позывают ω то
Иж преречоный зошлый ωтец Софроней князъ Соколский по доброй воли своεй на фалу Пну
Богу и на ...ховане слугъ εго згромаженя чернъцовъ брати манастыра Виленского зоставши самъ в том
згромаженю дал надал и листомъ своим вεчнε записал в моц дεржане зо всhм поступил по половици двох
Так в тексті.
Так в тексті.
3
Так в тексті. Має бути «права».
4
Так в тексті.
1
2
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именей своих въ воεводствε Волынском в повете Луцком лежачихъ ωдно Михлина а другого Божова
и тим запис свой на паркгаменε написавши до книг зεмских виленских в року прошлом тисеча
шестсот чотырнадцатом мца ωктебра шостого дня на роках земских михалских пεрεд зуполным
судом сознал и ωн же самъ тот выпис с книг земских виленских давши на паркгамене написати
печатми судей и подписом рукъ их ведле права наполнившы // з ωным ωрииналом самого запису
до себе взял для перенесеня любо сознаня до книг земских луцких того поту* в котором тые добра
лежат и так для несуженя роков зεмских прεз увес час ωт даты сознанъя запису до книг вилεнских
того запису своεго нε сознал а потом рыхло с того свεта зшол
А вεр вша такъ тот запис ωрииналный даровизны именей помененых чернъцом манастыра
Виленского яко и выпис с книг зεмъских вилεнских ...... на паргаменах писаные з ыншими
справами ...... взялистε и в себε ωного яко ...... будучи тому досыт чинити повинны тот запис
до книг зεмских луцких сознати не ωзналисте и при собе ωныε задεржали есте а за тим и тых
помененых добр половици села Михлина и Божова тым поводомъ не уступилисте и ωных мимо
вшелякую належност и слушност уживаетε ку вεликой кривдε и шкоде их которых собε шацуючи
в то помененых добр быти ωт вεр вшоε менуют на три тисечи копъ гр литовских абысте теды вεр
вша пεрεд судом зεмским Луцким на року вышεй ωзначоном завитε стали на то всε и што вεр вша
часу права ...... ширей задавано и выведено будет правне ωтповедали тые записы на помененые
именя поводомъ ωтдали добр сεла Михлина и Божова по половицы их зо всhмъ уступили шкоды
помененыε заплатили и ... ... усправедливили
Писан в Луцку року тисеча шεстсотного дεветнадцетого мца ноябра тренадцатого дня ...

ЦДІАК України, ф. 26, оп. 1, спр. 26, арк. 871зв.-872зв.
№ 160

Протестація від імені єпископа Луцько-Острозького Євгенія Єло-Малинського проти
рішення короля дозволити заснування в Луцьку православного братства та відбудову шпиталю,
що погорів.
Луцьк, року 1620, січня 14.

Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 479-480. Мова староукраїнська.

№ 161
Скарга від імені Луцько-Острозького єпископа Євгенія Єло-Малинського на кривди, яких завдають
уніатам Волині православні — відбирання церков, виганання священиків, провокування конфліктів між
уніатами та римо-католиками, тощо. Згадується відібрана у з’єднаних церква св. Дмитра в Луцьку.
Скаргу подали протопоп о. Григорій (церква св. Офанасія) та о. Василій (пресвітер П’ятницький).
Луцьк, року 1620, січня 24.

Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 480-482. Мова староукраїнська.

№ 162

Протест жителів Волинського воєводства проти надання Луцько-Острозької кафедри о. Ієрємії
Почаповському. Стверджується, що Почаповський походить не з Волині, до того ж, не має тут
жодних маєтків. Отже, привілей на єпархію він отримав від короля протизаконно.
Володимир, року 1620, лютого 3.

Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 483. Мова староукраїнська.

*

Так в тексті. Має бути «повεту».
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№ 163

Свідчення возного про покладення позову п. Маренції Бабінській за скаргою ігумена Пречистенського
(Успенського) уніатського монастиря в Луцьку о. Макарія Созанського за неповернення нею позиченого
церковного срібла.
Луцьк, року 1620, березня 2.
Року тисεча шεстсот двадцатого
Мца марца второго дня
На рочках судовыхъ кгродских луцких ωт дня двадцεт сεмого // мца февраля в року звышъ
написаномъ припалых и судовнε ωтправоват зачатых пεрεд нами Яном Вылεжинским подстаростим
а Адамом Сопотком скарбником волынским судεю урядниками судовыми кгродскими луцкими
постановивъшисε ωчεвисто возный εнεрал воεводства Волынского шляхεтный Юзεфъ Чижинский ку
записаню до книг нинεшних сознал тыми словы
Иж ωн року тεпεрεшънεго тисεча шεстсот двадцатого мца гεнвара двадцεт сεмого дня ωднεслъ
позов кгродский луцкий до сεла Ωлжанъ маεтности панεε Марεнъцки Красинского Лвовоε Бабинскоε и
ωный в ворота двора мошънεго воткнувши чεляди дворной ωповεдил выданый тот позовъ по прεрεчоную
панюю Бабинскую в жалобε ωтца Макария Сεзанского игумεна манастыра свεтоε Прεчистоε Луцкого а то
доωдданя срεбра цεрковного позычоного в записε εй мεнованого албо заплачεня за нεго трох сот золотых
полских ...... з закладом и шкодами ω чом тот позов ширεй в собε маεт за которым позвомъ ωнъ возный
зложил рокъ и тεрмин завитый становитисε сторонам ωбом ку росправε правной пεрεд судом кгродским
луцким на рочках кгродских луцких ωд дня ωногдашнεго двадцεт сεмого фεвраля року тисεча шεстсот
двадцатого до сужεня припалых
Котороεж то ωчεвистоε сознанε возного до книг εст принято и записано.

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 116, арк. 337зв.-338.
№ 164

Позов до суду пану Самійлові Пецу за скаргою архімандрита Дорогобузького уніатського
монастиря о. Геласія Русовського. Пан Пец звинувачувався у пограбуванні монастирських маєтків, яке
мало місце в серпні та вересні 1618 року*.
Луцьк, року 1620, березня 10.
...Альбрихтъ Станиславъ Радивил княжа на Ωлыце и Несвежу подканъцлерий Великого
князства Литовского староста луцкий
Урожоному Самуелеви Пецови зо всих добр твоих лежачих и рухомых и з сумъ пнжных звирхностю
его кр мл и владзою уряду моего старостинского приказую абыс передо мною албо урядомъ и судомъ
моимъ кгродскимъ Луцкимъ на рочках кгродских луцких которыε припадают и судовне ωтправованы
будутъ в року теперешнемъ тисеча шестсот двадцатого мца априля девятого дня самъ ωбличне и завите
стал на жалобу и правное попиране велебного в Бозе // ωтца Кгелазего Русовского архимандрита
дорогобузского который вм позывает ω то
Иж вм зневаживши право посполитое и не ωгледаючисе на вины в немъ ωписаныε в року
прошломъ тисеча шестсот ωсмнадцетом в мсцу августе и сенътебре розъных дней самъ из слугами
своими приспособивши собе возовъ колко десят на кгрунъте власномъ до церкви Дорогобузское святое
Пречистое здавна належачомъ взял есми и кгвалтовне пограбил жита на полю в копах копъ чотыриста
ωсмъдесят и пят кождую копу шацуючи по золотому полскому гречки копъ полтораста кождую копу
по ползолотого шацуючи сена возовъ сто ωсмдесят кожды воз по ползолотого полского шацуючи и тот
увес грабежъ до мешканя на тот час своего Дроздова ωтпровадивъши на пожитокъ свой ωбернулъ
еси
За чим еси у вины правные такъ теж в совитост того грабежу попал до верненя тогды того грабежу
з совитостю и з на...зкою и винами правными поводовая сторона тебе тым позвомъ позывает про то
абы вм на року звышъ ωзначономъ стал грабеж той з совитостю и з винами поводовыми привернул и
поводови се на конец во всем усправедливилъ
Писанъ в замку Луцком року тисеча шестсот двадцатого мсца марца десятого дня...
*
У відповідь дружина Самійла Пеца пані Катерина Пецова подала зустрічний позов архімандриту Геласію
Русовському, звинувативши його у пограбуванні Дроздовських маєтностей. Див.: там само, арк. 1193зв.–1195зв.
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ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 117, арк. 1191зв.-1192.
№ 165
Свідчення возного у справі скарги уніатського малинського священика о. Івана на насильницькі
дії православного шляхтича Миколая Борейка, який, приїхавши до нього в гості, і, заставши там
о. Василія, настоятеля П’ятницької уніатської церкви м. Луцька, почав лаяти їх обох за належність до
унії; насамкінець, вихопив шаблю і покликавши на допомогу слуг, завдав священикам тяжкі рани.
Луцьк, року 1620, березня 26.

Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч.  1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 484-485. Мова староукраїнська.

№ 166
Тестамент священика церкви Архистратига Михаїла в містечку Рожищі о. Мойсея Підгаєцького
з розпорядженнями про розподіл майна. Маєтності Рожищанської церкви передавалися в руки
єпископові Євгєнію Єло-Малинському.
Рожищі, року 1620, квітня 15.
Облята документа в книгах Луцького гродського суду від 15 березня 1621 року.
... Воймя Ωтца и Сына и Светого Духа станъсе ку вичъной памεти
Я Мойсей Подгаецкий презвитер рожищский чиню явъно и ωзнаймую тымъ моимъ тестаменътомъ
кому ω том видати належити будет иж вшелякиε справы которыε писмом ωбяснены не бывают прудко
с памεти людскоε сплывают и въ забытε приходят а иж вшелякому чловеку ничого певънийшого не
маешъ над смерть которая жадного минути не може а розумием вже близко конец живота своего по
зостю с того свита уваживъши абымъ за доброε памети и розуму своего росправил домъ и убогую
маетностку свою
Напрод поручаючи себε Господу Богу моему в Тройци εдиному в руки εго светыε душу мою а
тило моε гришъноε ωт земли взятоε земли котороε по смерти моεй при церкви Рожыщкой светого
Архистратига Михайла положоно и поховано водле звычаю християнъского старожитного быти мает
противъ дверей церковъныхъ входечи на цминтар
Которым то тестаменътомъ моимъ ωстатнее воли моее хочу мити чиню и назначаю ωпекунами
сыномъ моим Дароменътови и Стεпанови и поручаю их напрод в руки Богу а εго мл в Бозε велебному
εго мл ωтцу ∑въгению ∑ловичу Малинъскому εпископу Луцкому и Ωстрозскому моему млстивому пану
их мл пану Яну ∑меловъскому войтови рожищъскому и пану Григорю Баковецкому швакгрови своεму
Маетност мою то ест част гулялницкую зо въсимъ навсе яко ся в собε мает такъ теж и рухомую
всю через мене набытую в дому моемъ рядити и справовати // и ω том всемъ их мл: панове ωпекуны в
семъ тестаменъте моемъ менованыε ω той маεтности моεй Гулялницкой купной и въшелякимъ правомъ
набытой повинъни будут старанье мити з стороны дивокъ моих Палагъи и Настаси, тых посмерти моей
поручаю въ ωпеку полагю εе мл пне Григорево Баковецкой сестре моεй рожоной а Настасю εе мл: пне
∑миловъской которымъ то дочкамъ моим вся маетност моя рухомая на въшелякоε ωпатренъε и потребы
их ωбернена быти мает которая на реестре εст списана
И тую маетност мою Гулялницкую вшеляким правом набытую ижемъ εе пану Остафъеви Заецови
на три лита по собе идучиε аренъдовал теды водлε аренъды их мл пнове ωпекуны заховати се мают такъ
теж маетност мою с продков моих при церкви Рожищъской выслужоную за датани благочестивых
и христолюбивых εпископовъ и за потверженемъ великого короля полского Генъдрика держал εсми
спокойнε такъ подданых яко и кгрунъты церковъныε став млын сеножати и ωстровъ Жалобовъский то
все εго мл в Бозе велебному ωтцу ∑вгению ∑ловичу Малинъскому εпископу Луцкому и Ωзстрозскому
яко пастыреви добродиеви и ωпекунови добр церковъных в руки εго мл: зоставую и въси права и
твердости моε их мл: панам ωпекуном моим в порядокъ и справованъε ωтдаю и поручаю
Ашто сε дотычет малжонъки моεе милоε Палаги Тарасовъны Гулялницкоε с которою с полною
рукою купили есмо маетност в Гулялниках тогды по выстю аренъды пана Ωстафя Заеца половицу
тоε м[а]етности малжонка моя до спокойного держаня и уживаня собε взяти мает ωднакъ розумию
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то ω малжонцε моεй // же тоε маетности ωт дитокъ наших Доромента и Степана ωтдаляти и в руки
жадному с повинъных своих пущати не мает а сынъ мой старший ∑сифъ εсли бы был живъ под заклятемъ
смертным не маεтъ бывати в Гулялниках их мл пановъ ωпекуновъ турбовати до сполных лит и зросту
ωбудву брати менъших Доромента и Степана а засивки такъ ωзимый яко и ярый ωвес ячмен и гречка на
рокъ теперешний засияныε и пчолы в пасеце и въси статки якиε колвекъ домовыε такъ сыномъ яко и
дочкамъ вровъный дел быти мает
И на том зоставил сес мой тестамεнт ωстатнее воли моεе с подписомъ власноε руки моεе и под
печатю моею до которого за устною а ωчевистою прозбою моею будучи того добре сведоми печати
свое приложити и руки подписати рачили их мл пановε приятели моε тоест εго мл пан Миколай
Жолендовский а εго мл панъ Криштофъ Садовъский а панъ Василεй Ωдинецъ
Писанъ у Рожищах року тисеча шестсотъ двадцатого мца априля пятнадцатого дня
У того тестаменъту печатей притисненых чотири а подпис рукъ тыми словы
Мойсий Подгаецкий рожиский презъвитер власна,
Mikolay Zolendowsky wlasna reka
Krzysztof Sadowsky wlasna reka
Василей Ωдинец рука власная ...

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 122, арк. 17-18.

№ 167
Лист короля Сигізмунда ІІІ до бурмистрів і райців м. Луцька із забороною будувати братську
церкву зі школою під зарукою в 400 кіп литовських грошей.
Варшава, року 1620, серпня 26.

Текст у виданні:

Воссоединение Украины с Россией. — М., 1953. — Т. 1. — С. 7-8.

№ 168
Свідчення возного про введення п. Геліаша Сулятицького в орендне володіння грунтами
«Запалаєвщизна», які належать Успенському (Пречистенському) монастирю м. Луцьк. Зазначається,
що згаданий монастир знаходиться в місцевості під назвою «Свята Гора», а грунти «Запалаєвщизна»
межують із дворецькими та яровицькими полями. Запис про трирічну оренду ставка та сіножатей
склав ігумен луцький та дубиський о. Макарій Созанський за дозволом Луцького єпископа Євгенія ЄлоМалинського.
Луцьк, року 1620, вересня 11.
Року тисеча шестсотъ двадцатого
Мсца сентябра ωдинадцатого дня
На вряде кгродскомh в замку его кр мл Луцком передомною Александром Малиновским
будучим на тот час наместником подстароства Луцкого и книгами нинешними кгродскими луцкими
постановившисе ωчевисто возный енерал шляхетный Станислав Пяновский урядови нинешнему добре
знаемый ку записаню до книгъ нинешних кгродских луцъких сознал
Иж ωнъ року теперешнего тисеча шестсот двадцатого мца сенътебра ωдинадъцатого дня маючи
пры собе шляхъту людей добых пна // Яна Верелского, а пна Войтеха Качковского для: болшого сведоцтва
до тое справы прылучоных был на справе и потребе урожоного его мл пна Гелияша Сулятицкого на
кгрунтах прозываемых Запалаевсчизна которыε лежат пры дворецких полях, а другые пры яровицких ω
границу до манастыра Луцкого на Светой Горе будучого заложеня Успеня светое Пречистое належачих
в тые кгрунъты и поля помененые вси ωгулом в ставокъ на тых кгрунтах будучый в сеножати и
вовси пожитки; и прыналежности ведле запису арендовного ωт велебного в Бозе ωтца Макарого
Созанского игумина дубиского и манастыра помененого Луцкого Светое Пречистое за позволенем его
мл ωтца владыки Луцкого и капитулы его мл, пну Сулятицкому на аренду тых кгрунтов пол ставку и
сеножатей даного на летъ тры по собе нерозделне идучих помененого его мл пна Гелияша Сулятицкого
за ωчевистым поданем помененого ωтца игумина и двох с капитулы с позволеня его мл ωтца владыки
Луцкого увезал в моцъ держане и спокойное ужыване до летъ трохъ подал,
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Которого увезаня нихто не боронил и спротивенства жадного не чинил, и такъ его мл пна Сулятицкого
в посесыи тых пол и кгрунтов зоставивши ω том таковую реляцыю свою тое посесыи учинил и созналъ
просечи абы была прынята и до книгъ записана которую я прынявши до книгъ кгродъских луцъкихъ
записати казалъ и ест записана.

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 119, арк. 413зв.-414.
№ 169

Пильність представників Луцької капітули від імені Луцько-Острозького єпископа Євгенія ЄлоМалинського на князя Юрія Заславського. За свідченням капітули, князь Заславський склав два записи
на користь Уніатської Церкви, які передбачали виділення 500 злотих на ремонт Луцької кафедральної
церкви св. Івана Богослова й такої ж суми на виготовлення церковних «апаратів». Крім того, двоє
членів капітули — протопоп Григорій та п’ятницький пресвітер Василь — мали отримати від князя по
10 ліктей фалендишу. Проте у призначений день князь Ю. Заславський з невідомих причин не з’явився
для передачі згаданих коштів членам капітули.
Луцьк, року 1620, вересня 11.
Року тисеча шестсотъ двадцатого
Мсца сентебра ωдинадцатого дня
На вряде кгродском в замку его кр мл Луцком передомною Александром Малиновским
будучим на тот час наместником подстароства Луцкого и книгами нинешними кгродскими
луцкими становши ωчевисте ωтцов два с капитулы кгрецкое ωт церкви катедралное соборное
Луцкое то ест ωтецъ Грегорей ωфанасовский протопопа а ωтецъ Василей презбитер [п]ятницъкий
маючи зуполную моц до нижей менованое справы // ωт превелебного в Бозе его мл ωтца
Евгения Еловича Малинского εпископа Луцъкого и Ωстрозского зверхъного своего такъ именем
преречоного его мл ωтца епископа яко и именем капитулы Луцъкое ωповедали
Иж што ксεнжа его мл ∑рый з Острога Жаславский воеводичъ волынский в суде головномъ
трыбуналскомъ Любелском близко скончоном записалсе такъ записом интерцизы в преречоным
суде роборованое яко и ωсобными ручными водлуг права волынского справлеными двема записами
своими с певных прычин ωдъным записом дня нинешнего светого Семена руского свята ярмарок
луцкий суму пятсот золотых полских до рукъ его мл ωтца εпископа Луцкого на поправу церкви
катедралное Луцкое светого Иωана Богослова а другым записом матерыи на апараты той же церкви
таковое яко бы през преречоного ωтца εпископа албо ωд его мл зосланого албо депутованого
сумою за золотыхъ пятсот так же и им двом ωтцом с капитулы ωфанасовскому и пятницъкому
свещенником по десяти локтей фаленъдишу дат под певными заклады и ωбовязками тыми
записами на себе вложоными ω чомъ тые записы ширей светчат хотечи то все ωт кснежати его
мл ωтобрат а за ωтобранем тые ручные ωбадва записы вернути готови будучи почавши споранку
аж до самого вечора чекали и готовост свою ωповедили леч иж кснжа его мл ни в чом тому
досыт не чинил ани ку досыт чиненю никого не прислал ани се на вряде ωповедил
Теды помененые ωтцове ω таковое не досыт учинене протвко кнжати его мл, яко выжей так
именем его мл ωтца εпископа своего яко и капитулным ωферуючисе того всего и закладов ωттол
перепалых правне доходит соленитер се ωсветчали и тую дилиенцию свою записат дали которая за
прынятемъ моим до книг кгродских луцъких ест записана.

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 119, арк. 415-415зв.
№ 170

Лист настоятеля П’ятницької уніатської церкви у с. Яблонному о. Кузьми Михайловича про
умови свого звільнення з єпископської в’язниці в Луцькому замку. За свідченням о. Кузьми незадовго після
свята Вознесіння Господнього його брат княжсельський священик, «бавлячись великим пияцтвом»,
надумав спалити церкву в с. Голубне. Цей намір він реалізував вночі разом з дяком Яцком. Після вчиненого
зловмисники намагалися втекти, але були схоплені та доставлені до Олицького суду, де визнали факт
зумисного підпалу. Проте члени суду не захотіли приймати рішення у справі духовних осіб і передали
справу на розгляд їх старших — Луцького єпископа Євгенія Єло-Малинського та його капітули. Саме
тоді в якості підозрюваного у цій же справі було взято під варту о. Кузьму Михайловича. З часом
княжсельський священик та дяк Яцко втекли із в’язниці, а о. Кузьму було випущено на свободу завдяки
заступництву волинського скарбника п. Адама Сопотка. П’ятницький священик рішуче заперечив свою
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причетність до підпалу. В той же час він погодився виплатити компенсацію за погорілу церкву в
с. Голубне у розмірі 100 польських злотих та підтвердив готовність стати перед судом, якщо буде
доведено причетність його до згаданого злочину.

Луцьк, року 1620, вересня 25.

... Я Кузма Михайловичъ на сес час свещеникъ пяцницки яблоновский вызнаваю и чиню явно
сим листом доброволным записом моим кождому кому // того потреба будет ведати тепер и на
потом завжды
Иж што в року теперешнем тисеча шестсот двадцεтого заразъ по ωбъходе свята руского
Вознесения Господня брат мой попъ кнежселский власи неведомо з якое причины а снаст
с подъшеня шайтанъского и великого пъянства взявши перед себе злый а непристойны умыслъ
бавечисе на ярмарку въ Тучине пянством колко дней там же намовивши на то брата своего Яцка
дяка и там оттоля с Тучина подшедши таемне ωполночи до именя кнежати его мл Радивила моего
млстивого пана волости Ωлыцкое села Голубъного маючи зъ собою ωгонъ готовый на бору при
дорозе найденый и взятый а запомневъши боязни божое и срокгого ω то каранъя правного тот
вышъ рεчоный попъ кижеселский церковъ в том селе Голубъной для фалы божое новозбудованую
запалил которая до считку зо всим на все згорила а сам с тым же дяком братом своим до дому
своего утекъли
Которых кгды вряд тамошъний з мужами поймали и до Ωлыки привели теды ωни сами
доброволне до того спаленъя ωное цεркви призналисе а ижъ то шло в справе з нами людми
духовъными и ωре... церковную теды вряд ωлыцкий яко светский не беручи тое справы на розсудокъ
свой але з росказаня кнежати его мл пана своего ωтослали того попа и мене з ним розумеючи абым
и я до тое злое речи причинцою был на розсудокъ его мл ωтца ∑въгения Малинского εпископа и
капитулы Луцкое яко старших духовъных наших где есмо ωбодва будучи везенем у дворе владичим
в замку Луцкомъ ωпатрени
Теды тотъ попъ кижселский с того везеня владычъного а ωный дяк брат его з везеня ωлыцкого
повътекали а я чуючисе быти в том ничого, // невинным тривалем в том везеню владичнем немало
таж и по сес час а иж за утеченем ωных выновацовъ тая справа кончити и я то невинности свое
выправитисе не мил с ким теды εго мл панъ Адам Сопотко скарбникъ волынъский судя кгродский
луцкий ужаливъшисе такъ долгого везеня моего и милосердъе надомною учинивъши мене с того
вεзеня вызволити рачил
Чого будучи я вдяченъ а ведаючи то певъне и за признанем ωчевистым тых вышречоных попа
и дяка на вряде ωлыцком иж тое спалене ωное церкви ωт них стало, и успокоиваючи за них тые
речи взглядом нагороды за тые шкоды церковъные ωбецую и повиненъ буду на наклады новое
церкви на той же першом местцу збудованое εго мл пану скарбнику волынскому або тому кому то
его мл поручит дати готовых пнзей сто золотых личъбы полское ωт сего дъня дати нижей в семъ
листе моем ωтписаное надалей до двох недел а то под совитостю ничим дале того менованого часу
неωтволокаючи и то под совитостю а до того маю собе где инъде ωмешкане и ω цεрковъ старатисе
а там ωттоля з Яблоння до часу румации мне ωт его мл пана скарбного сложное зо всими явне
выпровадитисе
А где бы чого Боже уховай с тых которое церкви у Яблонне або в Голубъне ωт тых брати
або повинных моих буд теж и ωт мене статисе мело и то бы яко колвекъ на них або и на мене се
показало, теды волно будет каждому урядови ωлыцкому и мужем тамошънимъ где колвекъ мене
постигнуташи поймати и до везеня ωсадивъши до того часу держати аж бы се вся заплата або
нагорода за тые шкоды которые бы се там ωт мене або ωт тых брати мое през ωгонъ стати мела
За которых се я ручу и сим листом моим ω то доброволне записуюсе ωт мене або з маетности
моее тому врядови ωлыцкому дошла и заплачона была а за таковый выступокъ ωсновый εсли бы //
того доведено было, и с каранем в праве посполитом ωписаным конъчити мене и каждого хто бы
то учинити мел будет их мл волно чого каждый пан або вряд мой где бым колвекъ мешкал мене и
кождого такового выступъного боронити и ω то правное мают чинити и мочи не будут вечъне
И на том его мл пану скарбному волынскому дал сес мой лист доброволный запис с подписом
власное руки моее а ко тому для лепъшого свядецтва и певъности руками своими подписатсе за
ωчевистою прозбою моею ...... моего листу рачили ωсобы духовные то ест свещеникъ троецкий
крилошанин луцкий ωтец Лукаш и свещиникъ юревский бискупицкий ωтецъ Григорей а их мл панъ
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Федор Линевский пан Богдан Борейко Кнеротский а пан Теωдор Кузмич такъ же за ωчевистою а
усною прозбою моею на сведоцтво при печатех своих руками своими власными подписатисе до
моего листу рачили
Писан у Луцку дъня двадцат пятого мца сенътебра року по нароженю Сына Божого тисеча
шестсот двадцатого.
У того квиту печатей три а подпис рукъ тыми словы
Козма Михайловичъ попъ из Яблонна рукою власною
Ма* троецкий луцкий рукою
Григорей Жукович поп бискупиц рукою власною
Fedor Linewski ma
Миколай Борейко Кнерутский рука власная ...

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 112, арк. 896зв.-898.
№ 171

Лист короля Сигізмунда ІІІ про надання Луцько-Острозької єпископії о. Ієремії Почаповському.
Варшава, року 1620, жовтня 23.

Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 487-488. Мова староукраїнська.

№ 172
Архієрейська присяга єпископа Луцького Ієремії Почаповського. Символ віри без «filioque».
Без місця і дати. (Осінь 1620 року).

Текст у виданні:

Акты ЮЗР. — Т. 4. — СПб., 1851. — С. 510-511.

№ 173
Судове рішення за скаргою уніатського священика церкви св. Михайла у Володимирі Якова
Залузького з приводу церковної книги, закладеної вікарієм Федором іудею-шинкарю Беніашу за спиртні
напої та перезакладену останнім в інші руки.
Володимир, року 1621, січня 7.

Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 489-490. Мова староукраїнська.

№ 174
Лист митрополита Київського Йосифа Рутського до канцлера Великого князівства Литовського
Лева Сапєги з повідомленням про відмову короля Сигізмунда ІІІ задовольнити прохання депутатів від
Волинського воєводства про відібрання наданого привілею на Луцьку єпископську кафедру y Ієремії
Почаповського та передачу її іншому кандидатові.
Варшава, року 1621, січня 28.
Jasnie wielmozny msciwy panie canclerzu Wiel. x. Litew.
Bulisam iusz poslowie wolynscy u jego k.m. y miedzy innemi imieniem woiewodztw swego postulaty,
wnosili y to do jkm. aby jego km innego iem wladike Luckiego podac raczyl. Ale ze ie mniey uwaznie, et
contra dignitatem jego k.m. wniesli, nie tylko zeby byl mial na (nie?) pozwolic, ale hac in parte nec dignatus
ipsos responso: trudno bowiem to iusz jego k.m. integra dignitate odmieniac, y nazad czofnac, co iusz ras
komu innemu oddac raczyl, a do tego ze zadne sie iem w tym nie stalo bezprawie. Przeto iusz wm moy msciwy
pan badz tego pewien, ze jego k.m. woli swey odmienic ne bendzie raczyl. Sam siebie przy tym y uprzeyme
przyiaczielskie sluzby me oddaie iako naipilniey lasce wm mego mciwego pana.
Z Warszawy die 28 janwa[...] 1621 wm mego [...] //

*

Так в тексті.
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ЦДІАК України, ф. 48, оп. 1, спр. 692, арк. 1.
№ 175
Привілей короля Сигізмунда ІІІ о. Никодиму Шибинському на Жидичинську архімандрию за умови
перебування в єдності з Римським Костелом.
Варшава, року 1621, березня 10.

Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 495-497. Мова староукраїнська.

№ 176
Лист короля Сигізмунда ІІІ до всіх посадових осіб Речі Посполитої з вимогою арештувати Іоіля
Курцевича звинувачуваного в прийнятті посвяти від Єрусалимського Патріарха в сан ВолодимироБерестейського православного єпископа за життя уніатського владики цієї єпархії.
Варшава, року 1621, березня 10.

Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 497-500. Мова староукраїнська.

№ 177

Свідчення возного про введення єпископа Ієремії Почаповського у володіння маєтками ЛуцькоОстрозької єпархії. Зазначається, що єпископу було передано кафедральну церкву св. Івана Богослова
в Луцьку, Пречистенський (Успенський) монастир у передмісті Луцька, а також маєтки: Рожищі (з
церквами та монастирями), Жолобов, Топольне, Пожарок (Воля), Дубищі, Колчин, Теремне, Підбереззя.
У документі згадується, що від дня смерті єпископа Єло-Малинського і до передачі єпархії Ієрємії
Почаповському маєтки Луцько-Острозької єпископії перебували під захистом луцького старости князя
Ольбрихта-Станіслава Радзивілла.
Луцьк, року 1621, березня 22.
Року тисеча шестсот двадцат первого
Мсца марца двадцатвторого дня
На рочках судовых кгродских луцких ωт дня ωдинадцатого мсца марца в року звышъменованомъ
припалых и судовне ωтправованых перед нами Яномъ Вылежинскимъ подстаростимъ а Адамомъ
Сопоткомъ скарбникомъ волынским судею врядниками судовыми кгродскими луцъкими ставши ωчевисто
возный енерал воеводства Волынского шляхетный Станиславъ Суский урядови нинешнему добре з его
авътентику и присеги на тотъ уряд выконаное знаемый, ку записаню до книгъ кгродских луцких явне и
доброволне сознал в тые слова
Иж в року теперешнемъ тисеча шестсот двадцат первомъ мсца марца двадцатого дня за
приданъемъ уряду тутошнего кгродского луцъкого и с повинъности своее урядовое, маючи при собе
шляхту людей добрых шляхетных пна Вавринъца Стибора и пна Станислава Зубрицъкого, был на справе и
потребе велебного в Пану Бозе εго мл ωтца Геронима Почаповъского з ласки Божое εпископа Луцъкого и
Ωстрозского в замку εго кр мл Луцъкомъ в детинъцу где церковъ катедралная мурованая и двор владычный
εстъ, тамъ же при мне возномъ и шляхте вышъпомененых достойные в посвеценю ωтцове то естъ ωтец
Григорей ωфанасовъский протопопъ, ωтецъ Василей пятницкий ωтецъ Лука троецъкий ωтецъ ∑въстафий
рожественский, ωтец Авъдей михайловъский капитула владыцтва Луцъкого церковъ соборную светого
Иωана Богослова ωтворивъши и зо всими скарб[ы] и аппаратами цεрковъными и двор владычный при той
же церкви в замъку помененомъ лежачий з будованемъ дворнымъ и пляцом яко здавна в уживаню зошлых
велебных ωтцов εпископовъ луцких зоставал, такъ же и манастыр и церъковъ заложеня светое Пречистое
Насветшое Панъны Мари на передмес[тю] луцъкомъ за Глушцемъ лежачий зо всимъ якосе в собе // мают
признавъши и принявъши велебъного εго млсти ωтца Почаповъского εпископа Луцъкого и Ωстрозкого за
пастыра своего водлуг привилею наяснейшого короля εго мл пна нашого милостивого на сейме валномъ
варшавъскомъ в року близко прошломъ тисеча шестсотномъ двадцатомъ даного з ушанованемъ во всемъ
годномъ слузε εго мл преречоного ωтца εпископа Луцъкого урожоному пану Миколаеви Болгакови подали и
поступили которое посесии нихто не бронилъ, и тотъ помененый возный с помененою шляхтою тую церковъ
з дворомъ, в посесию εго млсти ωтца εпископа подалъ, и за доброволным поступенемъ в то ввезалъ, а што
се дотычетъ скарбовъ и апаратовъ церковных, што колвекъ εстъ то все завеханемъ даст Панъ Богъ εго мл
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ωтца владыки Луцъкого на владыцтво, за ωтданемъ εго мл вшелякого повинъного послушенъства и
тые ωтдати и здати до рукъ εго мл готовы ми се быти ωферовали што все мною вознымъ и шляхтою
слуга εго мл панъ Булгакъ именемъ εго мл тое до посесии взявши мною вознымъ и шляхтою ωсветъчил
и такъ преречоного εго млсти ωтца владыку Луцъкого в посесии спокойной церкви и двора менованых
зоставивъши стам тол ωдошли есмо
Тогож року тисеча шестсотного двадцат первого мсца марца двадцатого дня, за тымъ же
приданъемъ урядовымъ маючи при собе шляхту людей добрых веры годных, шляхетных пна Яна
Руканъца а пна Корнила Дубницкого был на справе и потребе тогож помененого велебного в Пану Бозе
εго мл ωтца εпископа Луцъкого и Ωстрозкого в месте Рожищах в дворе тамошнем, где заставъши слугу
ясне ωсвецоного [...]я Абрихта Станислава Радивила кнежати εго мл на Ωлыце и Несвижу одканъцлерого
Великого князства Литовъского старосты луцъкого и кгневъского, у которого тая маетност по смерти
небожчика ωтца владыки Луцъкого вышей помененого за жаданемъ и порученъемъ капитулы Луцък[ой]
в заведованю // была шляхетного пна Анъдрея Ωлшевъского урожоный панъ Миколай Булгакъ, слуга
велебного в Пану Бозе преречоного ωтца владыки Луцъкого и Ωстрозкого, показавъши привилей εго
кр мл на владыцтво Луцъкое и тое показавъши же юж капитула Луцкая, церковъ катедралную Луцъкую
и дворъ владычний в детинцу замъку Луцъкомъ зо всимъ до посесии εго мл ωтца владыки подали,
пытал εсли тотъ двор и местечъко Рожищи до посессии εго мл пущаетъ теды преречоный панъ Анъдрей
Ωлшевъский слуга кнежати εго мл пна старосты луцъкого иж кнежа εго мл панъ мой тые добра церковные
владыцтва Луцъкого по смерти εго млсти владыки пна Малинъского, не инакшимъ способомъ тые
добра ωбънялъ, толко для ωхороны их ωд шарпанины вшелякое и то за жаданъемъ капитулы самое
Луцъкое, але иж εго кр мл тое владыцътво Луцъкое дати рачил εго мл ωтцу Почаповъскому яко то с
привилею бачен иж южъ капитула Луцъкая церков катедралную и двор луцъкий в замъку дεтинъцу
будучие, пустили и до посесии εго мл подали, теды и я маючи завъше на то росказанъе кнежатя εго
мл пна моего, тотъ двор рожисцъкий с фолварком, и мястечъко Рожища, з церквами и манастырами, и
мещаны, и передмещаны зо всимъ εго мл ωтцу владыце пущаю и до посесии εго мл зо всею волостю
подаю и уступую и росказавъши зволати на громаду всих мещъанъ и передмещанъ рожисцъкихъ при
войте тамошнемъ шляхетномъ пану Яну ∑меловъскомъ такъ же казавъши зволати подданых зо всих
сюл до Рожисчъ належачих меновите з села Жолобова, з села Тополного, з села Пожарокъ албо Воли з
села Дубищъ, з села Колчина водлугъ привилею εго кр мл до посесии велебного εго мл ωтца εпископа
Луцъкого вси тые маетност[и в]ышейменованые поступил и их до владзы и держаня εго мл зараз зо
всимъ подалъ и пустилъ и вшелякое послушенъство бояромъ мещаномъ и подданымъ абы яко пану
своему ωтдавали ωнымъ росказалъ за которым таковым доброволным поступенъемъ и поданъемъ я
возный велебного в Бозе εго мл [ωт]ца εпископа Луцъкого в место Рожища церкви и мо//настыри и
села до него належачие вышей менованые, в бояры, гайдуки, подданые и вси приналежности владзою
уряду моего ввезал и до посесии подалъ которое посесии нихто не бронил и ωвъшемъ зараз при томъ
возномъ и шляхте слуга велебного εго мл ωтца εпископа урожоный панъ Миколай Булгакъ на роботу
ити и послушенъство полнити росказал, якож зараз боярове гайдуки подданые послушенство полнити,
якъ которому росказано ωтдавали и робити почали, и такъ в посесии спокойной которой нихто не
конътрадиковал и ничим противный не был εго мл велебного ωтца Почаповъского владыку Луцъкого
помененых всих добр зоставивъши ωдехалисмы
А потомъ дня двадцат второго мца марца в року теперешнемъ тисеча шестсотномъ двадцет
первомъ с тоюж помененою шляхтою ездиломъ, с тым же слугою εго мл ωтца владыки Луцъкого
паномъ Булгакомъ до двора и села Теремного, там же заставъши въ дворе старшимъ ωт кнежати εго мл
пна старосты луцъкого пна Томаша Яроновского ωказалъ ему привилей εго кр млсти велебному в Пану
Бозе εго мл ωтцу Геронимови Почаповъскому на владыцтво Луцъкое, пытал, εсли того двора, и села
Теремъного, εго млсти владыце, до держаня уступует, который поведилъ иж маючи тое росказанъе
ωд ωсвецоного кнежати εго мл Радивила старосты луцъкого пна мого, который был тотъ фолваркъ
Теремное и бояры подберезние до тогож владыцтва и фолварку Теременского належачие, з ынъшою
церковъною маетностю за прозбою ωд капитулы Луцъкое для ωхроны тое маетности до секвестру
свого взялъ абым того уступилъ скоро бы тое владыцтво Луцъкое и Ωстрозкое ωд короля εго мл было
кому дано пустил, теды я не спротивъляючисе ни въ чомъ воли εго кр млсти пна нашого милостивого
тотъ фолваркъ и двор Теремное и бояры в Подберезю зо всимъ яко се в собе маютъ до держаня
велебного εго мл ωтца владыки Луцъкого и Ωстрозкого уступую и до посесии зо всимъ подаю и самъ
стол выежджаю якож я возный за доброволнымъ поданъемъ и постопенемъ // ωт пна Ярновъского
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до посесии добръ двора и села Теремъного и бояр подберезских, с повинности и владзы уряду мого,
преречоного велебного εго мл ωтца владыки Луцъкого в тот же двор и село Теремноε, и в бояре
подберезские ввезалом и до посесии спокойного держаня тое все слузε εго мл ωтца владыки
Луцъкого, и Ωстрозкого, урожоному пану Миколаеви Булгакови подалемъ, и зараз подданым на
роботу панъ Булгакъ росказалъ которого поданя тых добръ менованых през пана Ярновъского
яко ипрез мое, ввезаня нихто не боронил, и ничим противънымъ не былъ, и такъ в спокойномъ
их держаню εго мл велебного преречоного ωтца владыку Луцъкого и Ωстрозкого зоставиломъ и
слугу εго мл который то на εго млсти з ынъшими добры владычъными ωдбирал и ωдобрал пна
Миколая Булгака ωтехаломъ, што и шляхта вышейменованая при возномъ на той справе будучая
ωбличне становъши перед нами доброволне и згодне з вознымъ во всемъ сознали, иж так а не
иначей было,
Котороеж то ωчевистое сознанье возного и преречоное шляхты судъ нинешний принявъши до
книгъ кгродских луцких записати казал и εсть записано.

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 120, арк. 523-525.
№ 178

Опис церковного майна Жидичинського монастиря св. Миколая, яке лишилося по смерті
православного архімандрита Гедеона Балабана. Зг. ієромонахи монастиря оо. Василій Миленський
та Діонісій.
Випис із актових книг луцького гродського суду від 27 травня 1621р.

Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 501-503. Мова староукраїнська.

№ 179
Скарга черниць невстановленої конфесії (Марти та Анастасії Закревських) на жидичинського
архімандрита о. Никодима Шибинського, який вигнав їх та інших черниць із помешкання при церкві
Св. Духа в с. Жидичин. До тогож їх побили та відібрали їх особисті речі. Зг. монах Жидичинського
монастиря Ісакій, який за наказом о. Шибинського «шарпав» черниць.
Луцьк, року 1621, червня 14.

Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 503-504. Мова староукраїнська.

№ 180
Лист Володимиро-Берестейського єпископа Іоакима Мораховського до київського воєводи Томаша
Замойського із короткою характеристикою претендента на архімандрита дорогобузького (Ієремії
Лисятицького?).
Володимир, року 1621 серпня 26.
Jasniewielmozny msciwy panie woiewoda kiiowsky a mnie wielce msciwy panie
Dal mi sprawe oddawca tego listu mego do osoby wm mego msciwego pana (zos?) mu wm z
milosciwey laski swey przeobiecac raczyl conferowac beneficiu archimadryctwa Dorohobuskiego:
zadaiac odemnie zalecenia y atestaciey moiey. Co ia osobliwey lasce wm mego msciwego pana
przypisuie raczey ku sobie, a nieiakiey wdziecznosci przyslug moich. O nim taka daie wm memu
msciwemu panu relacia yz sie uczyl y bywal w cydzych ziemiach w czym nad insze pospolite
praeferidus. Ku temu zawsze byl stateczny w jednosci swietey oney pro posse suo (brumac?).
Mieszkal czas niemay w diocesiey moiey. Rozumiem to o nim ze sie y na tam tym miescu pro
dignitate beneficiey et officiey stawic bedzie: czego jego msc ociec wladyka Lucky iako ordinarius
diocesana swego postrzegac bedzie. Oddawam przy tem pilnie unizene sluzby y modlitwy moie do
laski wm mego msciwego pana.
Z Wlodzimirza 26 augusty 1621
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Wm mego msciwego pana ...... powolny sluga y bogomolca Joachim Morochowskiy episkop Wlodzi y
Brzeski //

AGAD (Warszawa), Archiwum Zamoyskich, sygn. 733, k. 79.
№ 181

Тестамент волинського шляхтича Євстафія Сокола, за яким половину свого майна він записав на
користь уніатського монастиря Св. Трійці у Добротворі (Холмська єпархія). Зг. ігумен Добротворського
монастиря о. Прохор Крукович.
Обич, року 1621, жовтня 22.

Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 515-518. Мова староукраїнська.

№ 182
Позов до суду панам Телецьким за скаргою уніатського протопопа о. Федора Турського про
незаконне привласнення ними саду, який є власністю церкви Св. Трійці у Кременці. Збитки, завдані
панами Телецькими, протопоп оцінив у 100 злотих.
Кременець, року 1622, травня 20.
[Жикги]монт Трεтий бжу млстю корол полский etc
В[εлможным] Ωкъсимии Лεшницъкой малъжонцε а [панам Василю Косътантинови] Анъдрεεви,
яко лhта маючимъ а Стε[фанови Прокопо]ви яко лhтъ нε маючимъ Телецъким [зошлого Ивана Розволича
Тεлεцъкого сынами] зо всих [добръ ваших приказуεмо абы вεрностъ ваша пεрεд судом] // нашим земъскимъ
Кременецъкимъ на роках земъских крεмεнεцких которыε в року теперешънемъ тисеча шεстсот двадцεт
втором въ шεст недεлъ по Свεтой Тройци римъскомъ святε припасъти и сужоны быти маютъ, ωбличнε
и завите сами стали на жалобу и правное попиранε велεбного ωтца Фεωдора Туранского Турского
протопопы кременецъкого который вεр: вашу ωд ных самих през себε а других которыε лhт нε маютъ з
бытностю вεрности вашоε лhта маючий позываεтъ ω то,
Ижъ часу нεдавъного такъ зошлый ωтεцъ и малъжонокъ вεр вашоε яко и вεрност ваша, кгрунъту
част сажний шεстнадцатъ з садомъ до цεркви Святоε Тройци под замъкомъ в Кременъцу будучоε
налεжачий до цεркви ревизиεю наданой ωсягнувши до пляцу и двора своεго тамъ жε в ременъцу под
замъкомъ ω мεжу будучого привεрънувъши ωный бεзправънε дεржитε [и] ωный уживаεтε, а поводови
до цεркви привεрънути нε хочεтε ку немалой кривдε и шкодε цεркви и уближεню хвалы божεε которых
собε шкод повод ωдтолъ на сто золотых быти мεнитъ ку привεрънεню тыды того кгрунъту за грушовый
пεн вεрност вашу бεзъправънε ωсягнεной и ку нагорожεню шкод вышъмεно[ваных] повод вεръност
вашу на рокъ вышъ ωзначоный [...] в томъ во въсемъ завитε усправεдливи[ли]
[Писанъ у К]ремянцу року тисеча шстсотъ двадцεтъ [второмъ мсц]а мая двадцатого дня ...
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 32, арк. 196-196зв.

№ 183

Скарга архімандрита Дорогобузького монастиря о. Ієремії Лисятицького з приводу протиправних
дій пана Олександра Сокольського. Як свідчить скаржник, 3 грудня 1622 року піддані пана Сокольського
з с. Дроздова вчинили збройний напад на монастирських селян, які ловили рибу на озері Перекоп. При
цьому чотирьох монастирських підданих було тяжко поранено, а о. Лисятицького після жорстокого
побиття мало не втопили в ополонці. Крім того, слуги пана Сокольського відібрали всю вилдовлену
рибу, невод та інше майно. Свідчення возного про огляд ран на тілі потерпілих.

Луцьк, року 1622, грудня 14.
Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. І. — Т. VI. — K., 1883. — C. 524-528.

№ 184
Заява архімандрита Дорогобузького монастиря о. Ієремії Лисятицького про те, що селяни пана
Олександра Сокольського, які вчинили 3 грудня 1622 року напад на церковне озеро Перекоп, приходили
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до монастиря і просили вибачити за скоєне. Вони засвідчили, що діяли за наказом свого пана, який
наказав їм вбити дорогобузького архімандрита в помсту за належність його до унії.

Луцьк, року 1623, січня 16.
Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. І. — Т. VI. — K., 1883. — C. 528-529.

№ 185

Лист короля Сигізмунда ІІІ про підтвердження рішень провінційного синоду уніатського
духовенства в Кременці, який проходив 1623 р., під керівництвом єпископа Володимиро-Берестейського
Іоакима Мораховського. Серед інших рішень синоду були постанови про заснування в Кременці двох
братств, школи та шпиталю.
Варшава, року 1624, січня 29.
Zygmunt Trzeci z bozey laski krol polski etc.
Oznaymuiemy tym listem przywileiem naszym wszyskim wobec y kozdemu zosobna komu by o tem
wiedziec nalezalo ninieyszym y na potom bedacym iz wielebny Theodor Turzawski Turski presbiter y protopop
krzemieniecki przelozyl nam przez pewne urzedniki nasze
Iz w bodze wielebny Joahim Morochowski episkop Wlodzimierski y Brzeski bedac na soborze w
Krzemiencu miescie naszym duchowne od niego zlozonym a przestregaiac rzadu i spraw do nabozenstwa
Cerkwi S. Wschodniey nalezacych dobrym y przystoynym rozadkiem maiac to w mocy y wladzy swey
episkopskiey tak iako y w inszych miastach naszych krolewskich postanowil y uczynil przy bytnosci na ten
czas mnagich duchownych na soborze bedacych cerkiew nowa zbudowana Woskrzeszenia Christusowego
w Krzemencu mieyscie naszym uprzywileiowana soborna to iest cathedralna ktorey cerkwi y sluzacym w
niey praesbiterom teraznieyszemu protopopu y w przyszle czasu potom//kom iego po niem bedacym listem
swym dal darowal y w czasy wieczne blagoslawil wszelakie nabozenstwo Cerkwi S. Wschodniey wcale y
nienarusznie wedle podania swietych bogonosnych oycow z niszymi duchownymi w Krzemiencu bedacymi
zachowuiac odprawowac porzadku wszelakiego miedzy prezbiterami tegoz nabozenstwa dogladac sprawy
sadu duchownemu nalezace sadzic dekreta ferowac y w xiegi duchowne od niego podane wpisywac y wszystko
porzadnie sprawuiac y extrakty s tych xiag pod pieczecia herbu Woskreszenia Christusowego wydawac a w
wiekszych sprawach samemu episkopowi nalezacych do niego odsylac
A przy tym tamze na tym soborze naznaczyl y pozwolil szkola ruska przy tey ze cerkwi soborney na
cmentarzu dla dziatek tegoz nabozenstwa miec zabraniaiac inszym presbiterom krzemienieckim y z sweckich
zadnemu inszych szkol ruskich pod wina w tym liscie opisana bractwo tez do przeczystey Boharadzicy y
bractwo szpitalu milosierdnego naznaczyl a tak to wszystko przed nami przelozywszy bil nam czolem przez
urzedniki nasze y urodzonego Krzysztofa Zbaraskiego koniuszego koronnego krzemienieckiego soleckiego
hrubieszowskiego staroste naszego abysmy my hospodar iako naiwyszy // obronca y podawca dobr y cerkwi
bozych maiac tez y dobrze nam zaleconego prptopopa mianowanego w pomnozeniu chwaly bozey y trzech
cerkwi w Krzemiencu przez niego budowanych tym listem przywileiem naszym daiem y daruiem pozwolenie
wielebnego episkopa Wlodzimierskiego uczynione xiegi duchowne cerkwi soborney dane szkola ruska z
wolnoscia i ey nalezaca bractwo cerkiewne wedle porzadku naleznego od tegoz episkopa Wlodzimirskiego
podane Przeczystey Bohorodicy y bractwo szpitala milosiernego we wszystkich punctach paragrafach pozwolenia
iego umacniamy y utwierzdamy zobraniaiac inszym parafianom tak miesczanom iako y przedmiesczanom pod
wina na nas tysiacem kop groszy litewskich inszych cerkwi bez blagoslowienstwa episkopa Wlodzimierskiego
teraznieyszego y po nim bedacego budowac schodzki y kupy nienalezne przy nich miec
Przy tym aby cechowie w tym miescie naszym Krzemieneckim od nas uprzywileiowane do tey cerkwi
soborney w powinnosci stawienia swiec tak iako y gdzie indzey w cerkwiach sobornych nabozenstwa Cerkwi
Wschodniey y inszych spraw y zwyczaiew syczenia kanunow miodu y iesliby iakie zdawna byly zachowane
aby wszystke powinnosc pelniac cerkwi soborney y sluzacym w niey oddawali y ubogich zmarlych w szpitalach
tey cerkwi y gdzie indziey iako w gnoiach // porzadkiem cechowym bractwa milosiernego bez zaplaty czercha*
do grobu prowadzili co chcac za wieczny fundusz miec ninieyszym przywileiem naszym pod wina cechom
na szpitale ruskie krzemieneckie dziesiacia grzywien przykazuiem y to umacniaiac wiecznie stwierdzamy do

*

Так в тексті.
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ktorego przywileiu naszego reka nasza hospodarska podpisawszy pieczec nasze zawiesic kazalismy
Pisan w Warszawie miesiaca januara dwudziestego dziewiatego dnia roku Bozego narodzenia MDCXXIV
panowania krolewstw naszych polskiego XXXVII, a szwiedskiego XXXI.
Sigismundus Rex		
Jakob Zadzik secr M. ... //
ЦДІАК України, ф. 2227, оп. 1, спр. 436, арк. 1-2зв.

№ 186
Протестація заставного володаря Зимненського монастиря п. Гаврила Іваницького з приводу
неправдивих звинувачень Володимирсько-Берестейського єпископа Іоакима Мораховського. Єпископ
стверджував, що пан Іваницький розігнав братію монастиря і дозволив стороннім особам грабувати
церковне начиння. Скаржник рішуче заперечив це звинувачення і змалював тяжкий стан обителі, яка з
вини дідича довгий час стояла порожньою.
Володимир, року 1624, червня 28.

Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 536-540. Мова староукраїнська.

№ 187
Позов Олександру Білецькому за скаргою митрополита Йосифа Рутського про пограбування
підданих уніатської церкви Св.Трійці у с. Татаринівці Кременецького повіту. Напад на церковних селян
стався у вересні 1622 року, в результаті якого у підданого Филимона відібрали ялівку, а у підданого
Данила - вола.

Кременець, року 1624, серпня 12.
Випис із актових книг кременецького земського суду від 16 листопада 1624 року.

... Жикгимонътъ Трεтий бжию млстю корол полский etc.
Урожоному Алεксанъдрови Бεлεцкому положεнъεмъ того позву ничиεму праву нε уближаючи з
особы и зо всих добръ вεр тв росказуεмо абыс пεрεд судомъ нашимъ зεмъским Крεмεнεцким на роках
зεмских крεмεнεцких которыε в року тεпεрεшънεм тисяча шεстъ сотъ двадцεтъ чεтвεртом в шεст нεдεл
посвятом Михайлε святε рымском припадутъ и сужоны будутъ ωбличнε и завитε стал на противъко
висоцε вεлεбного в Бозε ωтца Юсифа Вεлямина Руцкого митрополита Киεвъского Галицкого и
всεя Руси который доводεчи справεдливости подданымъ дεржавы своεε татариновεцким до цεркви
Татариновъскоε налεжачимъ вмс позываεт ω то
Иж вмс в року прошлом тисεча шεстсотъ двадцεтъ второмъ в мисεцу сεнтεбру наславъши слуг
своих мεновитε ниякого Кавεцкого Мановъского Дεдεркала татарина и инъших вεр тв: имεна и назвыска
знаεмых на сεло Татариновъцε там жε в подданыхъ тамошъных чεрεз тых насланъцовъ побралεс и
пограбил мεновитε у Хилимона с Татариновεц яловицу за золотых пятнадцат куплεную у Данила вола
который стоял двадцатъ золотых што всε вεр тв: чεрεз тых насланцовъ своих побравши и пограбивши и
на пожиток свой ωбεрнулъ
Ω который бεзправъный кгвалтовъный грабεжъ ω нваεзку εго и ω вины правъныε повод доводεчи
справεдливости тым подданым своим цεрковънымъ позываεт про то абыс стал и на всε судовънε
ωтповεдал
Писанъ у Кремянцу року тисяча шεстсотъ двадцεтъ чεтвεртого мсца августа дванадцεтого дня ...
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 34, арк. 87-а зв.

№ 188
Позов Олександру Білецькому за скаргою митрополита Йосифа Рутського про пограбування
підданих уніатської церкви (Св.Трійці) у с.Татаринівці Кременецького повіту. Напад на церковних селян
стався у вересні 1622 року, в результаті якого у підданого Іванця відібрали особисті речі, а у підданого
Леска - дев’ять овець. Церковні селяни проживали у с.Красна Лука.

Кременець, року 1624, серпня 12.
Випис із актових книг кременецького земського суду від 16 листопада 1624 року.

... Жикгимонътъ Трεтий бжию млстю корол полский etc.
Урожоному Алεксандрови Бεлεцкому положεнъεм того позву ничиεму праву нε уближаючи
з особы и зо всих добръ вεр тв: росказуεмо абыс пεрεд судомъ нашимъ зεмским на роках зεмъских
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крεмεнεцъкихъ которыε в року тεпεрεшънεм тисяча шεстсотъ двадцεт чεтвεртом в шεст нεдεл по
святом Михайлε рымскомъ святε припадутъ и сужоны будутъ ωбличънε и завитε стал на противъко
висоцε вεлεбного в Бозε ωтца Иωсифа Вεлямина Руцкого митрополита Киεвъского Галицкого и
всεя Руси который доводячи справεдливости подданымъ дεржавы своεε Краснолуцкомъ до цεркви
Татариновъскоε налεжачимъ вмс позываεт ω то
Иж вмс в року прошлом тисяча шεстъ сотъ двадцεт втором в мисεцу сенътεбру наславъши
слугъ своих мεновитε ниякого Кавεцкого Лясковъского Дεдεркала Климъка татарина и инших вεр тв:
имεна и назвиска знаεмых на сεло Красную Луку там жε в подданых тамошъных чεрεз тых насланъцовъ
побралεс и пограбил мεновитε у Иванца боты миховъ два убранъε сεрмяжноε то всε коштовало зол//
отых сεмъ у Лεска ωвεц дεвεтεро кождая по золотых три што всε вεр тв: чεрεзъ тых насланъцовъ своих
побравъши и пограбивъши на пожитокъ свой ωбεрнулъ
Ω который бεзправный кгвалтовъный грабεж ω навεзку εго и ω вины правъныε повод доводячи
справεдливости тым подданым своимъ цεрковънымъ позываεт про то абыс стал и на всε судовънε
ωтповεдал
Писанъ у Крεмянцу року тисяча шεстсот двадцεтъ чεтвεртом мсца августа дванадцатого дня ...
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 34, арк. 89-89зв.

№ 189

Позов Олександру Білецькому за скаргою митрополита Йосифа Рутського про пограбування
підданих уніатської церкви Св. Трійці у с. Татаринці Кременецького повіту. Напад на церковних селян
стався у вересні 1622 року, в результаті якого у підданих Яцка Новоселецького та Нестора відібрали
особисті речі та дрібну худобу. Церковні піддані проживали у с. Красна Лука.

Кременець, року 1624, серпня 12.
Випис із актових книг кременецького земського суду від 16 листопада 1624 року.
... Жикгимонътъ Трεтий бжию млстю корол полский etc.

Урожоному Алεксанъдрови Бεлεцкому положεнεмъ того позву ничиεму праву ни уближаючи з особы и зо всих добръ вεр тв: росказуεмо абыс пεрεд судомъ нашим зεмскимъ на роках
зεмскихъ крεмεнεцких которыε в року тεпεрεшънεмъ тисяча шεстъсотъ двадцεтъ чεтвεртом в
шεстъ нεдεл по святом Михайлε рымском святε припадутъ и сужоны будутъ ωбличнε и завитε
стал на противъко висоцε вεлεбъного в Бозε // ωтца Иωсифа Вεлямина Руцкого митрополита
Киεвъского Галицкого и всεя Руси который доводεчи справεдливости подданымъ дεржавы
своεε Краснолуцъкомъ до цεркви Татариновъскоε налεжачимъ вмс позываεт ω то
Иж вмс в року прошломъ ттисяча шεстъсотъ двадцεтъ второмъ в мисεцу сεнътεбру наславъши слуг своих мεновитε нεякого Кавεцкого Лясковъского Дεдεркала Климъка татарына и инших вεр тв: имεна и назвиска знаεмых на сεло Красную Луку там жε в подданых тамошъныхъ
чεрεз тыхъ насланъцовъ побрал и пограбил мεновитε у Яцка Новосεлεцкого ωвεц двε убранъε
сукунъноε заступовъ косъ двε сокир двε што всε коштовало золотых двадцат у Нεстεра ωвεц
дεвεтεро кождая по золотых три коштовала лемиш коштовал золотых два сокир двε кождая по
золотому кос двε так жε по золотому што вεр тв: чεрεз тых насланцовъ своих побравъши пограбивъши и на пожитокъ свой ωбεрнулъ
Ω который бεзправъный кгвалтовъный грабεж ω навεзку εго и ω вины правъныε повод доводячи справεдливости тымъ подданымъ своим цεрковъным позываεт про то абысъ стал и на
всε судовнε ωтповεдал
Писанъ у Крεмянъцу року тисяча шεстъсотъ двадцεтъ чεтвεртого мсца августа второго
надцεтъ дня ...
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 34, арк. 90зв.-91.

№ 190
Тестамент священика Пречистенської церкви в Городищі о. Кузьми Городиського з
розпорядженнями про розподіл майна між родичами. Свою родину о. Кузьма передав під опіку єпископів
Іоакима Мораховського та Атанасія Крупецького.
Городище, року 1624, серпня 28.
Випис із актових книг володимирського земського суду від 3 листопада 1635 р.
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... Воймя Ωтца и Сына и Духа Светого анин:
Стансе ку вечной памети тепер и на потом будучого вhку людем;
Я Кузма Городиский свесченникъ и презвитер Пречистои светои церкви Городиской ωзнаймую
и явно чиню тым тестаментом ωстатнеε воли моεε будучи хорый на теле але маючи добрую памет и
зуполный розумъ напрод духа моεго Пну Бгу поручаю а тhло мое грhшное землh
Потом убогую маетност мою хотячи намилшую малжонку мою Марушу Глинскую Городискую з
дитками своими з нею спложоныε порядне за живота своεго розрядити абы по животh моεмъ жадное
шарпанины простырко не было; напрод ωзнаймую иж намилшой малжонци моεй вышей менованой
ωдказую и ωдписую усh речи рухомые якиε колвек помне позосталыε в пнзех в срибре в конех в быдле
ив инших речах зборы домовыми до которых жаден сын мой а нихто з близких и повинных моих належати
не будет
А сынове мои Грегорий и Мартин на местцу моεм в маетности помне зосталой зостатисе
мают, которые яко матку свою а жону мою при собе в ней ховати будут повинни аж досмерти
εε в чом εсли бы сын мой старший Грегорий не хотhлъ духовным зостати, теды сынови моεму а
братови своεму молодшому Мартинови спустити мает не беручи ωд него ничого которого я яко
ωтец сына своεго Мартина на местц[у м]оεм духовным зоставую а сын мой Мартин старшому
брату своεму ничого давати не повинен взглядом того кгдыж ся εму вовсем ωд нас досыт стало а
εсли бы сын мой старший мhлъ зостати духовным на местцу моεм теды повинен будет молодшому
сынови моему Мартинови с тое маетности золотых чотири[ста] дати с которое сумы чотырох сот
золотых повинен будетъ старшого брата своεго квитовати с таким докладомъ чого Боже уховай //
на сына моего старшого в духовенстве смерти теды ведлугъ консенъсу εго королевское милости
маεт ся ворочати молодший сын мой на тое духовенство без ωдданя жадное сумы потомству
старшого сына моεго;
А стороны довгу которые нам винно меновите εго мл пнъ Андрий Фирлей золотых сто
шестдесят и пят ведлугъ рекокгниции, панъ Миколай Копот винен золотых сто шестдесят и
пят ωд которой сумы сам доброволне интерес поступив дават уже тому лhт ωсмъ ωд которых не
дает, Гриц Хоцевич мещанин ратенский винен золотых двадцят за хмhлъ, у тогож Грица зособна
за солод за мац три и за чвертъ ωдну кождую мацу рахуючи по золотых десети то учинит золотых
тридцят и пултретя золотого, з которых золотых тридцети и пултретя ωддал золотых девятъ у
тогож зособна за давнейшей солод копа литовская
А штом я кому винен яко пну Ωханковскому золотых сто и шестдесят ωд которых интересу
на рок золотых пятнадцет, застава моя у той суме у пна Ωханковского ряд срибрный злоцистый
шабля срибром ωправна с пасками εдвадными ωправными злоцистыми, пасков два срибрных
злоцистых, тузен лыжекъ срhбрныхъ перстенкувъ три золотых с каменми кубков два срhбрныхъ
злоцистых чарка срибрна Григорεви сынови своεму за коня золотых тридцят без пятнадцети
грошей, Мести жидовци до Ковля за горhлку золотых ωсмъ застава на то в неи тасекъ срибрный
злоцистый,
А што парахвия не зложили были назвон золотых ωсмнадцет за которые гроши для малости
не могмося звона купити теды тые пнзи до крижа срибрного приложили которого робят у
Володимери до церкви Городиское,
Тое все яко се вышей поменило, и ωтказало такъ малжонце моей яко и сыном моим
ωстатне[е] волею моею змоцняю и ствержаю вечными часы а εсли бы хто смел тот тестамент
ωстатнее воли моεе въ яком колвекъ пункте нарушити таковый кождый повинен ся будетъ зо
мною розсудити на страшном суде божомъ
А што се дотычε стороны ωпеки тедым яко устне просил в Бозе велебного εго мл ωтца
Иωакима Мороховского εпископа Володимεрского и Берестейского пастыра своεго такъ и тепер
при ωстатней воли моεй // прошу и под ласкавую ωборону и въ ωпеку малжонку и детки свои
поручаю так теж в Бозе вεлебному εго мл ωтцу Афанасию Крупецкому εпископу Премыскому и
Самборскому жону и детки свои въ ωпеку поручаю которые во всих дологливостя жону и детки
мои з милостивое ласки своεε взглядом веку ис тое заплаты ωд Гда Бга заступовати и боронити
будет,
До которого тестаменту ωстатнее воли моεε просилем их млст пнов приятелов моих ω
подпис рукъ и ω приложенε печатей што ихъ млст на устную прозбу мою учинити рачили печати своε
притиснули и руки свое подписати рачили до которого тестаменту и самъ рукою ся подписую:
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дня

Писанъ в Городисчу року тисеча шестсотъ двадцет четвертого мца авъгуста двадцεтωсмого

У которого тестаменъту печатей пятъ а подпис рук тыми словы;
Кузма Городиский презвитер рука власная
Усне прошоный печатар ωт ωтца Козмы Городиского ∑сифъ Лышевичъ свещенникъ успеновский
власною рукою
Устне прошоный печатар ωд ωтца Козмы Городиского Савостянъ Василевич презвитер ковелский
власною рукою
Устне прошоный ωт звышменованого ωтца Козмы Городиского печатар Ян Андреεвич
Ustnie Proszony pieczetarz do tego testamentu od oyca Kozmy Horodyskego Jan Horodisky ...

ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 34, арк. 54зв.-55зв.
№ 191

Скарга Луцько-Острозького єпископа Ієремії Почаповського на протиправні дії пріора
домініканського монастиря о. Гіацинта Любонського, який 24 травня 1625 р. організував напад та
пограбування уніатської церкви св. Дмитра у Луцькому замку.
Луцьк, року 1625, травня 31.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 556-557. Мова староукраїнська.

№ 192
Матеріали до судової суперечки між Луцько-Острозьким єпископом Ієремією Почаповським і
його капітулою із ксьондзом домініканського монастиря в Луцьку о. Іполитом Гулевичем у справі про
захоплення церкви св. Дмитра та маєтку Коршовець.
Луцьк, року 1625, червня 2.

Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 557-561. Мова староукраїнська.

№ 193
Свідчення возних про огляд уніатської церкви св. Дмитра у Луцькому замку, пограбованої та
запечатаної пріором домініканського монастиря.
Луцьк, року 1625, червня 4.

Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 561-563. Мова староукраїнська.

№ 194
Протестація членів Луцької капітули від імені митрополита Київського Йосифа Рутського
на архімандрита Жидичинського монастиря о. Никодима Шибинського. За свідченням скаржника,
о. Шибинський самочинно розпоряджався монастирськими маєтками, внаслідок чого Церква зазнала
значних збитків. До актових книг документ вніс пресвітер луцького собору св. Івана Богослова
о. Євтимій Ойтеневський.
Луцьк, року 1625, вересня 11.

Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 563-565. Мова староукраїнська.

№ 195
Лист короля Сигізмунда ІІІ до луцьких міщан з вимогою стати до задвірного суду за скаргою
єпископа Луцького Ієремії Почаповського у зв’язку з незаконним утриманням майна знищених пожежею
луцьких церков — св. Покрови та св. Миколая.
Цеметники, року 1625, жовтня 6.
Zygmunt Trzecy z laski bozy krol polski etc.
Wam slawetnym burmistrom raicom lawnikom y wszytkim miesczanom przedmiesczanom miasta
naszego Luckiego, ktorych ymiona y przezwiska za wyrazone w tem pozwie mandacie naszim rozumiec sie
maia roskazuiemy abyscie przed nami krolem y pany radami naszimi przi boku naszim na ten czas bedacemi
w Warszawie albo gdzie na ten czas dworem naszym sczesliwie postawieni bedziem od podania wam tego
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pozwu mandatu naszego za niedzel szesc sami oblicznie y sawicze stali, na prawne poparcie przewielebnego
w Panu Chrystusie oyca Ieremiasza Poczapowskiego exarchi y episkopa Luckiego y Ostrozskiego ktory was
pozywa o to
Iz wy przi zgorzeniu miasta naszego Luckiego cerkwi dwu na ten czas zgorzalych jedny rynkowy
zalozenia Pokrowy Przeswietey Czistey Dziewice Matki Boga a drugy w ulice Zamkowey zalozenia swietego
Nikoly jako dawna nasza powin[nosc] iestli pobudowac i postawic nie chcecie uyme wielka cziniac Chr[yst]
y Boze z te miensca poswiecone na pozitek swoy mieyski obroci[li s]ie dzwony y aparaty tych cerkwy od
prodkow waszych miesczan lu[ck]ich y od was do tych cerkwy nadane ratuiac one w pogorzeniu do siebi[e
...] rozebrali sie y rzeczi takowe Bogu poswiecone y nienaleznie y [nie]slusznie na pozitki waszi obraciliscie,
a bedac od wielebnosci iego iako pastera zwierchnego y episkopa waszego czesto o to upominani powinnosci
waszy dosyc czinic nie chcecie, dla czego swiesczennicy pozostale cerkwy tych pogorzalych nie maiac gdzie
chwaly Bozy odprawowac owieczek y paraffian swych powinnego nabozenstwa jch pilnowac spowedzy
sluchac sacramietaw naswietszich dawacz y o ich zbawieniu obmyszliwacz niemoga a js sie to dzieie od was z
uyma cwaly Bozey ktora od poboznych ludzy nie umniejszowana ale pomnozona bydz mia czego [epi]skopowi
miasta tego iako pasterowi serdec wlasnie naliezy niechcac tego na dalszy czas przewlekac, ku rosciagnieniu
na was win prawnych y nakazaniu szkod za tym pochodzacych, chcac oto w...zieko zwami iako poddanemi
naszemy przed nami krolem prawne czinic y mowic was tym pozwem mandatem naszim pozywa abyste tedy
przed nami y sadem naszim krolewskim dwornem na roku wam oznaczony zawicie stali, na to [...]zieko y co
wam czasu prawa slowy szirdzy przelozono wywiedziono y obiasniono bedzie prawnie odpowiadali szkody
ktorych sobie // ociec episkop od was na dwa tisiaca kop groszy litewskich byc szacuie odlazili y w tym sie
wszytkim usprawiedliwili
Dan y pisan w Ceretnikach miesiaca 10 bria szostego dnia roku Panskiego 1625. ... //

ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 129, арк. 1-1зв.

№ 196
Декрет уніатського митрополичого суду у справі архімандрита Жидичинського монастиря
о. Никодима Шибинського. Суд визнав його винним у численних злочинах (вбивство, перелюб, розвал
чернечої дисципліни в монастирі та розтрата церковних маєтків) і прийняв рішення про позбавлення
його священицького сану.
Новогрудок, року 1625, жовтня 24.

Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 565-570.

№ 197
Заява митрополита Київського Йосифа Рутського про незаконність контрактів стосовно
маєтків Жидичинського монастиря, підписаних його архімандритом о.Никодимом Шибинським.
Року 1625.
Текст у виданні:
Акты ... — Т. 23. — Вильна,1896. — С. 49-50. Мова латинська.

№ 198
Протестація Володимиро-Берестейського єпископа Іоакима Мораховського та членів
Володимирської уніатської капітули на п. Олександра Лагодовського. За свідченням
скаржників, його слуги 10 березня 1626 р. напали на оселю озерянського священика
о.Герасима та пограбували її. П. Лагодовський, незважаючи на неодноразові обіцянки, так і не
відшкодував збитків завданих згаданому священику.
Володимир, року 1626, квітня 25.
Року тисεча шεстсотъ двадъцатъ шостого
Мца априля двадъцатъ пятого дня
Прысылал на уряд кгродский в замокъ εго королεвскоε млсти Володимεрский до мεнε Анъ[др]
εя Мисεвского буркграбεго инамhсника староства Володимεрского в Бозε вεлεбный εго млст ωтεцъ
Иωаким Мороховский εпископъ Володимεрский и Бεрεстεйский достойных в посвεцεню ωтцов
Григория Лозовицкого протопопу володимεрского и ωтца Богдана Залузкого капитулу цεркви головноε
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Прεчистоε Дεвицы, Бци Мариεй, ωбтяжливε жаловал и протεстовалсε на уожоного εго млсти
пана Алεксанъдра Лагодовского который в року тεпεрεшнεм тисεча шεстсот двадцатъ шостомъ
мца марца дεсятого дня бεз вшεлякого даня причины слугъ своих наслав на мεстεчко цεрковноε
Ωзεряны в домъ свεщεнника тамошнεго ωзεрянъского ωтца Гεрасима нεяко[го] Пεтра Сεгεра
чужозεмца, и при нεмъ инъших служалцовъ имены и прозвисками εму добрε свεдомыми вночи,
там жε в дому того свεщεника ωзεранъского напрод выстрашивши ωтца Гεрасима и чεляд εго з
дому коня пограбили, куплεного за золотых полских шεстдεсят ωвса два мhхи, насыпавши, на
воз вложили, сεлод котороε коштовало золотых шεст взεли и то всε забравши на пожитокъ свой
ωбεрнули,
А [...] εго млст ωтεцъ владыка Володимεрский нεсквапляючися до права добрымъ // способом
приятεлским просил ω справедливост, на тых слугъ εго мл пана Алεксанъдра Лагодовского,
мεнованых Сεгεра и помоцников εго тεды εго млст панъ Лагодовский по килка кротъ ωбεцуючи
справεдливостъ тых мεнованых слугъ своих учинити, и тот грабεж ωдъдати и частоε справεдливости
скадал нижли кгды за таковыми ωбεтницами εго, мεнованый свεщεникъ ωзεранъский, маючи при
собε сторону шляхту шляхεтного εнεрала воεводства Волынского Ждана Непелского в маεтности
εго млсти пана Алεксанъдра Лагодовского сεлε Свойчовε насправεдливост чεкали, алε ωдεржати
εε не могли, и ωвшεмъ самъ εго млст панъ Лагодовский поводил жε нε дочεкаεсся жадноε
справεдливости идε собh прочъ
Што тот свεщεникъ ωтεцъ Гεрасим тым вознымъ и шляхтою ωсвεдчивши тую шкоду и
мεнованых рεчεй побранε, и тεж своε ωбεлженъε, прεд εго млстю ωтъцεмъ εпископомъ прεложил
которому свεщεникови ωтцу Гεрасимови доводεчи справεдливости εго млст ωтεцъ владыка
Володимεрский и ωсвоε тεжъ ωбεлжεнъε изнεвагу, тую протεстацию до книг прεз мεнованых
ωтцовъ капитулу Володимεрскую донεс, дεкляруючися ωто всε з εго млстю паномъ Алεксанъдром
Лагодовскимъ правнε чинити, и просил абы тая протεстация εго млсти до книг принята и записана
была которая εстъ принята и записана.

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 60, арк. 508зв.-509.
№ 199

Лист Луцько-Острозького єпископа Ієремії Почаповського із забов’язанням щорічно сплачувати
з прибутків своєї єпархії 800 злотих на користь Київського митрополита Йосифа Рутського.
Луцьк, року 1626, травня 7.
Ego Hieremias Poczapowski eppus Luceoriensis et Ostrogiensis notum facio hoc meo chyrographo
a me illmo ac rmo d Josepho Velamin Rutski metropolitae Kyoviensi dato quod ago videns ex una
parte tenues admodum veditus archiepiscopatus Kijoviensis ex alia vero parte praedicti illmi in
promovenda s. unione maximos labores et non minores sumptus impensos volens ex parte mea aliquod
his difficultatibus ac laboribus levamen affere, ultro ac sponte mea promitto illmo d metropolitae ex
reditibus eppatus mei Luceoriensis quot annis octingentos florenos polonicos soluturum, idque certo
tempore hoc est dimidium huius summa videlicet quadringentos florenos pro festo S.Joannis Baptista
reliquum autem pro festo S.Martini Turovensis episcopi cauendo tamen id sibi quod haec obligatio
mea soli moderno illmo d. metropolitae ad vitam eius deservire debet, post decessum autem illius
nullum robur ac valorem habere debet. In cuius rei certiorem notitiam illmo d. Josepho metropolitae
hec meum chyrographum sigillo meo comumtum dadi
Datt Luceoria 7 may Anno 1626.
Idem qui supra Hieremias							
Печатка
episcopus manu propria

ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 530, арк. 1.

№ 200
Лист короля Сигізмунда ІІІ до уніатського Луцького єпископа Ієремії Почаповського з дорученням
взяти під управління Жидичинський монастир та його маєтки до призначення нового архімандрита на
місце усуненого о. Никодима Шибинського.
Варшава, року 1626, червня 8.

Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 578-579. Мова польська.
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№ 201
Тестамент Анни Овлочимської з розпорядженнями про розподіл майна між родичами. На
уніатську церкву в Овлочимі, де мало бути поховане її тіло, вона пожертвувала 100 злотих та
деякі особисті речі. Крім того, за тестаментом ця церква мала щороку отримувати 300 злотих на
провізію. Нагляд за виконанням пунктів заповіту, що стосувалися Овлочимської церкви, доручався
володимирським єпископам.
Гайки, року 1626, червня 25.
Випис із актових книг володимирського гродського суду від 25 вересня 1629 року.
... Wymie Oyca y Syna y Ducha Switego stan sie ku wieczney pamieci amen.
Ja Anna z Owloczyma corka zeszlego s tego swiata urodzonego jego msci pana Jerzego Owloczymskiego
sedziego ziemskiego wlodzimierzskiego a malzonka urodzonego jego msci pana Jerzego Budziszewskiego rotmistrza
jego krolewskiey msci upatruiac to yz na tym swiecie nic pewnieyszego nie masz nad smierc ktora ja ustawicznie przed
oczyma memi maiac y na nie respektuiac aby mie kiedy kolwiek w niegotowosci nie zastala, a pogotowiu teraz pod ten
czas bedac obciazona brzemieniem ustawicznie blizsze smierci a nizli tego swiata byc sie poczuwaiac narodziwszy sie
w tym powinnych moych z domu jego m pana oyca mego y dacych ten testament ostatniey woli moiey czynie
Naprzod wyznawaiac to jzem iest w wierze powszechney katholickiey w ktorey y zywota mego dokonac
chce proszac o to Pana Boga mego wszechmogacego aby za przyczyna Przenaswietszey Panny Maryey promotorki
y opiekunki moiey ktora mie przyczyna do zbawiciela mego czyniona dzwigac racz [g]dym mie s tym mizernym
swiatem rozlaczyc bedzie dusze moie w milosierdne rece swe wziawszy do krolewstwa niebeskiego domiescil y do
wybranych swych w poczet przyiac w ktorym miloszeidziu iego swietym ia nic nie watpiac ale cale onemu dufaiac
ze on iako s[tw]oryciel y odkupiciel moy nic nie pomniac na wielkosc grzechow moych ale z wielkiego y nie
ogarnionego milosierdzia swego to wszystko za przyczyna // Przenaswietszey Panny uczyni, a dusze moie miedzy
wybrane swe przymie.
Cialo tez moie iako ziemie ziemi oddane bydz ma w ktorym brzemienice iesli mnie Pan Bog przy bythnosczy
pana malzonka mego rozwiazal, a smierc by dopusczyl, tedy przez jego msczy pochowane a iesli w niebytnosczy
jego msczy, tedy przez powinne moie iako na poczsczywy przy cerkwi owloczymskiey gdzie rodzycze y dziatky
moie leza bycz ma.
Do ktorey cerkwi leguie y zapisuie pewna sume pieniedzy sto zlotych polskich, ktora pan malzonok
albo opiekunowie z jch mscziamy pany przyiaczioly memy bez zadnego omieszkania oddacz albo za the
pieniedze ochedostwa do tey cerkwie nakupicz y oddac maia
A maiethnoscz moie lezacza to iest czescz w Wloczymie po rodzyczach moich zarowna z drugiemu
jch mscziamy pany siostrami moiemy dzialem zostala y rzeczy ruchome tak rosporyadyam. Naprzod iesly
Pan Bog pana malzonka mego s tey poslugy jego krolewskiey msczy y Rzeczy Pospolitey w dobrym
zdrowiu zwroci tedy tey czesczy moiey owloczymskiey y rzeczy rucomych wszystkych uczyniwszy iednak
inwentarz ru[cho]mych moych rzeczy y podawszy go do xiag porzadnie y tey czesczy mnie przez jego
msczy darowaney, y testamentem jego msczy pana malzonka mego zapisaney do naydalszego zywota swego
uzywasz y pozytky z niey bioracz na swa potrzebe obraczacz ma nic czyniacz s tego namnieyszego rachunku
powinnym moim, a po smierzczy pana malzonka mego tak ta czescz owloczymska, iako y rzeczy ruchome
dziatkom moim s panem malzonkiem moim splodzonym wroczone y oddane bez zadnego zatrudnienia od
powinnych jego msczy. Ale wedlug jnwentarza spisanego // przez jego msczy bydz maia. A Boze uchoway
smierc i na dziatki moie zeby sie zadnego zostacz mialo, malzonek moy te dziatky moie z jego msczia
splodzone przezycz by mial. Tedy tey moiey wlasney czesczy iako sie wyzey pomienilo do zywota swego
uzywacz.
A do drugy ktory jego mscz u urodzoney paniey Apoloniey z Owloczyma malzonki pana Hulewicza
Woiutinskiego y u malzonka iako opiekuna jey msczy przez sie sam kupil, y mnie testamentem ostatniey
woly swey w roku nineyszym mscza y dnia nyzey mianowanego sprawionym resignowal, y na wiecznoscz
zapisal. Tedy znowu do niey przystapienia y oney do posessiey swey wieczney wziacz ma z ktorzy ia
wiecznie tem testamentem moim zrzekam, y one po ustupieniu dziatok moich do posessiey milego malzonka
mego podaie.
A ta czescz po ustapieniu dozywoczia pana malzonka mego milego do dispositiey siostry moiey rodzoney
jey msczy paniey Woiutunskiey wzietna bycz ma, s ktorey o zesczy moiey w kodzy rok ma dawacz na cerkiew
owloczymska w sposob prowisiey zlotych po trzysta, a to za dozorem po[wi]nnych moich ochedozstwo
sprawowane bydz ma czo nie tylko pani Woiutynska czynicz, ale poky iedno tey czesczy stawa to na wieky
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wieczne kto iedno kolwiek trzymasz bedzie dawacz powinien w kozdy rok czego maia dogladacz jch mscz
oyczowie wladykowie Wlodzymir[...]sey aby tho nieodmiennie bylo nigdy.
Z rzeczy moych ruchomych plaszcz czarny aksamithny wzorzysty y plaszczyk czerwony gladky j
aksamithny do tey ze cerkwie owloczymskiey a do koscziola // przewalskiego lethnik athlasowy czerwony
wrorzysty zaraz skoro po smierczy moiey przez pana malzonka moiego oddano bydz ma, a... sie dziatkom
moim dochowane bycz maia. Czeladzy moiey bialey y pastuchom wedlug regesyru mego reka moia spisanego
zaplaczono przez jego msczy pana malzonka mego bycz ma.
Opiekunamy y dozorczamy thego wszystkiego jego msczy pana malzonka mego bydz ...wszystkym
zawiadywacz ma jch msczia pany opiekunamy przez jego msczy pana malzonka mego w testamentie jego msczy
teraznieyszym naznaczonych y zapisanych, niektorych tych ze ia naznaczam y zapisuia. To iest wielmoznego
jego msczy pana Fridrycha Sapiehe woiewodzycza witepskiego podkomorzego y urodzonych jch msczy panow
Jana Zaleskiego sedziego ziemskiego, Gabriela Jwaniczkiego podstaroscziego wlodzymierzskych y pana
Alexandra Owloczymskiego proszacz jch mscziow moych msczy wy[...] panow a mianowiczie jego msczy
pana malzonka y dobrodzieia mego aby o dziatkach swoich y moich zawiaduiacz onym laskawym oyczem y
dobrodzieiem bydz raczyl, takze y jch mscziow uchoway Panie Boze w tym teraz[nie]yszym zaciagu smierzczy
na jego msczy pana malzonka mego, tedy o tho unizenie y pokornie prosze aby sie tey praczy na sie wlozoney
zmilosczywey laski swey podiac sie raczyly A Milosczywemy y laskawemy opiekunamy byly // Pan Bog
sam nagroda a dziatky Pana Boga prosicz y to odslugowacz winny zostana zostawiwszy iednak w zupelney
moczy gdy mie Pan Bog w zupelnym y calym zdrowiu zachowa, wolnie poprawienie, lub skasowanie tego
testamentu mego ktory dla lepszey wiary y pewnosczy reka moia podpisawszy y pieczeczia zapieczetowawszy
uzylam jch mscziow panow przyiacziol moich aby sie do tey ostatniey woli moiey, a mianowiczie jego mscz
pan Alexander Owloczymsky iako powinny przy innych jch mscziach nizey imiony wyrazonych podpisaly y
pieczeczy przyczysnelylo jch mscz dla mnie uczynily y recze swe podpisawszy pieczeczy swe przyczysnacz
raczyly
Dzialo sie w Haykach roku Panskiego tisiacz szesczset dwudziestego szostego mscza yjunia dwudziestego
piatego dnia.
Anna Budziszewska Owloczymska reka swa
Alexander Owloczymsky iako stry y nablizszy pokrzewny na testamenth pozwalaiaczy reka moie
podpisuie
Walerian Podhorodensky mp
Marcian Olszamowsky mp ...

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 63, арк. 1272зв.-1274зв.
№ 202

Лист дерманського архімандрита Мелетія Смотрицького до Папи Урбана VIII, в якому урочисто
заявляє про свій перехід в унію.
Дубно, року 1627, липня 6.

Текст у виданні:

MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 29-30. Мова латинська.

№ 203

Лист архімандрита дерманського Мелетія Смотрицького до Патріарха Константинопольського
Кирила Лукариса про правди віри та про догматичні суперечності у вченні православних.
Дермань, року 1627, серпня 21.

Текст у виданні:

MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 34-49. Мова латинська.

№ 204

Свідчення князя Юрія Чарторийського про зцілення від лихоманки завдяки заступництву
архієпископа Полоцького св. Йосафата Кунцевича. Це сталося після того, як до голови князя приклали
образ владики Полоцького.
Дубно, року 1628, травня 2.

Текст у виданні:

AOSBM. EM. — Vol. 1. — Romae, 1954. — P. 223. Мова латинська.
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№ 205

Лист митрополита Йосифа Рутського до св. Конгрегації Поширення Віри в різних суспільноцерковних справах. Сповіщає, між іншим, про дискусії архімандрита дерманського Мелетія Смотрицького
з архімандритом Києво-Печерського монастиря Петром Могилою щодо єдності Церков; про подорож
Смотрицького до Києва та його зустріч з православимим єпископами, тощо.
Холм, року 1628, червня 28.

Текст у виданні:

MUH. — Vol. XI. — Romae, 1974. — P. 595-597. Мова латинська.

№ 206

Протестація дерманського архімандрита Мелетія Смотрицького стосовно рішень Київського
православного Собору, який проходив у серпні 1628 р. Подається детальний опис подій, що мали місце
під час його роботи.
Дермань, року 1628, вересня 7.

Текст у виданні:

Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — Т. 1. — К., 1883. — С. 323351. Мова польська.

№ 207

Лист архімандрита дерманського Мелетія Смотрицького до волинського чашника Лаврентія
Древинського щодо подій які мали місце на православному церковному Соборі в Києві. Висловлює подив
з приводу звинувачень на свою адресу у зраді православія. Нагадує Лаврентію Древинському про наради
які вони спільно відбували за участю православних у справі єдності Церков. Стверджує, що діявув дусі
ідей, вироблених на цих нарадах.
Дермань, року 1628, вересня 26.

Текст у виданні:

Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — Т. 1. — К., 1883. — С. 317322. Мова староукраїнська.

№ 208

Лист мешканців м. Рівного до коронного підканцлера Томаша Замойського зі скаргою з приводу
насильницького навернення до унії. Просять захисту.
Без місця і дати* (Між 1628–1635 рр.).
Jasnie wielmozny mlsciwy panie panie dobrodzieiu nasz mlsciwy
My ubogy a wierni poddani wm n m pana y dobrodzieia, mieszczanie rowenscy Religiey Greckiey z
placzem wielkim y krwawemi lzami oblewaiacsie skarzemi y suplikuiemy przez kilka osob do wmci n m
pana wieslanych na jego m pana (kmcle?) ktory byl teraz na revisia wyslany do wlosci Rowienskiey tam nie
respectuiac na nabozenstwo starozytnie nam z milosciwey laski wm panskiey mocna deilaratia zachowane
y reka wlasna osoby wm podpisane abysmy mieli nabozenstwo swoie ko cale nie wiemy iakim duchem
zmowiwscysie z popem y s pisarzem mieyskim opusciwszy ins ze skargi gwaltem nas poczal przymuszac
na unia y do turmy posadzal bil grabil mordowal gorzey niewoli tureckiey tyranstwo nad nami sprawowal w
kaydany kowal a potym kilka dziesiat ludzi jmiona spisawszy bez wiadomosci y woli wszytkich chcac nas
potwarnie udac abysmy mieli pozwalac na unia catalog spisawszy pieczecia mieyska przycisnal y zadnego z
turmy y skaydan nie wypuscil az sie musieli niektorzy z osoby swey po zlotych sto wykupowac tak nam cieszko
na sumnienia nasze gwaltem nastepowal zesmy sie temu wielce zokoluznemi sasiady naszemi dziwowali co
nie wiemy ieslito iest za wiadomoscia wm n m pana
Prze to czuiac takowe ucisnienie wiary naszey przy ktorey do ostatniego kresu zywota naszego trwac
chcemy iako prodkowie naszy przy starozytney professiey Cerkwie S. Wschodniey bez zadney uniey zywot
swoy konczyli takze y my za sczesliwym panowaniem w m konczyc chciemy o co pokornie lzami krwawemi
obliwaiac vasnienie nasze opowiadamy proszac dla Boga o milosierdzie wm panskie abysmy byli w pokoiu bez
naruszenia wiary naszey wszyscy zachowani a Pan Bog wszechmogacy weyrzawszy na pozalowanie placzu
naszego y na prosby nasze ze wszech miar wm n m pana wszytkiego dobrego wm blagoslawic bedzie. Tak tu

*

З технічних причин звірити текст з оригіналом не вдалося.
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na tym doczesnym swiecie iako y w Krolestwie Niebeskim O co my podziesiate y posetne oddaiac poddanstwo
nasze wm n m panu prosimy y krzywdie swe na reiestr spisuiemy racz nas iako pan chriescianski wysluchac
ktoremu sie wszyscy upadaiac do nog iako placzliwe dziatki oddaiemy.
Wm n m pana y dobrodzieia nanizszy podnozkowie lentwoyt y raycy przysiczni wszytko pospolstwo
miasta wm Rownego Religiey Greckiey m r

AGAD (Warszawa), Archiwum Zamoyskich, sygn. 411, k. 21.
№ 209

Лист жидичинського архімандрита Йосифа Баковецького до митрополита Йосифа Рутського
стосовно проведення православно-уніатського Собору для обговорення питання про з’єднання Церков.
Між іншим, пише про недоцільність проведення такого Собору в Луцьку через вороже ставлення до
унії місцевої православної людності. Пропонує провести засідання Собору у Львові.
Жидичин, року 1629, квітня 1.

Текст у виданні:

Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — Т. 1. — К., 1883. — С. 355360. Мова польська.

№ 210

Лист короля Сигізмунда ІІІ про надання уніатської церкви Різдва Богородиці разом з маєтком
Здомисте священику Михайлу Кулерицькому. Церква знаходилася в містечку Ратне Холмської єпархії.
Варшава, року 1629, травня 28.
Sigis[mundu]s Tertius Dei gratia rex poloniae magnus dux litvuania
russiae prussiae masoviae samogitiae livoniae nec non suecorque gottorque
vandalorque haereditarius rex.
Rndo in Christo Patre Jos[ep]ho Wielamin Rutski metropolita Kiioviensis et omnius Russiae nec non
episcopatus Chelmensis ritus graeci pro tunc administratori aut eius in spiritualibus vicario gratiam nrem regiam
rnde in Chro Pr devote nobis ...... vacat ad presens obitu honesti Josephi Kuriaszewicz ecclesia ritus graeci
Nativitatis Bma Virginis Mariae in oppido nro Ratno diaecesiae Helmensis. Ad quam nos pro iure patronatis
mi regii vnlem Michaelem Kulerycki pttr vra raesentandum esse duximus, uti gdm hisce his praesentamus.
Hortamus itaque pattm vram ut hanc et non alium a nobis praesentatum ad eandem eccle[s]iam, ejusque filiam
noviter in villa nra Zdomyste dicta qua villa ad eandem ecclam Ratsnen antiquitas in sptibus pertin[...] at
adficatam ins......tuat et inuestitat, curam animarum, administrationem spiritualim et regimen temporalium
rerum eid comittensis prout id ad officium pttis vra pertinere dignoscitz ita tn ut praesentatus MW circa eandem
ecclesiam praesens resi......ere tenearz, atque in unione cum Sacrosancta Romana Ecclesia vivat. In cuius rei
fidem pntes manu nra subsinptas sigillo regni munin vussimus.
Datum Varszavia die XXVIII mensis maii anno Dni MDCXXIX regnorum nostrorum Poloniae XXXXII
Sueciae vero XXXVI anno.
Sigismundus Rex			
Пeчатка			
Lucas Zdzoiewski //
APL, Chelmski Konsistorz Grecko-Katolicki 1629–1875, sygn. 1139, k. 1.

№ 211
Реляція митрополита Йосифа Рутського про візитацію Волині в грудні 1628 – січні 1629 рр.
Подає детальну інформацію про релігійну ситуацію в регіоні. Сповіщає про події, які мали місце під
час візитації: подорож до Дубна, Острога та Корця, перехід в унію трьох дубенських монастирів,
проповіді архієпископа Мелетія Смотрицького на користь унії, переговори з православними та ін.
Без місця і дати (не пізніше червня 1629 р.).
Visitatio mea per Woliniam etc.
Quae facta sunt ante festum Nativitatis anno superiori 1628, scripsi ad Sacram Congregationem de
Propaganda Fide, de R.mo scilicet Meletio, quod publice et solenniter renunciaverit schismati et obedientiam
praestiterit Summo Pontifici, paulo post misi copiam professionis fide Cyrilli, patriarchae Constantinopolitani
moderni, quam reliquerat ante 20 annos apud archiepiscopum Leopoliensern, idque feci iussu Sacrae
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Congregationis; nunc dicam quae subsecuta sunt. // Tres sunt ex potentioribus magnatibus in Volinia, qui
plurimas ecclesias ritus graeci et subditos fere omnes habent schismaticos: suecessores ducum ab Ostrog, duces
Zaslavienses et dux Korecensis; omnes hos adire hac hieme necessarium esse duxi, quia post annum iam mihi
redeundum erit in Lithuaniam, et forte nunquam amplius videnda Volinia.
Inprimis igitur adii Ostrog, quod in duas partes divisum est: una pertinet ad successorem ducis ab Ostrog,
castellani Cracoviensis*, sed is adhuc est minorenis et sub tutela unius ex senatoribus regni, qui est haereticus,
et in hac nihil efficere potui; altera ad palatinam Vilnensern, viduam, filiam ducis Alexandri ab Ostrog**, sed
quia tunc non erat praesens, non longe tamen distabat, duorum scilicet dierum itinere, adeunda mihi fuit. Factus
fuit sub adventum meum (rumor) a schismaticis, putantibus me propterea venire, ut ecclesias ipsis auferrem;
audiverunt enim hoc factum fuisse diebus superioribus Dubnae, propter quern turnul-tum non consulebant
mihi quidam viri religiosi catholici ibi manentes, sed nihil factum est: praeses loci illius tempestive occurrit
et in initiis compressit, assecurando illos, quod non propterea veniebarn. Mansi ibi triduo, et quia ex illis
diebus fuit unus dies dominicus, celebravi sacrum pontificaliter in ecclesia nostra, quam nuper nobis domina
palatina Vilnensis a schismaticis ereptam dedit, penes quam habemus unum ex religiosis nostris, licet vix est
aliquis ex schismaticis, qui illam frequentet, nisi aliqui nunc recens conversi; concionatus sum etiam; poterant
esse ex schismaticis circiter 200, fuerunt etiam aliqui ex primariis audiendae novitatis causa***; postea haec
concio sparsa est per civitatem. Ad coenam protopopae loci illius schismatici convenerant schismatici, quorum
unus referebat concionem, et quia sibi placuisse dixit, percussus est ab altero schismatico, ubi bene se gessit
protopapa, obiurgavit severe [fol. 20 v] percussorem, stultitiae et temeritatis arguens ilium, et dicens hoc esse
resistere Spiritui Sancto, si probavit concionator dogma fidei ex sanctis Athanasio (et) Cyrillo Alexandrino,
quorum tunc dies secundum nostrum ritum erat anniversaria, et hinc factum est, quod illos tantum duos Patres
allegabam, non alios, dicendo hodie festum duorum sanctorum celebramus, ergo sunt sancti, ergo scripta ipsorum
orthodoxa, et extant etiam in lingua sclavonica, licet non integre, sed isti colebant unionem, et probabam ex
vitis et scriptis ipsorum. Dicebat ergo protopapa, quandoquidem allegavit hos duos sanctos Patres, videamus
an // tales illi fuerint, an taliter docuerint: si ita est, credamus, si non, concionatorem mendacii arguemus; iste
autem qui retulit concionem, extra omnein culpam retulit, prout audivit. De eodem protopapa audivi a multis
viris catholicis incolis illius civitatis, quod nihil dicat publice vel privatim contra articulos fidei, excepto solo
primatu Papae, sed et in illo modeste; studuit latine et scit graece; efficere tamen non potuimus cum R.mo
Meletio, qui fuit mecum, ut visitaret nos etiamsi noctu, promisit se id facturum alia vice, quando solus Meletius
veniret eo, et venit post octiduum, sed protopapa non stetit promissis; fortasse alia vice fiet, quod non factum
est nunc.
Discessi igitur ad dictam palatinam Vilnensem, et quando redibat religiosus noster ad suam residentiam,
postquam deduxit me extra portam, a plebe primum verbis iniuriosis tractatus, tandem etiam fustibus pulsatus
fuit, et nisi fuga sibi consuluisset, forte gravius aliquid evenisset, et quidem eadem hora in duobus locis ita
verberatus fuit. Pro quo debebant administrare iustitiam praesides; quid factum postea fuerit, nondum scio.
Domina palatina Vilnensis quoad Ostrog respondit, expectandum esse bigenium**** et interim dux Dominicus,
successor ducis Ioannis ab Ostrog, castellani Cracoviensis, perveniet ad annos discretionis et accipiet medietatem
Ostrog, et tunc schismatici non habebunt ullum refugium, quod in praesentia habent, et iura patronatus ad
utramque partem pertinent; tunc veniendum esse et omnia perficienda iri ex animi sententia. Quoad alia bona,
quae ipsa sola possidet sine socio, se velle facere quidquid mihi videretur, suaviter tamen et pedetentim. Obtuli
medium, ut praesens protopopa moveatur et unitus substituatur; ad quern protopopam pertinent 16 parochiae.
Promisit se id facturam, sub alio tamen praetextu, non religionis; non defuturas autem tales occasiones.
Apud ducern Korecensern multa bona inveni, licet necdum in re, et quidem certa. Primo, petii ut
amoveretur protopopa, qui non tantum est schismaticus, sed [fol. 21] mere haereticus, homo pestilens, cum
enim apud homines sit in opinione doctrinae, potest enim loqui latine et graece, dicitur scire prae aliis, propterea
creditur ipsi; magnam in illis partibus habet authoritatem; multa habet sub se eiusdem ducis opida, et totum
plane ducatum ipsius; nec est spes de conversione ipsius, sicut est spes de Ostrogiensi; propterea obsecravi

Ianusius seu Ioannes dux Ostrogiae, castellanus Cracoviensis, obiit a.1620; filius eius fuit Dominicus, de quo infra.
Alexander, dux Ostrogiae, palatinus Voliniae, qui obiit a. 1603.
***
ms. causam.
****
i.e. biennium.
*

**
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ipsum ducem, ut tantum malum amoveret a sua civitate, ne tot animas subditorum ipsius occideret; satis
malorum fuisse tempore matris ipsius schismaticae, ut emendet filius catholicus. Ostendit primum difficultates,
quas videbat in amo//vendo ipso; interim tamen se velle hoc medio uti: procuraturumse, ut prematur, nullam
experiatur gratiam a duce iniuriae contemptus, si ab aliquo ipsi irrogabuntur se non curaturum, ut dare intelligat
se contemni et roget licentiam abeundi, et tunc dimittendum iri, nostrum autem iam esse, ut tune provideamus
de bono successore, et certissimo hoc medium succedet; homo enim est superbus; in magno honore fuit apud
matrem huius ducis schismaticam, quae ante bigenium obiit, si semel et iterum dishonorabiliter convasalis*suis
ibit suas vias,
et dux non inhibebit. In hoc districtu forte sunt ultra 100 popi cum parochis** suis, sunt praeterea in statu
huius ducis 3 monasteria: 2 virorum per diversa loca, unum virginum in ipso Koretz, in quo est germana soror
ducis; ilia duo vult tradere, postquam sustulerit igumenos ex ipsis; hoc tertium, quod est opulentius caeteris,
nonnisi post mortem sororis suae, sed dummodo loco movebitur dictus protopopa; ilium procuraturum, ut
convertatur, et se habere spem bonam; praeterea debere se 40 millia florenorum, quae mater sua testamento
legavit pro tribus his monasteriis, plus autem pro hoc monialium***; hanc pecuniam habet penes se, illis autem
dat censum. Dixi, ut illis duobus monasteriis negaret censum, soli monasterio monialium, idque tantum
respectu sororis daret portionern, quae ratione summae pendebatur ipsis. Illi duo igumeni petendo censum
et non accipiendo illum, reliquent monasteria, et nos succedemus; dignus esset iste dux, ut honoretur brevi
apostolico, et ut commendetur ipsi negotium sanctae Unionis.
Redii postea per Dubnam, ubi visitavi ducern Alexandrum ab Ostrog Zaslaviensem, palatinum Kioviensern,
valde infirmum post mortern consortis suae****, cuius sepulturae etiam interfui, indutus ecclesiasticis, cum
multis de clero meo unito, quos hinc inde congregare potui. Iste bonus dux author est omnium bonorum, quae
facta sunt in Volinia, tam circa R.mum Meletium, quam circa ecclesiasticos Dubnenses et monasteria. Iam
enim Dubnae habemus tria monasteria et quartum, septem inde miliaribus, ecclesias omnes in civitate, et pro
schismaticis nulla relicta est, etiamsi magnis donis emere conati fuerint. Protopapa in locum illius, qui inde
discessit, [fol. 21 v] de quo superioribus literis plura scripsi, alius a nobis consecratus et in ecclesia primaria
collocatus est. Unus popus, qui erat pestilentior aliis, loco motus est, non propter religionern, sed quod ebriosus
esset; ita per Dei gratiam et favorem huius // boni ducis totam Dubnam sub pedes Suae Sanctitatis proiecimus.
Breve apostolicum nullum adhuc habuit, et certe dignissimus est, ut habeat; rogamus, ut pro consolatione
spirituali in hac infirmitate ipsius, intercedente Sacra Congregatione, obtineat. Et haec de Volinia. Quae porro
in comitiis regni in negotio nostro facta sint, aliis literis significabo.
(m. pr.) Hoc scriptum dari debet R.mo D.no secretario S. Congre-gationis de Prop. Fide, et per ipsum lll.
mis ac R.mis D.nis meis dictae Gongregationis Antistitibus. Subscriptum manu mea:
losephus Velamin Rutschi, metropolita Chioviensis totiusque Russiae.
(in margine, manu Ingoli) Die 13 iulii 1629. Congr. 112.
(fol, 19rv et 22v extat summarium harum scriptllrarum).

MUH. — Vol. IX–X. — Romae, 1971. — Doc. 611. — P. 714-718.
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Лист короля Сигізмунда ІІІ Київському митрополитові Йосифу Рутському, згідно з яким
чернець-василіанин Філарет Завада затверджувався ігуменом уніатського Кулемчицького монастиря
Різдва Богородиці на Холмщині. Згадується приписана до цього монастиря церква Св. Трійці в Дубні
(Волинь).
Варшава, року 1629, вересня 12*****.
Zygmunt III z laski bozei krol polski wielkie xze litew
ruskie pruskie mazowieckie zmudzkie inflanckie
a szwiedzki gottski wanda[lski] dziediczny krol.
ms. convasatis.
legendum potius: parochiis.
***
ms. noniali.
****
Consors eius fuit Euphrosyna ducissa Ostrogiae, ideo et ipse Alexander dux ab Ostrog Zaslaviensis vocabatur;
vid. Litteras ad eum datas supra nr. 550.
*****
Текст звірено з копіею документу внесеного до книг володимирського гродського суду (див.: ЦДІАК
України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 207-208зв.).
*

**
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Wielebnemu w Panu Chrystu[sie] oicu Josephowi Wielaminowi Rutskiemu metropoli[cie] Kiewskiemu
Halickiemu y wszytkiei Rusi a wladyctwa na ten czas Chelmskiego administratorowi abo duchownemu iego
na[mies]nikowi. Laska nasza krolewska wielebny w Panu Chrystusie wier. nam mily.
Wakuie na ten czas, pusty monaster Kule[mczy]cki zalozenia Narodzenia Naswietszei Panny Mariei,
y do niei nalez[a]ca cerkiew zalozenia Swietei Troicy w miast[ecz]ku naszem Dubniy, diacesiei wladyctwa
Chelmskiego. Do ktorego monastera, y cerkwie poimenionei Dubienskiei [my z] podawania naszego
krolewskiego ktore nam do tych cerkwi nalezy poboznego Philoreta Zawade zakonnika reguly S.Bazilego, za
ihumena monasterowi y cerkwi tamecznei wier. t. praesentowac umyslilismy, iakoz tym listem naszym [prae]
sentuiemy, zadaiac wier. t. abys tego od nas podanego do pomienionego monastera y cerkwie Dubienskiei,
wedlug [ob]chodow nabozenstwa Greckiego, w iednosci swietei, z Kosciolem Rzymskim bedacego, za
ihumena postanowil, dozo[r du]chownych rzad y zawiadowanie doczemych dobr cerkwi oboch y ych [po]
zytkow, tak iako w uzywaniu ich przeszli [iego] antecessorowie we wszytkim byli zadnych nie oddieliac z
tamtad onemu [pory]czywszy, iako to urzedowi wiern. t. [pasterskie]mu nalezy: tak iednak aby przy tymze
monasterze obecnym bet a przy cerkwi Dubienskiei wicariego w uniei swietei bedacego chowal. Na co dla
lepszei wiary pieczec koronna przy podpisie naszym przyciesac wkazalismy.
Dan w Warszawie dnia XII mca wrzesnia roku Panskiego MDCXXIX panowania krolestw naszych
Polskiego XXXXIII Szwieckiego XXXVII
Sigismundus Rex			
Пeчатка			
Zaklus Koludzki

APL, Chelmski Konsystorz Grecko-Katolicki 1629–1875, sygn. 827, k. 751.
№ 213

Лист Володимиро-Берестейського єпископа Іоакима Мораховського до підканцлера Томаша
Замойського з характеристикою (атестацією) нового претенданта на архімандрита Дорогобузького
монастиря (о. Никифора Заровського?).
Володимир, року 1629, жовтня 23.
Jasnie wielmozny msciwy panie podkanclerzy
Mnie wielce msciwy panie y dobrodzieiu
Poniewaz pod ten czas archimandrictwo Dorohobuskie gdzie by sie chwala boza przystoinie odprawowac
miala y mogla, oddawca tego listu mego ktorego jego msc ociec metropolit nasz wm memu msciwemu panu de
meliori nota zalecal, na to beneficium iedzie aby byl etiam ea facie wm memu msciwemu panu poznany. ......
przytem taka tez atestatia lubo commendatia meritorum et conversationis suae odemnie slugi y bogomodlci
wm mego pana, iaka sie godzi viro docto, pio, casto et sobrio. W ktorych sie on ...... zmlodosci lat az do tego
czsu w oczach prawie moich cwiczyl, y iest doswiadczony. Nic nie watpic y z niebedzie od milosciwey laski
wm mego msciwego pana w tym oddalony. Oddawam za tym moie sluzby y modlitwy wlaske wm mego
msciwego pana,
We Wlodzimiwrzu 23 8bris A 1629
Wm mego msciwego pana we wszem zyczliwy sluga y bogomodlca Joachim Morochowskyj episkop
Wlodzi y Brzeski									
//

AGAD (Warszawa), Archiwum Zamoyskich, sygn. 733, k. 80.
№ 214

Рішення уніатського загальноцерковного Собору у Володимирі (осінь 1629 року) що передував
об’єднавчому Собору у Львові, стосовно підготовки дискусії з православними богословами щодо правд
віри з метою доведення необхідності приєднання до унії.
Витяг з листа єпископа Рафаїла Корсака до кардинала Санта Кроче від 1 лютого 1630 р.

Текст у виданні:

MUH. — Vol. IX–X. — Romae, 1971. — Doc. 637. — P. 752-753. Мова латинська.

№ 215

Лист митрополита Йосифа Рутського до невстановленої особи про подорож по Волині в
листопаді 1629 р. та про напад на його ескорт жителів містечка Степань.
Без місця і дати. (Початок 1630 р.).

Текст у виданні:

MUH. — Vol. IX–X. — Romae, 1971. — Doc. 641. — P. 762-765. Мова латинська.
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№ 216

Лист князя Владислава Заславського про підпорядкування православних священиків у його
маєтностях духовній владі уніатських єпископів.
Дубно, року 1630, лютого 16.

Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 611-612. Мова староукраїнська.

№ 217
Лист князя Владислава Заславського про підтвердження прав архієпископа Мелетія
Смотрицького на Дерманський монастир, наданих його покійним батьком київським воєводою
Олександром Заславським. Підтверджується також звільнення монастирських підданих від ряду
повинностей на користь князя Заславського.
Дубно, року 1630, лютого 20.
Wladyslaw Dominik xiaze na Ostrogu Zaslawski, Hrabia na Tarnowie.
Pokladal przedemna w bogu wielebny ociec Meletius Smotrzycki archimandrita moy dermanski list od
slawney pamieci x : j. m. Alexandra z Ostroga Zaslawskiego woiewody kiiowskiego, oyca mego dany iemu
na dzierzenie monastera Dermania y dobr do niego nalezacych: y prosil mie, abym ten list x. jego m. p:
oyca mego ratificowaі, y moim listem zmocnil. Ja y list daniny tey x. jego m. p. oyca mego y sluszna prosbe
oyca archimandrity powazywszy, iako monastera tego Dermania y beneficiorum iego haeraeditarius collator
y patronus y ten pokladany przedemna list x. jego m. p. oyca mego przyjmuie, ratificuie y stwierdzam: y tym
moim listem przerzeczonemu oycu archimandritowi ten monaster moy Derman z maietnosciami do niego
zdawna nalezacymi, pod iednoscia s. cerkiewna z s: Kosciolem Rzymskim w pomieszkanie y w possessie w
rzad sprawowanie sporzadzanie y w spokoyne dozywotne dzierzenie daie: y w uzywaniu iego do wszytkich
pozytkow, robot, y podwod zwyklych, rzedowych ytey ktora sie r[a]z w rok sluzy zostawuie.
Y wolno oycu archimandrycie czynic aby zwyczaiow antecessorow swych archimandritow dermanskich
monasterem tym y poddanymi iego rzadzil y sprawowal sadzil ie y hoinie karal: y ku nalepszemu pozytkowi
monasterskiemu maietnosci te we wszytkich ich gruntach sporzadzal. A zachowuiac starodawne monastera
tego mego Dermania wolnosci w calosci, mie to chce aby ni od koho z slug y starostow moich, ni ode mnie
samego lub do Ostroga lub od Dubna ani gdzie indzie w podwody, w szarwarki, y w zadnie tym podobne
roboty poddani monastercy nie b[yli] pociagani y od sluzalego ludu ...... zolnierza mego zadnymi stanowiscami
y statiami uciazani y trapien nie byli: pod nagroda szkod zadowa... . Ktory list dane w Bogu wielebnemu oycu
Meleyiu Smotrysciemu, archimandrycie memu dermanskiemu, pod pieczecia moia y z podpisem wlasney reki
moiey.
Dan w Dubnie a. 1630. febrary 20 dnia.
Reka swa
Місце печатки
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 145, арк. 1.

№ 218
Лист митрополита Йосифа Рутського до кардинала Сантакроче у різних суспільно-релігійних
справах. Сповіщає, між іншим, про смерть протектора унії князя Олександра Заславського; про
переговори з його сином князем Владиславом Заславським з приводу підтримки з’єднання на Волині;
про вороже ставлення православних м. Дубна до уніатських священиків; про зустріч з одним із лідерів
православних Волині князем Георгієм Пузиною, який виявив схильність до з’єднання, тощо.
Забоже, року 1630, лютого 23.

Текст у виданні:

MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 114-119. Мова латинська.

№ 219
Матеріали розслідування королівського комісарського суду у справі про напад жителів містечка
Степань на ескорт митрополита Йосифа Рутського в листопаді 1629 р. Серед них — офіційна скарга з
приводу згаданих подій єпископа Луцького Ієремії Почаповського, а також свідчення у цій справі управителя
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Бучайського, степанського духовенства та міщан. При цьому степанський протопоп заперечував
причетність місцевого духовенства до згаданого інциденту. Міщани ж висловили припущення що напад
на митрополичий ескорт учинили мешканці сусідніх сіл, найняті для охорони міста. Комісарський суд
передав справу на розгляд Краківського єпископа.
Степань, року 1630, травня 24.
Process sprawy miedzy przewielebnym jego msci oycem Jozephem Welaminem Ruckim metropolita
Kiiowskim iako actorem zelzonym y zdespectowanym a duchowienstwem y miesczany stepanskimi
obwinionymi. Przednami Jerzem x. Czartoryskim, Krzysztofem Szklinskim podsedkim luckim Stanislawem
Rychlowskim starosta kleckim comissarzami na wysluchanie sprawy zeslanymi.
Skarga actorowa
Jego msc xiadz Jeremiasz Poczapowski episkop Lucki Ostrozki w osobie jego m. oyca metropolity
bedacy czynil skarge na protopopa y wszytko duchowienstwo stepanskie takze na miesczany y
pospolstwo
Iz oni przez wszelakiey przyczyny zapomniawszy boiazni bozey zwierchnosci y strogosci praw
zniewazaiace pokoy pospolity y osobe pasterska ni o czem nie myslaczem y bezpecznie ku brame stepanskiey
iadacemu jego m. oycu metropolitowi s tumultem wielkim we dzwony na gwalt w cerkwach uderzywszy
droge zastapili. Gdzie pierwey slowy szkarademi samego jego m. duchownych iego y czeladz wszystkich
lzyli y sromotili brame zamknele kobyliny zapuscili nad to potem gniwem wypadszy rzuczli sie z roznym
orezem gdzie archidia[kona] y prezbitera y kilku czeladnikow obrazili konia zabili, na same[go] jego m. kiimi
kosciami blotem miotali do karety przybiegaiac plwali laiali y cwierc mile za miasto tumultem gonili y wedle
upodobania swego zdespectowali.
Na ktora propositya ociec protopopa imieniem wszytkiego duchowienstwa powiedzial
Jam tu przyiachal wokowanym bedac od braciey moiey prezbiterow stepanskich wzgladem pewnych spraw
duchownych, alesmy my o zadnym takowym postepku nie myslili y occazij do buntow nie dali ani tam zadem
z nas duchownych gdzie ten tumult byl nie postal. W czym sie na wszytko miasto zdaiemy. Na gwalt zaden
dzwonic nie kazalismy. Dzwony tez nie w zamknieniu mamy na kozdy gwalt ...... // Buczayski zaraz rzekl kiedym
ja na gwalt kazal dzwonic ...... panu woiewodzie belskiemu nie sluchali a przeciwko ...... ...... ...... ......
A miesczanie w justificacij swej powiedzili
Zesmy my to czynili co pan Buczayski kazal ktorysmy na ten czas posluszni byli kazal nam przed tym
puscic xza Smotryckiego puscilismy, w ten czas ze na gwalt uderzono, a pan Buczaiski nie wyiechal obawiaiac
sie srogiego iego zakazania ne puscilismy alesmy nie despectowali jego m. oyca metropolite bosmy nie wladneli
ani straza ani brama ani dzwonnica y iesli co stalo, tedy to bylo od postronnych teyze ...... iako z Der[azney], y
Berezwice y inszych wsi, ktorych dla obrony przeciwko przeciwko* panu woiewodze belskiemu zebral.
Nie mogac w tey sprawie na gole slowa decretowac przystepilismy do jnquisity ludzi dobrych przez
actora stawionych.
1 testis. Jego msc xiadz pleban stepanski Woyciech Podbuski taka sprawe dal
Nie bylem przy tym tumulcie u bramy kiedy xdza metropolite despectowano ale wyszedszy s
kosciola obaczylem pisarza mieyskiego predko na koni od bramy biezacego ktoregom spytal skadby
iachal, powiedzial ze ociec metropolita iedzie do nas tylko nie wiem ktoredy ...... ...... potem szedl do
domu jego gdzie zastal oyca Smotryckiego malo ...... przyszlo dway miesczanie Harasim Subczyczow
...... ...... zaraz rzekli do oyca Smotryckiego blogoslawi oycze ktoremu odpowiedzial niechaj Bog
blogoslawi on znowu a iakiem blogoslawienstwo daiesz na to iakiego potrzebuiesz. Potym s furia
rzekl ......ty nam przydaly inszych slow obrazliwych ktorychem nie doslyszal potem ich pisarz z
domu swego wypchnal y chcial ich wsadzic, wrocil potem predko a iam byl wyszadl chcac oyca
metropolita podkac gdzie mi powedzial pisarz ze iescze o nim nie slychac w tymemy tylko wsziedl
uderzono na gwalt we dwu cerkwiach rzucimy sie do okien ludzie bieza wolaiac bycie bycie ......
do bramy. Ociec Smotrzycki rzekl mi inszego tylko oyca metropolite bya. Y tam w wielkim strachu
zostalem z oycem Smotryckim.
2 testis stawil zaraz ...... Mikolaia Wasonicza occultati testem ktory na te wszystka za brama bedac tragedjia
patrzyl gdzie widzial y pod przysiega zeznal iako wrotny Jarosz inszych buntowal, laial kobylina zapuscil a
napszod // iednego y drugiego poslanca oyca metropolitowego sfukal ...... potem widzial iako gniwem wielkim
* Так в тексті.
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z miasta nastapiwszy mesczanie y pos[pol]stwo huk uczynili drwami na ojca metropolite ciskali plwali la[iali]
blotem miotali y hurmem wielkim za nim gonili gdzie wracaiacych sie widzialem zlotarczikow dwych y
calurika krawca y inszych tlum wielki kiedym chcial do bramy wnisc rzekl wrotny, y nu tego lacha
3 testis urodzony pan Wawrzinec Buczaiski na ten czas od x jego Jere[...] Zaslawskiego starosta stepanski
pod sumnieniem powiedzial pow[iada]ia mieszczanie stepanski zeby sie za moim roskazaniem mial ten gwalt
sto[czonym] ia nigdy nie myslil, byli u mnie na ten czas ludzie zacni. Parch[...] Jenicz z malzonka swa,
y p. Jerzy Zlotobarki y koniuszy x j m pan woiewody kiioskiego przyszedl do mnie pisarz mieyski s
kilk[a] miesczan proszac abym ne pozawlal oycu metropolitowi cerkwi odb[ie]rac, na com powiedzial
nie pleczcie nigdy o tym metropolita nie mysli y nie po to iedzie, owszem strzezicze tego aby zadnych
buntow nie bylo, s ktorymim y podstarosciego poslal,
A w tym protopopa derazewski s popem staweckim przyszli do mnie ktorychem posadzil za st[il]
y rzeklem nie rychlo chodzicie oycowie na obiad dla Boga czynie czyniliscie tam iakich buntow miedzy
pospolstwem, bo pospolici bywa kiedy diabel kogo do czego podburza sam sie na stronie umknie y
smieie sie s tego y my podobno podburzywszy sami siebie do mnie umkneli, strzercie tego aby sie tam
co zlego nie stalo
A potym pozwawszy umnie poszli skorosie dowiedzieli ze iusz ubrany oci[ec] metropolita zaraz sie
tumult stal a popi do cerkwi iedney zgromadzili sie ktorychem iam widzial przed cerkwia gdie na gw[alt]
dzwoniono. Te musz podstarosciemu zlecilem posylaiac go prz[y] miesczanach aby sie wywiedzial,
iesli dla odbierania cerkwi jego msc przyiachal y zeby jego m do miasta wprowadzil ale o gwaltach y
o zadnych buntach y o dzwonienie na gwalt para z ust moich nie wychodzila, siedzialem przyiacoly
swemi ni o czym nie myslac a z uslyszawszy dzwony wypadlem s zamku y biaglem prosto do dzwona
chcac wiedziec kto dzwony y zaczyiem roskazaniem gdzie spotkawszy // chlopa w bialey sermiadze, y
pytalem kto kazal powiedzial ze popy stepanskie ktoregom zepchnal z gory a sam pobieglem do bramy
do tumultu gdziem iusz oyca metropolity nie zastal, alem chlopstwo rospedzil, znacznego nimoge
pomniec miesczanina w osobie Ihnatka o ktorym dano mi sprawa ze ten byl powodem wszystkich
poczalem go byl bic za te swawola i zbrodnia y do turmy kazalem wsadzac ale mie pan Zlotolinski y
pan Jemicz gamowiali u prosilem potem pana koniuszego aby za oycem metropolitem iachal proszac
aby sie wrocil, ktorzego p. koniuszy nalazl w Wierzbczu mila od Stepania i nazaiutrz uprosiwszy
przyprowadzil jego m przeciwko ktorego dla wiekszego bespieczenstwa wyslalem kozakow swych.
Prosili mie potem cisz miesczanie do jego msci o przyczynie zeby mogli dac sprawe o sobie chcac
winnego pokazac na co jego m pozwolil y byli u iego msci y dawali o sobie sprawe y poklin przynieszli,
a o mnie zadney wzmianki przed jego m nie czynili az teraz swoie zle sprawy y excess na mie wkladaia
za takowym proszac y do manastera do oyca metropolity iezdilem y pp Zlotolinscy ze mna y Piskra
rotmistrz s kilka towarzyszow swoich proszac za nimi o miloserdzie ale jego m niechcial ...... zwolic
przez rade tych ktorym by o tym wiedziec nalezalo.
4 tu testis urodzony P. Jerzi Ratinski Podstarosta Stepanski pod sumnieniem zeznal
Slismy s kosciola s panem Buczaiskim rowno ze dniem obaczylismy ludzi niemalo miesczan
stoiacych pytal p. Buczaiski co za przyczyna zgrom[a]dzenia waszego powiedzieli ze nic ale bedziemy
o swei sprawie byli albo nie byli y o tem nie wiem, przyszedlem potem do p. Buczaiskiego mial
na ten czas goscie przy mnie przyszli protopopa derazenski y pop stawecki posiedzeli kasek a w
tym powiedziano popom staweckiego ze ociec metropolita przybliza sie do miasta kiwnewszy na
derazenskiego wyszli obadwa wyszedlem y ia w ganok za nim przed brame, a w tym ociec metropolita
nadiachal poslal p. Buczaiski dwakroc haiduki, do bramy, aby puszczono miesczani puscic ne chcieli
w tym poslal mnie samego gdzie przyszedszy zastalem ...... wielu ludzi kobylina zapusczona pytalem
kto kazal aby otworzono nie chcieli gdziem widzial tych principalow stoiacych sie // Hnatko drugiego
Iwana Nabzdziela trzeciego Chome ...... musialem sie potem y sam przed niebespieczenstwem swem
wrocic gdzie potem p[ret]ko zadzwoniono na gwalt y widzialem od dzwonnice idacego protop[opa]
derazenskiego y diakona biegaiacego po miescie y slyszalem kiedy wola [lamen]tuiac nutie diety nutie
...... tom slyszal od niektorych mieszczan ze [kil]ka do karety upadszy plwali w brode [oicowi] [m]
etropolitowi [...] wielkim krzczac ciskaiac, ku borom s czwerc mile gonili nad t[o] zeby byl ociec
metropolit do drugiey bramy powrocil; pewnie[...]li na kosach roznieszli y to przydawali ze ociec
protopopa [y pop] stawecki wszytkiego tego przyczyna
5 tus testis pisane reka wlasna w tey sprawie Jerzego Zlotoli[nskiego]
6 tus urodzony p. Aleksander Sulewiski pisarz na ten czas zamkow[y pod] sumnieniem zeznal
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Nie wem iako sie ta sprawa przed brama [bo] u zamku mial goscie pan Buczaiski s kotorym
sie napial ...... uderzono we dzwony na gwalt, wybiezalem z p. Buczaiskim kto skoczyl zaraz do
dzwonnice, przy ktorey stali dwa popi de[razenski] y stawecki tamze p. Buczaiski bil tego chlopa co
dzwonil prhmal * go a iam wypadl za brame, gdziem iusz oyca metropolita zastal tylko niektorych z
miesczan ktorzy ...... grozac mi [mowili] postoy ...... i to bie li cho bedzie jam sie tez wrocil, a drudzy
w[iel]kim tumultem gonili za ojcem metropolitem y nie wem co sie tam [dzia]lo skarzyli potem
diakon y insza czeladz ze ich pobito i despe[cto]wano.
7...... testor urodzony p. Jakob Roszkowski sasiad niedaleki pod sumnieniem zeznal
Przyiechalem do Butcich stanalem u aredarza tamesznego, ktory mi powiedzial nie wesz p.
co sie stalo w Stepanie, co ta[k] byl tu u mnie iakis wladyka czyli metropolit siwy ktorzy skarzyl
n[a] miesczany stepan. ze go do miasta nie puscili, samego archidiakona i czeladz jego okrutnie
zdespectowali, laiali, gonili az tu do wsi naszei uciekl
8 uus te Aleksander spiewak pod sumnieniem powie[dzia]l nie bylem [na tot] czas w Stepaniu,
ale przyiechawszy slyszalem od wiela ze oc[iec me]tropolita wielki despekt odniosl i uciechal przed
tumultem //
...... ...... relacya pisarza stepanskiego mieyskiego tey sprawe dobrze widomey na osobney karcie
przyteyze inquisitia reka iego napisana
Justificatia
miesczan stepanskih niektorycha drudzy nie staneli iako principalow ktorym dana wina
Iwan Nabzdziel obwiniony powiedzial iustificuiac sie zem
Ja nie byl przyczyna tego buntu y stalem sobie za brama oparszy sie o kobyline kiedy przyiachal ociec
metropolita y kiedy go przywital p. podstaros[ci] ktory sam ze nie kazal bramy otwarzac, wyszla potem czeladz
sta[ro]scinna xiazecia pana woiew kiiowskiego ktora odwrocila konie s kazeta mowiac dla Boga iedz wm aby
co wm nie podkalo, a iam za kareta stal gdzie sie do piero wysypal tumult ludzi z miasta iednak sie tam u bramy
nic nie stalo, chiba by tam dalei w polu, bo bylo ludu obcych dosyc z Derazney y Poracznice, y z inszych wsi
na obrone zgromadzonych ale mia tam w polu nie byl y wrocilem sie zaraz do miasta.
Makar Subczycz obwiniony iustificuiac powiedzial
Bylem na [we]selu na ten czas u zlotnika ...... na gwalt za zwoniono wypadle[m] za brama, gdzie iusz nie
zastalem tylko pacholika oyca metropoli[to]wego ktory uderzony skonia spadl, y chcial go iescze masztalerz
stawecki widlami uderzyc iam go obronil, y mowilem aby wiezdzal za panem
3 us Piotr Caluiko kramar powiedzial zem
O zadnym gwaltu nie wedzial iachalem w strona folwarku do bramy gdzie nie zastalem iusz oyca
metropolity tylko widzal ze tumult za nim biezal a iam do miesta powrocil
4 tus Iwan syn Semenow obwiniony iako principal nie stanal
5 tus Sawka Borodyn syn Chwedkow obwieniony nie stanal
[6]tus Semen ...... nie stanal
Zenko Grabarzow syn ni estanal
...... ...... ...... nie stanal
Owerko Manczur nie stanal
Choma Kozurwicz nie stanal //
Harasim obwieniony princypal nie stanal
Ihnatko obwieniony principal nie stanal
Syn Oyca Przeczyskiego nie stanal
Chwedko Prodkowicz nie stanal. Temu zdial czapke ...... ...... poslany za oycem metropolitem od pana [Bu]
czaiskiego dla tego ze gonil zdrugimi za kareta
Przywiedziono potem przed nas Jacka parobka kulszynego kto[remu] dana byla wina, a zeby dzwonic mial na
gwalt, ktory powiedzial pod przysiega z wielkim strachem ze
Mnie pop spaski kazal na dzwonnice zebym powrozy od dzwonow zarzucil, zeby nie dzwoniono gdzie dway
miesczanie przypadszy ieden Czuiko drugi Zdruczenia mianowicie dzwonili na gwalt dopiero p. Buczaiskiego biezacego
a mnie newinnego ut iam nedla dzwonienia wyszedl pobito y zgory zepchniono co prysiadz chcial.
 Так в тексті. Має бути «przymknal»
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...wszyscy pomienioi principalowie nie stawic sia beda y maia n[a] dzien 17 czerwca w roku
teraznieyszym tysiac szeset [trzdzies]tym gdzie na on czas jego m xadz biskup residowac bedzie
A z duchownych wieksza na ten ze termin przy ktorych wina naiduie sie byc tamze stawic
maia.
1. Ociec Fedor Resiecki protopopa derazenski
2. Pop stawecki.
3. Pop troiecki
4. Pop spaski przewski y diakon stepanski
Na to taki decret.
My comissarze na ten czas na sprawa midzy jego m oycem Weliaminem Ruckim metropolitem Kiiowskim
[...] ...... y miesczany stepanskimi [...] osweconego jego m xdza biskupa [Krakowskiego] wyzadzemi
wysluchawszy pro[testaciey] // jego m oyca wladyke Luckiego w osobie jego m oyca metropolity Kiiowskiego
uczynioney nie tylko miesczanom stepanskim, ale y wszytkiemu duchowienstwu kluczu Stepanskiego wina
iest dana tak ze justificacy y obron y oboiu strony ...... y wyrozumiawszy to, yz w tey spr[a]wie tak miesczanie
iako duchowni winnemi sie byc ukazuia y tego wszytkiego despectowania rowna sie przyczyna poniewaz
duchowienstwo do tego sie przymieszali ktorych sedzic nie iest rzecz nasza zadnego w tey sprawie decretu nie
czyniac cum toto effectu te sprawe do jego m xdza biskupa Krakowskiego odsilamy oddawszy obiema stronam
in occluso rotulo tak attestacie ludzi zacnych przez strone powodowa stawionych iako w iustificacy obwionych
zachowawszy termin obiema stronam tak obywatelom oboiej conditiey Stepan iako y stronie powodowej pro
die septem decima juni tam gdzie jego m xiadz biskup Krakowski cum sua curia residowac bedzie. A poniewaz
wiele obwienionych miesczan od jego m oyca metropolity nie stawili sie dla iustificacy y dania o sobie sprawy
przednami comissarzami gdzie sie byli wszyscy stawic powinni jakosz wszyscy ieden za drugiego pan Buczaski
[staros]ta stepanien ...... pozeczyli sie byli. Nakazuiemu aby obywatele stepanscy wszyscy pod wina tysacy
[kop litt sta]neli przed jego m xdzem biskupem Krakowskim na termin naznaczony ktorych imiona ...... ......
polozone y na regestre s podpisem rak naszych stronom podane.
Dzialo sie w Stepaniu d 24 maia 1630. ... //

ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 579, арк. 1-4зв.
№ 220
Лист короля Сигізмунда ІІІ із затвердженням рішення князя Миколая Чарторийського про
передачу Пересопницького монастиря за правом патронату клеванським єзуїтам.

Варшава, року 1630, травня 201.
Sigismundus Tertius Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae Masowiae,
Samogitia, Livoniae;
nec non suecorum gottorum vandalorumque haereditarius rex,
Significamus praesentibus nostris literis2 quorum interest universis et singulis. Ad regalis functionis
officium pertinere semper duximus, eorum potissimam curam et vocationem3 habere, quae ad propagandam
regis regum gloriam spectant. Nam inprimis laudem cultumque ejus, per quem regnant, reges propagare debent,
et cujus vices in terris gerunt, ejus aeterno imperio, terrenae dominationis fasces ita submittere, ut sceptra sua
honori ipsius consecrent, gestaque omnia devoveant. Hinc et nos, et si divinum majestatem, a qua terrenum
regnum accepimus, et caelesta quantumvis immeriti speramus quantum par sit demereri non possimus, omnes
tum propagandae gloriae ipsius occasiones quae gratia ejusdem ...... libenter amplectimur.
Ad ejus propagationem cum plurimum serviat piarum fundationum, vel a serenissimus
praedecessaribus nostris regibus Poloniae, vel ...... catholicis hominibus institutarum conservatio
atque vindi//catio, non potuimus deesse et officio nostro regio, et supplicationem generosi Nicolai de
Czartoryski, viri non minus pietate in Deum, quam fide in nos, meritisque in patriam spectati, quia
vindicandum, et usui verae religionis restituendum monasterium Peresopnicense ritus graeci, vulgo
monastyr Peresopnicki dictum, susciperemus. Hujus enim monasterii collatio, cum a serenissimis
antecessoribus nostris, Alexandro et Sigismundo ejus nominis primis regibus Poloniae, perpetuo jure
data fuisset, domui et familiae, praefati generosi Nicolai de Czartoryski, et majores ipsius in usu et
Поділ на абзаци згідно з оригіналом.
Слова «nostris literis» вписано над рядком.
3
Словo «vocationem» вписано над рядком.
1
2
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posessionem ejusdem collationis fuissent, nec absque consensu nostro aut serenissimorum successorum
nostrarum, novas de memorato monasterio dispositiones aut alienationes facere eis licuisset; cumque nihilominus
parens praedicti generosi Czartoryski, insciis in consultis nobis nec consensum praebentibus praefatum
monasterium seu monaster Peresopnicki, sorori suae germanae, generosa Helena Hornostaiowa vendidiset,
et collationem ejusdem monasterii in ipsam transfundisset, haec vero idem monasterium, contra primitivam
institutionem et fundationem ejus serenissimorum que praedecessarum nostrarum intentionem schismaticis
monachis vulgo czerncy dicti attribuisset. //
Nos animaduertentes eam dicti monasterii venditionem, alien ationem, et in alium usum conversionem,
repugnare et laudi cultuique divino, et serenissimorum majorum nostrorum piae intentioni, et juri nostro regio,
dictique generosi Nicolai de Czartoryski, cui ea venditione parens ipsius praevindicare non potulit, faciendum
nobis esse duximus, ut praefati dicti monasterii, seu monaster Peresopnicki venditionem, sine consensu nostro
factam ob defectum ejusdem consensus nostri abusumque cassaremus et annihilaremus, prout praesentibus literis
nostris cassamus et annihilamus et collationi praememorati generosi Nicolai de Czartoryski restituimus.
Qui cum nobis supplicasset, ut monasterium praefatum seu monaster pro collegio sacerdotum secularium
vulgo mansionariorum dictum, quos in oppido suo haereditario Klewan, fundavit et instituit convertat, eidem
etiam ipsius supplicationi, uti justae et ad cultum Divinum servienti annuentes, et fundationem serenissimorum
praedecessorum nostrorum, causa obsoletam, et ritui schismaticis graeci contra intentionem illorum ad libitam,
in meliorem usum convertentes et meliorantes, praefatum monasterium seu manaster Peresopnicki, cum omnibus
bonis aedificiis, fundis et attidentibus pertinentibusque universis, dicto mansionariorum collegio in oppido
Klewan damus donamus et incorporamus, perpetuo et // in aeternum, ita ut juxta ordinationem reverendi in Deo
patris domini episcopi luceoriensis uti1 loci ordinarii nunc et pro tempore ex tentis dicti monasterii et monasterio
bonisque ipsius utantur utifruantur illudque pleno jure et domino teneant, habeant et possideant, perpetuo et in
aeternum, non secus ac post supra memoratem fundationem, serenissimorum majorum nostrorum, illud ad haec
usque tempora, a sacerdotibus vel monachis ritus graeci tenebantur, habebantur et possidebantur.
Hortamur autem reverendum in Domino patrem Episcopum Luceoriensem nunc et pro tempore exintente
ex authoritate sua ordinaria episcopali, dicti Monasterii bona, juribus Ecclesia Catholica Romana adscribat,
prout etiam nos praesentibus literis nostris adscribimus, et incorporamus, et a jurisdictione seaculari eximimus,
a hanc fundationem nostram, ecclesiastica potestate ratificet, et debitum ad effectum deducat, ac pro officii
sui pastoralis debito attendat, ne rebus ea in parte nostrum (optato?) fructu fraudet, quem non alium operimus,
quam cultus et gloriae divina incrementum
Obstringi etiam inter alia, praememoratos mansionarios volumus et pro nobis quem diu in vivis
(catitevimus?) et nobis defunctis pro serenissimis sucessoribus nostris, regibus Polonia prima mensis cujuscuius
die sacrosanctum missa officium de Sanctissima Trinitate rite decantat: caetera disponi omnia ordinationi
reverendi domine loci ordinarii commitentes. In quorum omnium2 fidem praesentes manu hic subscriptas
sigillo regio comuniri jussimus. Datum Varsavia XX mensis junii anno Domini MDCXXX regnorum nostrorum
Poloniae XXXXIII, Suecia vero XXXVII anno.
Sigismundus Rex
(Locus Sigilli)
Ioes (Ioannes Lipski) //

ЦДІАК України, ф. 223, оп. 1, спр. 477, арк. 1-2зв.
№ 221

Протестація членів Луцької уніатської капітули з приводу незаконних дій степанського старости
Рафаїла Зброжка, за вказівкою якого було незаконно ув’язнено пресвітера о. Атанасія.
Луцьк, року 1630, листопада 9.
Року тисεча шεстсот тридцатого
Мсца ноябра дεвятого дня
На врядε кгродскомъ в замку εго кор мл Луцъкомъ пεрεдо мъною Яномъ Козаковичомъ Прошицким
буръкграбимъ и намεстникомъ подъстаростъва Луцъкого становъши ωбличънε вεлεбный в Пану Богу
ωтцовε // Иωанъ Татомир пятъницъкий и ∑вфимий Ωйтεнεвский презбитеровε и клирошанε луцъкиε
имεнεмъ инстыкгатора урядового и εго дεлятора высоцε вεлεбного в Пану Богу εго мл ωтца ∑рεмияша

1
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Слово «uti» вписано над рядком.
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Почаповъского εпископа Луцъкого и въсεε капитулы цεркви катεдралноε заложεнъя свεто Иωанъна
Богосълова Луцъкоε ωповεдалисε и жалоснε протεстовали на урожоного пана Рафала Зброжъка старосту
на тот часъ стεпанъского ω то
Ижъ прεрεчоный панъ Зброжεкъ посполу зъ мεсчаны стεпанъскими и инъшими помочъниками
εму имεны м прозвиски добрε вεдомыми прεпомнεвъши права посполитого и винъ в нимъ ωписаных
и нε рεспεктуючи ничого на станъ духовъный взявъши якийсъ ранъкоръ и нεнавистъ противъко ωтцу
Атаназεму прεзбитεрови ровεнскому который дня ωдинадцатого мсца сεнтεбра в року тεпεрεшънεмъ
тисεча шεстсот тридцатомъ прεз вεлεбного εго мл ωтца εпископа Луцъкого яко пастыра извεръхнεго
на прεзбитεрство вεдлугъ каноновъ свεтыхъ былъ повεроный и скоро толъко потомъ свεшчεнъствε
прεрεчоный прεзбитεръ до дому своεго в Стεпаню будучого яко чоловεкъ духовъный правомъ божим
и духовнымъ ωбварованый и ничого никому нε винъный нε сподεваючисε тεжъ ни ωд кого ничого
злого на сεбε приεхалъ ωного чоловεка ωсобу духовъную бεз данъя причины εго яко якого люзного
чоловεка прεз слугъ мεстких урядовыхъ яко и замъковых зъ дому εго кгвалътовнε возявъши мимо право
εго духовъное до которого жадного права ани прεтεксту нε маючи бεзправънε нεслушънε до вεзεнъя
приватъного до вεжи всадили которого прεзъ килъка нεдεлъ в вεзεнъю голодомъ морεчи тримали
кгдыжъ никому а навεтъ и возъному который εго // в том везεнъю ωгледат хотел прыступит до него не
допустили и εшъче болше ωного презбытера в том везенъю прыватным трымали ажъ за вложенъем се
в то людей зацъныхъ шляхты ωколичноε заледве с того вεзенъя выпустили и то жебы з места нигде не
выходил вартою ωсадили
Што видечи велебный εго мл ωтецъ εпископъ Луцъкий яко пастир и зверхний и капитула таковую
легкост зневагу и ωбелжεнъе стану духовного ω тое все што и вышей поменило ω везенъε прыватноε
тоε ωсобы духовное и ω вины правные за тым походячыε што зоставивъши εсчε ωднакъ самого той
ωсобе ω тое везенъε своε и ω шкоды учыненъε протестацыεй εсли бы того потреба указовала през
тых вышъменованыхъ ωсобъ двох з капитулы протестовалисе и ω то все правъне чынити ωферуючыс
просили абы тая протестацыя именем инъстыкгатора урядового и εго деляторов εго мл ωтца εпископа
Луцъкого и капитулы εго мл была прынята и до книг записана которая за прынятем моим урядовым до
книг кгродских луцъких εст записана

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 173, арк. 1467-1468.
№ 222

Тестамент Володимиро-Берестейського єпископа Іоакима Мораховського, за яким він заповів
значні суми на потреби церкви. Серед них: 2 тис. злотих –Володимирській капітулі, 1,5 тис. злотих —
на дзвін до Володимирського кафедрального собору, 1 тис. злотих — на оздобу чудотворного образу
Пресвятої Богородиці та ін. Загальна сума коштів призначених єпископом на благодійні цілі, склала
9350 злотих.
Володимир, року 1631, лютого 3.

Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 623-630. Мова староукраїнська.
№ 223

Лист єпископа Галицького Рафаїла Корсака до кардинала Інголі з приводу незаконної передачі
Пересопницького монастиря, що на Волині, клеванським єзуїтам. Просить вплинути на Луцького римокатолицького єпископа з метою сприяння поверненню згаданого монастиря уніатам.
Варшава, року 1631, лютого 15.

Текст у виданні:
MUH. — Vol. IX–X. — Romae, 1971. — P. 796. Мова латинська.
№ 224

Лист короля Сигізмунда ІІІ про призначення митрополита Йосифа Рутського адміністратором
Володимиро-Берестейської єпархії та її маєтностей у зв’язку зі смертю єпископа Іоакима
Мораховського.
Варшава, року 1631, лютого 26.

Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 630-632. Мова польська.
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№ 225
Лист короля Сигізмунда ІІІ до урядників, слуг та селян церковних маєтностєй Володимирської
єпархії про недійсність виданого п. Андрію Жолкевському привілєю на с. Квасів, оскільки з’ясувалося,
що він належить Володимирській єпископії. Наказує всіляко захищати маєток, якщо Жолкевський
спробує його захопити.
Варшава, року 1631, березня 1.

Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 632-633. Мова староукраїнська та польська.

№ 226
Запис князя Павла Курцевича про позику 2 тис. злотих польських, заповіданих покійним ВолодимироБерестейським єпископом Іоакимом Мораховським на користь Володимирської уніатської капітули.
Зобов’язується сплачувати на утримання її членів 8% від позиченої суми щорічно. Позику було взято
під заставу маєтку Новосілки.
Володимир, року 1631, березня 7.
Випис із актових книг володимирського гродського суду під тією ж датою.
...Я Павεл Курцевич на тεле и умысле добрε будучий здоровим вhдомо чиню и зознаваю тымъ
моимъ листомъ доброволнымъ записом, кожъдому кому бы ω томъ вεдати налεжало тεпεр и на потом
завжъды
Ижъ я суму двh тисячи золотых // полъских прεз высоцε в Пану Богу вεлεбъного зошълого
εго млти ωтца, Иωакима Мороховъского з ласки божое и Апостолскоε Столици прототронεго
мεтрополии Киевъскоε εпископа Володимерского и Бεрεстейского тεстаментомъ ωстатънεε воли
своεε вεлεбъным ωтцомъ капитулε цεркви тутошънεε соборноε Володимерское, заложεнъя Успения
Свεтоε Прεчистоε Богородици Дhвы Марии тою конъдициεю жебы тая сума на видεркафъ дана
была а провизия з нεε на капитулу вышей мεнованую шла а сума жебы вцале завше зоставала даную
и лекгованую способом видεркафу ку потребе моεй власной всю сполна менованую двh тисεчи
золотых полских ωт менованых ωтцовъ капитулы взявши ωдобравши и ωдличивши ωную на
добрахъ моих власных ωтчистых дεдичъных волъных и свободных никому жадными записами пεрεд
тым нε завεдεных и нε ωбътяжоных в повεте Володимерскомъ лεжачих селе и дворе Новосюлках
помεнεным ωтцомъ капитуле и их наступъцомъ варую, упевъняю, записую, и ассекурую с тою
конъдициεю
Жε кождого року ωд тоε всεε сумы двох тисεчий золотых полскихъ ωд кажъдого ста золотых
мεнованым ωтцомъ капитуле так теперъ будучимъ яко и по них на местъце их наступуючимъ провизии
по ωсми золотых полских в першую нεделю посту вεликого руского тутъ в месте Володимεру в замо[ч]
ку εпископъскомъ при цεркви соборной стоячомъ готовыми пнезми за квитомъ их ручным давати маю
и буду повинен а по мнε потомъковε и сукцεсоровε добр моихъ на всh пришълыε вечъныε и потомъныε
часы давати маютъ и будут повинъни якожъ за разом за тотъ тεпεрεшъний рок ωддня нинешhнεго
нижей на дате мεнованого то провизии зачинаючийсε // ωд тоε всεε сумы провизию помененымъ ωтцом
капитулε всю сполна сумою сто шεстъдεсятъ золотыхъ полъских ωддал и заплатилъ а εсли бы зас на
потом любо я сам любо и по смεрти моεй потомковε и сукцεсоровε добр моих тоε провизии в кожъдый
рок дня вышъшεй написаного ωд тоε сумы ωддати нε хотεлъ и нε хотели тεды самую тую суму всю
вhдеркафовую двh тисεчи золотых полских помεнεным ωтцам капитуле так тεпер будучим яко и по
них на местцеих наступуючимъ без жадъных трудностий зволок и вымовок правъных и инших вшеляких
розмаитых вεрнути и ωддати маю
И повинεнъ буду а по мне потомъковε и сукцесоровε добр моихъ маютъ и повинъни будут
под закладомъ двох тисεчий золотых полских и нагорожεнъемъ голымъ словомъ бεзъ присεги прεз
мεнованых ωтцов капитулу и их наступъцов, противко мнh самому а помнε потомъком и сукцесором
добръ моих рεчоных и ωшацованых в выкрочεнъю противъко тому записови моεму в чомъ колвεкъ
до ωдповεданъя и всказанъя на мне самомъ а по мнε потомъках и сукцεсорах добр моих мεнованого
закладу и шкод форум и тεрминъ завитый за пεршимъ позвом пεрεд вшелякимъ и кажъдым судомъ
и урядомъ кгродским зεмъск[и]м головнымъ трибуналъскимъ коронъным Любелскимъ в
котором колвек воεводствε и повεте так жε и мεжи справами конъсεрватъными Киεвского
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Волынского и Браславъского воεводствъ бεз заживанъя всих и вшεляких ωгулом в посполитости
и кажъдых зωсобна в ωсобл[и]вости дилляций апεлляций ωд нεдопушъчоных прозεквуций ωборонъ
ωдвωдов доводов добродεйствъ // вымовок и зволок въ правε посполитомъ написаных и розумомъ
людзскимъ вынайдεных и вымышъленых тылε разов илε противъко тому записови моεму выкрочу а по
мънε потомъковε и сукцεсоровε добр моих выкрочатъ и ажъ до знεсεнъя того запису моεго квитомъ прεз
ωтцовъ капитулу Володимерскую або их наступъцовъ на врядε которомъ колвεк ωчεвисто зознанымъ
собε самому потомъкомъ и сукцεсором добр моихъ доброволне прыймую и назначаю моцю того
доброволного листу запису моεго ωд мεне на то помεнεным ωтцомъ капитулε и их наступъцомъ под
пεчатъю и с подписомъ руки моεε власноε и их мл пановъ приятεлей моих на тотъ час при мнε будучих
и того всεго добрε вεдомых имεны и прозвиски нижεй мεновити подписаных ...даного,
Писанъ и данъ у Володимери року тисεча шεстъсотъ тридцатъ первого мца марца сεмого дня.
Утого запису пεчатей притиснεных три а местцъ зас тεж на притиснεнъε печатей наготованых две
а подпис рук тыми словы
Pawel Kurczewicz reka swa
Andrzey Theophil Zaniewicz mpa
Benedict Kostuszkewicz Chobaltowsky reka swa
Stephan Kytaiczycz
Стεфанъ Ляшковский cвεдок прошоный ...

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 153-155зв.
№ 227

Запис князя Павла Курцевича про позику 1 тис. злотих польських, заповіданих покійним ВолодимироБерестейським єпископом Іоакимом Мораховським на користь крилошан кафедрального Успенського
собору в м. Володимирі. Зобов’язується сплачувати на утримання крилошан 8% від позиченої суми
щорічно. Позику було взято під заставу маєтку Ягідне.
Володимир, року 1631, березня 7.
Випис із актових книг володимирського гродського суду під тією ж датою.
Я Павεлъ Курцевичъ на тεле и умысле добрε будучи здоровим вεдомо чиню и зознаваю тымъ
моимъ листомъ доброволъным записомъ кождому кому бы ω томъ вεдати налεжало тεпεр и на потомъ
завъжъды
Ижъ я суму тисечу // золотых полских прεзъ высоцε в Пану Богу вεлεбъного зошълого εго мл
ωтца Иωакима Мороховского з ласки божое и Апостолскоε Столицы прототронεго митрополии
Киевскоε εпископа Володимерского и Бεрεстейского тεстаментомъ ωстатнεε воли своεε вεлεбным
ωтцомъ крилошономъ цεркви тутошънεε соборноε Володимерское, заложεня Успения Свεтоε
Прεчистоε Богородицы Дεвы Марии, тою кондициею жебы тая сума на видεркафъ дана была, а
провизия з нεε на крилошаны вышεй мεнованыε шла, а сума жебы вцале завшε зоставала даною
и лекгованую, способомъ видεркафу ку потрεбε моей власной всю сполъна мεнованую тисячу
золотых полских, ωд менованых ωтцовъ крилошановъ взявъши ωдличивши и ωдобравъши ωную
всю ωгуломъ на добрах моих власных ωтъчистых дεдичъных волъныхъ и свободных никому
жадными записами пεрεд тым нε завεдεных и нε ωбътяжоных в повете Володимерскомъ лεжачих
сεле Ягодномъ, помεнεным ωтцом крилошаномъ и их наступъцомъ варую, упевняю записую и
ассεкурую, с тою кондициεю
Жε кожъдого року ωд тоε свεε сумы тисεчи золотых полских ωд каждого ста золотых мεнованым
ωтцом крилошаном так тепер будучим яко и по них на местце их наступуючимъ провизии по ωсми
золотых полских в першую недεлю посту вεликого руского тутъ в мεстε Володимеру в замочъку
εпископском при цεркви соборной стоячомъ готовыми пнезми з[а] квитом их ручным давати маю и
буду повиненъ а по мъне потомковε и сукцεсоровε добръ моих на всh пришлыε вечныε и потомъные
часы давати маютъ и будутъ повинъни якожъ за разом за тотъ тεпεрεшний рок ωд дня нинешънεго
ниже на дате поменεного той провизии зачинаючисε ωд тоε всεε сумы провизию помененым ωтцом
крилошаном // выкрочу, а по мнε потомъковε и сукцεсоровε добръ моих выкрочатъ и ажъ до знεсεнъя
того запису моεго квитом прεзъ ωтцовъ крилошанъ володимерских албо их наступцовъ на врядε
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котором колвεк ωчевисто зознаным собе самому потомъком и сукцεсоромъ добр моихъ доброволнε
приймую и назначаю, моцъю того доброволного листу запису моεго ωд мεнε я то помεнεнымъ ωтцомъ
крилошаномъ и их наступъцомъ под пεчатю и с подписомъ руки моεε власноε и их млстεй пановъ
приятεлей моих на тотъ час при мнε будучих и того всεго добрε вhдомых имεны и прозвиски нижεй
мεновите подписаных сε даного
Писанъ и данъ у Володимери року тисεча шεстъсотъ тридцатъ пεрвого мца марца сεмого дня
У того запису печатεй притисненых три а мεстцъ зас тεжъ на притиснεнъε пεчатий наготованых
двε а подпис рукъ тыми словы
Pawel Kurczewicz reka swa
Andrz Theophil Zaniewicz mp
Benedikt Kosciuszkowicz Choboltowsky reka swa
Stephan Kitaiczyc
Стεфанъ Ляшковъский свидок прошоный ...

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 156-157.

№ 228
Запис пана Адама Киселя про позику 1 тис. злотих польських, заповіданих покійним ВолодимироБерестейським єпископом Іоакимом Мораховським на користь віленського монастиря Св.Трійці.
Зобов’язується сплачувати на утримання ченців 8% від позичєної суми щорічно. Позику було взято під
заставу маєтків Низкиничі, Коневичі та Підгайці.
Володимир, року 1631, березня 26.
Випис із актових книг володимирського гродського суду від 27 березня 1631 р.
... Я Адамъ з Брусилова Кысεл Низъкиницкий на тεлε и умыслε добрε будучи зъдоровым вεдомо
чиню и зознаваю тым моим листом доброволъным записомъ кожъдому кому бы ω том вεдати належало
тεпεр и на потом завъжъды
Ижъ я суму тисεчу золотых полских прεз высоцε в Пану Богу вεлεбного зошълого εго мл ωтца
Иωакима Мороховъского з ласки божоε и Апостолскоε Столицы прототронεго митрополии Киевъское
εпископа Володимерского и Бεрεстейского тεстаментом ωстатънεε волε своεε на манастир Вилεнъский
Святоε Тройцы тою конъдициεю жεбы тая сума на видεркафъ дана была а провизия з нεε на братю
в том манастырε будучую шла, а сума жεбы вцалε завшε зоставала даную и лεкгованую способомъ
видεркафу ку потребε моεй власной всю сполна мεнованую тисεчу золотых полских възявши ωдобравши
и ωдличивши ωную всю [ωгулом на] добрах моихъ власных ωтчистых дεдичъных волных и свободных
никому жадными записами пεрεд тым нε завεдεных и нε ωбтяжоных в повεте Володимεрскимъ лεжачих
замку и сεлε Низъкиничах и сεлищах Коневичах и Подгайцах мεнованому манастырови Виленъскому
варую [...] записую и асекурую с тою конъдициεю
Же кождого року ωд тое всεε сумы тисεчи золотыхъ полскихъ ωд кажъдого ста золотых
мεнованому манастырови и брати // в нεмъ мεшъкаючим провизии по ωсми золотых полъских
в сεреду сεрεдопостъную то εстъ в дεнъ самого сεрεдопостъя посту вεликого руского в манастыру
Виленскомъ при цεркви Свεтоε Тройци стоячом готовыми пнзми за квитом старшого манастыра
тамошънεго ручъным давати маю и буду повиненъ а по мънε потомъковε и сукцεсоровε добр моих
на вси пришълыε вεчныε и потомъныε часы давати маютъ и будутъ повинъни якожъ за разом за тотъ
тεпεрεшъний рок ωд дня нинεшънεго нижεй на датε помεнεного той провизии зачинаючисе ωд тоε
всεε сумы провизию поменεному манастырови Виленъскому дастъ Панъ Богъ на погрεбε помененого
зошълого ωтца εпископа Володимεрского до рук которого колвεкъ з ωтъцовъ манастыра тамошънεго
всю сполна сумою ωсмъдεсятъ золотых полских ωддати и заплатити маю и повиненъ буду а по мъне
потомкове и судцεсоровε добр моих маютъ и повинъни будутъ с тым варунъкомъ жε εсли бы по том
в рок хто близший в тамъ том краю ближей монастыра поменεного мεшкаючий хотεл тую суму таким
жε способом видеркафу взяти и на добра своε внести теды за ωзнайменъεмъ мнε ω том прεз старшого
монастыра тамошънεго Виленского пεрεд тεрмином до заплаченъя провизии помεнεноε назначоным
шεстма недεлями я тую суму всю сполна тисεчу золотых полских бεз вшεляких трудностεй и вымовок
помененому монастырови в ден сεрεдопостя, посту вεликого руского ωддати и вεрнути маю и повинεнъ
буду а по мънε потомъковε и сукцεсоровε добр моих мают и повинъни будутъ εсли бы зас тежъ
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поменεная сума на долший час на добрахъ моих за нεподнесенъεм εε ωд мεнε през кого прилегълешого
помεнεному монастырови зостала и з[ост]аватисε мεла
A на потомъ любо я самъ любо и по смерти моεй потомковε и сукцесоровε добр моих тоε
провизыи в кождый рок дня // вышъшεй написаного и на мεстъцу назначоном ωд тоε сумы ωддавати
нε хотел и нε хотεли тεды самую тую суму всю видεркафовую тисεчу золотых полских поменεному
монастырови Вилεнъскому бεзъ жадных трудностей зволок и вимовокъ правных и инъших
вшεляких розмаитых вернути и ωддати маю и повинεнъ буду а по мънε потомковε и сукцεсоровε
добр моих маютъ и повинъни будутъ под закладом тисεчи золотых полских и нагорожεнъεмъ шкод
голым словомъ бεз присеги презъ старшого монастыра помεнεного протиъко мнε самому а помнε
потомком и сукцεсεром добр моих рεчоных и ωшацованых в выкрочεнъю противъко тому записови
моεму в чом колвεкъ до ωдповεданя и всказанъя намнε самом а помне потомъках и сукцεсорах
добр моих мεнованого закладу и шкод форумъ и терминъ завитый за пεршимъ позвомъ пεрεд
вшеляким и каждым судом и урядом кгродским земским и головъным трыбуналскимъ коронным
Любелским в котором колвεк воεводствε и повεте как же и межи справами конъсерватными
Киεвъского Волынского и Браславъского воεводствъ бεз зажыванъя всих и вшεляких ωгулом в
посполитости и кажъдых зособна в особливости дилляцый апелляций ωд нεдопущоных ...... ωборон
ωдводовъ доводов добродεйствъ вымовок и зволок в праве посполитом написаных и розумом
людским вынайдεных и вымышленых тыле разов илε противко тому записови моεму выкрочу а по
мънε потомковε и сукцεсоровε добр моих выкрочатъ и аж до знесенъя того запису моεго квитом
през старшого монастыра помεнεного Вилεнъского на вряде котором колвек ωчεвисто зознаным
собе самому потомком и сукъцεсором добр моих добъроволнε приймую и назъначаю моцъю того
доброволного лист[у з]апису моεго ωд мεнε на то помεнεному монастырови Вилεнъскому под
печатю и с подписом руки моεε власноε и их мл пановъ приятεлей моих на тотъ час примнε будучих
и того всего // добрε вεдомых имεны и прозъвиски нижεй мεновите за прозбою моεю ωчεвистою и
устною подписаных сε даного
Писан и данъ у Володимεри року тисεча шεстсотъ тридцатъ первого мсца марца двадцатъ
шостого дня
У того запису пεчатъ притиснεная ωдна а мεсцъ зас теж на притыснεнъε печатий наготованых
три а подписъ рук тыми словы
Adam z Brusilowa Kyisiel mp
Pawol Kurczewicz reka swa
M. Kyisiel proszony pieczetarz
Hrehory Lasko Czerczycky proszony mp

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 231-232зв.
№ 229

Запис п. Адама Киселя про позику 600 злотих польських, заповіданих покійним ВолодимироБерестейським єпископом Іоакимом Мораховським на користь школи при Успенському кафедральному
соборі в м. Володимирі. Зобов’язується сплачувати на утримання вчителя 8 % від позиченої суми
щорічно. Позику була взята під заставу маєтків Низкиничі, Коневичі та Підгайці.
Володимир, року 1631, березня 26.
Облята в книгах володимирського гродського суду від 27 березня 1631 р.

Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 634-637. Мова староукраїнська та польська.

№ 230
Запис п. Адама Киселя про позику 600 злотих польських, заповіданих покійним ВолодимироБерестейським єпископом Іоакимом Мораховським на користь шпиталю уніатського братства при
володимирському кафедральному соборі. Зобов’язується сплачувати на утримання хворих 8% від
позиченої суми щорічно. Позику було взято під заставу маєтків Низкиничі, Коневичі та Підгайці.
Володимир, року 1631, березня 26.
Випис із актових книг володимирського гродського суду від 27 березня 1631 р.
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...Я Адамъ з Брусилова Кысел Низкиницкий на тεлε и умыслε добрε будучи зъдоровым
вεд[омо] чиню и зознаваю тым моимъ листомъ доброволным записом кожъдому кому бы ω том
вεдати налεжало тεпер и на потом завъжды
Ижъ я суму шεстъсотъ золотых полских презъ высоцε в Пану Богу вεлεбъного зошлого
εго мл ωтца Иωакима Мороховского з ласки Божоε и Апостолское Столицы прототронεго
митропол[ии] Киεвскоε εпископа Володимεрского и Бεрεстεйского тεстамεнътом ωстатънεε
воли своεε на шпитал брацтва стоε Прεчистоε при цεркви соборной Володимерской прεз
нεбожъчика // заложоный тою конъдициεю жεбы тая сума на видеркафъ дана была а
провизия з нεε на братъю и сεстръ уломъных в томъ шъпиталю будучих ωпатрованъε шла а
сума жεбы вцалε завъшε зоставала даную и лεкгованую способомъ видεркафу ку потрεбε
моей власной всего сполна мεнованую шεстъсотъ золотых полских взявъши ωдобравши
и ωдличивши ωную всю ωгулом на добрах моих власных ωтъчистых дεдичъных волных
и свободных никому жадными записами пεрεд тымъ нε завεдεных и нε ωбътяжоных в
повεте Володимεрскомъ лεжачих замъку и сεлε Низъкиничах и сεлищахъ Коневичах и
Подгайцах помεнεному шпиталεви братъскому варую упεвъняю записую и ассεкурую с
тою конъдициεю
Жεбы кожъдого року ωд тоε всεε сумы шεстисотъ золотых полских ωд каждого ста золотых
шпиталεви мεнованому провизии по ωсми золотых полъских в сεрεду сεрεдопостъную то εстъ
въ дεн самого сεрεдопостъя посту вεликого руского тутъ въ мεсте Володимеру в замочъку
εпископъском при цεркви соборной стоячом до рукъ вεлεбъным ωтцом капитулε тутошънεй и
старшому брацтва помεнεного тепεр будучим и по них на потом на мистъцε их наступуючим
готовыми пнезми за квитом их ручъным давати маю и буду повинεнъ
А по мнε потомъковε и сукцεсоровε добр моих на вси пришлыε вεчъныε и потомъные часы
давати маютъ и будутъ повинъни якожъ за разом за тотъ тεперεшний рок ωд дня нинεшънεго
нижεй на дате поменεного той провизии зачинаючиссе ωд тоε сумы провизию поменεному
шпиталεви належачую до рук ωтцовъ капитулы и старшого братского всю сполна сумою
сорок и ωсмъ золотых полских ωддалъ и заплатил εсми а εслибы зас на потомъ любо я самъ
любо и по смεрти моε потомкове и сукцεсоровε добр моих тоε провизии в кождый рок дня
вышε[йз]аписаного и на местцу назначоном ωд тое сумы ωддавати нε хотел и нε хотεли тεды
самую тую суму всю видεркафовую шестсот // золотых полъских помεнεным ωтцом копитулε
тутошънεй и старшому братъскому так тепер будучим яко и по них на местцε их наступуючим
бεз жадных трудностий зволок и вымовокъ правъных и инъших вшеляких правъных розъмаитых
вεрнути и ωддати маю и повинεнъ буду а по мнε потомковε и сукцεсоровε добр моих маютъ и
повинъни будут под закладом шεстисот золотых полских и нагороженъемъ голым словом бεз
присεги прεз ωтцовъ капитулу и старшого братъства и их наступъцовъ противко мнε самому
а помнε потомкомъ и сукцεсором добр моих рεчоных и ωшацованых въ выкрочεнъю противко
тому записови моεму в чом колвεк до ωдповеданъя и вказанъя на мъне самом а по мънε
потомках и сукцεсорахъ добр моихъ мεнованого закладу и шкод форумъ итерминъ завитый за
першимъ позвомъ пεрεд вшεляким и каждым судом и урядом кгродским земъским и головным
трибуналъскимъ коронным Любелским в котором колвεкъ воεводстве и повете так жε и мεжы
справами конъсεрватъными Киεвского Волынского и Браславъского воεводствъ бεз заживаня
всих и вшεляких ωгулом в посполитости и кажъдых зособна в особливости диляций апелляций
ωд нεдопущоных прозεквуций ωборон ωдводовъ доводовъ добродεйствъ вымовокъ и зволокъ в
правε посполитом написаных и розумом людским вы[найд]εных и вымышълεных тыле разовъ
илε противко тому записови моεму выкрочу а по мнε потомъковε и сукцεсоровε добр моих
выкрочатъ и ажъ до знεсεнъя того запису моεго квитом прεз помененых ωтцовъ капитулу
тутошнюю и старшого братского албо их наступъцовъ на врядε к[о]торомъ колвεкъ ωчεвисто
зознанымъ собε самому потомкомъ и сукцεсором добр моих доброволнε приймую и назначаю
моцю того доброволъного запису моεго ωд мεнε на то помεнεному шпиталеви под печатю и с
подписом // руки моεε власноε и их мл; пановъ приятелей моих на тот часъ при мнε будучих и
того всεго добрε вεдомых имεны и прозвиски нижεй мεновитε за прозбою моεю ωчεвистою и
устною подписаных сε даного
Писанъ и данъ у Володимери року тисεча шεстъсотъ тридцатъ пεрвого мсца марца двадцат
шостого дня,
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У того запису пεчатъ притиснεная ωдна а мεсцъ теж на притиснεнъε пεчатей наготованых три а
подпис рук тыми словы,
Adam z Brusilowa Kyesiel mp
P.Kurczewicz reka swa
Mikolay Kysiel proszony piczetarz.
Hrehory Lasko Czerczycky ustnie proszony mp

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 237-238зв.
№ 231

Лист архімандрита дерманського Мелетія Смотрицького до кардинала Людовізі з подякою за
високу оцінку його діяльності.
Дермань, року 1631, червня 12.

Текст у виданні:

MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 128-130. Мова латинська.

№ 232
Випис із поборового реєстру 1631 р. про сплату подимного податку з маєтностей ЛуцькоОстрозької уніатської єпархії.
Випис із актових книг володимирського гродського суду від 13 серпня 1631 р.
...W Bodze wielebny jego m ociec Heremiasz Poczapowski episkop Lucky y Ostrozsky
Z masteczka Rozyszcz z domow rynkowych 6 po groszy 6 z chalup ulicznych 25 po groszy 4 z chalup
nacznych 30 po groszy 2 z lanow 21 po zlotemu z szewcow dwu po groszy 15 z rzeznika 1 po zlotemu 1 z siol
do tego miasteczka nalezacych z dymow 30 po groszy 15 z ogrod 20 po groszy 6 s kola dorocznego po groszy
12,
Z siola Teremnego z dymow 12 po groszy 15 z ogrod: 6 po groszy 6 s komornikow 4 po groszy 4 z
boiarow 2 po zlotemu 1 s popa po zlotych 2 s kola dorocznego po groszy 15 z boiarow podberezskich 4 po
zlotemu 1
Z siola Kolczyna z dymow 6 po groszy 15 z rzemiesnikow 8 po groszy 15 z boiarow 2 po zotemu 1
S poddanych manastyrskich na przedmiesciu Luckim za Gluszcem mieszkaiacych do Preczystey swietey
nalezacych z ogrod 10 po groszy 4 s chalup naznych 3 po groszy 2,
Z siola Zabcza Kolodezy Hubina sa ma zlotych 30
Z siola Klukow z dymu 1 pogroszy 15
Z siola Falimicz y z Siadmarek y Wolice w powiecie Wlodzimirzskim lezacych z dymow 12 po groszy
15 z ogrodnikow 10 po groszy 4 s komornikow dwu po groszy 2 z boiar dwu po zlotemu 1 s popa po zotych
dwa s kol dorocznych 2 po g[ro]szy 12
Z siola Tarnek y Siadmarek z dymow 5 po groszy 15 z ogrodnikow 6 po groszy 6 z ogrod 10 po groszy
4 s komor 3 po groszy 2 s kol mlynowych 2 po groszy 24.
Suma 626/15...

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 1478.

№ 233
Випис із поборового реєстру 1631 р. про сплату подимного податку з маєтностей Володимирської
уніатської єпархії.
Випис із актових книг володимирського гродського суду від 13 серпня 1631 р.
...Episcopia Wlodzimirska to iest z mieszczan wlodzimirskich cerkiewnych z domow ulicznych 30 po
groszy 8 z domow przedmieyskich 11 po groszy 4 z chalup ubogich dwuch po groszy 2 z zkul mlynowych 3
po groszy 24 s kola stepnego po groszy 15
Z siola Mikulicz s popa po zlotych dwa z boiarow 3 po zlotemu 1 z dymow 8 po groszy 15 z ogrodnikow
5 po groszy 6 z ogrodnikow 3 po groszy 4 s komornikow 3 po groszy 2 z rybakow 5 po groszy 6
Ze wsi Hluponicz z dymow 5 po groszy 15 z ogrodnikow 8 po groszy 4 z rybakow 8 po groszy 8 s kul
dwu po groszy 24 z spempnego po groszy 15
Ze wsi Patiden z dymow 3 po groszy 15 z ogrodnikow 15 po groszy 6 z rzemiesnika 1 po groszy 4 z
ogrodnikow 3 po groszy 4 z rybakow 4 po groszy8 s kul 2 po groszy 24
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Ze wsi Tyszkowicz od popa zlotych 2 z dymow 10 po groszy 15 s pustowsczyzny 1 po groszy 10 s
komornikow 3 po groszy 2
Ze wsi Kropiwsczyzny z boiarzyna po zlotemu 1 z dymow 4 po groszy 15 s pustowsczyzny iedny po
groszy dziesiaci z ogrodni[k]a iednego po groszy cztery
Ze wsi Szystowa z dymow pietnastu po groszy szeznastu z ogrodnika iednego po groszy 6 s komornikow
dwu po groszy 4 s komornikow 4 po groszy 2
Z siola Chwedorowa z dymow 2 po groszy 15 z rybitwow 3 po groszy 8 s komornikow 2 po gr[osz]y 2
Z wlosci Kupieczowskiey s Kupieczowa z wlok 27 // po zlotemu 1 z boiarow 4 po zlotemu 1 od popa
po zlotych dwa z dymow boiarskich 2 po zlotemu 1 z rzemiesnika 1 po groszy 4 z ogrodni 10 po groszy 4 s
komornikow 7 po groszy 2
Z miasteczka Jezierzan z dymow rynkowych 4 po groszy 6 z dymow ulicznych 26 po groszy 4 z chalup
ubogich 2 po groszy 2 z wlok mieyskich 17 po zlotemu 1 s komornikow 2 po groszy 2
Z siola Suszybab z wluk 9 po zlotemu 1 z ogorodnika 1 po groszy 4 s komornika 1 po groszy 2,
Ze wsi Bielaszowa z dymow 59 po groszy 15 s pustowsczyzny 1 po groszy 10 z ogrodnikow 9 po groszy
4 s komornikow 3 po groszy 2 s komornika 1 po groszy 8 z rzemiesnikow 29 po groszy 4 s kul 2 dorocznych
po groszy 20
Ze wsi Rokitnice od popa po zlotych 2 z dymow 24 po groszy 15 z ogrod 2 po groszy 4 s komornikow
6 po groszy 2 s komornikow 8 po groszy 3 z rzemiesnikow 20 po groszy 4 z ogrodnika Popowskiego po
groszy 4,
Ze wsi Solotwina z dymow 21 po groszy 15 z sluzby 1 pozlo: 1 z ogrod 5 po groszy 6 z ogrodnika
czynszowego po groszy 20 s komornikow 2 po groszy 2 s komornikow 2 po groszy 8 z rzemiesnikow 2 po
groszy 4 s pustowsczyzny 1 po groszy 10
Ze wsi Syszyczna od popa po zotych dwa z dymow 46 po groszy 15 z sluzby 1 po zlotemu 1 z
rzemiesnikow 3 po g[ro]szy 4 s kola dorocznego po groszy 20
Ze wsi Hruszowoy wolki z dymow 5 po groszy 15 z ogrodnikow 5 po groszy 4
Ze wsi Biskupicz od popa po zlotych 2 z boiarow 2 po zotemu 1 z dymow 20 po groszy 15 z ogrodnikow
2 po groszy 3 z ogrodnikow 3 po groszy 2 s kul dwu po groszy 24
Ze wsi Prtykorow z dymow 10 po groszy [...] z ogrodni 5 po groszy 2
Ze wsi Bazanki z dymow 10 po groszy 15 z ogrod 1 po groszy 3 z ogrodni 3 // po groszy 2
Ze wsi Worony z dymow 8 po groszy 15 z ogrod 5 po groszy dwa s kola wiesniaka po groszy 12
Ze wsi Janowicz z dymow 9 po groszy 15 z ogrod 6 po groszy 6 s kul 2 po groszy 12
S przysiulka sczeniutyna z ogrodnikow 4 po groszy 6
Suma 1298 ...
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 1497зв.-1498зв.
№ 234
Лист архімандрита Дорогобузького уніатського монастиря Никифора Заровського до підканцлера
коронного Томаша Замойського зі скаргою на погрози о. Яреми Лисятицького та проханням про
захист.
Дорогобуж, року 1631, листопада 6.
Jasnie wielmozny panie moy mlsciwy laski bozey, zdrowia dobrego y sczesliwego wewszem powodzenia
wielmoznosci waszey pana m.m. od p. Boga zycze.
Za laska wielmoznosci waszey iuz dwie lecie prz...zyle... spokoynie w monastyrze Dorohobuskim
iako naynizszy bogomodlca wielmoznosci waszey pana m.m. teraz ociec Lisiaticki ktory mroczka zabil
omnem lapidem movet, zeby mie stat rugowal. Jasie laska wielmoznosci waszey pana M.M. sczyca. Jezeli
mi wielmoznosc wasza roskaze bezpiecznie tu mieszkac, pogrozek zadne bac sie niebeda, o co unizenie
prosze wielmoznosci waszey pana mego mlsciwego ktorego sie milosciwey lasce oddaiac. P. Boga prosze aby
wielmoznosc wasza j. m. m. w dobrym zdrowiu sczesliwego dlugoletnie chowac raczyl.
Z Dorohobuza nowembris 6 1631.
Wielmoznosci waszey pana M.M.
Naynizszy bogomodlca Nicephor Zarowski
Nominat archimand[rita] dorohob. //
Jasnie wielmoznemu a mnie wielce msciwemu
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Panu jego msci panu Thomaszewi na Zamosciu
Zamoyskiemu podkanclerzemu coronnemu
generalnemu krakowskiemu knyszynskiemu
sokalskiemu staroscie oddac. //

AGAD (Warszawa), Archiwum Zamoyskich, sygn. 753, k. 68-68w.
№ 235

Протестація митрополита Йосифа Рутського на опікунів князя Владислава Заславського, що
не не покарали степанських міщан, які 20 листопада 1629 р. учинили напад на його ескорт під час
візитації Волині. Подається детальний опис подій які мали місце в день нападу.
Володимир, року 1631, грудня 2.
Року тисча шестсот тридцεт первого
Mсца декабря второго дня
На вряде кгродскомъ в замъку Володимеръском передомною Анъдреемъ Мисевъскимъ буркграбим
замъку Володимерского и книгами нинешними кгродскими старостинъскими становши ωчεвисто высоцε
в пану Богу превелебный εго млстъ ωтецъ Юзефъ Веляминъ Рутъский з божое и Апостолскоε Столици
ласки архиεпископъ метрополита Киевъский Галицъкий и всεя Руси противъко высоце в Пану Богу
превелебному εго млсти ксендзу Богуславови Радошовъскому Бокши з Божое и Апостолскоε Столици
ласки бискупови Киевъскому яко старшому по смерти высоце в пану Богу превелебного εго млсти
ксенъдза Маръцина Шишъковъского бискупа Краковъского ωпεкунови и инъшимъ всимъ ихъ млстям
паномъ ωпекуномъ ясне ωсвецоного кнежати εго млсти Доминика з Острога Жаславъского светъчыл и
протестовалъ сε ω то
Ижъ менованый εго млстъ ксендзъ бискупъ Киевъский сполнε з ышими их млстями и паны
ωпекунами помененого кнежатя εго млсти Жаславъского за частокротъною реквизыциεю и жаданемъ εго
мл протестуючого сε такъ менованого зошлого εго млсти ксεнъдза бискупа Краковъского яко и по зостю
с того света ωного εго мл ксεнъдза бискупа Киевъского часъ ωд часу южъ през килка летъ ωдкладаючи
справедъливости з ωйцовъ Фεдора Решицъкого протопопы Фεдора Цебулъского свещеника троецкого
Лεωна Лярыωновича николского Тимофея Левоновича дякона степански[х]ъ а Федора Пилиповича
свещеника ставецъкого Федора Кременъчука Нεмыслъского возъного Игната Савича Лεска и Макара
Шубичовъ Васъка и Семена Гапоновичовъ Лаврина злотъника Абрама Сытка Васля Харковича Ивана
и Савъки Бородичовъ Ивана Царевича Васка поповича пречестского Прокопа Конаръского Германа
Жуковича Павла Федоровича крамара [Ге]расима Васковича Петра Целунка Фεдора Продковича Хомы
Федоровича // Клима Вороновича мещанъ помененого кнежатя εго млсти Жаславъского дедичъныхъ
степанъскихъ сполных ауторов принципаловъ и комъпринципаловъ нижейменовите достаточъне
ωписаного бунту и ωбелженя ωсобы εго млсти протестуючого сε за то
Ижъ менованые выжей духовъные и мещане степанъские вси принъципалове и комъпринципалове
межы собою сполные з ынъшими мещанами и суседами ωбе самымъ имены и прозъвиски добре ведомыми
и знаемыми помочниками своими ничого недбаючи на срокгост и ωстрост права посполитого так же тежъ
вины в нем написаные а при том пропомневши боязни божое ибы нам нет на стан ωсобу и звирхностъ
εго млсти протестуючого сε над ωбою* духовъною не респекътуючи але то всε легко собе важачи и гды
его млстъ протестуючый сε року тисεча шестсот двадцатъ девятого мца ноябра двадцатого дня дорогою
доброволною през место Степанъ идучи, εдучи скоро толко до брамы помененого места Степаня приезджал
теды менованые принципалове и компринципаловε с помочниками своими ω таковом приезде εго млсти
протестуючого сε певъную ведомостъ маючи заразъ в звоны по всихъ церквахъ на кгвалтъ хотεчи власне
и умыслне здоровя εго мл удеспектовавъши позбавити бити и з брам местъкихъ з гаковъницъ всихъ
стреляти казавъши сами з места великою громадою люд пяный зъ розъмаитою стрелъбою ручъницами
мушъкетами такъ же и ручъными бронями шаблями косами и рыдлями за поводом и побунтованем выжей
менованыхъ ауторовъ принъципалов и компринципаловъ до εго млсти протестуючого сε выпадши самого
εго млсти словами ущипъливыми лаяли лжыли и злоречили которое таковоε барзо великоε збунтоване и
*

Так в тексті. Має бути «над ωсобою».
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заятрене сε того места праве всεго степанского εго мл скаржачый противко собе видечи иж такъ барзо
злое а праве ωстатъное целости здровя свого то ней яко колвекъ слугом и чεляди своей возы вси
// и карету назад ωд места в поле ωбернувши уходити росказалъ
Теды менованые авъторовε принципаловε и компринципаловε с помочъниками своими в
таковым своим злом и непристоным кгвалтовъным умыслным поступку бы намней не уставаючи
але им далей тым барзей в нем сε будучи и ωного собе взаемне помагаючи южъ за его мл
протестуючомъ сε такъ самымъ яко ωтцами на тотъ час при его мл будучими духовъными так
же слугами и челядъю εго млсти на возах и верхами на коняхъ презъ поле ку лесови уходячими
великим гурмомъ з гукомъ крикомъ враскомъ и стрелянем барзо великимъ и ωгромным за
приводом менованыхъ авъторовъ принципаловъ и комъпринципаловъ своих удавъшисε слугъ за
его млстю верхами εдучихъ и уходячихъ такъ же и з возовъ ωтцовъ духовныхъ и чεляд свитскую
киями и карчами которых на тотъ час перед местом возовъ под десятокъ хотεчи з ними до места
въεхати стало збияли изражали на дякона тежъ εго млстъ нападши ωного ωдни киями ωкрутъне
били и мордовали а другие у шии му сε увесивши за лобъ εго рвали возницъ с коней и гайдуковъ
злокгошов кариты самого εго мл протестуючого сε потисками рыдлевъ железныхъ и сεкир зтручали
а некоторые кареты εго мл достигуючи и самого εго млсти здоровя позбавити хотεли и усилуючи
сокирами в нее били секли и толкли же азъ и пруты железные ламати и падатисε з остатъным
праве небезпеченством здоровя его млсти скаржачого сε мусели и такъ заледвε аж за ωсобливою
ласкою Пана Бога всεмогущого през барзо долгий перетяго поля за его млстю скаржачимъсε ку
лесу у[х]одячим бегучи и для наступуючоε ночи εго мл достигнути менованый люд ...... правε
увес места Степанъского не могучи ωд такового сε пред сε взятя своεго злого и непристойного
погамовавъши назад до места вернулъ
А εго млстъ с побитими и поранеными ωтцами духовъными слугам[и] и члядю своεю
ходечи полнε далей ниж до пулночи ледвε сε юж надоднем до ωдноε вюски приблукавши
ωд такового барзо великого ωбелженя и деспекту свого заледве волным зостал с тых выжей
менованых // аудиторовъ принципалов и компринципалов яко сε выжей меновало справедливости
за тотъ таковый ихъ злый и непристойный поступокъ ωбелжене и удеспекътованε през нихъ
ωсобы и звирхности εго млсти скаржачого сε духовное южъ и инквизицию в той мере презъ
зошлого ясънеωсвецоного княжатя εго млсти ∑рого Чарторысъкого такъ же урожоного εго млсти
пана Кришътофа Шимъковича Шклинъского подсудъка луцъкого и пана старосту клецъкого
за жаданемъ и зосланем самыхъ же ихъ млстей пановъ ωпекуновъ всих чиненую слуханую и
достаточъне списаную и в заварътомъ ротуле выданую по килка разовъ у сεбе в рукахъ миваючи
и ωную читаючи которую εго млстъ ксендзъ бискупъ Киевъский печатъю своεю власною знову
запечатовавъши и εго млсти: скаржачомусε до рукъ ωдавъши учинити не хотели и не учинили и
до того часу чинити не хочутъ и не чинятъ
За чимъ εго млстъ скаржачый видечи таковую зволоку в томъ такомъ баръзо вεликом
деспекъте и ωбелъженю своемъ чиненя собе презъ ихъ млстей пановъ ωпекуновъ з помененыхъ
ауторов принъципаловъ комъпринъципаловъ и их помочъниковъ за то справедливости ωбавяючысε
за таковую зволокою якого ущиръбъку и вонътъпливости алъбо уближеня як[ого] в той справε
своεй тую свою таковую протестацию противъко ихъ млстям паномъ ωпεкуномъ всимъ передъ
урядом нинешнимъ занесши и правъне ωто зъ ихъ млстями в судε налεжъномъ безъ ωмешканъя
чинити ωфεровавши на тотъ часъ жадалъ абы εго млстъая таковая протестация принята и до книг
нинешнихъ записана была которая εстъ принята и записана //

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 1980зв.-1982.
№ 236

Лист короля Сигізмунда ІІІ про затвердження жидичинського архімандрита Йосифа Баковецького
єпископом Володимиро-Берестейським.
Варшава, року 1632, січня 26.

Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K.,1883. — C. 647-648. Мова староукраїнська.
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№ 237
Лист короля Сигізмунда ІІІ до митрополита Йосифа Рутського з розпорядженням про передачу
новопоставлєному єпископові Йосифу Баковецькому маєтностей Володимиро-Берестейської єпархії,
які досі перебували під адміністративним управлінням митрополита.
Варшава, року 1632, січня 26.
Облята документа в книгах володимирського гродського суду від 16 червня 1632 р.
...Zygmunt Trzecy z bozey laski krol polsky wielkie xze litewskie ruskie pruskie mazowieckie zmudzskie
inflanskie [a sz]wedsky gotsky wandalsky dziedziczny krol
Wielebnemu w Panu Bogu oycu Jozephowi Welaminowi Rutskiemu archiepiscopowi metropolicie
Kiiowskiemu wier nam milemu laske nasze krolewska wielebny poboznie y wier nam mily
Podalismy z wladzy naszey krolewskiey na wladyctwo Wlodzimirzskie y Brzeskie po smierci niegdy
wielebnego oyca Joachima Morochowskiego wacuiace, y do dispositiey naszey przypadle // wielebnego w
Bogu oyca Jozepha Mokosieia Bakowieckiego archimandrite zydiczynskiego chcemy tedy to miec po w t:
abys w t: onego iako naypredzey na te episkopia Wlodzimirska y Brzyscka dla odprawowania powinnosci
pasterskiey y dozoru dusz od Pana Boga powierzonych y zawiadowania o porzadku cerkwi dieceziey swoiey
poswiecil y zaraz za poswieceniem na te episcopia iako rzad y odprawowanie duchownych spraw tak y dobra
wszytkie z ich przynaleznosciami y pozytkami iemu ktore dotad byli w administraciey w t: puscil y podal w
szafunek y w zawiadowanie na kazawszy iako poddanym tak y innym wszytkim jurisdiciey iego wladyczey
podleglym oddac mu powinne posluszenstwo uczynizsz to w t: s powinnosci swey y za tym pisaniem naszym
Dan w Warszawie dwudziestegp szostego mca stycznia roku Panskiego tysiac szescset trzydziestego
wtorego panowania naszego polskiego czterdziestego pietego szwedskiego trzydziestego dziewiatego
У того листу печатъ коронная болшоε канцелярии притисненая а подпис рукъ тыми словы
Sigismundus rex
Jac Mox tredro s: k:

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 67, арк. 518зв.-519.
№ 238

Лист короля Сигізмунда ІІІ до підданих Володимиро-Берестейської єпархії з приводу передачі
Володимирської кафедри єпископові Йосифу Баковецькому. Наказує віддавати йому гідний послух.
Варшава, року 1632, січня 26.
Облята документа в актових книгах володимирського гродського суду від 16 червня 1632 р.
...Zygmunt Trzecy z bozey laski krol polsky wielkie xze litewskie ruskie pruskie mazowieckie zmudzkie
inflanskie a szwedzkie godskie wandalskie dziedziczny krol
Wszem wobiec y kozdemu zosobna komu to wiedziec nalezy a osobliwe miesz[cz]anom poddanym
sprawcomboiarom y wszelakiey condiciey slugom miasteczek przelozonym y wsi do wladycstwa Wlodzimirskiego
nalezacych oznaymuiemy jz po smierci wielebnego w Panu Bogu // oyca Joachima Morochowskiego episcopa
Wlodzimirskiego y Brzyskiego mianowalismy na episcopia Wlodzimirska y Brzyska ktora podawaniu naszemu
krolewskiemu podlega welebnego w Panu Bogu oyca Jozepha Mokosieia Bakowieckiego archimandrite
zydyczynskiego nam y cerkwi Bozey dobrze zasluzonego prze to gdy pomieniony ociec Bakowiecky do
possesyy wladycstwa tego przychodzic bedzie roskazuiemy koniecznie powasmiec chcac abysce onego
iako pasterza temu mieyscu od nas podanego za pana swego uznawszy y przyiowszy posluszenstwo podatki
wszelakie onemu y tym ktorzy w dobrach y maietnosciach do tego wladycstwa nalezacych od niego przelozeni y
postanowieni beda oddawali y tak iako zdawna panom swoim iestescie powinni onemu podlegali y powinnosci
swoie pelnili y wykonywali ynaczеy nie czyniac s powinnosci swey pod laska nasza
Dan w Warszawie dnia dwudziestego szostego mca stycznia roku Panskiego tysiac szescset
trzydziestego wtorego panowania naszego polskiego czterdziestego piatego swedskiego trzydziestego
dziewiatego
У того листу печатъ коронная болшоε канцелярии при[тис]неная а подпис рукъ тыми словы
Sigismundus Rex
Jac Max tedro s k ...

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 67, арк. 519зв.-520.
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№ 239

Лист митрополита Йосифа Рутського до Св. Конгрегації Поширення Віри у справі про тестамент
померлого єпископа Холмського Федора Мелешка. Згадується, що він заповів книги філософського та
теологічного змісту уніатській школі у Володимирі.
Варшава, року 1632, лютого 1.

Текст у виданні:

MUH. — Romae, 1971. — Vol. IX-X. — Doc. 736. — P. 857-858. Латинська мова.

№ 240
Лист претендента па польський престол королевича Владислава про гарантії прав православних
у Речі Посполитій. В документі, між іншим, передбачалася передача православним Жидичинського
монастиря.
Без місця, року 1632, липня 1.

Текст у виданні:

MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 140-141. Мова латинська.

№ 241
Лист єпископа Рафаїла Корсака до кардинала Інголі в різних суспільно-церковних справах.
Згадує, між іншим, про архієпископа Мелетія Смотрицького який живе затворником у Дерманському
монастирі, усі свої сили віддаючи науковій праці.
Варшава, року 1632, липня 5.

Текст у виданні:

MUH. — Vol. IХ–Х. — Romae, 1971. — P. 886-891. Мова латинська.

№ 242
Угода між митрополитом Йосифом Рутським та архімандритом Жидичинського монастиря
Св. Миколая Йосифом Баковецьким про передачу останньому Володимиро-Берестейської єпископії.
Зазначається, що після прийняття Баковецьким Володимирської кафедри Жидичинський монастир має
перейти під духовну владу нового архімандрита Пахомія Оранського. Угода передбачає встановлення
з прибутків Володимирської єпископії щорічного утримання для митрополичого коад’ютора єпископа
Рафаїла Корсака в розмірі 600 злотих.
Варшава, року 1632, (вересня 26?).
Między mną Josephem Wielaminem Ruckim archiepiskopem metropolita Kiowskim y wszystkiey Rusi,
z iedney. A mną Josephem Mokosieiem Bakowieckim archimandritą zydiczinskim, z drugiey strony. Stało się
pewne postanowienie.
Ja metropolita maiąc sobie od iego k msci pana mego młosciwego do łaski jego k msci daną admi[ni]
stracią władzctwa Włodzimirskiego po zesciu s tego [swiata wie]lebnego oyca Ioachima Morochowskiego
episkopa Włodzimirskiego vacuiącego. A nie chcąc dwoyga beneficia oraz trzymać ale zycząc aby na tę
episkopią Włodzimierską osoba godna przez jego msci dana była. Upatrzywszy s posrzodku braciey mey
duchowney, godnosc na stan episkopski wielebnego w Bogu jego msci oyca Jozepha Mokosieia Bakowieckiego,
archimandrity zydyczinskiego, iako jego k. msci tak y w Cerkwi bozey dobrze zasłuzonego, onego w tey
occasiey do jego k msci promo...ałem. Jakoż jego k.m. zaleconą y wiadomą maiąc onego godnosć y zasługi,
przywiley ...sentatiey na to władyctwo conferowac mu raczył. Za ktorym przez mię na tę episkopią on a nie
kto inszy postanowiony y poswięc[o]ny bydz ma. Na ten czas iednak względem administratiey, pomienionego
władyctwa zgodnie między sobą conditie nizey mianowane namowili my y postanowili.
Naprzod iz ja metropolita declaruię się jz tey administraciey mnie do łaski jego k msci daney, nie ma y
nie chcę daley posiągac, tolko od dattsy przywileim je k msci mnie na administratia danego do lat trzech, co
się tak wyraznie rozumiec ma jz possessia moia tego władyctwa względem administraciey zkonczyc się ma
w roku da Pan Bog przyszłym tysiąc szescset trzydziestym czwartym w niedziele przewodna wedlug starego
kalendarza. J tego z zaraz czasu y dnia ma się zacząc // y odemnie podanalysm possessia tego władyctwa dobr
y dochodow wszytkich wysz pomienionemu jego msci oycu archimandrycie zidiczinskiemu iako episkopowi
Włodzimierskiemu od iego k m teraz podane. A w tym czasie nim ta administracia moia expiruie czasu wyzey
pomienione. Jego m. ociec archimandryta zydiczinski archimandryctwo Zidiczinski z dobry y dochodami
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wszelakiemi cale trzymac będzie. Na ktore archimandrictwo lubo przywiley [...] jego k. m osobę wielebnego
oyca Pachomia Oranskiego teraz iest otrzyman[y ...]mac iednak na to archimantstm wielebny ociec Oransky
nie będzie ani swięcony bydz ma, aż po postąpieniu na władyctwo Włodzimierskie teraznieyszego jego msci
oyca archimandrity sposobem wyzey opisanym.
Waruiemy też to sobie z obuch stron, iz dobr y dochodow wszelakich, tak wladyctwa Wlodzimierskiego
ja metropolita dotrzymuiąc czasu administraciey naznaczonego, iako y archimandryctwa Zidiczinskiego, ja
archimandryta, zadnemi contractami ani zapisami nikomu nie zawodzic, arędowac, y obciązac nie mamy, y nie
będziemy mogli, daley nad ten czas wyszmianowany niedziele przewodney w roku tysiąc szesc set trzydziestym
czwartym przypadaiący. Tak aby dobra wszytkie dochody wolne y swobodne w oboygu tych beneficiach
następcow zostawały. Wyiąwszy od tey conditiey we władyctwie Włodzimirskim arędę wsi Kwasowa jego
m panu Adamowi Kiselewi przez mię metropolitę do trzech lat zawiedziony, takze arędę wsi Grodka, ktora
ma bydz na trzy lata jego m panu Janowi Załęskiemu sędzie ziemskiemu włodzimierskiemu puszczoną a w
archimandryctwie Zidiczynskim aręde wsi Omielanika jego m panu Woyciechowi Staniszewskiemu sędziemu
ziemskiemu łuckiemu na lat szesc puszczoną ktorzy wedlug zapisow sobie słuzących dotrzymac maią. A strony
wsi Dorohinicz tedy o tey obadwamy spolnie o arędę stanowic ma my z jego m panem Romanowskim.
To też ja archimandrita jego m. oycu metropoliae waruię. Jz pensiey z tego władyctwa Włodzimierskiego
na kazdy rok po szesciu set złotych polskich do rąk wielebnego w Bodze // jego m oyca Raffaela Korsaka
eppa Halickiego coadiutora metropoliey Kiowskiey po obięciu possessiey w to władyctwo oddawac pow[i]
nien będę, do zywota mego.
Ktore to wszystkie conditie wyz mianowane my strony obiedwie wypełnic, y onym we wszystkim
dosic uczynic mamy y będziemy powinni pod dobremi słowami kapłanskiemi jakoż to postanowienie nasze
dla lepszey pewnosci my strony obedwie tak przed ac[ta]mi na przewielebnieg[o jego m xię...] na ten czas
przy boku jego k. m ze...duiącego, iako tez y przed actami [can]cellariey większey jego k m coronney
oczewistym zeznaniem naszym ut[wier]dzilismy y zmocnili: a w niedosic uczynieniu ktorey kolwiek z tych
con[di]cy wysz opisanych forum sobie naznaczamy przed nawielebnieyszym mscią xiędzem nunciuszem
Stolice Apostolskiey teraznieyszym y na pot[om] będącemi za pierwszym pozwem zawicie stanowiąc
się odpowiedać y temu [po]stanowieniu we wszytkich conditiach y w kazdey zosobna dosic czyni[c] nie
zazywaiąc zadnych contradicty excepty dillaty, apellaty, tyle kroć yle kroc tego potrzeba będzie ukazowała.
Na co między sęd[...]szy nasz list rękami n[aszemi] własnemi podpisalismy y pie[częci na]sze przyłozyć
roskazalismy.
Działo się wWarszawie roku Panskiego 1632 mca [...]znia 26 dnia.
Jozeph Welamin Rutski metropolita [Ki]iowski podpisuię z przydatkiem in margine.
Jozeph Mokosi Bakowiecki archimandrita zydyczyczynski podpisuię z przydatkem in margine ręką swą //

ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 602, арк. 1-2.

№ 243
Архієрейська присяга жидичинського архімандрита Йосифа Баковецького при його посвяченні на
єпископа Володимиро-Берестєйського. Після Символу Віри (без «filioque») йде заява про визнання рішень
усіх Вселенських Соборів, і передусім Флорентійського Собору, постанов якого майбутній єпископ
забов’язується дотримуватися. Засвідчує послух уніатському митрополиту Йосифові Рутському,
проклинає єресі, коротко окреслює правові взаємовідносини з митрополитом та ін.1
Без місця. Року 1632, не пізнішє 4 вересня.
Я Иωсифъ Мокоси Бак[овецки] свещенноинокъ архимандрит жидичинъский млстию [божи]ю
нареченъны въ светhшую εпископию Володимерскую и Берестейскую. Се пишу рукою своεю, и разумом
своимъ исповедую перед Богомъ и избранъными его ангелы, правую и непорочную вhру хрестиянскую,
εже естъ исповеданиε, воймя Ωтца и Сына, и Стого Дха εдино божество εже εстъ сицε.
Вhрую въ εдинаго Бга Ωтца вседержителя творца нбу и земли видимымъ жε всимъ и невидимымъ.
И въ εдинаго Господа Иса Ха Сына Божия единороднаго иже ωт Ωтъца рожденънаго прежде всh вhкъ

1

Поділ документа на абзаци за оригіналом.
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свhта ωт свhта: Бога истинъна, ωт Бга истинъна, рожденна а несотворенъна, εдиносущъна Ωтцу
имъ же вся быша. Нас ради человhкъ, и нашого ради спасеня, сошедшаго ωт небес и воплотивъшагося
ωт Дха Ста, и Мария Двы, и вочлчшася. Распяте же за ны при Понтъстhмъ Пилатh: и страдавша, и
погребенна и воскресшаго въ третий днъ, по писаниихъ. И возшεдшаго на небеса, и сhдящаго ωдесную
Ωтца. И паки грядущаго се славою судити живымъ и мертвымъ, εго же царствию нhстъ конца. И въ
Дха Стаго Гда истиннаго, и животворящаго, иже // ωт Ωтца исходящего, иже [с Ωт]цемъ и со Сыномъ,
спокланяема и сославима, глаголавшаго пр[о]роки. Въ εдину стую соборную и апостолскую Церковъ.
Исп[о]вhдую εдино Крещениε, въ ωставлениε грhховъ, чаю воскресения мεртвымъ и жизни будущаго
вhка. Аминь.
К симъ же приймую всh светыε вселенские Соборы. А меновите стый вселенъский Собор
Флоренътиский, иже на ωхранениε собрашеся правых догмат исповhдаю, я же ωт них уставлεная
любити и соблюдати каноны и стыя уставы; εлико свесченъными нашими ωтцы по различных временех
и лhтεхъ изобразис; всих их же прияша и аз приймаю, их же ωтвращаюхся, и азъ ωтъвращаюся, и паки
церковный мир и соединениε принятоε зъ Церквовъю Римскою исповhдую соблюдати; и ни единым же
правомъ противная мудръствовати во всемъ животе моемъ.
Къ симъ же. Исповhдую и ωхраняю, и ωбещаюс, и всегда послидствую и повинную господину и
владыце моему прεωсвещенному Иωсифу митрополиту Киεвъскому Галицкому и всея Росии, и по немъ
восприεмъникомъ εго, чисто и право и послушливо, и где ми поведит господинъ и владыка мой стый //
митрополит Иωсиф Киев[ский] и всея Росии быти къ сωбh и мне се εго не ωслушати εхат[и] къ нему
без всякого перевода.
А через мою εпспию ставленниковъ мне не ставити; ни диякона, ни попа, ни протопопы, ни
игумена, ни архимандрита, ни антиминсовъ мне не давати, или светителское што ωтворити въ чужой
εпспии и во всhхъ властех ихъ, ни въ моεго господина и владыки кир Иωсифа митрополита Киεвъскаго и
всея Росии предhлъ, ни ина дhла церковная не дhлати ми; кромε εпископии данъной мнh господиномъ
и владыкою моимъ Иωсифомъ митрополитомъ Киεвским и всея Росии. Или ωдведшу ми в которую
страну чужую, не пhти мя литоргии, без повеления митрополита, въ чиемъ ли переделе буду.
К симъ же исповhдую, не ωставити ми во всемъ моемъ предhлε ни единого же ωт нашоε
православъноε вhры ку арменомъ свадбы творити; и кумовства, и инших εретыкъ, которых вселенъскиε
Соборы прокдяли. И аще ли же который попъ моεго повhта втай мене сотворит, мне поведати господину
и владыце моему стому мεтрополитε ωбещεваюсε со страхомъ божимъ, и боголюбезным хотениемъ
даноε // ми стадо на исправлен[ие ωт] всякого лукавъства ωчищати и себе сохраняти, елика[...] стоитъ
сила.
А имении до церкви εпископства мое[го] належачих ни имамъ продавати ани даровати ани заставляти,
ани знову данины, и ленным правомъ, и совhтующимъ ми крилошаномъ не давати, ни звъляющу ωтцу
митополиту Киεвскому; ωтлученная же или разграбленая изыскивати. Аще же не пребуду въ сих, въ вину в
правилεх и правахъ церковныхъ ωписаную подпадаю паки ωбещаюся яко нhсмъ не дал ничого за испущениε
за тую церковъ, ни есмъ ωбещал се кому что дати, ради сεго, развε ωбычноε и уставичъноε стыя церкви
исторовъ, но лобзаю за сиε апостолское и ωтце преданиε.
К сему исповедую елика имат предания митрополичъ столъ да сохраним непоколебимо, по
всей ωбласти моεй. Аще м[... с]ωтвору что таковаго, без повеления и без грамоты влад[ыки] моεго
прεωсвещенънаго митрополита Киεвъскаго и вс[ея] Росии Иωсифа, иле преступлю что едино ωт всих их
илε не пребуду въ единости принятой со стою Кафолическою // Церковью тымъ самы[...] буду сана своεго,
без всякого прекословия [списа]на же сия вся быша рукою моεю и подписана сицε.
Иωсифъ Мокосий Баковецки архиманъдритъ жидичинъский. Милостию Бжою нареченный въ
стую εпископию Володимεрскую и Берестейскую своεю рукою подписахъ.
В лhто по воплощению Господнем ≠ахлв //

ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 612, арк. 1-3.

№ 244
Лист Володимиро-Берестейського єпископа Йосифа Баковецького про передачу маєтків
Жидичинського монастиря о. Пахомію Оранському.
Володимир, року 1632, вересня 4.
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...Jozeph Mokosi Bakowiecki episkop Włodzimirsky y Brzesky
Wiadomo czynie y oznaymuie iz za przywileiem iego krol msci y za wolą przenawielebnieyszego
iego mci oyca Jozepha Welamina Rutskiego archiepiskopa metropolity Kiiowskiego Halickiego y wszytkiey
Rusi wstępuiąc na władyctwo Włodzimirskie y Brzesckie y biorąc tego władyctwa wszytkie dobra w swoią
possesią archimandryią Zydyczynską wielebnemu w Bodze iego msci oycu Pachomiu Oranskiemu ktory od
krola s. pamięci na to archimandrictwo przywiley otrzymał ze wszytkiemu folwarkami do tey archimandriey
nalezącemi ystotnie y rzeczewiscie według przywileiu iego kr msci w possesią y dzierzenie podawam tak
iako sam trzymał y tey possesy ex nunc zaraz od daty tego l[is]tu zrzekam sie resignuie y ceduie a possesią
pomienionemu iego mci oycu Pachomiemu Oranskiemu w dobra dwory folwarki wsi y wszelakie maiętnosci
w ludzie grunty jaziora stawy karczmy młyny y wszelakie dochody y pozytki danie czynsze podawam y [...]
stępuie nic w tych dobrach sobie y nikomu nie zostawuiąc iakoz za razem oczewiscie przez woznego ienerała
ziemskiego y dwu szlachcicow urzędowną intromissią wziąc pozwalam y na gruncie obięcia tey possesiey
bronic // nie mam na co dany ten moy iest list s podpisem własney ręki mey y pod pieczęcią moia takze s
podpisami rąk y pod pieczeciami ich ms oycow episkopow przy tym będących nizey podpisanych
Działo sie we Włodzimirzu roku tysiąc szesc set trzydziestego wtorego 7bra po nowemu czwartego
У того запису цεссии мεсцъ на притиснεнε пεчатεй наготованых сεмъ а подпис рукъ тыми
словы
Joseph Mokosi Bakowiecky epsp Włodzimirsky y Brzescky reservata rumatione według praw duchownych
mp.
Hieremiasz Poczapowsky episkop Łucky ręką własną
Meletius Smotricky archiepiskop Hierapolitansky ręką swą
Methodiusz Terlecky s Terla episkop Chelmsky y Belzky ręką
Mikołay Okorsky na swiadectwo
Fedor Bialostocky na swiadectwo
Marun Dombrowsky skarb: wol: ...

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 67, арк. 760-760зв.
№ 245

Лист митрополита Йосифа Рутського про передачу маєтків Володимиро-Берестейської
єпархії новопоставленому Володимирському єпископу Йосифові Баковєцькому.
Володимир, року 1632, вересня 4.
...Jozeph Welamin Rutsky z łaski bozey archiepiskop metropolita Kiiowski Halicki y wszytkiey Rusi
Wiadomo czynie y oznaymuie jz co po smierci przewielebnego w Panu [B]ogu niegdy oyca Joachima
Morochowskiego episkopa Wlodzimirskiego y Brzesckiego władyctwo to Włodzimirskie y Brzesckie dane mi
bylo w administratią od: s: pamięci jego krol m. pana naszego m // a potym conferowane iest przywileiem od
tegoz jego krol mci oycu Jozephowi Mokosieiowi Bakowieckiemu archimandricie zydyczinskiemu ktorego
ja z władze y zwierchnosci mey duchowney na tę episkopią confierowałem a jz dla waznych y wielkich zabaw
y spraw duchownych urzędu mego y Rzptey dotąd do odprawowania poswięcenia na tę episkopia przysc
nie moglem tedy teraz ziachawszy tu do miasta stolecznego y catedry tego wladyctwa według powinnosci
mey y wladze zwierchnosci mnie nalezącey pomienionego jego mci oyca Jozepha Mokosieia Bakowieckiego
archimandrytę zydyczynskiego od jego krol m: s: pamięci nominowanego y podanego episkopa na tę epspią
Włodzimirska y Brzescką introducowalem poswięcilem jz zwierchnosci moiey episkopem Włodzimirskim y
Brzesckim postanowiłem, władze według praw tak y duchownych sprawach onemu zleciłem y dobra wszytkie
do tego wladyctwa zdawna nalezące tak w Coronie Polskiey iako y w W x Litewskim lezące ystotnie y
zreczewiscie według prziwileiu jego krol m w possesią y dzierzenie po[da]wam tak iako po zesciu wielebnego
jego mci oyca Joachima Morochowskiego w administraciey swey za przywileiem jego krol m. trzymałem
y tey administraciey y possesiey ex nunc zaraz od daty tego listu zrzekam sie resignuie y ceduię a possesia
pomienionemu jego m oycu episkopowi w dobra miasteczka zamki dwory fołwarki wsi y wszelakie maiętnosci
w ludzie // grunty jeziora stawy karczmy młyny y wszelakie dochody y pozytki daniey czynszy podawam y
postępuie nic w tym dobrach sobie y nikomu nie zostawuiąc iakoz zarazem oczewiscie przez woznego jenerala
ziemskiego y dwu szlachciow urzędowną jntromisią wziąc pozwalam y na gruncie obięcia tey possesieu bronic
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nie mam cale ex nunc de facto wszelakie dobra y wlosci z zameczkiem stolecznym w miescie Wlodzimirzu
nazwanym władyczym y z cerkwią soborną w tym zamku będącą takze y z cerkwią soborną w miescie Brzesciu
Litewskim y zgola ze wszytkim nic nie wymuiąc iako sie w sobie ta episkopia Włodzimirska y Brzeska zdawna
ma pod władza zwierchnosc y przelozenstwo pomienionego jego m oyca władyki oddawaiąc na co dan y iest
ten moy list s podpisem własney ręki y pod pieczęcią moią takze s podpisami rąk y pod pieczęciami jch m
oycow episkopow przy tym będących nizey podpisanych
Działo sie we Włodzimirzu roku tysiąc szesc set trzidziestego wtorego 7bra p[o n]owemu
czwartego
У того запису цεссии пεчат притиснεная ωдна а мсцъ зас тεж на притиснεнε пεчатей наготованых
шεст а подпис рукъ тыми словы
Jozeph Welamin Rutsky metropolita Kiiowsky y wszytkiey Rusi reservata rumatione wedle pra[w]
duchownych
Hieremiasz Poczapowsky episkop Łucky ręką swą
Meletius Smotrisky archiepiskop Hieropolitansky ręką swą
Methodyusz Terlecky s Terla episkop Chelmsky y Belzky ręką
Mikołay // Okorsky na swiadectwo
Fedor Białostocky na swiadectwo
Marun Dombrowsky skarb wol. ...

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 67, арк. 761-762зв.

№ 246
Скарга колишнього архімандрита Жидичинського монастиря Никодима Шибинського на
єпископа Луцько-Острозького Ієремію Почаповського. Єпископ звинувачувався у незаконному арешті
Шибинського, та ув’язненні його протягом шести років у в’язниці Віленського монастиря Св. Трійці.

Луцьк, року 1632, вересня 6.

Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 652-656. Мова староукраїнська.
№ 247
Свідчення возного про введення єпископа Йосифа Баковецького у володіння маєтностями
Володимиро-Берестейської єпархії. Зазначається, що у Володимирському повіті єпископу було передано
соборну церкву із замочком у Володимирі, містечко Озеряни, а також села та маєтки: Шистове,
Біскупичі, Полупанщина, Шишковичі, П’ятидні, Микуличі, Хрипаличі, Федоровець, Біскупичі Студена
Вода, П’ятикорови, Купечів, Білашів, Ворона, Рокитниця, Грушева Волка, Сушибаба та Солотвин. У
Луцькому повіті єпископові передали маєтки Квасів та Городок.
Володимир, року 1632, вересня 11.
Року тисяча шεстсот тридцат второго
Мсца сεнътεбра ωдинадцатого дня
На врядε кгродском в замку Володимεрскомъ пεрεдомною Анъдрεεм Мисεвъским буркграбим
замку Володимεрского и книгами нинεшъними кгродскими старостинъскими становъши ωчεвисто
шляхεтный Анъдрεй Климъч[...]кий возный зεмский εнεрал воεводства Волынъского для записаня до
книг нинεшъних кгродских володимεрскихъ явънε и доброволънε зозналъ
Иж року тεпεр идучого тисяча шεстсот тридцат // второго мца сεнътεбра шостого дня маючи
при собε шляхεтных пановъ Стεфана Калинъского и Яна Ходεнεцкого сторону шляхту людεй добрых
собε до нижεй мεновитε написаноε рεчи и справы для болшого εε свεдεцтва ужитых и приспособлεных
на справе и потрεбε высоцε в Пану Богу вεлεбъного εго мл ωтъца Иωсифа Мокосεя Баковεцъкого з ласки
божоε прототрония εпископа Володимεрского и Бεрεстεйского будучи водлугъ привилεю ωтъ свεтоε
памεти короля εго мл пана нашого мл Жыкгимонта Трεтεго его мл ωтъцу Баковεцкому на εпископию
Володимεрскую и Бεрεстεйскую даного и за инътродукъциεю ωд высоцε въ Пану Богу прεвεлεбного
εго мл ωтъца Иωсифа Вεлямина Рутъского з ласки божоε и апостолскоε столицы архиεпископа
мεтърополиты Киεвъского и Галицкого и въсεε Руси администратора мεнованоε εпископии до книгъ
тутошъних кгродских володимεрских року и мца тεпεр идучих вышεй на актε мεнованых чεтъвεртого
дня ωчεвисто зознаного
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Пεрвεй тутъ в мεстε Володимεру въ цεрковъ соборную и в замочокъ εпископъский
прε нεй будучий такъ жε подданыε при той цεркви и на пεрεдмεстю Залужу въладычом
ωгородε мεшъкаючиε въ двор фолваркъ и сεло Шистово сεло и двор Бискупичи в сεло и
двор Полупанъсчизну въ сεло Тишъковичи въ сεло и двор Пятидни в сεло Микуличи въ
сεло Хрипаличи въ сεло Хвεдоровεц въ сεло фолваркъ и двор Бискупичи названыε Студεна
Вода и въ сεло Пятикоровы
А потом [на] завътрεε сεмого дня въ сεло фолваркъ и двор Купεчεв в сεло Суш...
въ сεло Билашовъ въ сεло Ворону въ сεло Рокитъницу въ сεло и двор Грушεвую Волку в
дворокъ и сεлцε Сушибабу въ сεло Солотъвинъ въ мεстεчко Ωзεряны
Апотом знову дεвятого [д]ня въ сεло фолъваркъ и двор Квасово въ двор и сεло
Городокъ въ повεтε Луцкомъ лεжачиε урядовънε моцю владзою и с повинности уряду
своεго возновъского εго мл ωтца εпископа Володимεрского въвεл въпровадил и увязалъ
и помεнεныε маεтъности вси до εпископии Володимεрскоε // налεжачиε зо въсими
пожитъками доходами и приналεжностями до рεалноε εго мл посεсии подалъ и поступил и
въ каждомъ зособна сεлε и мεстεчъку подданых всих до громады збираючи ωным абы ужε
ωд того часу εго мл ωтъцу εпископови Володимεрскому яко пану своему доживотъному
въшεлякиε послушεнъства и подданъства своεго повинности чинили полнили и ωддавали
росказавъши приказал
Которому таковому εго возного росказаню помεнεныε подданыε въсюды по всих
сεлах а ву мεстεчъку мεсчанε и жиды намънεй ни въ чом не спротивляючи и ωвъшεм
заразомъ во въсεм послушъными будучи што которому з них ωд урядниковъ его мл ωтъца
εпископа Володимεрского робити росказано было заразомъ на розные роботы пошεдши
ωныε робити почали и робили а ωнъ возный то въсε там такъ поряднε справивъши и εго мл
ωтъца εпископа в тых всих вышей мεнованых маεтностях прεз слуг и урядниковъ своих яко
въ своε власности волнε и свободнε рядячого и росказуючого зоставивъши и то въсε такъ
власнε и повъторε правъдивε быти признавъши просил абы εго тоε таковоε ωчεвистоε и
доброволноε зознанε принято и до книг записано было котороε εстъ принято и записано.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 67, арк. 771зв.-772зв.
№ 248
Свідчення возного про введення єпископа Йосифа Баковецького у володіння маєтками Дорогиничі,
Божанка, Яневичі та Щенюти, які є власністю Володимиро-Берестейської єпархії.
Володимир, року 1632, вересня 11.
Року тисяча шεстсот тридцат второго
Мсца сεнътεбра ωдиннадцатого дня
На вряде кгродскомъ в замку Володимεрскомъ пεрεдомною Анъдрεεм Мисεвъским
буркграбим замку Володимεрского и книгами // нинεшъними кгродскими старостинскими
становъши ωчεвисто возный εнεрал воεводства Волынского шляхεтный Миколай Закрεвъский
для записаня до книгъ нинεшъних кгродских володимεрскихъ явънε и доброволнε зозналъ
Иж року тεпεрεшънεго тисяча шεстсот тридцатъ второго мсца сεнътεбра ωсмого маючи
при собε шляхεтных панов Яна Росковъского и Корнила Жуковъского сторону шляхту людεй
добрых собε до нижεй мεновитε написаноε рεчи и справы для болшого εε свεдεцтва ужитых и
приспособлεных будучи ужитых εздилъ з высоцε прεвεεбънымъ въ Пану Богу εго мл ωтцомъ
Иωсифом Мокосεεм Баковεцкимъ εпископом Володимεрскимъ и Бεрεстεйским прототъроним
мεтърополии Киεвъскоε до сεла Дорогинич и сεла Божанки такъ жε и на завътрεε дня дεвятого
тогож мсца сεнътεбра εздилъ до сεла Янεвичъ и Счεнютина в повεтε Володимεрскомъ лεжачих
до владыцтва Володимεрского налεжачих там жε до тых добр Божанъки Дорогинич сам εго мл
ωтεц εпископъ приεхавъши и подданых до громады вεзвати росказавъши урядовънε прεз мεнε
возного и шляхту тыε добра в посεсию свою спокойнε и бεзъ вшεлякоε контрадикции ωбнялъ и
ωнъ возный с повинности уряду своεго εго мл в тыε добра въвязалъ и въпровадилъ
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А до добр Янева и Щεнютина з слугою ωд εго мл ωтъца епископа зосланым шляхεтным паномъ
Павъло[м С]тахорскимъ и с тоюж шляхтою тот жε возъный приεхавъши и подданых до громады
вεзвавъши урядовънε и спокойнε въ посεсию тые добра εго мл ωтъцу владыци подал и в оныε ввязал
што такъ а нε иначεй было правъдивε зознал и просил абы тая εго принята [и д]о книг записана была
которая εстъ принята изаписана.

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 67, арк. 772зв.-773.
№ 249
Лист короля Владислава IV про затвердження прав і привілеїв Православної Церкви в Речі
Посполитій. Поряд з іншим, зазначається, що Луцька єпископська кафедра має бути передана
православному владиці. Уніатський єпископ Ієремія Почаповський, що її займає, повинен залишити
кафедру та перенести свій осідок до Жидичинського монастиря. Після смерті Почаповського жоден
уніатський владика не має права носити титул єпископа Луцького.
Варшава, року 1632, листопада 1.
Текст у виданні:
MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 145-149. Мова польська.
№ 250
Лист єпископа Луцького Ієремії Почаповського до Папи Римського Урбана VIII про складне
становище, в якому опинилася Уніатська Церква після смерті короля Сигізмунда ІІІ. З розпачем пише
про намір польського уряду ліквідувати в Луцьку уніатську кафедру. Просить захисту й підтримки.
Варшава, року 1632, листопада 3.
Текст у виданні:
MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 149-150. Мова латинська.
№ 251
Протестація священика онуфріївського та крилошанина володимирської соборної церкви
о. Федора Гостиловського на підданих князя Юрія Заславського. За свідченням скаржника, князівські
слуги протягом тривалого часу спустошують сад Онуфріївського монастиря у Володимирі. Спроба
о. Гостиловського напоумити їх мала сумні наслідки — князівські слуги його жорстоко побили і ледь не
втопили в ополонці. Постраждав також парубок Давид, який у той момент був разом зі священиком.
Свідчення возного у цій справі.
Володимир, року 1632, грудня 9.
Року тисяча шεстсот тридцат второго
Мца дεкабра дεвятого дня //
На врядε кгродъскомъ в замъку Володимεръскомъ пεрεдо мъною Анъдрεεмъ Мисεвъским
буръкграбимъ замъку Володимεръского и книгами нинешъними кгродскими старосътинъскими
становъши ωчεвисто вεлεбный в Пану Богу ωтεцъ Тεωдоръ Гостилузъский свясъчεнникъ ωнофрεнъский
крилошанинъ цεръкви соборъноε Володимεръскоε ωдъ баръзо вεликого и ωкрутъного збитъя сεбε прεзъ
ωсобы нижεй мεнованыε баръзо хорый и лεдвε што толъко торха мовити могучий противъко уцтивым
Мисъкови Тягъликови ωтъцови и сыномъ εго двомъ ωному самому имεны и прозъвисъки добрε вεдомымъ
и знаεмымъ а Анъдрεεви Лопатъцε и Якимови слузε εго подъданымъ яснε ωсвεцоного кнεжати εго мл
Юря з Ωсътрога Жаславъского тужъ под Володимεромъ на воли названой Рылавицою мεшъкаючимъ
принъципаломъ и ихъ помочъникомъ самим з имεнъ и прозъвискъ добрε вεдомымъ и знаεмымъ з вεликимъ
жалεмъ свεтъчилъ и скаржилъсε ω то
Ижъ мεнованыε принъципаловε с помочъниками своими нε конъ[...]уючисε частократъным пεрεдъ
тымъ розъныхъ часовъ днεй и мисяцεв розмаитого дεрεва ωвоцового грушокъ яблонεй вишнεй чεрεшний
и сливъ въ манастырε цεркви святого Ωнофрия будучого кгвалъто[в]ънымъ и бεзправънымъ рубанъεмъ
алε умысълиε усадивъшисε на выпустошεнъε досчεнъту мεнованого манастыра дня вчорашънεго
ωсмого мсца // тεпεръ идучого дεкабра з власъного росказаня и посланя сыновъ своихъ ωдъ мεнованого
Тягълика сполънε с помεнεным Лопатъкою и инъшихъ помочъниковъ ихъ имъ самымъ добрε вεдомых и
знаεмыхъ: чоловика до килъканадъцати с колъ...мъ санεй просто чεрεзъ людъ до мεнованого манастыра
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для рубаня и пусътошεня ωного кгды скаръжачисε ω таковомъ ихъ посътупъку кгвалътовъномъ
и шкодε Цεръкви божоε вεдомостъ взявъши самъ толъко ωдεнъ с паробкомъ своимъ яко особа
духовная совитымъ покоεмъ права посъполитого и бεзъпεчεнъствомъ ωного будучимъ варованая
и убεзъпεчоная для самого толъко познаня ωсобъ шкоду чинячихъ мεнованой Цεркви божой и
упомънεня ωныхъ абы вжε ωд далъшого спустошεня помεнного манастыря попεрεстали скоро
толъко тамъ в манастыръ до нихъ приходилъ и приближалъсε тεды мεнованыε принъципаловε
сыновε Тягликовы Лопатъка з сълугою своим и помочъниками своими скаржачого сε самого
и паробъка εго кгвалътовънε и потужнε до нихъ сε кинувъши и пропомънεвъши боязни божоε
милосъти ближънεго срокгосъти правъноε и на станъ скаръжачого сε духовъный жадъного взгляду
и бачεня нε маючи // алε тоε всε лεгъцε собε важачи ωкрутнε и нεлютосътивε и нεмилосεръднε
скаръжачого и паробъка εго киями побили и поморъдовали а и тымъ сε εсчε нε конътεнтуючи
кгды скаржачий сε за тыми принъципалами и ихъ помочъниками яко могучи в тыε жъ троты
прεзъ людъ дос... мεнованого Тягълика дому ωповεдаючисε: на тыхъ помεненыхъ сыновъ и
сусεдовъ εго пришолъ и ωповεдалъсε тεды мεнованый Тягликъ мεсто принятия ωповεданя ωдъ
нεго на сыновъ и сусεдовъ своих ωного скаръжачого сε тымъ жε сыномъ и сусεдом своимъ на
рεку провадити казавъши утопити росъказалъ которого тыε εго сыновε и сусεды за таковымъ
εго росказанъεмъ на рεку до полонъки волокучи и знову другий разъ киями товъкучи и бючи
пεвънε бы были утопили бы нε ласка божая скаръжачого сε ωдъ того ихъ такового прεдъ сε взятя
ωкрутъного погамовала за чимъ мεнованыε принъципаловε таковым[ъ] своимъ кгвалтовънымъ
и нεпристойнымъ посътупъкомъ срокгостъ права посъполитого: знεваживъши и бεзъпεчεнъство
ухвалы капътуровоε зрушивъши в вины за то написаныε попали ω которыε з ними скаръжачий
правънε илε εму справа налεжати будεтъ чинити офεровавъшис на болшую вεру и подъпору тоε
таковоε скарги своεε шляхεтъного // Анъдрεя Климъчицъкого возъного εнεрала воεводъства
Волынъского на урядε пεрεдо мъною и книгами ωчεвисто ставилъ который для записаня до книгъ
нинешъних явънε и доброволънε зозъналъ
Ижъ року мсца и дня тεпεръ идучихъ вышεй на акътε мεнованыхъ за приданъεмъ моимъ
урядовымъ ωчεвисътымъ маючи при собε шляхεтъныхъ пановъ Флорияна Стεмъпεцъкого а
Бартъломея Сосънобкого сторону шляхъту людεй добрыхъ собε до нижей мεновитε написаноε
рεчи и справы для болъшого εε свεдεцътва и вεры ужитыхъ и приспособлεныхъ тутъ в мεсътε
Володимεру в дому ωтъца протопопа володимεръского в рынку стоячомъ въ которомъ на тотъ
часъ Станиславъ цεлюрыкъ мεшъкаεтъ будучи у скаржаючого сε раны битыε спухълыε синиε
кровъю натεкълыε и крвавыε пεръшую на носε з лεвого боку нεдалεко ωка крвавую другую такъ
жε крвавую с того жъ боку нижεй пεръшоε трεтюю с того жъ боку надъ ωком тεжъ крвавую
чεтъвεрътую посродъ головы крвавую рамε лεвоε битоε спухълоε: синεε кро[â]ъю натεкълоε руку
правую звεрху надъ долонεю збитую спухълую синюю и на той жε руцε на полъцу пεръшомъ ωдъ
вεликого на члонъку свмомъ рану крвавую // лεвую руку такъ жε звεръху надъ самою долонεю
синюю спухълую
А у паробка засъ скаржачого сε имεнεмъ Давыда посродъ головы рану битую кравъю
рамεлεвоε битоε синεε спухълоε кровъю натεкълоε на твари з лεвого боку рану синюю и крвавую
видεлъ и урядовънε ωглεдалъ и то ωд нихъ ωбудъву жε сε имъ тоε збитъε и змордованъе а самому
протεсътуючому сε и волочεнъε топити до полонъки ωдъвыжεй мεнованыхъ принъципаловъ и ихъ
помочъниковъ часу и способъомъ в протεсътации мεновитε написаными дεяло сε досътатεчънε
выразънε и рεтεлънε слышалъ и видεлъ што всε кгды такъ зозънаваючи правъдивε быти призналъ
тεды скаржачий сε просилъ абы то всε принято и до книгъ нинεшънихъ записано было што εстъ
принято и записано.

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 67, арк. 987-989зв.
№ 252
З актів св. Конгрегації Поширення Віри щодо різних подань єпископа Рафаїла Корсака. У пункт
№ 7 згадується про архімандрита Дерманського монастиря Мелетія Смотрицького, який «пише проти
схизматів».
Рим, року 1633, лютого 28.
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Текст у виданні:
MUH. — Romae, 1964. — Vol. I. — P. 13-14. Мова латинська.
№ 253
Лист короля Владислава IV про передачу в розпоряджєння православного єпископа ЛуцькогоОстрозького монастиря св. Миколая в Жидичині, а також маєтків Тернки та Теремне. За резиденцію
православному єпископові мала служити церква Пресвятої Богородиці у передмісті Луцька.
Краків, року 1633, березня 15.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 660-661. Мова староукраїнська.

№ 254
Лист короля Владислава ІV до коронного підскарбія Івана Даниловича про призначення
щорічної пенсії в розмірі двох тисяч злотих архімандриту Жидичинського монастиря о. Пахомію
Оранському.
Краків, року 1633, березня 16.
Władysław IV z łaski bozey krol polski wielkie xiąze litewskie
Ruskie pruskie mazowieckie zmudzkie inflantskie a swedzki gotski
Wandalski dziedny krol obrany wielki car moskiewski
Wszem wobecz y kozdemu zosobna komu to wiedziec nalezy a mianowicie wielmoznemu Janowi
Daniłowiczowi podskarbemu coronnemu, oznaimuiemy isz naznaczylismy wielebnemu oicu Pachomiuszu
Oranskiemu archimandricie zydyczynskiemu pensiey ñîroczney w skarbie naszem coronnym dwa tysiąca
złotych polskich do dalszey onemu provisiey albo inszey przez nas promotiey. Ktore to (premądze?) aby uprz
wa onemu wedle przywileiu naszego, na kazdą kwietną niedzielę teraz y na potem corok cale y zupełnie za
quitem iego dawał, iest to wola nasza. Co my wszystko przy rachunkach skarbowych uprz wa zawsze przyiąnc
gotowi iestesmy.
Dan w Krakowie dnia XVI mca marca roku Panskiego MDCXXXIII panowania krolestw naszych
polskiego y szwedzkiego pierwszego roku
Vladislaus Rex 					
Печатка			
... //

ІР НБУВ, ф. 160, № 781, арк. 1.

№ 255
Інформація митрополита Йосифа Рутського єпископові Рафаїлу Корсаку, який відправляється
до Риму, про ситуацію, яка склалася навколо Уніатської Церкви після смерті короля Сигізмунда ІІІ. У
пункті № 4 йдеться про рішення передати православним Жидичинський монастир. Згадується також
православна мурована церква в Луцьку.
Краків, року 1633, березня 16.
Текст у виданні:
MUH. — Vol. XI. — Romae, 1974. — P. 17-23. Мова латинська.
№ 256
Протестація архімандрита жидичинського Пахомія Оранського про захоплення слугами князя
Олександра Пузини монастиря св. Миколая в Жидичині. Напад стався в час, коли о. Пахомій Оранський
перебував у Кракові, на коронації короля Владислава IV. За свідченням архімандрита, князь Пузина
заволодів монастирем незаконно, оскільки не було дотримано юридичних формальностей при передачі
монастиря новому настоятелю.
Луцьк, року 1633, квітня 7.
Року тисеча шεстсотъ тридцат третего
Мсца априля семого дня
На вряде кгродскомъ въ замку εго кор мл Луцком передо мъною Анъдреεм Хоецким наместником
подстароства Луцъкого становши перъсоналитеръ прεвелебный в Пану Богу εго мл ксендзъ Пахомиушъ
Ωранский упривилиωваный архимандрита жидичинский протестацию свою в тыε слова писаную
подал
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Я Пахомиушъ Ωранъский архимандрыта упривиεваный жидичинъский сведчу и ωповедаю то
урядови нинешънему иж кгды намесникъ мой ωтецъ Лаврентий Смолницкий ωдεхалъ был з монастыра
Жидичинского на погребенε тела змерлого на тот час подданого жидичинъского, ωтецъ Давыд черънецъ
ш чεлядю1 εго мл князя Алекъсанъдра Пузыны армата ману кгвалтомъ и потугою въεхалъ в монастыръ
Жидичинский которого я державца былъ за привилиемъ кор εго млсти светое памети ив которой помененый
я ωтец Пахомиушъ Ωранский урядовне и правне през возного при двох шляхтичах и двох ωтцах на тот
час без жадное прешкоды интромитованы εстεм и былεмъ над то през тогож ωтца Давыда и слуг своихъ
менованый εго мл княз Алекъсандер Пузына ключи ωд велебъного ωтца Лаврентого Смолницъкого през
мене протестанъта εму полеценыε яко ωд монастыра церкви и ωд инших комор и охо[...]анъ и побралъ
ωтца менованого с товаришемъ εго словами // нεпристойными на славе и добрымъ меню шкодячими лаючи
выпудилъ и з монастыра вышъ помененого уступити примусил подданых до монастыра Жидичинъского
здавна приналежачих грозбою и кгвалътомъ нε чεкаючи ани часу ωбнятя ωд εго кор мл назначоного ани
дворанина ωд кор εго мл до тоε справы менованого под свою моцъ и владзу взялъ и подъбилъ а зъ моεи и
урядъника ωд помененого мене архимандрыты моци и посесии взялъ и выбилъ,
Кгдым я самъ зас, року тисеча шестсотъ тридцат третем дня семого априля зворочаючисе з
часливое коронации колоря εго мл хотелъ войти до монастыра Жидичинъского яко упривилиεваный до
своεго власною и добре перед тым урядовне инътромитованый яко посесор, помененый ωтецъ Давыд
чернецъ ворота и форъту казалъ замъкнути именемъ εго мл князя Алекъсандра Пузыны войстя в тотъ
монастыръ заборонилъ и не допустил ωтцов уже в манастыру которых был зоставилъ на своим метцу
εдучи до Кракова для ωдправованя набоженъства не засталъ
Ω што все т[а]къ ω заяхане монастыра кгвалтом и ω εксъпулсею ωтцов менованых забранε
ключовъ подданих под свою моцъ взятъе и недопушченъе мене самому зворочаючисе з Кракова войстя
до монастыра пεрешкоды и шк[о]ды наклады менованы протестансъ зоставует собе волное чинене
ширшеε протестации // и иншеε поданε деклярует се с тымъ изъ звышъ помененымъ εго мл князем
Алекъсандромъ Пузыною правне собе поступити на тот час прошу абы тая моя протестация занесеная
принята была и записана што ест принято и записано.

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 185, арк. 253зв.-254зв.
№ 257

Лист короля Владислава IV єпископові Володимиро-Берестейському Йосифу Баковецькому, в
якому сповіщається про надання монастиря Св. Спаса у Володимирі архімандритові жидичинському
о. Пахомію Оранському. У зв’язку з цим єпископові забороняється перешкоджати передачі монастиря
новому настоятелю.
Вільна, року 1633, липня 4.
Випис із актових книг володимирського гродського суду від 20 жовтня 1633 р.
... Władysław Czwarty z łaski bozey krol polsky wielkie xiąże litewskie ruskie pruskie mazowieckie
inflantskie zmudzkie y szwedsky gotsky wandalsky dziedziczny krol obrany car moskiewski
Wielebnemu Jozephowi Mokosieiowi Bakowieckiemu władyce Włodzimierskiemu y Brzesckiemu
wiernie nam miłemu łaskę naszę krolewską.
Wielebny wiernie nam miły monastyr pusty y opadly Swiętego Spasa w miescie naszym ktory zdawna był
w podawaniu nie ynszych tylko naiasnieyszych antecessorow naszych do inszey na potym przez nas naznaczony
residentiey wielebnemu w Panu Bogu oycu Pachomiemu Oranskiemu archimandrycie zydyczynskiemu ze
wszystkiemi przynaleznosciami iako do stateczney w przywileiu iest opisano naznaczylismy. Poglądaiąc aby
się większe nie działo spustoszenie tego monastyra ale chwała boża według fundatiey y obowiązki na kozdy
dzien od zakonnikow swiętego Bazilego była, odprawowana prze to miec chciemy aby wielebność twoia do
tey woli naszey stosuiąc się we Włodzimerzu podania tego monastyra Swiętego Spasa sam przez siebie nie
bronił ale tez y przez kapitulę tameyszą ynaczey dla łaski naszey nie czyniąc y s powinnosci swey
Dan w Wilnie dnia czwartego msca lipca roku panskiego tysiąc szesc seth trzydziestego trzeciego

1

Так в тексті. Має бути «с чεлядю».
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panowania krolewstw naszych Polskiego pierwszego Szwedskiego wtorego
У того унивεрсалу пεчат вεликая болшоε канцεлярии притиснεная а подпис рукъ εго кор мл а
писарскоε тыми словы
Vladislaus Rex
Paulus Koludzki SRM ...

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 68, арк. 960зв.
№ 258
Привілей короля Владислава IV жидичинському архімандритові о. Пахомію Оранському на
монастир Св. Спаса у Володимирі. Зазначається, що після передачі Жидичинського монастиря
православним о. Оранський лишився без церкви, при якій міг би мати пристойну резиденцію. З огляду на
це король надає йому Спаський монастир разом зі всіма його маєтностями, які з давніх часів тримали
у посесії його предки — пани Оранські. Єпископу Володимирському та київському воєводі забороняєтся
чинити перешкоди при передачі монастиря новому настоятелю.
Вільна, року 1633, липня 7.
Випис із актових книг володимирського гродського суду від 20 жовтня 1633 р.
...Władysław Czwarty z łaski bozey krol polsky wielkie xiąze litewskie ruskie pruskie mazowieckie
inflantskie zmudskie y szwedski godsky wandalsky dziedziczny krol obrany wielki car moskowsky
Oznaymuiemy wszem wobiec y kozdemu zosobna komu to wiedziec nalezy iż za po niewolnym
ustąpieniem z monastyra Zydyczynskiego wielebny ociec Pachomi Oranski archimandrita Zydyczynski
nie ma na ten czas mieysca takiego gdzie by przystoynie przy cerkwi residował y słuzby bożey pilnował
przestrzegaiąc my tego s powinnosci naszey krolewskiey aby ludzie duchowni Religiey Grreckiey
osobliwie ci ktorzy w uniey s Kosciołem swiętym Katholickim zostaią w pomnożeniu chwały bozey nie
ustawali y swoie mieysca gdzie by powinnosc // swoie odprawowali mieli naznaczamy iemu na ten czas
y daiemy dla residentiey w miesce naszym Włodzimierzy monastyr pusty Swiętego Spasa nazwany ktory
monastyr ze wszystkemi placami tak w miesci iako y na przedmiesciu rolami gruntami y ze wszystkiemi
ynszemi przynależnosciami do tegoż monastyra przynalezącemi iako iego przodkowie za przywileiami
naiasnieyszych antecessorow naszych trzymali pomieniony wielebny archimandryta żydyczynsky będzie
trzymał do ostatniego krysu zywota swego albo poki go ynakszym sposobem nie opatrzymy y na wyszcze
mieysce nie promowuiemy
daiąc mia przy tym wolnosc ruiny tego tam monastyra naprawic y nowy monastyr stanowic takze gdzie
by się o dobrach iakich do monastyra tego nalezących zeby w cydzych ręku były dowiedział onych prawnie
dochodzic y w posessię swoię obiąc co do wiadomosci wszytkich ktorym było należało donosząc osobliwe
wielebnego władyki Włodzimirskiego y urodzonego casztalana kiiowskiego starosty tamecznego chcemy to
miec y roskazuiemy aby w obięciu tego monastyra ni od koho zadney przeszkody nie miał ale wcale przy
prawie swoim za tym przywileiem naszym zachowany był dla łaski naszey tak iednak zeby pomieniony
archimandrita w uniey swiętey s Kosciołem Katholickim zostawał y zwierzchnosci Stolice Apostolskiey
podlegał na co dla lepszey wiary ręka się naszą podpisawszy peczęc coronna prycisnąc roskazalismy.
Dan w Wilnie dnia siodmego msca lipca roku panskiego tysiąc szesc set trydziestego rzeciego
panowania krolewstw naszych polskiego pierwszego szwiedskiego wtorego
У того привилεю пεчат вεликая болшоε канцεлярии притиснεна а подпис рукъ εго кор мл и
писарскоε тыми словы
Vladislaus rex
Paulus Koludzki SRM ...
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 68, арк. 959зв.- 960.
№ 259
Лист короля Владислава IV до князя Павла Курцевича з дорученням увести о. Пахомія Оранського
у володіння Володимирським монастирем Св. Спаса.
Вільна, року 1633, липня 9.
Випис із актових книг володимирського гродського суду від 20 жовтня 1633 р.
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...Władisław Czwarty z bożey łaski krol polski wielkie xze litewskie ruskie pruskie mazowieckie zmudskie
inflantski a szwedsky godsky wandalsky dziedziczny krol obrany car moskiewsky
Urodzonemu Pawłowi Kurcewiczowi wiernie nam miłemu łaską naszą krolewską urodzony wiernie nam
miły.
Pusty y opadły monastyr Swiętego Spasa w miescie naszym Włodzimierzu do inszey na potym przez
nas naznaczoney residentiey wielebnemu w Pa[nu] Bogu oycu Pahomiemu Oranskiemu archimandrycie
zydyczynskiemu naznaczylismy teraz ze wszystkiemi przynależnosciami iako dostateczniey w przynależnosciami
iako dostateczniay w przywileiu iest opisano poglądaiąc aby się większe nie działo spustoszenie tego
monastyra ale chwala boża według fundatiey y obowiązku na kożdy dzien // od zakonnikow swiętego Basilego
Religiey Greckiey pod unią będących była odprawowana przeto miec chcemy aby wierność twoia do miasta
naszego Włodzimierza po wzięciu tego listu naszego bez zadney odwłoki y dillaty ziachał y tam ten monastyr
pomieniony Swiętego Spasa s przynależnosciami iego wszystkiemi tak temi ktore są w miescie iako też y
gdzie by kolwiek się znaydowali y w possessią pomienionemu wielebnemu oycu Pachomiemu Oranskiemu
archimandrycie zydyczynskiemu podał ynaczey dla łaski naszey nie czyniąc
Dan w Wilnie dnia dziewiątego msca lipca roku Panskiego tysiąc sześć seth trzydziestego trzeciego
panowania krolewstw naszych polskiego pierwszego szwedskiego wtorego
У того листу пεчат вεликая болшоε канцεлярии притиснεная а подпис руки εго кор мл и писарскоε
тыми словы
Vladislaus Rex
Paulus Koludzki SRMttis...

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 68, арк. 961зв. — 962.
№ 260
Свідчення королівського дворянина князя Павла Курцевича про введення жидичинського
архімандрита о. Пахомія Оранського у володіння Володимирським монастирем Св. Спаса та його
маєтностями. Серед останніх згадуються: с. Янів, грунти Радочиж, Спасчизна, а також поле із
сіножаттю під Острівцем.
Володимир, року 1633, жовтня 20.
Року тисεча шεстъсотъ тридцεтъ трεтεм
мисяца ωктобра двадцатого дня
На врядε кгродскомъ в замку εго кор мл Володимεрскомъ пεрεдомъною Андрεεмъ Мисεвским
буркграбимъ замъку Володимεрского и книгами нинεшними кгродскими старостинскими становши
ωчεвисто урожоный εго мл княз Павεл Курцεвич яко дворанин εго кор мл будучи добрε здоровый на
тεлε и умыслε доброволнε зознал
Иж ωн року и мсца тεпεрεшнεго вы[шε]й на актε мεнованых впрод вчорашнεго дня
ωсмнадцатого за листом и росказанεмъ εго кор мл водлуг привилεю ωд εго кор мл пна нашого
милостивого въ Бозε прεвεлεбному ксεндзу εго мл Пархомиушови Ωранскому архимандритови
жидичинскому игумεнови спаскому на манастыр и цεрковъ Свεтого Спаса тутъ у Володимεри
будучиε и вси εго // приналεжности року тогож тεпεрεшнεго вышεй на актε мεнованого мца
ωктобра дня даного при вεлю людεй зацных с кола рыцεрского под час εлεкции подкоморскоε за
унивεрсаломъ εго кор мл до всих ωбыватεлεвъ воεводства Волынского писаного на то дεпутованых
прεз возного εнεрала воεводства Волынского шляхεтного Ивана Мойсεцкого и шляхту при нεмъ
будучую с повинности своεε на сεбε ωд εго кор мл вложоноε тотъ то прεрεчоный манастыр тутъ у
Володимεру будучий зω всими подъдаными и приналεжностями до нεго прислухаючими и цεрковъ
Свεтого Спаса помεнεному ксεндзу εго мл архимандритε жидичинскому яко εму налεжачий, ωд εго
кор мл конфεрованый и даный
А потом тогож року и мсца дня дεвεтнадцатого сεло и двор Яновъ в повεтε Володимεрскомъ
лεжачоε такъ жε поля сεножати и дубровы называючиε Радочиж Спасчизну такъ жε полε и сεножат
под Ωстровцεмъ лεжачиε ωд вεлεбных в Бозε ωтцовъ доминикановъ володимεрскихъ замεною
за кгрунты пεвныε до манастыра того жъ Свεтого Спаса налεжачиε даныε и то всε здавна до
прεрεчоного манастыра прислухаючиε прεз возного εнεрала воεводства Волынского шляхεтного
Яроша Шεпεлεвича и шляхту при нимъ будучую зω всими поддаными пожитками и приналεжностями
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до спокойноε посεссии уживаня и диспозиции урядовнε подалъ из рамεня и росказаня εго кор мл в
тот манастыр цεрковъ сεло и подданыε вси кгрунты и приналεжности εго прεрεчоного ксεндза εго
мл архимандриту жидичинского въвязал и интромиттовал послушεнство вшεлякоε подданымъ до того
манастыра налεжачимъ абы мεнованому ксεндзу εго мл ωддавали полнити и ωддавати приказалъ и в
спокойной поссεссии такъ того манастыра и цεркви яко и всих добръ до нεго налεжачих зоставивши и
то мεноваными возными и шляхтою, тамъ на тот час будучою ωсвεдчивши с тамъ тол ωдεхал
И того всεго таковою атεстациεю интромиссии и поданя того манастыру цεркви и добръ до них
налεжачих ωчεвисто и устнε признавши просил абы то всε принято и до книгъ нинεшнихъ записано
было што всε за принятεмъ моимъ урядовымъ εст записано

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 68, арк. 962-962зв.
№ 261
Протестація архімандрита жидичинського о. Пахомія Оранського на протиправні дії членів
Володимирської капітули. За свідченням скаржника, протопоп о. Григорій Лозовицький, о. Богдан
Залузький та о. Тимофій Симонович 18 жовтня 1633 р. намагалися перешкодити введенню його у
володіння монастирем Св. Спаса у Володимирі. При цьому о. Пахомія Оранського та ченця-василіанина
о. Євгенія Каменецького, який знаходився при ньому, було зневажено та пошарпано.
Свідчення возного про огляд подертого одягу на обох вищезгаданих отцях.
Володимир, року 1633, жовтня 20.
Року тисεча шεстъ сот тридцεтъ трεтεго
Мисяца ωктобра двадцатого дня
На врядε кгродскомъ в замку εго кор мл Володимεрскомъ пεрεдомною Андрεεмъ Мисεвскимъ
буркграбимъ замъку володимεрского и книгами нинεшними кгродскими старостинскими пεрсоналитεр
становши прεвεлεбный в Бозε ксεндзъ εго мл Пахомиушъ Ωранский архимандрита жидичинский
имεнεмъ своимъ и имεнεмъ вεлεбного ωтца Σвгεниуша Камεнεцкого законника Свεтого Базилεго
при нεм будучого солεнитεр а згола жалоснε протεстовал сε и ускаржалъ на противъко вεлεбным
ωтцомъ Грεгорому Лозовицкому протопопε володимεрскому свящεникови ивановскому Богданови
Залузскому свящεнникови увεдεновскому и Тимофεεви Симоновичови εкъклεзиаршε яко сε ωн зовεт
ω то
Ижъ прεрεчоныε ωсобы нε ωглεдаючис [нич]ого на вины в правε посполитомъ яко и духовномъ
суровε ωписаныε ани на привилεй и листы εго кор мл пана пана1 нашого мл про сакросанкто на
кождом месцу и пляцу ωбсεрвованыε быти мают такъ теж на стан протεстуючого сε законничий
и преложоный архимандричий в року тεпεрεшнεмъ вышъшεй на актε // мεнованыхъ ωсмнадцатого
дня кгды урожоный εго мл княз Павεл Курцевич яко дворанин εго кор мл за листомъ и росказанемъ
εго кор мл водлуг привилεю εго кор мл протестуючому сε манастыр и церковъ заложεня Святого
Спаса тутъ у Володимεри будучиε а помεнеому ксεндзу εго мл архимандрите жидичинскому ωд εго
кор мл даный и конфεрованый ад пацификам поссεссии ωнεм подавал теды прεрεчоныε ωтцовε
до того манастыра мεнованого припадши при самых дверах церковных такъ самого εго мл ωтца
архимандриту яко и законника помεнεного при нεм будучого при згромажεню велю людεй зацных
под час εлεкции подъкоморскоε з кола рыцεрского за универсаломъ εго кор мл до всих ωбыватεлεй
воεводства Волынского писаного дεпутованых и инших розъныхъ ωсобахъ нεвиннε и нεслушнε и
нεпристойнε шарпали потручали и ωд тоε церкве помεнεноε протестуючому сε конфεрованый
εму налεжачий ωдпыхали капутиллюмъ законноε на протεстуючом пошарпали а на законнику при
протестуючомъ будучомъ всю мантию подεрли и стан их духовный законничий тым шарпанεм и
потручанεмъ яко тежъ словами усчипливыми золжили и знεважили и то такъ зробивши с там тол с
триумфом ωдошли
Ω то всε прεрεчоный εго мл ксεндзъ архимандрита жидичинский итерумъ атъкве итерумъ
противко ωсобомъ вышей менованымъ ωсведчивши сε на верификац[ию] тоε пртоεстации своεε
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ставил возного εнεрала воεводства Волынского шляхεтного Ивана Мойсецкого который персоналитер
передомною стоячи устне и доброволне зознал
Ижъ ωнъ року и мсца теперешнεго вышей на акте менованых ωсмнадцатого дня маючи при
собе шляхту людεй добрых пановъ Криштофа Ситынско[го] и Яна Мокрыцкого был на справе и
потребе вεлεбных ксεнжи их мл Пархомиуша Ωранского архимандриты жидичинского и Σвгεниуша
Каменεцкого законника свεтого Базилεго тут в манастырε Свεтого Спаса будучи за ωказанемъ
преречоного ксеεндза εго мл // архимандриты жидичинского впрод у самого видил капутиллюмъ
законноε барзо пошарпаноε а потомъ у помεнεного ксεндза Камεнεцкого мантию на нεмъ подεртую
котороε таковоε пошарпане и при томъ потручанε и зневажεне меновали собе быти сталоε и за даноε
ωд велебных ωтцовъ Грегорого Лозовицкого Богдана Залузского и Тимофεя Симоновича дня тогож
вышεй менованого в манастыре Спаскому тутошнем што за приданемъ моим урядовым ωглядал и
таковую реляцию учинил а εго мл ксεндзъ Ωранский дбы такъ протестация яко и тая реляция возного
принятыε и до книг нинεшних записаны се были просил што я уряд принявши и записати εстли
сказал и εст записано.

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 68, арк. 964-965.
№ 262
Протестація членів Володимирської капітули (протопопа о. Григорія Лозовицького,
оо. Богдана Залузького та Тимофія Симоновича) з приводу протиправних дій князя Павла Курцевича,
жидичинського архімандрита о. Пахомія Оранського та деяких інших шляхтичів Володимирського
повіту. Як свідчать скаржники, жидичинський архімандрит незаконно отримав королівський привілей
на монастир Св. Спаса у Володимирі і тим самим порушив давні права на нього Володимирської
капітули. Коли ж вищезгадані отці намагалися не допустити незаконного введення у володіння
монастирем о. Пахомія Оранського, слуги та гайдуки, які були при ньому, жорстоко побили їх та
відібрали всі документи на право володіння храмом Св. Спаса. За свідченням скаржників, прихильники
жидичинського архімандрита силою захопили вищезгаданий монастир. При цьому Св. Сакраменти,
які зберігалися у храмі, було зневажено, а церковне майно і начиння — розграбовані. Свідчення возного
у цій справі.
Володимир, року 1633, жовтня 20.
Року тисεча шεстъ сотъ тридцεтъ трεтεго
Мисяца ωктобра ωсмнадцатого дня
На врядε кгродскомъ в замъку εго кор мл Володимεрском пεрεдомною Анъдрεεмъ Мисεвскимъ
буркграбимъ замъку Володимεрского и книгами нинεшними кгродскими старостинскими становши
ωчεвисто вεлεбныε в Пану Богу их мл ωтцовε Грεгорый Лозовицкий протопоп Тимотεушъ Симанович
εкъклεзиарха Богдан Залузский писар капитулный капитула цεрквε головноε катεдралноε Володимεрскоε
прεнасвεтшоε Панны Марии Прεчистоε Богородици заразомъ по кгвалтовъномъ настю прεз нижεй
мεнованыε ωсобы принципалы и комъпринцыпалы на цεрковъ Святого Спаса в мεстε Володимεру на
Владычой Горε на кгрунтε εпископскомъ тутъ нεдалεко цεрквε катεдралноε будучою по зкгвалчεню
тоε цεркви и по ωкрутномъ побитю и помордованю ωных при той цεркви кгды кгвалтовного а правε
своволного и нεслыханого а низвычайного в нεбытности εго мл ωтца εпископа Володимεрского
пастыра того мεста постεрεгаючи юрисдикции εго мл εпископскоε и тεжъ фундации права и поссεсии
своεε спокойноε привилεями святоε памяти прεдεцεссоровъ их мл ωтцовъ мεтрополиты и εпископовъ
Володимεрских наданых и привилεεмъ короля εго мл утвεржоных и завартых наистя и ωпъпримованя
правънε и урядовнε сами тилко ωсобы протεстантεсъ з вознымъ и шляхтою боронили жалоснε с
плачεмъ и зω лзами выляными и з вεликимъ утрапεнεмъ и нарεканεмъ протεстовали сε и солεнитεр
свεдчили противко урожонымъ их мл паномъ Павлови Курцεвичови Михайлови Ωранскому Миколаεви
Кисεлεви Павлови Рондзинскому Якови Корбултовви Якубови Ωранскому и вεлεбному εго мл ωтцу
Пахомиушо[ви] Ωранскому законникови рεкгулы святого Василя Великого противко которому волъноε
чинεнε иншоε ωсобноε протεстации и попартя их мл протεстуючих сε ин форо спиритуали в цалε и моци
зуполной зоставуют и заховуют яко сполнымъ принципалом и комъпринципаломъ учинку и поступку
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кгвалтовного нижεй мεновитε выражоного и достаточнε ωписаного свεдчили ωповεдали и скаржили сε
ω то
Ижъ // мεнованыε их мл вси сполнε ωсобы сполною и взаεмъною радою и намовою мεжи
собою намовивши и нарадивши сε на выконанε кгвалтовного учинку нижεй спεцификованого
ничого нε ωглεдаючися на срокгост права посполитого и винъ в нεмъ написаных тудεй тεжъ
ничого нε дбаючи и нε рεспεктуючи на бεзпεчεнство и повагу сεймику εлεкции подкоморого
володимεрского дня вышεймεнованого ωсмнадцатого мца ωктобра тут у Володимεру въ
цεркви катεдралной ωдправовуючого сε алε то всε лεгцε собε важачи моцно и кгвалтовнε
в килку дεсят под сто члвεка рукою збройною на цминтар и цεрковъ Прεмεня Панского а
водлуг посполитого назвиска Свεтого Спаса названую вышεй мεнованую у Володимεри
будучую з слугами и помочниками своими гайдуками и иншшою чεлядю собε самымъ
имεны и прозвиски добрε вεдомыми и знаεмыми нашεдшиничого нε рεспεктцючи такъ на
мεсцε Пану Богу посвεщоноε яко тεж и ωсобы скаржачих духовныε тамъ на той час при
той цεркви будучиε и з справами привилεями своими собε на тую цεрковъ и манастыр ωд
свεтоε памεти зωшлых εго мл ωтца митрополиты Киεвского Галицкого и всεя Руси εпископа
Володимεрского и Бεрεстεйского Ипатия Потεя такъ жε на яснεйшого короля εго мл Жикгимонта
Трεтεго тудεж ωд яснεвεлεбного εго мл ωтца Иωсифа Вεлямина Рутского тεпεрεшнεго
архиεпископа митрополиты Киεвъского Галицкого и всεя Руси з пεвных услуг и повинностεй
капитулныхъ цεрковныхъ надаными уфундоваными и потвεржоными ωдзываючи сε и εсли
бы кто колвεкъ з их мл выжεй мεнованыхъ ωсобъ з якимъ колвεкъ правомъ своимъ ад малε
наррата новоупрошонымъ до помεнεного манастыра и цεрквε войстя и поссεссии въ ωную
аффεктовати хотεлъ и усиловалъ правами привилεями своими пεршими старыми давными
такового войстя и поссεссии кождому з их мл правнε и слушнε боронячиε нε допусчаючиε и
ωдзываючиε ничого нε дбаючи и нε рεспεктуючи прεз слуг и помочниковъ своих гайдуковъ и
иншоε чεляди их мл вышεймεнованыε принципаловε и комъпринципаловε вышεй мεнованых
ωтца протопопу ωд двεрεй помεнεноε цεркви кгвалтовнε ωдопхнувши ωдны з них пястями
другиε ωбухами и чимъ толко хто моглъ пошийкуючи в пεрси по[...]тε плεчах и руках збили
змордовали, а ωтца εкъклεзиарху который яко власный прεзвитεр ωдъ яснε вεлεбного εго
мл ωтца архиεпископа митрополиты Киεвского Иωсифа Вεлямина Рутского въ ωн часъ
адъминистратора εпископства Володимεрского упривилεεваный до тоε цεрквε // Свεтого
Спаса посвεщоный и поданый кгды право на тоε мεсцε инвεституру и посεссию свою на
писмε показовалъ и за самый ланцех у двεрεй цεрковных тримаючисε ωдбитя ωтвартя замку
и войстя кгвалтовного боронилъ тεды впрод пястю в лεвый бокъ ωкрутнε был ударεный а
потомъ в тыл головы и каркъ такъ жε пястю и по хрибтε ωбухами толкучи кгвалтовнε ωд
двεрεй цεрковных ωдопхнувши збили змордовали
А до двεрεй цεрковных цεркви Свεтого Спаса вышъпомεнεную колодки ωдбиваючи
што вεрификуючи ключε ωд замъку тоε цεрквε на уряд положилъ а ωни колодки и ланцухи
поωдбиявши и поωдсεкавши внутрный замок вытрихами ωдмыкали и ωбухами ωдбияли а
кгды добыти сε нε могли тεды εго мл пан Михал Ωранский ωдεн з мεнованых их мл пановъ
принципаловъ и комъпринципаловъ в тыл тоε цεрквε за ωлтар забεгши и драбину до ωкна
гайдукомъ приставити казавши крату жεлизную ωбухами поωдсεкавши ωкно ωболону
шклянную в нимъ будучую выбивши и выламавши до ωлтара тоε цεрквε тымъ ωкномъ ωдного
з помоцниковъ своих зпустил который двεри цεрковныε замъкомъ внутрънымъ замкнεныε
ωдтворотивши тых всих вышъмεнованых принцыпаловъ и комъпринципаловъ собε сполных до
мεнованоε цεрквε впустил и въпровадил которыε вси купою з вεликимъ барзо гукомъ галасомъ
и траскомъ бεз жадного намεншого ушанованя и рεверεнции цεркви Божоε и прεнасвεтших
Сакрамεнтовъ тамъ на ωлтару будучихъ вшεдши што колвεкъ толко в той цεрквε мεнованой
такъ книг яко срεбра золота въ кεлихахъ крижах и инших ωхεндозствах цεрковных такъ жε
апъпаратовъ было сшто всε часу права ωсобнымъ рεεстромъ поряднε и достатεчнε прεз
жалуючих сε дεкляровано будεт кгвалътовнε и бεзъправнε побрали
Которого кгвалтовного такового забраня мεнованых апъпаратовъ и ωхεндозствъ въ срεбрε
бεломъ и злоцистомъ такъ жε книг тоε цεрквε кгды скаржачий сε за мεноваными принципалами и
комъпринципалами до мεнованоε цεрквε втиснувшисε и вшεдши ωнымъ боронили тεды з росказаня
ωчεвистого власного всих их мл чεляд и гайдуки впрод словами усчипливыми а потомъ и рукою

215

на протεстуючих сε кинувши пястями въ бокъ и торчанεмъ за волосы з головъ и бород
дεспεктовали и ωдному з протεстуючих сε ωтцу Богданови писарови капитулному бороду
сродзε выторчали чимъ сε их мл вышεй мεнованыε принцыпаловε и комъпринципаловε
// нε контεнтуючи сε на ωстатокъ кгды жалуючий ωтεц протопопа з коллεкгами своими
протεстуючими сε тую ж што и пεрвεй фундацию конфирмацию розныε права и привилεя
показуючи боронилъ и нεмалый фастωкул того маючи показовалъ тεды кгвалътовнε з рукъ
то всε выдεрли и до сεбε взяли а самых повторε кгвалътовнε з цεрквε битεмъ ωбухами и
пястями выпхнули и побили разы на тεлε их синиε крвавыε задали и тую мεнованую цεрковъ
таковымъ способомъ нεпристойнε зкгвалтили и далшиε похвалки и ωдповεди явънε въ голос
на здоровε протεстантовъ што противко праву посполитому статутомъ и конституциωм ω
бεзпεченствε цεрквεй божих мεсцъ свεтыхъ и ωсобъ духовных постановлεнымъ помεнεныε
ωсобы свεцкиε а ωтεц Пахомий Ωранский яко законник и каплан правом и уставомъ
цεрковнымъ который на уближεнε и зкгвалчεнε юрисдиции εго мл ωтца εпископа так
наступил учинили и вины на таковых ωписаныε попали.
Ω которую виωлεнцию цεрквε мεсца свεтого побитε помордованε правъ и привилεεвъ
справъ розных и забранε рεчεй цεрковных так жε ω пεрεхвалки и ωдповεди на протεстуючих
сε и ω шкоды за тымъ походячиε такъ противко ωсобомъ свεцкимъ ин форо комъпεтεнти яко
из ωтцεмъ Ωранскимъ въ судε духовномъ чинити ωфεровали сε а ижъ ωд тых жε помεнεных
ωсобъ засилы нε толко наздоровε ωсобъ са тых протεстантовъ алε тεжъ и на то похвалки и
ωдповεди жε и добра фундации их капитулноε з которых ωни повинности духовныε и услуги
цεрквε катεдралноε водлуг ωбликгации на них ωд фундаторовъ вложоноε ωдправуют ωнымъ
кгвалтовнымъ способомъ наεздами ωдбεрати мают под прεтεкстомъ яких ся ад малε наррата
з канцεллярии короля εго мл прεз ωтца Ωранского вынεсεных листовъ и мандатовъ (ω
которых кгды протεстантεсъ тεпεрεшниε возмут вεдомост досконалшую нε занεхают такъ
яко имъ право укажεт поступити с кождымъ таковымъ который бы на права их и на поссεсиε
спокойныε наступуючи мεлъ якиε ωтримывати адъ малямъ информациωнεмъ противныε
привилεя албо рεскрипта и ωных ин пацифика поссεссиωнε бонорумъ за тымъ турбовати)
тεды протεстантεсъ постεрεгаючи ин дεминитатεмъ суамъ такъ жε интεкгритатεмъ правъ
своих и фунъдушовъ капи[ту]лныхъ и спокойноε поссεссии своεε добръ Янова и инших
всих приналεжностεй у фундации своεй в правах и диспозициях своих которых аж до тол
заживают дε нуллитатε всεго што колвεкъ бы прεз ωтца Ωранского любо прεз кого колвεкъ
иншого имъпεдиюючи ωных ωтримано было протεстовали сε а нε мнεй // тεжъ свεдчили
сε ω вшεлякиε шкоды которыε бы за турбациεю и наступованεмъ на права и на поссεссию
их албо направлεных ωд нεго яких колвεкъ ωсобъ поносити мεли. Ω што всε волноε чинεнε
инших ωсобных протεстаций такъ жε и тоε тεпεрεшнεε волную поправу имεли ωрацию в
чомъ бы толко потрεба указовала и право посполитоε позваляло их мл протεстантовε вцалε
и въ зуполной моци собε заховуют и зоставуют.
А на тот час инъ вεрификациωнεмъ прεмисорумъ шляхεтного Анъдрεя Климъчицкого
возного зεмского εнεрала воεводства Волынского на врядε пεрεдо мною и книгами ωчεвисто
ставили который в моц вεрност зознаня своεго для записаня до книг нинεшних кгродских
володимεрских стоячи ωбличнε на врядε пεрεдо мною и книгами явнε и доводнε зозналъ
Ижъ року тεпεрεшнεго тисεча шεстсот тридцεт тεтεго мца ωктобра дня ωсмнадцатого
тут у Володимεри на цминтару Свεтого Спаса за приданεмъ моимъ урядовымъ ωчεвистымъ
маючи при собε щляхεтных пановъ Сεмεна Борятинского и Вавринца Боровъского сторону
шляхту людεй добрых будучи при томъ всεмъ кгвалтовномъ и бεзправномъ прεз их мл
вышмεнованых принцыпаловъ и комъпринципаловъ слуг помочниковъ гайдуковъ и чεляди
розноε их найстю на цεрковъ Свεтого Спаса тутъ у Володимεри колодокъ ланцуховъ по
ωдсεканю крат ωкон у ωлтара цεркви Свεтого Спаса по ωдсεканε побитε и поламанε ωтца
протопопы и ωтца εкълεзиархи такъ жε ωтца Богдана писара капитулного раз при двεрах
цεрковных а другий раз у в самой цεркви и ωлтару битε пястями и ωбухами пошийкованε
торчанε за волосы на головε и за бороды книг срεбра апъпаратовъ и инших ωхεндозствъ
цεрковъных побраню фунъдушовъ привилεεвъ конфирмаций и инших мунимεнтовъ нεмалый
фастикулъ их мл ωтцомъ капитулε до тоε цεркви налεжачихъ которыε ωни дεдукуючи
фунъдацию ωправную поссεсию свою в тую цεрковъ и добра до нεε налεжачиε показовали
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и ωными сε з ωсвεдчεнεмъ мною вознымъ и шляхтою боронили з рукъ у ωтца протопопы
выдартую из цεрквε помεнεноε Свεтого Спаса кгвалтовным выбитю выпрнεню и выгнаню
ωтца протопопы ωтца εкъклεзиархи ωтца Богдана писара капитулного прεз их мл вышъ
мεнованых самъ ωбεцнымъ и притомънымъ с помεнεною шляхтою был и то всε ωчима своими
што сε вышεй в протεстации дос[...]тεчнε выразило видилъ и за указыванεмъ их мл ωтцовъ
капитулы мεновитε у ωтца протопопы на плечах и хрибтε разовъ три битых напухлых и кровю насεдлых
пεрси зас пястями столчоныε впухлыε, а у ωтца εкъклεзиархи ровъно з ухомъ левымъ разбитый ωдεн
каркъ спухлый волосы на головε поторчаныε и на плεчахъ битых разовъ синих пят. У ωтца Богдана
// писара твари половица счока лεвая збитая тухлая и на той жε сторонε борода значнε выторчоная
горстъ волосовъ урядовнε ωглядалεмъ и на то всε кгды тыε ωсобы духовныε з вεликою знεвагою ганбою
утрапεнεмъ а згоршεнεмъ вεлю битыε были и якиε погрозки похвалки на здоровε и ωдповεды на тых
жε ωтцовъ ωд вышъмεнованых их мл слышалεмъ и ωчима своими з шляхтою помεнεною патрилεмъ
и мною вознымъ и шляхтою всε то ωсвεдчоно урядовънε было што всε такъ власнε помεнεный возный
правдивε быти повεдаючий и зознаваючий призналъ тεды их мл протεстуючиε сε просили абы тая εго
рεляция и всε принято и до книгъ нинεшнихъ записано было што εстъ принято и записано.

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 68, арк. 957-959зв.
№ 263
Протестація ченця-василіанина о. Євгенія Каменецького від імені жидичинського архімандрита
о. Пахомія Оранського з приводу протиправних дій Володимиро-Берестейського єпископа о. Йосифа
Баковецького. За свідченням скаржника, о. Пахомій Оранський мав королівський привілей на монастир
Св. Спаса у м. Володимирі, яким, як ігумен, законно володів. Однак єпископ о. Йосиф Баковецький не
рахуючись із цим, 19 листопада 1633 р. наслав на монастир озброєних слуг і захопив його. При цьому
було розграбоване монастирське майно та скривджено монастирських підданих. Самого о. Євгенія
Каменецького при цьому жорстоко побили, відібрали 50 злотих і за наказом єпископа кинули до в’язниці.
Свідчення возного у цій справі.
Володимир, року 1634, січня 10.
Року тисεча шεстсот тридцат чεтвертого
Мсца гεнвара дасятого дня
До уряду и книг тутошних кгродских старостинских володимεрских до мεнε Андрεя Мисεвского
буркграбεя замк[у] Володимεрского пришεдши ωбличнε вεлεбный ωтε[ц] ∑вгεниуш Камεнεцкий
законник рεкгулы святого Василя яко пεрεд тым зараз по моцном и кгвалтовном взятя монастыра
тутошного Святого Спаса то εст в року // близко прошлом тисεча шεстсотъ тридцат трεтεм мсца
ноябра двадцат второго дня словнε ωповεдал сε и въскаржалъ такъ и тεпεр знову прихиляючис до того
мεнованого ωповεданя своεго словного и ωного εли цидуючи εт ин парата копия подаючи имεнεм в
Бозε вεлεбного ωтца Пахомεго Ωранского номината архимандрицтва Жидичинского игумεна монастира
володимεрского Святого Спаса названого на противко высоцε в Пану Христусε εго мл ωтцу Иωсифи
Мокосεεви Баковεцкому владыцε Володимεрскому и Бεрεстεйскому и противко вεлεбным ωтцам
Григорεви Лозовицкому протопопε Тимотεушови Шимановичови εклεзиаршε и Богданови Залузъкому
писарови капитулъному цεркви катεдралноε володимεрскоε з вεликим жалεм а згола плачливε
протεстовал сε и свεдчил ω то
Иж ωни в року прошлом тисεча шεст сотъ тридцат трεтεго мца ноябра дεвεтнадцатого дня
то εст εго мл ωтεц Иωсифъ Мокосий Баковεцкий владыка Володимεрский намовившис взаεм сполнε
и ωдностайнε з мεноваными ωтцами з капитулою своεю вышъмεнованою Володимεрскою присылал
до протεстуючогося по килка крот ωтцовъ духовныхъ на имя ωтца Прокопия Хмεлεвского маистра
школы володимεрскоε и ωтца Лаврεнтия Смолницкого росказуючи εму абы до нεго пришол который то
протεстансъ будучи в том монастыру ωд вεлεбного ωтца Пахомεго Ωранского номината архимандрицтва
Жидичинского которому εго кор мл помεнεный монастыр Святого Спаса конфεровати и [пр]ивилεεм своим
ωному конфирмовати рачил з оставлεного до εго мл ωтца владыки ити нε хотεл а εго мл ωтεц владыка
Володимεрский ничого нε дбаючи на право такъ посполитоε яко и духовноε а ни ωглεдаючи // на вины в
тых правах срокго ωписаныε так жε на жалуючогос духовную ωсобу законничую и рεспεкту жадного нε
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маючи члвка спокойного юриздиции жадному з них ани ωтца владыки ани капитулε εго нε подлεгаючого
але маючого свого старшого законного наславши моцно кгвалтом на тот монастыр Святого Спаса и
габилитацию протεстанта в том монастыру будучого пна Стεфана Миколаεвского урядника своεго з ним
слуг и бояровъ своих купу нεмалую до килка дεсят члвка з стрεлбою и з розным иншим ωружεм до
войны налεжачим мимо права статута и конституции такъ духовныε яко и свhцъкиε нε маючи до нεго
жадноε причины ани слушъности алε якобы якого злочинцу в том помεнεном монастырε протεстанта
моцно кгвалтом взявши шарпали пошиковали пастями ωбухами били з монастира помεнεного грозячи εму
вεзεнεм турмою и барзо сурово на нεго наступуючи кгвалтовнε выганяли и вытискали якож прεрεчоный
монастыр Святого Спаса и подданых тамошних монастырских под моц свою моцно кгвалтом подбиваючи
члвка до пятидсят на них наславши в них стояти и стации вытεгати росказал
Которыε то насланцы досыт чинεчи воли и росказаню εго мл у подданых монастырских стоεчи
вεликиε кривды и шкоды ωным починили самых и жоны их побили што часу права ωсобным рεεстром
показано будεтъ а што болшая цεрковъ и монастыр Святого Спаса зо всими апаратами ωхεндозътвы
εε моцно кгвалтовнε з рукъ и поссεсии εго мл помεнεного ωтца Ωранского номината архимандрицтва
Жидичинского ωному ωд кор εго мл даноε слушънε конфε[ро]ваныε ωднεли и так з цεркви яко и з
манастыра выбили и вытиснули
А жалуючого до прεрεчоного εго мл // ωтца владыки до цεркви катεдралноε з вεликим гуком
тумултом насмεванεм сε и згоршεнεм за тым многу людεй кгвалтом моцно ωного шарпаючи и розмаитε
дεспεктуючи ключи ωд тоε цεркви и монастыра прεрεчоного при нεм будучиε а до колодок замка
внутрного тамεшних налεжачиε з поεсом у нεго ωдорвавши и ωднявши пнзεй золотых шεстдεсят з
мεшком с кишεни вырвавши и кгвалтовнε взявши мантию на нεм пошарпавши так εго до прεрεчоного
εго мл ωтца тутошнεго на покой εго впровадили который то εго мл ωтεц владыка мεсто ужалεня такового
дεспεкту ωобы духовноε законничоε алε и ωвшεм и сам жадного рεспεкту на ωсобу εго законничую нε
маючи ωного золжил и словами барзо ущипливыми и славε εго духовной шкодячими посоромотил а
потом εго заразъ до вεзεня всадити и замкнути приказал которого в вεзεню прεз дεн тримаючи потом
εго по годинε в ноч казал εго с того вεзεня выпустити и за форту замочковую выпхнути
Ω што всε прεрεчоный протεстансъ противко помεнεному εго мл ωтцу владыцε и капитулε
εго мεновитε ωсобом вышмεнованым имεнεм своим и имεнεм прεрεчоного ωтца Ωранского
итεрум атъквε итεрум зоставивши так собε яко и ωтцу Ωранскому мεли ωрацию и ширшоε
чинεнε протεстации ωсвεдчал сε и протεстовал на вεрификацию который ставил возного εнεрала
воεводства Волынского щляхεтного Яроша Шεпεлεвича который в моц правдивого зознаня
своεго зознал
Иж ωн року [нε]давно прошлого тисεча шεст сот тридцат трεтεго мсца ноябра дεвεтнадцатого
дня маючи при собε шляхту людεй добрых Базилεго Рабъчεвича и Яна Самсацкого за приданεм
урядовым εго мл пна Кгабриε[л]я Иваницкого подстаростεго володимεрского тут в Володимεру //
видил прεрεчоного протεстанта побитого пошарпаного и в вεзεню в замочку при цεркви соборной
сεдячого того дня мεнованого прεз цεлый дεн потом дня двадцат второго за ωказанεм тогож
прεрεчоного ωтца Σвгεния Камεнεцкого видил на тεлε εго на боку лεвым раз синим кровъю
набεглым и на шии синиε разы так жε мантию на нεм внивεч пошарпаную и самого ωд всεго з
манастыра выгнаного
Который то ωтεц Σвгεний мεновал то собε за даноε збитε и пошарпанε ωд слуг и насланцовъ
прεрεчоного εго мл ωтца владыки тутошнεго и капитулы εго при кгвалтовном насланю на монастыр
мεнованый Святого Спаса мεновал тεж собε быти взятых при том золотых шεстдεсят и въси рεчи и
ωхандозътва цεрковныε забраныε и иншихъ шкод нεмало починεнε и с того монастыра вытиснεнъε и
просил прεрεчоный протεстансъ абы εго протεстация и рεляция возного до книг нинεшних кгродских
володимεрских принята и записана была што εст записано
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 69, арк. 34зв.-36зв.
№ 264
Лист митрополита Йосифа Рутського до духовенства і мирян Київської уніатської митрополії
з описом подій, що передували і супроводжували смерть дерманського архімандрита Мелетія
Смотрицького. Митрополит відстоює версію про отруєння Мелетія православними, та докладно пише
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про чудо, що сталося після його смерті. За свідченням Рутського, булла Папи Урбана VIII, вкладена до
мертвої руки Смотрицького, була стиснута в долоні так, що ніхто не міг її дістати. Тоді митрополит,
як намісник Папи на Русі, наказав Мелетію віддати буллу, після чого без труднощів відібрав її назад.
(Дермань?), року 1634 січня 15.
Текст у виданні:
КЕВ. — 1877. — № 3. — С. 62-70. Мова староукраїнська.
№ 265
Протестація вірменського уніатського архієпископа Миколая Тарасовича на львівських вірмен«схизматиків». За свідченням скаржника, львівські вірмени вчинили проти нього змову, щойно дізнавшись
про його намір відвідати вірменську церкву в Луцьку. На всьому шляху зі Львова за ним слідкували, а
біля с. Цепорова (маєток Луцької вірменської церкви) вчинили на його ескорт збройний напад. При
цьому нападники зневажили гідність архієпископа, а ридван, в якому сиділи священики, обстріляли
з рушниць та пістолетів. Від одного з пострілів мало не загинув вірменський священик о. Антоній. З
місця події Миколай Тарасович змушений був тікати верхи на коні. Коли ж архієпископ зі своєю челяддю
нарешті дістався Луцька, виявилося, що все срібло та начиння з місцевої вірменської церкви вивезені.
Зазначається, що напад на ескорт архієпископа мав місце в п’ятницю 27 січня 1634 р.
Луцьк, року 1634, січня 27.
Року тисеча шестсот тридцат четвертого
Мца генвара двадцат семого дня
В рочки судовые кгродские луцкие ωд дня двадцат шостого мца генвара в року звышъ написаном
припалые и судовне ωдправоват зачатые передомною княземъ Павлом Друцким Лубецким подстаростим
луцким ставши персоналитер превелебный в Пану Христусе εго мл ксендзъ Миколай Торосович нацией
ωрмянское арцибискупъ // Лвовский ωрмянский волоский etc. з великим жалемъ протестовалсе напрод на
славетных Криштофа Захновича Губала Криштофа Томаковича Шуника, а Юдика Бернатовича Ивашка
Филипка Симона Валтериса Кгрекгоря Дерлукашовича старшихъ ωрмян и месчанъ лвовъских тудеж и
на Кгреска Томановича Шумичка сына преречоного Криштофа Томановича так же и на урожоных пана
Александра Макарского и пана Яна Линевского а на прод противко ωрмяновъ схизматиков
Иж преречоныε старшиε ωрмяне лите межи нами пεнденте не контентуючися штоденными
кривдами и наступованъεм не тылко на славу превелεбного прεречоного εго мл ксендза арцибискупа
але и на здоровъе тепер свежо запомневши боязни божое и учтивости пастырское где преречоный
велебный εго мл ксендзъ арцибискупъ для певных справъ своих тудеж и визитованя костела тутошнего
до Луцка зехат замыслил учинивши потаемную воЛвове раду якобы знести и замордоват ωного могли
выправили з раменя своего Креска Томановича Шуничка добре приготованого такъ в оружε яко и гроши
з листами до розных ωсобъ людей противноε релией ниже ωписаных которие бы з ыншими которих
ωн мел затягат и затягал в дорозе преречоного протестанта з капланами εго замордовали и апарат
бискупий кони и иншие речи розшарпавши роспорошил,
Якож тот преречоный Шуничекъ ωд самого Лвова за помененым εго мл ксендзомъ арцибискупом
радою и ядом тых старших зятреный иωд ωтца выпроважоны ... тут до першого ночлигу // в середу
прошлую до Каменки змеривши и там подле албо в третей переночовавши не вперед выяхал ажъ видел
же εго мть арцибискупъ выежджат мел, а кгды εго перед днем в опочи на коню, ωколо ридвану челяд
того на ридванъ натираючого видела пытаючи кто бы был и што бы замысливал кгды ωдповедал што
вам до того на коню поскочил
На завтреε в четвер кгды на ноч в Горохове в господе станол поведил господар же тεжуту стал у
Ωстровского ωрмянчик, которий пилно з листами ку Луцку бежал а поведил же за ним εдет преречоный
арцибискупъ сконтъ затягнувши з собою служилого якогос трубача и инших з ними ночю одεхал а кгды и
пречоный εго мл кнендзъ1 арцибискупъ хотячи ся доведат кто бы то был до Ωстровского послал абы до него
пришол не хотел поведит ани прийти поведаючи же мы заказал поведат,
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Так в тексті. Має бути бути «ксендзъ.
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В пяток теды ничого такого не розумеючи а ни ся сподεваючи кгды преречоный ксендзъ
арцибискупъ едучи до Луцка близко Цепорова сεлца костела того Луцкого ωрмянского през близкое
селце передεжал вырвавшис преречоный Шуникъ з другоε стороны за...ковъ из другим коня ведучим на
болота ку Цепорову поскочил и до двора цепоровского впадлъ а за ним и тот который коня провадил
убезпечоный теды кнендзъ1 εго мл арцибискупъ же панъ Макарский старое вери руское чловек некгды
державца Цεпорова учинивши цεсию ωфициωзе аренды цепоровское яко ω том актъ ферия секста и
продие ωктава εпифаниум анно презенти тисеча шестсот тридцат четвертого // воЛвове на ратушу
записаный ωпевает маетностку тую пустит уволнит мел там на покармъ ω годинах полудневых яко до
маетности своеε костелноε, кгды надεжджал панъ Макарский и панъ Янъ Линевский але не релииωнис
принципалес з ыншими людми своволными и хлопами з розных сел назбираными сиби де номинис
ет когноминис мелиус ноти вариω εнεрεармарум ручницами короткими и долгими пистолепами2
железом и кийми узброеными и приготоваными межи которими теж и тот Шуничек был и ωным
стрелбы своеε суппедиωвил на конец з селца выпадши в дорогу с криком великим εт стрепиту арморум
забегли до которих а ωсобливе до пана Макарского, кгды преречоный εго мл ксендзъ арцибискупъ з
ридвана высел, и ωных витат хотел поведаючи зε нε на жадную войну але на п[ро]кармъ толко εдучи
до Луцка уступит хотел панъ Макарский запомневши Пана Бога аснаст инкондиктамине з ωрмены
прерεчоными схизматиками пер еюс моди цесциωнем ира фактам абы протестуючого привабил бывши
преречоного ксендза арцибискупа за перси з панем Линевским ухватил и ωного потручаючи в него с
пистолету змерил але не пустил лжачи и ганбячи з другими не тылко доброй славε εго але и уроженъе
уцциве не без великое ωбразы пана... и конфузией счыплечи а кгды на челяд безбронную [...] на ридванъ
в которим капланы сεдили до которого и εго мл ксендзъ арцибискупъ уступовал и уходил стрелбою
натирали и стреляли там каплана найме ксендза Антонего в скридле седячого мало не престрелено //
што добре в ридване перестреленым знати так иж ксензъ εго мл арцибискупъ на тых местъ ледво коня
допадши на нем верхомъ уходит и с челядю до Луцка мусел
А кгды до Луцка приехал а челяд господы для ...... шукала знашли преречоного Кгреска Шуничка,
которий юж иншою дорогою пребегши межи челядю жолнерскою поставивши збеганого коня в сенях
з накрученою а готовою стрелбою седил и ωноε практиковал и затягал которого кгды абы ся з εго мл
арцибискупом видел просили ωд громы3 ωд челяди жолнирское, кгды ωдошли до εго мл пана поручника
роты ясневелможного кнежати εго мл Вишневецкого на тот час в Луцку лежачое почуваючис винным
з боязни утеклъ которого εго мл поручник ужалившися протестанъта ωсобы духовное арцибискупей
кгды се тот Кгрεсъко до всего признал выдат казал, пры том протестовалсе тот же εго мл ксендзъ
арцибискупъ иж тот же Кгреско з росказаня албо направы тых же пановъ ωрмян старшихъ под тот
же час в Луцку впрод бывшим а капланом костела тутошнего ксендзем Петром ся порозумевши ωного
з Луцка ωд костела не ведаючи где выправил и выкочовал з сребром и з апаратами костелными всими
з справами и привилеями которому был ксендзъ арцибискупъ злецил и поверил што се часу своεго
инвенътаром покажет
Коториε вси кр[и]вды ωболкги и на здоровъе наступованя противко тым всим и кождому з них
зособна ωбецуетсе темпоре ет локо компетεнти правне чинит сальва иωмнибус εт пεр ωмниа // юрис
...... ремεднис и зоставивши цалую ...... протестацией было ли бы того потреба тепер просил ω приданъе
возного на угледанъе знаков постреловъ в ридване починеных которому то з повинности уряду моεго и
за афектацию εго мл ксендза арцибискупа преречоного возного εнерала шляхетного Ивана Городиского
придавши то все записат казалем и ест записано.

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 191, арк. 611зв.-615.

№ 266
Протестація посесора церковного маєтку Цаперув п. Олександра Макарського на вірменського
уніатського архієпископа Миколая Тарасовича. За свідченням скаржника, 27 січня 1634 р. архієпископ
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разом зі своїм загоном (близько 50 осіб) несподівано напав на с. Цаперув і намагався вдертися до двору,
де мешкала родина пана Макарського. При цьому слуги стріляли з рушниць і цим налякали жінок та
дітей що там перебували. Після невдалої спроби заволодіти двором слуги архієпископа завдали кривд
місцевим селянам.
Луцьк, року 1634, січня 28.
Року тисеча шестсот тридцат четвертого
Мца генвара двадцат ωсмого дня
На рочках судовых кгродских луцких ωд дня двадцат шостого мца генвара в року звышъ
написаном припалых и судовне ωдправоват зачатых перед нами князем Друцким Павлом Любецким
подстаростим а Гелияшом Бронницкимъ судею врядниками судовыми кгродскими луцкими становши
ωбличне урожоный εго мл панъ Александер Макарский жалосне сведчил и протестовалъ сε противко
велебному Миколаеви Торосовичови бискупови ωрмянскому Лвовскому ω то
Иж ωнъ кгвалътячи покой и право поспополитое року теперешнего тисеча шестсот тридцатъ
четвертого мца генваря двадцат семого дня не маючи жадного [права] ани претекъсту // до добръ
Цепорова до костела ωрмянского Луцкого належачихъ а под дирεкциω старшихъ ωрмян лвовских будучих
которие то добра село Цεпоровъ протестанту за правом своим арендовным ωд директоровъ старших
ωрмянъ лвовских яко провизоровъ тримает преречоный велебный Миколай Торосович там ωсобою
своею з слугами, и помочниками своими εму самому лепей ведомыми которих было до пятидесят чловека
квалтовне армитер на добра поменение сεло Цепоровъ наεхали там же под двор приехавши кгды был
замкненый през кгвалтъ до него добывалисе з стрелбы ωгнистоε стреляли и малжонку протестуючогосе з
детками малыми и, чεлядю белою страхом великим накормили, а не могучи се добыт до двору на селе у
подданых шкоды барзо великие починили
Ω што все ωсведчившисе ωферовалъсе такъ с помененым велебнымъ Миколаемъ Торосовичом яко
...иторами своими взглядом не бороненя ωд такового импедим[е]н[т]у которий не поεдно крот поносит
з великою перешкодою в аренде правне чинит а на довод того ставил перед урядом нинешним возного
εнерала шляхетного Ивана Ωстрожинского которий персона[ли]тер стоячи сознал
Иж помененый велебный Миколай // Торосович дня яко се вышей поменило з пятидесят чловека
на село Цепоровъ армитер наяхал додвору державы и резиденцыей εго мл пана Макарского стрелят
казал и стрелял малжонку εго мл пна Макарского з детками малыми и чεлядю белою страхом накормил
и подданым тамошним шкоды барзо великие починил што инъ реценти тым возным и шляхтою
Лавриномъ Змиевским и Григорим Свиридовскимъ ест ωбъведено и ωсведчоно што все для памети до
книг ест записано.

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 191, арк. 629зв.-630зв.
№ 267
Промова єзуїта Альберта Кортісціо про чудо, яке сталося по смерті архімандрита Дерманського
монастиря Мелетія Смотрицького.
Дермань, року 1634, січня 29.

MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 181 — 186. Мова латинська.

№ 268
Свідчення возного про огляд простріленого ридвана вірменського уніатського архієпископа
Миколая Тарасовича. Зазначається, що на час огляду архієпископ Тарасович перебував у Луцькому
вірменському монастирі при церкві Св. Стефана.
Луцьк, року 1634, січня 30.
Року тисеча шестсот тридцат четвертого
Мца генваря тридцатого дня.
На рочках судовых кгродских луцкихъ ωд дня двадцат шостого мца генвара в року звышъ
написаном припалых и судовне ωдправоват зачатых перед нами князем Павлом Друцким Любецким
подстаростим а Гелияшом Броницкимъ судею врядниками судовыми кгродскими луцкими,
постановившис ωчεвисто шляхетный Иванъ Городиский возный εнεрал воеводства Волынского
урядови нинешнему добре ведомый ку записаню до книг нинешних кгродских луцких сознал тыми
словы
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Иж ωн дня двадцат ωсмого генвара в року [т]еперешнем тисеча шестсот тридцат четвертом
за приданъем урядовым маючи при собе шляхту людей добрих шляхетных пана Яна Малиновского
и пана Павла Селецкого был на справе и потребе превелебного εго мл ксендза Миколая Торосовича
арцибискупа ωрмянского Лвовского // и Волоского в манастыру тутошнεм ωрмянском Луцком при
костеле заложеня светого Стεфана будучи где за ωказанъем εго мл а с повинности уряду своεго видел и
ωгледал ридванъ с пистолету през ωкно през балох и сукно престреленый на котором сукнε знаки εст
кулею прорвано и спалено которое то постреленε ридвана εго мл ксенъдзъ арцибискупъ менил стале в
селе Цепорове тут в повете Луцкомъ и воεводстве Волинском лежачое ωд урожоных пана Александра
Макарского и пана Яна Линевского кгды его мл εхал до Луцка для своих пилных потребъ, а ωсобливе
для визитованя костεла тутошънεго помεнεного, гдε кгды для покармованя в помεнεном сεлε Цεпоровε
яко своε до костεла налεжачоε стати хотεлъ при том перεдомною протεстовался ω удεспεктованъе и
ударεнъе своε и стреляне на себе и на капълана ксендза Антонего так жε и чεляд свою которие при нем
были яко ест в протестацией ширεй и ретелнε выражоно што ωн все яко се вышей поменило ωгледавши
с поменεною шляхтою ωчевисто стоячи перед урядом иж так а не иначε ся деяло сознавши просил абы
то все до книг было принято и записано што [ωтрымал].

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 191, арк. 636-636зв.

№ 269
Маніфестація вірменського уніатського архієпископа Миколая Тарасовича про свої права на
Луцьку вірменську церкву та її маєтності. До актових книг її вніс захристиян вірменської церкви
о. Стефан Деяголович.
Луцьк, року 1634, січня 30.
Року тисеча шестсот тридцат четвертого
Мца генвара тридцатого дня
На рочкахъ судовых кгродских луцкихъ ωд дня двадцать шостого мца генвара в року звышъ
написаном припалых и судовне ωдправоват зачатых перед нами княземъ Павлом Друцкимъ Любецкимъ
подстарости1 а Гεлияшом Бронницкимъ судею врядниками судовыми кгродскими луцкими становши
вεлебный ксендзъ Стεфанъ Деякгополич закрестиян катедралный луцкий // именъем прεвелебного
в Пану Христусе εго мл ксендза Миколая Торосовича нацие ωрмянское арцибискупа Лвовского
Луцкого Киевского Камεнецкого бискупа ωрмянского з Костелом светым Римским зεдночоного
манифестовался
Иж ωн стоячи при правах и канонах костела Светого Римского до которих ест през унию и
зεдноченъе ипсо факто припусчоный и инкорпорованый так иж яко спиритуалиум администрациω так
и темпоралиω рεимен до власныхъ самых пастыров бискуповъ плебаном костεлов своих а нε до инших
належит яко ся тоюж пред пεвными их мл паны комисарами εго кр мл пана нашего мл показало и
часу своего ет локо пакажет пренавендо индемнитати костεла Луцкого ωрмянского которого добръ
администрациω самому εму а нε паном ωрмяном старшим лвовским належала и належит яко ся то
привилεем ωрииналным фундациею тогож костεла показует и покажет заносит и вносит то ест где
бы добра тогож костεла азвласча село Цεпоровъ хотел любо то панъ Макарский которий такъ перед
цесиω арендыε воЛвове в актах меских учинεноε нулло юрε тримал того то ...... и тепер инконд...тамине
з паны ωрмяны старшими ω што εст протестация тримает любо бы теж и панове старшиε ωрмяне
лвовские кому колвекъ пустит яким колвекъ способом и арендоват хотели але кто з них хотел то εкс
парте εго мл ксенда2 арцибискупа яко власного пастыра и костела того // посесия яко ся администрациус
ет посесорис жадное ваги ани найменшое пресумпцией правное такъ до посесией яко до держаня якое
и аренды мεти нε мает, и хто бы ся тые добра прεречоные важил так де ману данус ωддават арендоват
и яким колвекъ способом ωд прεречоного εго мл ксендза арцибискупа и без ведомости εго подават и
ωтдават, албо ωдбират арендоват и яким колвекъ претекстом держат з такими всими из кождомъ
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зособна правне инъ форо конпетенти чинит хочет и будет медианъте ад премиса εюс моди пресенди
манифестациωне алиас информа манифестациωнис кавционис ет протестацис ...... пленисимус
Которая то манифестация за прозбою и поданъем менованоε ωсобы до книг ест принята и
записана.

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 191, арк. 641-642.
№ 270
Лист митрополита Йосифа Рутського про призначення по смерті Мелетія Смотрицького
настоятелем Дерманського монастиря ченця-василіанина Івана Дубовича. Подаються розпорядок і
правила життя в монастирі, яких має дотримуватися братія.
Дермань, року 1634, січень.
Josyf Welamyn Rutski
Bozju myłostju archiepiskop mytropolit Kievski,
Halicki, y wseja Russyi.
Oznaymuiemo sym listom naszym komy by o tom wedaty nalezało, iz my buduczj wezwanymy
przez list w P. Boze zeyszłoho jeho msty otca Meletja Smotryckoho archiepiskopa Herapolskoho
archimandryty dermansko takze prez druhi osobny list ot otcow y bratyi tohoz pomenenoho
monastyra przyiechali iesmo, hde oddawszy ostatniyie posłuhu tiłu s. pamiaty otca archiepiskopa
brata naszego przystypyły esmo do sperazenia toho monastyra:
Iakoby do tho bez prełozonoho swoieho ne zostawał, y dołozywszy się w tom jch myłosty panow
podawcow toie czesnoi obyteli, to iest: w nebytnosty kniazaty jeho myłosty Domynyka na Ostrohu
Zasławskoho jeho myłosty pana Woytecha Miaskowskoho stolnyka podolskoho administratora
generalnoho wsich dobr kniazaty jeho myłosty y toho wseho szto ie do samoi osoby kniazaty
jeho myłosty stiahaiet. Z druhoi zas strony jeja myłosty panej Anny na Ostrohu Chodkiewiczowej
wojewodynoe wylenskoie jako dedycznych ktytorow, abo podawcow toho monastyra za wolej y
dozwoleniem jch myłostj na pysme wyrazonom, postawilismy y sym listom stanowymo nastoiatelem
toie obyteli swetoi czestnaho otca Joanna Dubowicza zakonu swiataho Wasylia pryzwawszy jeho
na to, z monastyra Pyńskoho w kotorom prelozonym był. Y sozwawszy wsych otcew y bratyi toho
monastyra, jemu, tak dozor nad duchownymy, iako y zwerchnost nad folwarkami, sety, y wzimy
prynaleznosciamy, y dochodamy, iako zdawna nadano iest od kniazat jch myłosty Ostrozskich
dalismo, zeby tym wsim radył, sprawował, y szafował ku chwle Bozoj, buduczy w jednosty z
swiatym Kostełom Rymskim, y (takoyjz?) bratyiu w tom monastyry (chowajwy?), wse spolne z
nymy zajedno majeczy nyczoho na sebe samoho w osobnosty ne oboroczajuczy.
S tych ze dohodow oprocz wyzywenia y odenia swoieho y bratyi, oprocz apparatow y inszoho
ochędstwa cerkownoho maiet se staraty, zeby budowanie monastyrskoie prez antecessora jeho w
P. Boze wielebnaho otca archiepiskopa Herapolskoho murom zaczatoie murom konczennoie było,
takze mury kotorye kolo toho monastyra zdawna od kniazat jch ms Ostrogskich postawleny sut, zeby
prez nego oprawowany były iakoby toie swetoie mysce meło swoju oborony, protyw neprziatelewi
kresta swiateho, czoho dohledyty maiet prełozony hołowny, zakonu swiatoho Wasylia z swiatym
Kostełem Rzymskim w jednosty buduczy przed kotorym tak z prychodow, iak // z roshodow
wyliczatysia maiot.
Bratyi w tom monastyru tak mnoho chowaty budet, ile dohody wynesut, y tezary dopustiat.
A zeby z toie bratyi zaden niczoho własnoho swoho ne meł, ale wsim wse obszcze było.
Rekhuła swiatoho otca naszego Wasylia zeby ot vsich chowana była. Szto zeby tym łacnej do
skutku przyszło, maiet sia staraty zeby pewnych czasow rozdeliwszy na pewny czasty przed usimy
czytana była. Nad to zeby kazdy z otcow y bratyi mieł jeju sebi przepysanuju. A iz podobno nekotorye
z nych majat schowania swi na inszych meyscach a ne w monastyru, dla toho ot ohołoszenia toho
listu naszego naznaczaietsia jm dwanadciat nedel, do odyskania toho i znesenia do manastyra, szto
w adnom zamkneniu za wydiamostu starszaho chowano, y za wiadomostu y pozwoleniem jeho
szafano byty maiet.
A w kelji swoiey do jedenia y do pytia nichto niczoho derzaty ne maiet.
Knyzki zase, y inszyi potreby za wydamostui y pozwoleniem tohoz nastoiatela szto maiet on
mety na osobliwem regestry spysano y chovaty u sebe.
Pywo do stolu, zeby zawsze dobroie było, a iesliby kto po obydy * pyty zachotił, tomu za
pozwoleniem starszoho w trapezy budet dano, ale padleyszoho ne takoho, iak do obidu.

*

У слові «obydy» перша літера вписана над рядком.
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Kazdy, zeby meł zabawu kelenoju, stanowi swoiemu nalezaczuju, iakoju starszy naznaczył. Prawy
w cerkownoie, zeby się ni w czom ne odmenyło, ale tak iak nebozczyk jeho odumer chowano było.
Jesli potreba budet dla hostia miasnych potraw, tedy ne w trapezy, ale w osobnom meszkaniu,
kotoroie strannoprziemnyieju nazwano budet, maiet byty dawano, za widomostyiu starszoho, dla
(ozohu in prystaczył?) jednoho iskuszennoho ot otcew.

Zaden chlopec ne maiet byty w kelij u zadnoho otca *, ale osobnoie meszkanie dla nych byty
maiet, y nad nymy odyn swecki starzsy uczony, kotoryj by jch dohladał, zeby zaden z nych nepo...
newał.
Brama monastyrska zawsze zamknenaja byty maiet, przy kotorey zawsze haydukow dwa
nechay budut, iesli chto pryiedet za widomostiu starszoho nechay wchodyt.
Dla nabozenstwa poddanych nastoiatel staratysia maiet, zeby w seli na meyscu sprzebnom
cerkow zbudowana była, zeby ne bylo potreby ne tylko ......, ale y muzcsyznam chodyty na nabozenstwo do
cerkwi monastyrskoi.
A szto kniaza jeho myłost Domynyk Zasławski dał monastyrok pannom zakonnym zakonu s. Wasyla pod
Ostrohom na Rozwazu podawszy, ich pod rad y sprawowanie archimandryty dermanskoho, tedy onych toy ze
nastoiatel ot nas postawlenny // staranie maiet, iakoby jm na duchownom ne shodyło a na toy czas toho z otcem
duchownym jm uczynilismo, kotoroho nebozczyk archiepiskop Herapolski y archimandryta dermanski mety
chotił, to iest otca Wasylia sweszczennyka dermanskoho.
Tomu nastoialewi** wsi otcewe y bratia toho monastyra powynnost zakonnuju, posłuszanie y czest oddawaty
budut powynny, a iesliby sie od nieho kotoromu wydyła byty krywda, tuju obiawył otcu protoarchimandryty,
abo prez list abo obliczne, khdy on przyiedet na wyzytaciu. Tomu nastoiatelevi ot nas postanowlennomu y
wsim ohołoszennomu skoro budet mety ot jch myłosty panow podawcow pozwolenię y na pysme prezentacyu
wolno budet poswiaty sia archimandrytom y na to sey nasz list s podpysom ruki naszoi własnoie, do kotoroho
y peczat naszu archieppiczu prytysnuty welili iesmo do kotoroho to listu otcewe y bratia tohoz monastyra
dermanskoho podpisalisia.
Pysan w bohospasaiemom wese Dermaniu, roku tysiacza szescsot trydziat czetwertoho misieca
Jozyf Archiepiskop (LS)
Joakim Zozynurski Jeradiakon
Joan Dubowicz jeromonach nastoiatel monastyra Dermanskoho rukoju własnoju.
Isakij Radiewicz jeromonach namisnyk monastyra Dermanskoho
Jeromonach Mytrofan Tedorowicz rukoju własnoju.
Jeromonach Henady Zuchowski
Jeromonach Lawrenty Nozelkiewicz
Jeremjy Smotrycki Jerodiakon. Ruka.
...... Jwanowicz monach.
(MП) //

ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 103, арк. 7зв.-8.

№ 271
Позов князю Павлу Курцевичу, панам Оранським та іншим особам з вимогою з’явитися до
Bолодимирського гродського суду для проведення слідства про обставини захоплення ними монастиря
Св. Спаса у Володимирі, яке мало місце 18 жовтня 1633 р.
Володимир, року 1634, березня 15.
...Роман Гойцъский на Госчи и Крупой кашталян киевский староста володимεрский
Урожонымъ князю Павлови Курцεвичови яко принципаловε а Михайловε и Якубови Ωранским
Миколаεви Кисεлεви и Павлови Хондзынскому Янови Корбултови яко комъпринцыпалом учинъку
нижεй мεнованого зо всих добр в м лεжачих и рухомых приказую абыстε в м пεрεдо мною самымъ
албо урядомъ моим кгродскимъ Володимεрским на рочках кгродских володимεрских которыε в
року тεпεрεшнεм тисяча шεстсот тридцатъ чεтвεртом мца априля двадцатъ сεмого дня в замку
εго кр мл Володимεрскомъ припасти и сужоны быти маютъ сами ωбличнε и завитε яко на року
завитом станули на жалобу и правноε попартъε вεлεбных в Пану Богу ωтцовъ Григоря Лозовицкого
*

Виправлено замість «zadnoho z otcew».
Так в тексті.

**
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протопопы Тимотεя Симановича εкклεзиярхи Богдана Залузского писара капитулы цεркви соборноε
Володимεрскоε заложεня прεнасвятшоε Дивы Марии которыε позывают в мтεй ω то
Иж в м ничого нε дбаючи на конъституцию свижо в року тисяча шεстсот тридцат пεрвомъ на
сεйме Варшавском ω добрах цεрковных ухвалεную и нε ωглεдаючися на срокгостъ права посполитого
и вины в нεмъ ωписаныε смили и важилис тε ся принцыпаловε и комъпринъципаловε в року нεдавно
прошломъ тисяча шεстъ сот тридцат трεтεм мца ωктобра ωсмнадцатого дня моцно кгвалтом армата
ману нашεдши на цминтар и цεрковъ Святого Спаса в Володимεру будучою и там заставши мεнованых
ωтцов яко в добрах их власных подεспεктовалистε побили и пошарпали а привилεя на тыε добра
служачиε им з рукъ их поωднималистε хотячи тую цεрковъ Святого Спаса зо всими добрами εε
покрεвному своεму вεлεбному ωтъцу Пахомиεви Ωранъскому законъникови рεкгулы святого Василия
Вεликого подати и увязати
Ω чом всεм на в м за свεжа протεстация въ кгродε Володимεрскомъ ширεй в собε ωбмовляεтъ до
прислуханя сε тεды вывожεня и выправаня прεзъ поводовъ противко в м свεдεцтвъ людεй зацных и вεры
годных и того всεго поступъку добрε вεдомых на рок вышεй мεнованый позывают абыстε в м ставши
того скрутиниутъ приглεдилии прислухалис а притом // и своε тεж εсли быстε в той справε потрεбноε
быти розумεли за тым жε позвом поводовым на свой нε ωдзываючис скрутиниутъ своε выводили под
утрачεнεмъ добродзεйства правного повторε собε вывожεня ωного прεз в м
Писанъ у Володимεри року тисяча шεстъсот тридцат чεтвεртого мца марца пятнадцатого дня
Андрεй Бεдонский писар ...

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 69, арк. 613-614.
№ 272
Лист невстановленої особи до єпископа Рафаїла Корсака про смерть архімандрита Дерманського
монастиря Мелетія Смотрицького. Стверджується між іншим, що Мелетія отруїли православні.
Без місця, року 1634, квітня 30.
Текст у виданні:
MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 191-192. Мова латинська.
№ 273
Лист митрополита Йосифа Рутського до Св. Конгрегації Поширення віри у справі про легалізацію
шлюбу кременецького підсудка Івана Гораїна, який навєрнувся до унії.
Новогрудок, року 1634, травня 6.
Текст у виданні:
MUH. — Vol. XI. — Romae, 1974. — P. 75. Мова латинська.
№ 274
Лист митрополита Йосифа Рутського до єпископа Рафаїла Корсака з детальним описом чудо,
яке сталося по смерті архімандрита Дерманського монастиря Мелетія Смотрицького.
Року 1634, серпня 2.
Текст у виданні:
MUH. — Vol. ХI. — Romae, 1964. — P. 91-94. Мова латинська.
№ 275
Заява членів Володимирської уніатської капітули про захист честі й гідності ВолодимироБерестейського єпископа о. Йосифа Баковецького в зв’язку з неправдивими звинуваченнями на його
адресу з боку володимирського земського судді Яна Заленського. Відзначаються побожне житя
єпископа, його чесноти та діяльність, спрямовану на матеріальну підтримку Уніатської Церкви.
Володимир, року 1634, серпня 5.
Року тисεча шεстсотъ тридцат четвертого
Мсца августа сεмого дня
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До уряду и книг нинεшних кгродских володимεрских пεрεд мεнε Андрεя Мисεвъского буркграбεго
володимεрского пришεдши ωчεвисто становши вεлεбныε в Бозε их млстъ ωтцовε с капитулы
Володимεрскоε цεркви головноε катεдралноε заложεня В Нεбо Взятя1 прεнасвятшоε Панны Марии
Богородици то εст ωтεц Григорεй Лозовицкий протопопа володимεрский Богдан Залузкий писар
капитулы володимεрскоε ωтεц Тимотεушъ Симанович εклεзиарха володимεрский так жε вεлεбныε ωтεц
Прокопεй Хмεлεвский рεктор школ володимεрских ωтεц Филарεтъ Завада законници рεкгулы святого
Базилεго Вεликого и тεжъ ωтεцъ Василεй миколεнский ωтεцъ Σвстафий ивановский ωтεц Тεодор
Гостиловский ωнофринский ωтεц Янъ Русовεцкий прокопεнский ωтεц Василεй апостолский крилошанε
тоεж цεркви катεдралноε // Володимεрскоε свεдчили и солεнитεр протεстовали в нεбытности на тотъ
час при катεдрε яснε вεлεбного в Пну Христусε εго мл ωтца Иωсифа Мокоси Баковεцкого з бжεε и
Апостолскоε Столици ласки εпископа Володимεрского и Бεрεстεйского прототронεго мεтрополии
Киεвъскоε владыки и пастεра своεго противъко урожоному εго мл пну Янови Залεнскому суди зεмъскому
володимεръскому в тотъ способъ
Ижъ помεнεный панъ судъя зъ ранъкору нεякого своεго смεл и важилсε в листε своεмъ до пна
буркграбεго володимεрского в способъ протεстации писаным εго млсти ωтца εпископа пастεра
нашεго словами добрую рεпутацию εго млсти заходячими ωписати и тотъ лист свой адъ акта
публика вписати якобы εго млстъ ωтεцъ εпископъ мεлъ на ωного коли наступовати кгвалты εму
чинити который жадных никгды ωному εго мл ωтεц εпископъ нε чинил и чинити нε росказовал
а ни сε прεз εго мл ωтца εпископа и слуг εго мл жадныε нε дεяли и ни в чом на εго мл пна судю
нε наступовал а ни наступуεтъ который то лист скоро εстъ дня ωногдашнεго то εст второго мсца
августа до книг кгродских володимεрских под датою дня двадцат пεрвого июня року тεпεрεшнεго
яко на сусцεпътε εст написано поданый и инсεрованый
Тεды протεстатεс взявши вεдомост ω нεм бачачи жε заходит добрую εкзистимацию
спокойноε пристойноε побожноε житε εго мл ωтца εпископа Володимεрского который водлуг
стану духовного и поволаня своεго живучи и справуючис нε толко жадных кривдъ никому нε чинит
алε свои кривды пробачаεт и тεрпливε зносит нε маючи ничого в болшом старанъю у сεбε ωдна
абы яко наболшоε помножεнε хвалы божоε // ωздобъ цεрковных з добр и провонтовъ на хвалу бжую
фундованых было которых нε толко нε ωборочаεтъ на ωпрεссию пна судины яко в листε том своεм
εго мл дотосливε ωписуεтъ алε свои власныε добра дεдичныε вεчистыε и што колвεкъ мεл з выслуги
ωд наяснεйшого кор εго мл пна ншого мл на которого службε вεкъ свой стравил всε на Цεрковъ
божую з собою самим ωфεровал и на поратованε и направу добр знисчоных цεрковных и на ωздобу
хвали бжоε на ωборону Цεркви бжεε так пεрвεй будучи на архимандриствε Жидичинском яко и
тεпεр зоставши з ласки бжεε и Столици Апостолскоε за поданεм и ласкою кор εго мл εпископом
тоε столици володимεрскоε и пастыром нашим ωхотнε ωборочаεт всε то што доброму εпископови
налεжит дбалε и працовитε чинεчи и живот свой богобойнε побожнε и пристойнε справуючи што
нε толко нам алε всим в том воεводствε панствε том εст явно и вεдомо противко тому тεды листови
который зходит дикгнитатεм εпископалεм и добрую славу εго мл ωтца εпископа в нεбитности εго
мл помεнεныε протεстантε в нεбытности на тот час εго мл ωтца εпископа самого солεнитεр сε
свεдчили
А при том много кривдъ εго мл ωтцу εпископови которых сε на тотъ час нε вспоминаεтъ
починεных при тεрпливости своεй будучи ляцεстици протεстантεс прихиляючис до устного
ωповεданя своεго за свεжа учинεного свεтчилис противко томуж пну суди и ω пострεлεнε прεз
чεляд εго мл подданого цεрковного бискупицкого з мушкεту прεз лопатъки колко нεдεл тому в
мсцу чεрвцу в року тεпεрεшнεм што всεи ширшоε протεстации εсли бы того потрεба указовала
учинεнъεи правъноε кривдъ своих попартε собε и прεвεлεбному εго мл ωтъцу εпископови в цалε
заховуючи просили абы тая ихъ протεсътация была приня[та] и до книгъ записана которая εст
принята и записана

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 69, арк. 1035зв.-1036зв.
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№ 276
Лист нунція Віцекомеса до кардинала Барберіно про чудо, що мало місце після смерті архімандрита
Дерманського монастиря Мелетія Смотрицького.
Варшава, року 1635, березня 28.
Текст у виданні:
MUH. — Vol. XI. — Romae, 1974. — P. 133-136. Мова латинська.
№ 277
Реляція возного про покладення позову Володимирській уніатській капітулі за скаргою старости
володимирського міського шпиталю Стефана Шомаки про неотримання суми, заповіданої шпиталю
тестаментом покійного Володимиро-Берестейського єпископа Іоакима Мораховського.
Володимир, року 1635, квітня 4.
Року тисеча шестъсот тридцатъ пятого
Мсца априля четверътого дня
На вряде кгродъском в замку εго кор мл Володимерскомъ передомною Анъдрεεм Мисевъскимъ
буркграбим замку Володимерского и книгами нинешними кгродскими старостинъскими становъши
ωчевисто шляхетный Иванъ Мойсеций возный земский εнерал воεводства Волынского для записаня до
книг нинешных кгродских володимерскихъ явне ясне и доброволне зознал
Ижъ ωнъ року теперешнего тисеча шестсот тридцат пятого мсца марца першого дня позовъ
кгродский на мембранε кгродском володимерскомъ до двора и мешъканя велебъного в Пану Бозе εго
мл ωтца Грегория Лозовицкого протопопы володимерского самому ωтцу протопопε в руки ωчевисто
ωддал писаный тот позовъ по самогожъ εго млсти ωтца протопопу Тимофея Симановича εкълезиарху
и всю капитулу церкви соборноε Володимерскоε в жалобε славетного пана Стефана Шомаки старосты
шпиталю и всих [ó]богих тогож шпиталя руского володимерского ω неωдданъε провизии през лет пятъ
водлугъ тестаменъту зошлого превелебного εго мл ωтца Яхима Мороховъского εпископа Володимерского
и Бεрестейского строх сот золотих полс[ки]хъ по ωсми золотих ωд кождого ста золотыхъ такъ жε // и
водлугъ запису ωд εго мл пана Адама з Брусилова Киселя Низкиницкого подкоморого черниговъского
на триста золотихъ и на провизию даных и записаных ω чом тыε записы ширей в собе ωбмовляют
За которымъ позвом сторонам ωбом такъ поводом яко и позваным терминъ на рочках тεперешних
мсца марца двадцатъ девятого дня року теперешнего тисеча шестсот тридъцатъ пятого сужоных ку
росправε правной становитисе зложил и назначил и просил менованый возный абы εго тоε ωчевистоε
зознанъε до книг нинешных кгродских володимерских принято изаписано было котороε εст принято
изаписано

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 70, арк. 470-470зв.
№ 278
Маніфестація єпископа Володимиро-Берестейського Йосифа Баковецького про згоду на передачу
архіву Жидичинського монастиря його настоятелю. Зазначається, що передача архіву не відбулася
через суперечку за право на жидичинську архімандрию між о. Атанасієм Пузиною та о. Пахомієм
Оранським.
Володимир, року 1635, чєрвня 5.
Року тисεча шεстсотъ тридцат пятого
Мсца июня пятого дня
На врядε кгродскомъ в замку кор мл Володимεрском пεрεдомною Андрεεмъ Мисεвскимъ
буркграбимъ замку Володимεрского и книгами нинεшными кгродскими старостинъскими становши
ωчεвисто вεлεбный в Пану Богу ωтεц Янъ Тимотεушъ Симановичъ писар капитулы Володимεрскоε
имεнεмъ прεнайвεлεбнεйшого в Пану Богу εго мл ωтца Иωсифа Мокосия Баковεцкого εпископа
Володимεрского и Бεрεстейского прототрония мεтрополии Киεвскоε прихиляючисε до протεстации
и манифεстации словноε прεз шляхεтного пана Василя Ярмогεна року тисεча шεстсотъ тридцатъ
трεтεго мца дεкабра шостого дня занεсεноε и под тотчас прεзεнтованоε на врядε нинεшнεмъ
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скрыни запεчатованоε в чотырох мεстцах пεчатю εго мл ωтца εпископа з справами манастырови
Жидичинъскому налεжачими заповεданεм и ωсвεтчанεмъ такимъ
Иж мεжи вεлεбными их мл ωтцами Пахомиεмъ Ωранскимъ и Атаназим Пузыною обεма до
архимандрыцтва Жидичинского право собε прεтεнъдуючими зашло порознεнε для которого их мл справъ
тых манастырови Жичинскому1 налεжачих нε розправившисε з собою дε компεтεнция нε ωдбεрают тых
справъ и ωдбεрати нε хочутъ εго мл тежъ [и ω]тεц εпископъ Володимεрский нε вεдаючи кому бы зъ их
мл на потом тыε справы налεжали прεкавεнъдо индεмнитатεм суам в такой незгодε их мл тые справы
вси в скрины то на уряд прεзεнтовавши и манифεстацию того учинивши готовым сε быти ωфεровалъ
ж[ε т]ыε // справы кому будутъ справа налεжали готовъ εст εго мл ωтεц εпископъ ωтдати
Которую манифεстацию яко под ωнъ час такъ и тεпεр εго мл ωтεц εпископъ учинивъши протεстансъ
имεнεм εго мл просил абы была принята и до книг записана што я уряд принявши до книгъ записати
казалъ и εстъ записано.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 70, арк. 906зв.-907.
№ 279
Квит старших Володимирського уніатського братства (о. Іоана-Тимофія Симоновича та п.
Василія Ярмогена) про отримання 85 польських злотих, заповіданих братству за тестаментом пана
Яна Заблоцького.
Володимирський замок, року 1635, червня 30.
Року тисеча шεстъ сотъ тридцатъ пятого
Мца июня тридцатого дня
На вряде кгродскомъ в замку εго кор мл Володимεрскомъ пεрεдомною Анъдрεεм Мисевским
буркграбим замку Володимεрского и книгами нинεшъными кгродскими старостинскими становши
ωчεвисто вεлебный в Пану Богу ωтεц Иωанъ Тимофεй Симанович писар капитулный εпископии
Володимεрскоε а шляхεтный панъ Василεй Ярмогεн старшиε братства прεнясвятшоε Панны Марии
Бци тутъ у Володимεри в цεркви соборной Володимεрской при ωбразε εε чудотворномъ на...ном
будучого для записаня до книг нинεшных кгродских володимεрских явне яснε и доброволънε на тεле и
умыслε добрε будучи здоровыми зознали
Иж суму пнзεй ωсмъдεсят и пят золотых полских ωд урожоного εго мл пана Юря Лады
городничого и войта дεдичного и славного пана Миколая Сεливоновича Скибича писара рад[εцк]ого
володимεрского εкзεкуторовъ тεстаменту зошлого нεкгды шляхεтного пана Яна Заблоцкого тεстамεнтом
ωстатнεε воли своεε мεнованому братству записаную и лεкгованую взявши з ωдданя собε тоε сумы
мεнованых εкзεкуторовъ квитуют вызволяютъ и волными вεчными часы чинят моцю того тεпεрεшнεго
ωчεвистого и доброволного зознаня своεго просечи абы принято и докниг записано было котороε εст
принято и записано.

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 70, арк. 1034.

№ 280
Скарга настоятеля уніатської Пречистенської церкви у м. Ратне (Холмська єпархія) о. Михайла
Кульчицького на ратенських міщан. Останні є «за духом православні» і саме тому всіляко шкодять
йому шляхом потрави полів.
Ратне? Року 1635, жовтня 19.
Зг. у виданні:
Прощанский В. Прошлое Холмской Руси. — Т. 2. — Вильна, 1901. — С. 30.
№ 281
Протестація володимирських міщан про напад слуг Володимиро-Берестейського єпископа Йосифа
Баковецького на обози з товарами, які прямували в Торунь.
Луцьк, року 1635, жовтня 31.
Текст у виданні:
АЮЗР — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 700-703. Мова староукраїнська.

1

Так в тексті. Має бути «жидичинському».
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№ 282
Лист ченця-кармеліта о. Іоанна Дамасценсіса та князя Олександра Сангушка до Св. Конгрегації
Поширення Віри. Між іншим стверджується, що православний митрополит Св. Петро Могила
є таємним уніатом, а Луцький єпископ Атанасій Пузина відкрито висловлює прихильність до
католицизму.
Без місця, кінець 1635?
Текст у виданні:
MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 209-211. Мова латинська.
№ 283
Скарга уніатського священика Михайла Сосновського про побиття православним шляхтичем
Гаврилом Куликом. Конфлікт стався, коли о. Михайло намагався захистити честь уніатського єпископа
Ієремії Почаповського, якого Кулик лаяв.
Луцьк, року 1636, лютого 18.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 717-718. Мова староукраїнська.
№ 284
Постанова урядової комісії про розподіл церков у Кременці поміж уніатами та православними.
Комісари підтвердили права уніатів на три міські церкви (Воскресенська, Св. Трійці, Св. Спаса) та
монастир Св. Духа. Підтверджено права православних на Богоявленський монастир та три міські
церкви. Православних міщан Кременця звільнено від обов’язку давати свічі на уніатську Воскресенську
церкву.
Кременець, року 1636, лютого 18.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 718-721. Мова староукраїнська.
№ 285
Меморіал князя Адама-Олександра Сангушка про реліквії св. Хреста, що зберігаються в
кафедральній церкві (Івана Богослова) в м. Луцьку.
Без місця й дати. Не пізніше 11 квітня 1636 р.
Текст у виданні:
MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 214-215. Мова латинська.
№ 286
Лист п. Фрика до єпископа Володимиро-Берестейського Йосифа Баковецького про останні події
в суспільно-релігійному житті Волині. Сповіщається про зустріч православного єпископа ЛуцькоОстрозького з князем Домініком (Владиславом) Заславським. На цій зустрічі єпископ вибачився перед
князем за якісь «бунти» в Кременці, та попросив передати йому Дерманський монастир обіцяючи
триматися унії. У зв’язку з цим згадує православного митрополита Петра Могилу, а також пише про
судовий процес єпископа Баковецького про самовільне збудування каплиці (szopy) та ін.
Кременець, року 1636, червня 18.
Wielebny msc oycze władyko Włodzimirski
Moy msci panie y przyiacielu
Nową rzecz wm memu msciwemu panu oznaymuię za bytnoscia xiącza jego msci pana koniuszego w
Dubnie u xiącza jego msci Dominika Zasławskiego ko Puzyna władyka nieuniacki przy przepraszaniu xiącza
jego msci za bunty w Krzemiencu poczynione tam ze xiącza jego msci prosił o przyczynę do xiącza Dominika
o Derman nie tylko deklaruiąc się w iednosci swiętey zostac ale zaraz tam poprzysiągł wymawiał mu to
xiąze jego m. pan koniuszy ze przed tym to było uczynic pokis takiego pogorszenia w Cerkwe bozey nie
uczynił jednak obaczywszy iesli iusz szczyrze jednosc obłapisz wszelakimi wdzięcznosciami nagradzac
publicitor xiąze jego msc przyiechawszy nie iednemu powiedał i juz się to rozgłosiło y o Mogile cos takze
oni powiedaią ze cale do tego chce przystąpic to iest sami zysmatycy o czym będac sami oni u jego mci pana
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krakowskiego w Brodzech była wzmianka o czymem jch msciom powiedał o Puzynie niewąpnę ale o Mogile
barzo a zwłaszcza jego msc pan podkomorzy lwowski ktory go dobrze wiadomi jednak temu nie do konca
wierząc dobrze by na trybunale na niem iako lukrani do konstytuciey o zaklad dziesiąc tysięcy złotych nie
dla tego zeby się na niem co wzięto bo trudno na niem co wziąc kiedy sam nie ma ale zebys wm snadnieyszy
przystęp miał do zniesienia toy szopy kubrackiey w Krzemiencu postanowioney o czym... iuż kilka razy do
wm pisał ma tam jego msci ociec Bakowiecki wszytki protestacie ...... do nich pozwy wyniosszy pozew lukrum
otrzymac upewniam ze się odzywac nie będzie dołozywszy w dekrecie wolno znieszenie toy szopy oddaiąc się
przy tym iako naypilniey zsłuzbami mymi łasce wm
Datt w Krzemiencu d 18 iunij anno Dmm 1636
Wm mego m. pana zyczliwy przyiaciel y powolny sługa Fruk //

ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1., спр. 254, арк. 1.

№ 287
Протестація священика церкви св. Миколая о. Гордія Богдановича про зневагу Св. Сакраментів
володимирськими іудеями. Як випливає з документа, 25 червня 1636 р. о. Гордій ішов до замку щоб
причастити засуджених на смерть злочинців. Біля замкової брами його затримали володимирські іудеї,
які, насміхаючися над Св. Сакраментами які мав при собі о. Гордій, називали їх трутизною та чарами.
Колиж о. Богданович невдовзі проводжав згаданих злочинців на страту, володимирські іудеї ображали
його, називаючи чарівником. Протестація внесена від імені єпископа Володимиро-Берестейського
єпископа Йосифа Баковецького та Володимирської капітули.
Володимир, року 1636, червня 26.
Року тисεча шεстъ сотъ тридцат шостого
Мсца июня двадцат шостого дня //
На врядε кгродском в замку εго кр мл Володимεрскомъ пεрεдомною Константим Ласком
Чεрчицким на тот час намεстником замку Володимεрского и книгами нинεшними кгродскими
старостинскими становши ωбличнε вεлεбъный в Пну Бгу ωтεцъ Гордий Богданович прεзвитεр
миколинский имεнεм εго мл прεвεлεбного в пну бозε ωтца εпископа Володимεрского и ωтцов
капитулы ивсεго духовεнства и сам ωд сεбε противко нεвεрнымъ Или Гεндлимону зятεви
Якубови Цирличови и иншим всим ωгуломъ старшимъ и всεму зборови жидовъ тых нεвεрных
володимεрскихъ ωповεдалъся ω тоε
Ижъ кгды я прεзвитер вεрхумεнованый с прεнасвятшимъ Сакрамεнтомъ дня вчорашнεго
для причастя злочинцовъ в замку Володимεрском сεдячих за прозбою их душεвъного ради их
спасεния ишов тεды тыε нεвεрныε жиды вεрхумεнованыε заступивши мн дорогу при брам
замку того Володимεрского и мεнε лжεчи и соромотεчи словами нεпристойными попыхаючи и
потручаючи ωдεн до другого говорили и мовили мн такъ пос[т]ой попε пошто тутъ идεшъ с
тоεю чи трутизною чи чарами и такъ мεнε болшεй нижъ двε годинов мεжи собою при брамε того
замку соромотячи испрεнасвятшого Сакрамεнту у мεнε в руках будучого поруганя и смεшки
собε творεчи дεржали и зъ мεнε из прεнясвятшого Сакрамεнту смиялис // а потом εщε и на
том мало маючи кглы ужε и другий раз за тыми злочинцами с повинности моεε хрεстиянскоε
свεщεнничεскоε рады спасεния ихъ душного на смεртъ проважоными ишолъ и их абы сε в отчаяниε
нε проводили упоминалъ тεды тиε жъ вси посполу жидовε нεвεрныε почавши ωд старшого ажъ до
мεншого мεнε знову соромотили потручали попыхали и чаровникомъ называли
Ω що всε я пεрεд в мстю милостивы пнε урядε на тых нεвεрныхъ жидов ωсвεдчаюсε и
тоε своε ωсвεдчεнε дастъ Пан Богъ засяг ширады в томъ правноε ωд правныхъ людεй бо тутъ у
Володимεри хочай εстъ тыхъ правниковъ с пятъ албо шεстъ (жадноε) жадноε* рады нε вεдати для
котороε причины засягнути и порадитис нε моглεмъ вм на писмε и харатии досконалоε врихлε
подам порадившися в том тεж и εго мл ωтъца εпископа своεго ивсεε капитулы и просил абы то
до книг нинεшних кгродских володимεрских принято и записано было котороε я уряд принявши
до книг записати казал и εстъ записано.

*

Так в тексті.
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ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 71. арк. 579-580.
№ 288
Свідчення возного у справі про захоплення православними трьох уніатських церков у Луцьку —
Михайлівської, Рождествєнської та П’ятницької. Згідно з рішенням Люблінського трибуналу ці храми
мали бути повернені під духовну владу уніатського єпископа Луцького Ієремії Почаповського. Однак
спроба возного ввести уніатів у володіння цими церквами була зірвана намісником православного
єпископа Атанасія Пузини.
Луцьк, року 1636, вересня 19.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 727-729. Мова староукраїнська.
№ 289
Тестамент активного діяча унійного руху початку XVII ст. волинського шляхтича Андрія
Підгороденського. Серед іншого заповідає 600 злотих на Підгороденську церкву, де має бути похований,
та жертвує 100 злотих для відправи Сорокоусту в інших церквах або монастирях.
Мислини, року 1636, грудня 22.
Випис із актових книг володимирського гродського суду від 8 січня 1638 р.
... W ymie Oyca y Syna y Ducha Swiętego ku weczney pamięci Amen.
Iz wszystkie rzeczy na tym swiecie ktore pismem są warowane s pamięci ludzkiey spływaią y w
zapamiętywa nie przychodzą do tego kozdy człowiek zyiący nic węcy tylko wprzod zdrowy chorobą a potym
chory smierci spodziwaс się ma a o ktorym by czasie zaden człowiek wiedziec nie może, w czym nas sam Pan
Christus przestrzgac raczy mowiąc będzie zawsze gotowi a bowiem nie wicie czasu y godziny,
Prze to ia Andrzey Podhorodensky uwazaiąc to w siebie, a będąc ieszcze zdrowy na ciele y umysle
moim za dobrego baczenia y rozumu umysliłem to ten testament y wolą moią na pismie zostawic aby na
potym w zapomnienie nie przyszło y owszem aby przez ich m panow bracią moie wykonano było, tak tody
tym testamentem y wolą moią mic chce, naprzod gdy Pa[n] Bog wszechmogący mnie przez smierc do chwaly
swoiey swiętey powołac będzie raczył dusze moie grzeszną iemu samemu y w opiekę Panny Naswiętszey Matki
Odkupiciela naszego policam a ciało moie iako ziemie ziemi oddaie ktore ma byc pochowane w oyczyznie
moiey w siele Podhorodney w cerkwi tameczney podle rod[...]ca mego przez ich m pany opiekuny to iest jego
m pana Waleriana // y jego m pana Piotra Podhorodinskich bracią moią rodzoną ktorych przez miłosierdzie boże
prosze aby jch m tak s powinnosci krzescianskiey iako y z miłosci pokrewney dziatkom moim miłosciwemi
y łaskawemi opiekunami do wzrostu lat syna mego starszego Jerzego byli y onych w dobrym cwiczeniu a w
bogoboynosci mieli,
A co się tknie tak sum pienięznych iako y oczyzny moiey w Podhorodney w Horodnie ktore nie są zadnemi
prawami onerowane takze rzeczy ruchome sprzą... y z ...domowy co by do wzrostu lat dziatek moich wytrzwac
nie mogło to wszystko sprzedawszy doscim my przyłączyc y wedle teraznieyszey woli moiey rosporządzic
summy gotowe, naprzod summa na Myslinach dziesięc tysięcy złotych polskich (zosiewkem?) ktory przy
wykupnie wedle zapisu zastawnego ma byc zapłacony długo na cyrograf u pana Daniela Bałabana złotych
tysiąc u jego m pana Piotra Podhorodenskiego brata mego złotych siedmset na co iest recognicia, u jego m
pana Łukasza Hulewicza złotych siedmset na ktory długi zapis w grodzie łuckim zeznany s ktorych siedmuset
złotych jego m pan Walerian Podhorodensky brat moy wyszukawszy ma sobie odebrac zadług ktorym jego
m został winien na recognitia, u tego z jego m pana Hulewicza wyszukac pozyczonych łyzek sribrnych osm
w ktorych grzywien cztery y pierscin z dziawiącia rub[ino]w kosztuie złotych czterodziesci w szkatule iest
gotowizny złotych szescset y insze długi na ktore są recognicie na rozne osoby wyszukawszy do generalney
summy przyłozyc co mi toz winin brat moy Mikołay Podhorodenski na słowo złotych czterysta a na recognitią
złotych [dw]iescie o czym wiedzą jego m pan Yzdebski y jego m pan Piotr Podhorodenski bracia moi prosic
jego m aby bez zaciągow prawnych ten dług ...scił, a cosię tknie sumna // tegorocznego to do Buga wywiozszy,
a odprawiwszy spław gdanski z ty summy trzy tysiące odłączywszy gdy Pan Bog wszechmogący towarzyszem
corkę moie panne Krzystynę opatrzyc raczy tedy oney oddac a ostatek do summy originalney przyłozyc,
A co się tknie wyprawy tyze corce moiey ma byc dano we złocie sribrze y cyny zeby uczyniło złotych
dwa tysiąca co iest wszystko gotowo kromi szat y regestr tych rzeczy u corki moiey ma byc szkute tez iedne
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budowną ze wszystkimi statkami a na drugą drzewo gotowe to sprzedawszy przyłączyc y dziatkom moim
dochowac
Na pogrzeb moy odłączyc złotych szescset na cerkiew Podhorodynską gdzie ciało moie połozone
będzie potomkowie moi y ich successorowie powinni będą dawac na kozdy rok po złotych dziesiąci to na
czas y dzien pewny Pokrowy Swiętey a iesliby ty woli moiey dosyc nie chcieli czynic tedy pozywam ich
na straszny sąd Panski a swiesczęnicy po sobie do ty cerkwi następuiący powinni będą za dusze moie Pana
Boga prosic pod przeklęstwem czego ciz potomkowie maią doglądac,
Prosze tez jch m panow braci moiey exequutorow testamentu mego aby czeladzi moiey wedle umowy
myta y zaslug popłacono było a mianowicie Studzinskiemu ma byc dano złotych pięcdiesiąt y sukien
para Janowi Tuczapskiemu złotych pięcdziesiąt to sobie obadwa maią wyszukac pod[...]rzysciem u pana
Szayskiego na co iest recognicia ktora im ma byc dana Zachariaszowi dac podiezdka y wolu z obory moiey
czarnackiemu chłopowi memu dac podiezdka albo złotych trzydziesci y sukien parę
O to tez prosze jch m aby za dusze moie sorokoust [o]dprawowano na to dac złotych sto do roznych
cerkwi albo manastyrow,
A cosie tknie małząki moiey paniey Alexandry // Zeliborski yzem pony posagu y wyprawy nie wziął
przecie iednak z miłosci moiey małzęskiey pozwalam dac złotych polskich pięcset kolasę koni pare kobcercy
parę a ostatek miłosciwemu baczeniu y rozsądkowi moich miłosciwych panow y bracy oddaie jakoby ubogie
pozostałe siroty dziatki moie naprzod ku chwale Pana Boga wszechmogącego dirigowane były w dobrym
y potciwym wychowaniu wedle stanu ich szlacheckiego do lat swych opatrowane byli o co y powtore
unizenie y pokornie prosze jch m panow braci moich aby jchm iako exequutorowie tego testamentu mego z
łaski swey y z miłosci pokrewney bratorskey wedle toy ostatniey woli moiey we wszystkim dosyc uczynic
raczyli, za co jch m sam Pan Bog wszechmogący wieczną zapłatą y nagrodą tak w długo fortunnym wieku
w dobrym zdrowiu iako y w przymnozeniu radostnych pociech zapłatą y nagrodą będzie
Pisan w Myslinach anno tysiąc szescset trzydziestego szostego decembris dwudziestego wtorego dnia
do ktorego testamentu mego ręką swoią podpisawszy y pieczęc przycisnołem takze za ustną a oczewistą
prozbą moią jch m panowie a przyiaciele moi na swiadectwo ręcę swe podpisowszy piczęci przycisnąc
raczyli,
У того тестаменту пры печатых подписъ рукъ тыми словы
Andrzey Podhorodyn[ski] mpa
Stanisław Mieleszko mpa
Jan Ternowski mpa ... //

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 73. арк. 52-53.
№ 290
Лист митрополита Рафаїла Корсака до кардинала Інголі в різних справах. Сповіщається між
іншим про останню подорож покійного митрополита Йосифа Рутського на Волинь, про відвідини ним
Острога, жителі якого разом з усією округою нещодавно навєонулися до унії, а також про смерть
митрополита в Дерманському монастирі.
Варшава, року 1637, березня 8.
Текст у виданні:
MUH. — Vol. XI. — Romae, 1974. — P. 206-212. Мова латинська.
№ 291
Скарга православного ченця Жидичинського монастиря Бенедикта Гриневицького на
архімандрита Дубенського уніатського монастиря Касіяна Саковича. Останній заманив його до свого
монастиря, де незаконно затримав, пограбував і разом із ченцем Панасом намагався силою схилити до
унії. Однак чернець Бенедикт залишився вірним православ’ю і при першій же нагоді втік.
Луцьк, року 1637, березня 16.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 729-731. Мова староукраїнська.
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№ 292
Фундація василіанського монастиря Св. Трійці у м. Шумськ волинським хорунжим Данилом
Єло-Малинським та його дружиною Гальшкою Вільгорською. В час написання документа на місці
майбутньої обитєлі стояла лише дерев’яна уніатська церква. Фундатори забов’язувалися власним
коштом звести мурований монастир та забезпечити його церковним начинням. Під духовну владу
шумського архімандрита передавалися всі пресвітєри в маєтках Данила Єло-Малинського. Зазначено,
що маєтки, надані монастирю, описані в окремому інвентарі.
Новий Малин, року 1637, березня 18.1
W Imię Trójcy Przenajswiętszej Oyca y Syna y Ducha Świętego Amen. Ja Daniel Jeło Maliński Chorąży
Ziemie Wołyńskiey, na Nowo Malinie y Szumsku — A ja Halszka z Wielhora Jełowa Malińska Chorążyna
Małżonkowie, czynimy wiadomo tym naszym listem funduszem, komu to wiedzieć należy, iż starając się
my usilinie o to, żeby w Miastach y w maiętnosciach naszych chwała Pana Boga Wszechmogącego, iako
naywiększe pomnożenie brała, ofiary niepokalane y modlitwy codziennie za Dusze Przodków naszych
zmarłych y za zdrowie y szczęsliwe Panowanie nas y Potomstwa naszego przynoszone były, Także aby
Poddani naszi Sakramenta Swięte y Cwiczenie w Zakonie y w Bojazni Bożey mieli, w Mieście naszym
Szumsku, tu na Wołyniu w Powiecie Krzemienieckim przy Cerkwi Trócy Przenaswiętszy, teraz Drewianey,
w którey Ciała Przodków naszych leżą (ktorą da Pan Bóg iako nayrychley mamy wolą zmurować), gdzie to
tego czasu Protopopia wszytkich Prezbiterów maiętności naszych była, Dla lepszego porządku y pilnieyszego
odprawowania nabożeństwa y Usługowania Duszom ludzkim, nim Cerkiew zmoruiemy, Monaster pobu//
duiemy y większą Daninę y Fundacyę uczyniemy, y na Urzędzie zeznamy, Teraz tym listem naszym Monaster
Zakonników Reguły Swiętego Bazylego Wielkiego, w iedności Swiętey z Stolicą Apostolską Rzymską
będących Funduiemy, y Prowizyą pewną na wychowanie słusznię postępuiemy, która na osobliwym liscie
Inwentarzu jest opisana, y rękoma naszemi podpisana, a maiąc od Przewielebnieyszego Jegomości Oyca
Józefa Weloiamina Ruckiego Archiepiskopa Metropolity kijows. zaleconą Godność, pobożne w Zakonie
życie y przykładne obyczaje Wielebnego Imci Oyca Jozafata Bokieja kapłana y Zakonnika Reguły Swiętego
Bazylego, do pomienionego Monastera na Archimandryą używszy, onemu ze wszystkim dożywotnie, w moc w
dzierżenie podalismy; ma Wielebny Ociec Bokiey ten Monaster trzymaiąc Zakonników, kapłanów y Bracią, ile
się ich na początku wychować może, chować, a przynaymniey Samo Czwart mieszkać, nabożeństwo w Cerkwi
odprawować, za dusze zmarłe Przodków naszych y za zdrowie nas samych Pana Boga prosić y Poddanych
naszych w Boiazni, Bożey cwiczyć. Temuż Wieleb. Imci Bokijowi podaiemy w dozor wszytkich Prezbiterów
w Maientnościach naszych będących, których ma wizytować, Nieposłusznych, nieporządnie y nieprzystoynie
y nie duchownie żyjących sądzic, Karać y odmieniać a drugich podawać, wszakże odmiana y podawanie ma
bydż za wiadomością naszą y Przewielebnego Imci Oyca Episkopa Łuckiego w iedności Swiętey będącego, od
kórego ma na to osobliwy list otrzymać. A co się tycze oprawowania y morowania Cerkwie,
nadania od nas Apparatów y Potrzeb od mała do wiele do niey należących, to nie Monaster ale my Sami
Swym Kosztem // odprawować mamy, iako y o to na Inwentaru jest dołożono, na co Wielebnemu Oycu Bokijowi
Archimandrycie Szumskiemu dalismy ten nasz list pod Pieczęcią z podpisami Rąk naszych. — Pisan w Nowo Malinie
R.P. 1637 Mca Marca dnia 18. Daniel Jeło Maliński Chorąży Wołyński. m.p. — Halszka z Wielhora Malińska m.p.

Текст у виданні:

Stecki J. «Wołyn». — T. 2. — Lwów, 1871. — S. 428-430. Мова польська.
№ 293
Тестамент Катерини Хмелевської із розпорядженнями про розподіл майна. Заповідає поховати
своє тіло в каплиці Св. Трійці при Володимирському кафедральному соборі. Частину належних їй
коштів надано Церкві, в тому числі: протопопу володимирському, який мав виголосити на її похороні
проповідь, — 50 злотих, на образ Ченстоховської Божої Матері, що зберігався в каплиці Св. Трійці, —
80 злотих, на чудотворний образ Пресвятої Богородиці у володимирському кафедральному соборі —
200 злотих капіталу. З цієї суми щороку до скриньки Володимирського уніатського братства мало
йти 16 злотих на молитви за живих і мертвих. Згадується, що одна з доньок Катерини Хмелевської —
Катерина — була черницею уніатського монастиря у Новогрудку.
Хмелев, року 1637, квітня 25.
1

Текст документа передано згідно з публікацією Стецького.
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...На чεстъ и на хвалу прεнасвятhйшой нεраздεлной Тройци Ωтцу и Сну и Духови
Святому аминъ
Я Катарина на Хмεлεвε Хмεлεвская Яновая Потεεвая подсудковая бεрεстεйская будучи
ωт нεмалого часу хоробою ωт Гда Бога зложоная на умыслε ωднакъ [...] бачεню и всих
силах розумных з ласки божоε добрε здоровая а вεдаючи то иж нε толко хорому алε и
здорову чловεкови нε маεшъ ничого пεвнεйшого над смεртъ ωзнаймую и вεдомо чиню симъ
тεстамεнтом ωстатнεε воли моεε диткомъ моимъ и каждому кому бы ω том вεдати налεжало
и потрεбно было
Найпεрвεй душу мою грεшную в руки Господа Бога всεмогусчого в Тройци Святой
εдиной поручаю а тεло моε грεшноε бεз вшεлякоε помпы того свεта за ласкою и позволεнεм
высоцε прεвεлεбного в Пану Богу εго мл ωтца Иωсифа Мокоси Баковεц//кого εпископа
Володимεрского и Бεрεстεйского в цεрквε святой катεдралной Володимεрской Прεсвятоε
Богородици в каплици Чεстного и Животворясчого Крεста Господня гдε чεстоховский ωбраз
Матки Божоε εстъ вεсродку под самыми двεрми быти маεтъ погрεбεно абы чεрεз гробъ мой
ωфира Господня была пεрεношона ω што я εго мл ωтца εпископа и пастыра моεго покорнε и
унижεнε прошу абы того мεстца позволилъ и самъ з милости своεε и ласки з свεсчεниками
соборомъ тило моε погрεбли которымъ свεсчεником пεвную нагороду сыновε мои учинят а
εго мл ωтца протопопы володимεрского яко ωтца моεго духовного прошу который свεдок
сумнεня моεго абы на погрεбε моεм самъ казанε казал которому сыновε мои ωпроч падεлку з
другого братεю свεсчεниками ωтказаня ωсобливε золотых петдεсятъ дати повинны будутъ
А на ωхεндозство того образа свεтого чεстоховского в той жε цεркви записую золотых
ωсмдεсят на маεтности моεй Хмεлεвε жεбы был мεжи филярами рεзаными яко ωлтари робятъ
которыε гроши ωтεц писар брацкий ωд сынов моих взявши той ωбраз святый такою ωкрасою
εго приωздобити маεт
А на ωбраз чудовный Прεнасвятшоε Панны в той жε цεркви катεдралной Володимεрско[й
д]вεстε золотых полских на той жε маεтности моεй Хмεлε записую с которых шторокъ до
скрынки брацкоε а то наслужбы божиε такъ за здоровныε яко и за душныε выдεркафу пεнсии
по золотых шεстнадцати сыновε мои милыε Ярославъ и Михал Потεεвε платити мают
Которых прошу абы ω погрεбε тεла моεго гришнεго яко бы εго до гробу уштивε
допровадили и хрεстиянском способомъ погрεбли яко найпрудшεй по смεрти моεй
ωбмышлεвали а на труну мою нε толко срεбрного // алε и срεбру подобного ани побεляного
гвозда нε прибивали и в трунε нε склεпистой алε в плоской погрεбли толко з свεчами и
лямпами и святою ялмужною такъ духовεнству яко и убогим тотъ актъ погрεбу моεго водлуг
прεможεня своεго приωздобили
А што сε дотычεтъ роспоражεня дому моεго иж зошлый малжонок мой позосталым
паннамъ дочкамъ своим Анънε и Катаринε такъ з моεε яко из своεε маεтности по пяти
тисячий золотых полских дати записал тεды я уступуючи сыном моим до живота моεго на
Рожанцε дочку мою Анну (на провизию?) свою выпосажити εε з маεтности моεε узяламъ а
Катарину сынам моим выпосажити зоставилам чому чинεчи тεпεр досыт на маεтности моεй
власност ωтчизна в сεлε Хмεлεвε и в сεлε Подгайцах наймилшой цорцε моεй Аннε записую
тоεю ωстатнεю волεю моεю и тεстамεнтом моимъ до тых пяти тисячий ωтца εε а малжонка
моεго зошлого записаных другую пят тисячεй золотых полских на той жε маεтности моεй
Хмεлεвε и Подгайцах з милости моεε матεринскоε и помεтаючи на услуги εε працовитыε и
счирыε выгоды яко завшε так и в той ωт нεмалого часу хоробε моεй пилнε и вεрнε мнε ωд[да]
ваныε которую суму всю сполна дεсят тисячεй золотых полских сыновε мои милыε Ярославъ
и Михал Потεεвε жадного затруднεня кривды и утяжεня в том сεстрε нε чинεчи с тых добръ
моих власных дεдичных Хмεлεва и Подгаεц яко напрудшεй ωддати мают и повинни будутъ
которая сума ωд всих и вшεляких тεжаров волна зоставати маεт и до плачεня долгов моихъ и
зошлого малжонка моεго подпадати нε маεт
А што сε дотычεтъ ωстатка тоεж убогоε маεтности моεε // Хмεлεва и Подгаεц тεды я
наймилшим сыном моим Ярославови и Михалови взглядом плачεня долгов моихъ и нεбозчика ωтца
ихъ малжонка моεго симъ тεстамεнтомъ ωстатнεε воли моεε записую лεкгую вεчными часы и до того
вси рεчи моε рухомыε якимъ колвεкъ имεнεмъ рухомыми назвати сε могутъ тым жε сыном моимъ
записую и лεкгую варую ωднакъ то жε вси клεйноты злото срεбро пεрлы шаты и вси охεндозства
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бεлоголовскиε цорцε моεй милой паннε Аннε Потεεвнε налεжати маютъ которыε волно при той
цорцε моεй зостати маютъ и жадноε в томъ пεрεшкоды ωд сыновъ моих поносити нε маεт
Ωбликгую тεжъ сынов моих абы другой сεстрε своεй намилшой цорцε моεй Катаринε
чεрници досыт во всεмъ чинити водлуг ωбликгации ωтца своεго яко найпрудшεй быти
можεт за ласкою Божεю старалис а за ласкою и призволεнεмъ прεнайвεлεбнεйшого
ωтца Рафаила Корсака мεтрополиты Киεвского ωную з манастыра Новокгродского
высвободити и уволнити а до манастыра Пинского ωдложивши εй суму ωддати до того
тым жε сыном мои[м]ъ милым Ярославови и Михалови Потεεмъ вси сумы пиняжныε
мнε на зошлом урожоном пану Яну Залεнском суди зεмском володимεрскомъ ωд суду
головного трибуналского розными дεкрεтами всказаныε присужоныε а на маεтности
εго стεгаючиε яко тεжъ и в закладах пεрεаплыε даю дарую вεчными часы записую и всε
право моε на тыε сумы процεсы и прεзыски правныε мнε налεжачоε зо всими // далшими
поступками правными якиε бы справа налεжали на милых сынов моих вышъмεнованых
вливаю и вшεлякоε налεжности до тых сумъ и прεзысковъ уступую и зрεкаюся и симъ
тεстамεнтомъ ωстатнεε воли моεε волноε правноε далшоε попартε всих справъ сыномъ
моимъ зоставую
А што сε дотычεтъ долгов моих и тεжаров напрод ижъ добра цεрковныε до εпископии
Володимεрскоε налεжачиε сεло Грушεвичи завεла и пустила εсми способомъ арεндовнымъ
панεй Аннε з Висчεва Яновой Корманской взглядомъ сумы пулчварты тисячи золотых
полских у εε мл прεз мεнε позычоноε и на маεтности моεй власной дεдичной на половици
сεла Хмεлεва ассεкурованоε тεды то варую тымъ тεстамεнтом моимъ иж тыε добра сεло
Грушовичи тому тεжарови сумы тоε подлεгати нε маютъ алε волныε тыε добра сεло
Грушεвичи которыε в вуживаню моεмъ нε такъ за слушным якимъ правомъ яко з ласки
и позволεня и добродεйства их мл ωтцεв εпископов володимεрских прεз такъ долгий час
были зоставати маютъ и до Цεркви божоε яко добра цεрковныε εго мл ωтцу εпископови
тεперεшнεму и капитулε ωбняти волностъ даю
А тая сума и тεжар мой εй мл панεй Корманской з добръ моихъ Хмεлεва и Подгаεцъ
прεз сынов моих милых ...счоный и заплачоный албо на маεтн[ос]тъ мою дεдичную
водлуг запису заставного εй мл панεй Корманской ωд мεнε на тую суму на половици
сεла Хмεлεва служачого пεрεнεсεный быти маεт яко найпрудшεй а найдалεй ω святом
Янε близко пришлом в року тεпεрεшнεмъ // тисεча шεстъ сот тридцат сεмом которого
часу арεнда панεй Корманской кончитъ сε εго мл ωтцу εпископови до дεржεня тыε добра
поданы и до цεрквы привεрнεны быти маютъ ω што сыновъ моихъ милыхъ прошу и под
благословεнствомъ бозскимъ и моим матεринским упоминаю абы в обнятю тоε маεтности
надалεй ω святом Янε близко пришлом εго мл ωтцу εпископови и капитулε трудности
спротивεня и пεрεшкоды жадноε нε чинили любо то и право нεбожчикови ωтцεви их а
малжонкови моεму ωтримано было ωд зошлого стоε памεти ωтца мεтрополиты дhда ихъ
Кгдыж я кзволи тому намнεй власныε моε ωтчизныε добра Хмεлεвъ и Подгайцы
рεчи рухомыε и сумы пиняжныε сим тεстамεнтомъ сыномъ моим записую абы далшимъ
дεржанεмъ тых добръ Грушεвич с которых εстъ дорочного доходу килка сотъ золотых
сумнεня моεго и своεго и души ωтца своεго нε ωбтεжали и Бозскоε уразы на сεбε нε
затягали до того иж я пεвную суму пинязεй пултрεти тисячεй золотых полских на школу
володимεрскую прεз зошлого святоε памεти ωтца Потεя мεтрополита εпископа Волод[им]
εрского с плачεнεмъ ωд тоε сумы чиншу по полтрεтя ста золотых полских записаную и
на маεтностъ дεдичную εго мл пана Базилεго Коптя в повεтε Бεрεстεйскомъ внεсεную
поднεсламъ и до рукъ моих ωд εго мл пана подкоморого брεсцкого ωдобраламъ и тот
чиншъ каждого року ωддаваламъ тεды тεпεр симъ тεстамεнтом ωстатнεε воли моεε хотεчи
в слушной мεти пεвности и бεз вшεлякого по смεрти моεй затруднεня всю тую суму на
добра моε // дεдичныε Хмεлεво и Подгайцы вношу и ωную ассεкурую и тыε добра ωнεрую
и ωбликгую скоторых сыновε мои водлуг запису дhда своεго каждого року на сошεствиε
Святого Духа свято рускоε по полтрεтя ста золотых полскихъ до рукъ εго мл εго мл ωтца
εпископа Володимεрского тεпεрεшнεго и на потомъ будучихъ ωддавати и истотнε платити
маютъ такъ жε а иншиε долги моε потомныε на рεεстрε ωсобномъ рукою моεю власною
подписаном списаныε сыновε мои бεз ωмεшканя поплатити маютъ
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Варую тεж симъ тεстамεнтомъ иж дворисчε зуполноε в сεлε Хмεлεвε здавна до
εпископии Володимεрскоε приналεжачоε Цεркви божой налεжати и подано быти маεтъ зо
всими кгрунтами полями гаями и сεножатми слузε тεж моεму давному вирному Сопоцкому
полволоки кгрунту у Хмεлεвε Шεвковичому халупу з огородомъ посадовничомъ позосталую
бεз жадноε повинности для мεшканя до живота εго даю прошу в остатку покорнε εго мл
ωтца εпископа пастыра моεго абымъ ωдεржанε добръ цεрковных Грушεвич и дворисча
хмεлεвского уволнεня была на сумнεню и диткамъ моимъ трудностъ задавана нε была а
εкзεкуторами сεго тεстамεнту моεго их мл панов ωпεкунов прεз зошлого малжонка моεго записаных
постановляю и прошу абы цоркою моεю А[нн]ою ωпεкалисε стараючи сε абы кривды ни в чомъ нε
ωднεсла до которого тεстамεнту рукою моεю власною подписалом сε при подписах рукъ и пεчатεх их
мл пановъ приятεлεй будучихъ
Писан у Хмεлεвε дня // двадцат пятого мца априля року тисяча шεст сот тридцат сεмого
У того тεстамεнту при пεчатεх подпис рук тыми словы Katarzyna Chmielowska Janowa podsędkowa
brzeska własną ręką moią ten testament ostatniey woli moiey podpisuię
Joseph Mokosi Bakowiecky episkop Włodzimirsky y Brzescky za oczewistą y ustną prozbą jey mci
podpisuię ręką swą
Яко притомный и ωчεвисто прошоный и якож протопопъ прεзвитεр хмεлεвский рукою
власною
Paweł Stachorsky ustnie proszony ręką swą ...

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 72. арк. 152-155зв.
№ 294
Свідчення жителя с. Колодязі Луцького повіту Волинського воєводства Карпа Бунякевича про
чудесне зцілення від хвороби після молитви до архієпископа Полоцького (св. Йосафата Кунцевича).
Рожищі, року 1637, травня 27.
Roku 1637 msca february 14 dnia.
Wstąpiwszy w wielki post wtorego dnia Karp Buniakiewicz we wsi Kołodziach zachorzał tak barzo na
prawa rękę ze y celurik lubo y krew puszczał nic mu nie pomogło od ktorego bolu musiał ...... y przez cały tydzen
sypiac nie mogł. A gdy prosił Pana Boga mowiąc Boże zmiłuy się nade mną grzesznym a zbawy mi bolu tego.
Potym usłyszy głos wgłosach u siebie mowiącego tymi słowy: A czemuz nie wzywasz władyki Połockiego na
pomoc do Pana Boga? On iz nie wedział iako miał ymieniem nazwac swiętego. Tylko rzekł razy kilka władyko
swięty! Modłsią za mną! A tym czasem (cosnał?): a przespawszy się więcey bolu nie słyszał zdorowym został:
Ижъ сам писати невмhл, за усною прозбою ωного на месцу его подписуюся Карпъ Бунякович
рукою власною (Печатка)
Фεωдор Лициниус Намысловски капεланъ и казнодhя εпископа Луцкаго ушима своими слышалом
(Підпис)
Прокопий прεзвитεр колодεзкый свhдокъ добрε того вεдомий реляции вышъпомεнεна и ωсобы
рукою власною (Підпис)
Ja Hieremiasz Poczapowski episkop Łucki testor izem to z ust przerzeczenego Karpa Buniakiewicza
słyszał, na co, to ręka moią własna pisane daię swiadectwo
W Rozysczach 27 may a 1637					
(Печатка) //

ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 676, арк. 1.

№ 295
Лист Євгенії-Катерини Тишкевичівни (Вишневецької) про звільнення від податків духовенства,
що перебуває під юрисдикцією Володимирського уніатського єпископа та мешкає у її тилявецьких
маєтностях.
Біла Криниця, року 1637 липня 4.
Випис із актових книг Кременецького земського суду від 4 серпня 1637 р.
...Eugenia Katarzyna Tyszkiewiczowna xzna Wieszniewecka koniuszyna // coronna krzemieniecka etc.
staroscina
Wiadomo czynie tym listem moim jz duchownych ruskich w maietnosci moiey włosci Tylawieckiey
pod posłuszenstwem wielebnego jego msci oyca episkopa Władzimirskiego, Piotra stozeckiego, Kozme
tulawieckiego, Joanna antonowieckiego y successorow onych w dobrach moich będących y zyiących czynie
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wolnemi od wszelakich podatkow poborow podymnego y contrybucy, iako kolwiek nazwanych, czego oni
wdzięczni będąc w powinnosci swey duchowney stałey statecznie trwaiąc za zmarłego oswieconego xzcia, y mnie
zo oswieconym potomstwem pozostało Pana Boga prosic winni będą jurisdyty duchowney sebie nalezney nie
sprecznie podlegaiąc, na co pomienionym duchownym ten list moy s pieczęcią y s podpisem ręki moiey daie
Data w Bialey Krynicy july czwartego a tysiąc szescseth trydziestego siodmego
У того листу пεчат одна а подпис руки тыми словы
Ręką swą ... //

ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 43. арк. 36-а зв.-36зв.

№ 296
Лист Євгєнії-Катерини Тишкевичівни (Вишневецької) про звільнєння від податків духовенства,
що перебуває під юрисдикцією Володимирського уніатського єпископа та мешкає у її ямпольських
маєтностях.
Біла Криниця, року 1637 липня 12.
Випис із актових книг Кременецького земського суду від 4 серпня 1637 р.
Eugenia Katarzyna Tyszkewiczowna xzna Wiszniewecka koniuszyna coronna krzemieniecka //
staroscina,
Wiadomo czynie tym listem moim, jz duchownych ruskich w maietnosci moiey miescie Jampoliy, po
wsiach pod posłuszenstwom, wielebnego jego msci oyca episkopa Władzimirskiego, Joana mieskiego Jarmole
lepiesowieckiego, Fedora wiazowieckiego Jliie swiateckiego i successorow onych w dobrach moich będących y
zyiących, czynie wolnymi od wszelakich podatkow, poborow, podymnego, i kontributi iako kolwiek nazwanych
czego oni wdzięczni będąc w powinnosci swey duchowney stale y statecznie trwaiąc za zmarłego jasnie
oswieconego xzcia małząnka mego i mnie zo oswieconym potomstwem pozostałe, Pana Boga prosic winni będą.
Jurisdity Duchowney sobie nalezney nie sprzecznie podlegaiąc, na co pomienionym duchownym ten list moy s
pieczęcią y s podpisem ręki moiey daie,
Data w Białey Krzynicy july dwunastego dnia a tysiąc szescseth trzydziestego siodmego
У того листу пεчат ωдна аподпис руки тыми словы
Ręką swa

ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 43, арк. 63-а–63-а зв.
№ 297

Лист князя Владислава Домініка Заславського на підтвердження прав З’єднаної Церкви в Острозі,
Межирічі та в інших його маєтностях на Волині. Визначає покарання за опір унії.
Дубно, року 1637, вересня 22.
Wladisіaw Dominnik xiązę na Ostrogu Zasławiu
Hrabia naTarnowie koniuszy koronny.
Urodzonemu panu Janowi Srogockiemu słudze y staroscie naszemu ostrozkiemu teraznieyszemu y na potom
będącym, takze woytom, burmistrom, raycom miasta naszego Ostroga y Miedzirzecza po miasteczkach naszych y
po folwarkach wszytkich w trakcie ostrozkim będących urzednikom y sługom naszym, wolą naszą oznaymuiemy,
Poniewaz podalismy do cerkwiey w maiętnosciach naszych duchownych Reliey Greckiey w jednosci
swiętey będących, ktura aby się tym barzey szerzyła y mnozyła się rozkazuiemy naprzod panu staroscie
naszemu ostrogskiemu aby przy kazdey cerkwie byli deputowani setnicy w miescie, a zas we wsiach y
fulwarkach powazne osoby za aradoscią ur[zedni]kow, ktorzy pod sumnieniem y srogim karaniem niech tego
pilnie doglądaią, zeby na kazdą niedzelę y swięto wszytki w swoich parafiialnych cerkwach bywali, a iesli
by kto kolwiek z mieszczan, boiar, poddanych z uporu zbraniaiąc się posłuszenstwa iednosci swiętey gdzie
yndziey dla nabozenstwa iezdił abo chodził y onego zazywał, takowy kazdy za kazdą razą przepada winy
grzywien dziesięc do skry[n]ki cerkiewney zosobna zas wkładamy winy na takowych ktory by kolwiek nie
maiąc zadney słuszney przyczyny, tylko ze dla uporu w cerkwie [ni]e byc [w niedzelę] y swięto za kazdy raz
powinien dac groszy szesc litewskich,
Ktorę wszytkie winy niech do skrynki cerkiewny składanę będą za klucze[m] ktory ma byc ieden w
pana starosty, a drugi w protopopy, a skoro kwartal wynidzie ma o tym wiedziec pan starosta y protopopa
y dwie częsci tych piniędzy na poprawe cerkwie katedralney obrocic, a trecia cią częsc na poprawe
cerkwiey parafiialnych,
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Cechmistrowie wszysci wedle funduszy godney pam[ię]ci xiąza k mm pana woiewody kiiowskiego swym
porządkiem powinni kanony sycic y do cerkwiey naleznych parafiialnych, takze y do cerkwie kathedralney
swicy oddawac, a iesliby dla uporu swego przeciwko jednosci swiętey, kanonow nie sycili, tedy powinni wosku
kupic a według funduszuw przodkow naszych z ucciwoscią oddac, a sprzeciwiaiący się rozkazaniu naszemu,
niech ci[...]ty oddac swic onych do cerkwiey parafiialnych y cerkwie katedralney, a dali by sie przypozwac
do urzędu, tedy pan starosta powinien nie spuszczaiąc z urzędu grzywen sto winy wziąc do skarbu naszego,
z kozdego takowego cechmistra y braci iego, a po zaplaceniu winy zaraz swici nalezne // według funduszow
przodkow naszych do cerkwiey powinni oddac, ktore to postanowienie nasze dla wieczney pamięci daiemy na
pisme kapitulie ostrogskiey wiecznymy czasy s podpisem ręki naszey y s przy[ti]snieniem pieczęcy
W Dubnie dnia 22 septeber roku 1637.

ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 147, арк. 1-1зв.

№ 298
Скарга від імені єпископа Луцького Ієремії Почаповського на православного єпископа Атанасія
Пузину про незаконну відбудову ним Покровської церкви в Луцьку та про публічну його лайку на адресу
уніатів під час проповіді при освяченні цієї церкви.
Луцьк, року 1637, жовтня 16.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — C. 733-735. Мова староукраїнська.
№ 299
Тестамент Луцько-Острозького єпископа Ієремії Почаповського. В ньому він урочисто засвідчує
свою відданість унії та висловлює прохання поховати його в одній з уніатських церков — соборі св.
Івана Богослова у Луцьку, кафедральній в Острозі або в іншій (на розгляд єпископів), що перебуває в
унії. На храм, де він буде похований, єпископ жертвує 7,5 тис. злотих, срібне начиння та свій дідичний
маєток Чернчиці. Крім того, Почаповський жертвує по 500 злотих на Жировицький та Битенський
монастирі. Своїм слугам Петрові Гевловському та Андрієві Гостинському в нагороду за вірну службу
відписує з власного майна по 500 злотих. Під кінець дає розпорядження про погашення своїх боргів та
призначає «екзекуторов» свого тестаменту. Серед них — канцлер Великого князівства Литовського
Альбрихт-Станіслав Радзивілл, волинський каштелян Миколай Чарторийський, єпископ ВолодимироБерестейський Йосиф Баковецький та інші особи.
Луцьк, року 1637, жовтня 23.
Облята тестаменту в актових книгах Луцького гродського суду від 26 жовтня 1637 р.
...W ymie Oyca y Syna y Ducha Swętego amen.
Poniewaz kozdemu człowiekowi nie // masz nic pewnieyszego nad smierc na ktora abys my pamiętali
sam Pan Bog y zbawiciel nasz upomnia przeciwnym zas sposobem nie masz nic nie pewnieyszego nad godzinę
smierci zeby nas nie gotowych nie zastało przeto ia pamiętaiąc na to a będąc od Pana Boga wszechmogącego
doczesnymi dobrami y przełozenstwem Cerkwie Bozey z obfitney łaski iego swętey obdarzony lubo na ciele
chory ale na umysle będąc zdrowy iesli by Pan Bog wszechmogący s tego swiata mnie ustąpic wyrokiem
swoim swiętym roskazał. Ten ostatniey woli moiey dla wszelakich przygod y strzez Boze iakiego po zesciu
moim zamieszania testament zostawuię.
Naprzod tedy przed Panem Bogiem y wszytką Cerkwią s tym się oswiadczam jz iakom za zywota
w iednosci s s. Kosciołem Swiętym powszechnym Rzymskim przebywał tak w tey ze zgodzie y miłosci y
posłuszenstwie przed sąd straszliwy Pana Boga wszechmogącego stawic się chcę y co kolwiek Sobor swięty
powszechny Florenski nam ku wierzeniu podal to ia szczyrym sercem przymuię usty wyznawam y ręką moia
podpisuię.
A iz Pan Bog w miłosierdziu swym nieprzebrany uzyczył mi nad zasługi moie do szafunku dobr
doczesnych tak dziedzicznych iako tez y cerkiewnych. Tedy będąc wdzięczen dobrodzieystwa iego
swiętego iakom się za zywota mego o to starał iako bym iego chwałę swiętą // pomnozał y sługom
cerkiewnym y duchowienstwu przy cerkwi soborney Łuckiey będącey słuszne wychowanie dawał
iakoby się ustawicznie nabozenstwo przy niey odprawowało y duchowni przy niey mieszkaiący maiąc
szoie dostateczne obes...e odłozywszy na stronę o zywnosc y odziezą pieczołowanie tylko samey chwały
Boga wszechmogącego y zbawienia dusz ludskich pilnowali. Tak y teraz niemogąc do tego tak prędko przysc
dla wielkich y ustawicznych trudnosci y nakładow w recuperowaniu dobr cerkiewnych y w budowaniu tak w
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Łucku przy katedrze iako y po wszytkich folwarkach. Na ten czas na duchownych zakonnikow ktorzy maią
przy cerkwi soborney Łuckiey swiętego Joanna Bogosłowa w zamku wyszszym Łuckim będącey ustawicznie
rezidowac gdzie y ciało moie połozone chcę miec iesli w iednosci swiętey zostawac będzie summę pułosma
tysiąc złotych polskich zapisuię. Ktore to pułosma tysiąca złotych ma rodzony moy jego msc pan Alexander
Poczapowski według zapisu swego aktami nowogrodskimi stwierdzonego duchownym ktorzy przy katedrze
mieszkac będą gotowemi pieniędzi oddac A oni maią na wyderkaff dac y s tego wiecznemi czasy nie tracąc tey
summy z wyderkaffu wyzywienie swoie miec czego ma doglądac jego msc ociec metropolita // teraznieyszy pan
y pasterz nasz y successorowie jego mscu po tym iesli Pan Bog tak uradził aby wyrok smierci na wszytek narod
ludzki ferowany nademną wykonany był.
Tedy dusze moie Panu Bogu wszechmogącemu w ręce iego przenaswietsze y opiekę oddawam
prosząc maiestatu iego swiętego aby nie pomniał na grzechi moie. Ale wedle miłoserdzia swiętego one
mnie odpuscił y do wiecznego odpocznienia duszę moię grzeszną przyiąc raczył. A iz to co z ziemi
początek swoy wzięło ziemi oddano byc ma. Tedy duchownych moich y pokrewnych proszę y obliguię
aby ciało moie przy cerkwi katedralney Łuckiey zamkowey swiętego Ioanna Bohosłowa, lubo w Ostrogu
w cerkwi katedralney, albo gdzie będzie wola jego msci oyca metropolity pasterza mego y ich msciow
oycow episkopow s pułbraci moiey według obrządkow chrzescianskich pochowane było. A na zmurowanie
sklepu y na wszytkie potrzeby do pogrzebu grzesznego ciała mego nalezące dwie szkucie u Wolczkowego
Przewozu stoiące. Ktorem ia za własną kopę swoię kupił ze wszytkemi statkami przedane y obrone byc
maią. A na kamien ktory ma byc z napisem połozony nad grobem moim nie dla zadney pompy ale zeby
nan patrząc y czytaiąc duchowni na mię w modlitwach swoich wspominali y w dzen sescia mego corok
przynamniey dwie słuzby bozey odprawowali częsc moię dziedziczną w Czernczyczach w powiecie
Włodzimirskim lezącą na to naznaczam.
Do tego ołtarza kielich sribrny swizo w Zasławiu kupiony y kadilnicę mnieyszą srebrną przezemnię
sprawioną odkazuię. A ta suma pułosma tysiąca złotych polskich na duchownych fundowana tam ma byc
przeniesiona gdzie y ciało moie połozone będzie a z ostatka tey sumy od pułosmiu tysięcy pozostałey
przy jego msci panu Alexandrze Poczapowskim rodzonym moim będącey na manastyr Zyrowicki pięcseth
złotych. A druga pięcseth złotych na manastyr Bytenski leguię resztazas od tey wszytkiey sumy panu
Ianowi synowcowi memu na nauki odpisuię y wiecznemi czasy (condonuię?) co się zas tknie dobr moich
prawem przyrodzonym na mię przypadaiących. Tedy częsc moię dzedziczną ktora na mię przypada w
Poczapowie w starym dworze nazwanym ze wszytkimi przynaleznosciami y poddanemi odpisuię jego msci
panu Alexandrowi Poczapowskiemu rodzonemu memu wiecznemi czasy. Częsc moie w drugim dworze
Bardykowszczyzną nazwaną ze wszytkiemi takze przynależnosciami y poddanemi zapisuię wiecznemi
czasy jemu msci panu Mikołaiowi Poczapowskiemu rodzonemu memu. To iednak waruiąc aby ich msci
ni w czym się nie wtrącali do tych gruntow i poddanych // ktore zdawna od przodka mego podskarbiego
Wieł xięstwa Litewskiego na Cerkiew boza w Poczapowie będącą nadane są y owszem swieszczennika
Poczapowskiego od wszelakich krzywd sąsedskich bronic maią. Za co sobie błogosławienstwo P. Boga
wszechmogącego ziednaią.
Sługom moim dwum mianowicie Piotrowi Giwłowiczowi y Andrzeiowi Gostynskiemu ktorzy z
odwagą niemałą zdrowia swego y kosztu niemał z młodych lat słuząc y po wszytkie zawieruchi a osobliwie
tempore interregni szczyrze wiernie posługi swe iako się dobrym godzi oddawali z rzeczy moich ruchomych
z własnego ochendozstwa domowego takze y s crescenciey rocznego zboza po pięciu seth złotych naznaczam
y odpisuię y successora mego ktorego Pan Bog da pomnie proszę aby ich w daninach ich do zywota spokoynie
zachowac raczył. Tych że tym ostatney woli mey testamentem ze wszytkich wydatkow ktore odemnie do
szafowania y sporządzenia maiętnosci powerzone im byi wiecznie quituie.
Co się zas tknie długow moich ktorem na potrzebę cerkiewną y na odzienie czeladki mey wstał winien
mianowicie panu Walentemu Reiznerowi kupcowi gdanskiemu za sukno tysiąc dwiescie dwadziescia y
szest złotych polskich. Zewlowi zydowi włodzimirskiemu złotych polskich sto szesdziesiąt y groszy
piętnascie tedy te długi z gumien crescenciey własney moiey zapłacono // byc ma, takze jego msci panu
Andrzeiowi Zahorowskiemu woytowi łuckiemu z folwarku czescenciey załobowskiey swiezo memi
własnemi pieniędzmi od pana Mikołaia Korsaka okupionego długu winnego ratione szkuty y processu
prawnego piecseth złotych zapłacono y uiszczono s pomienionego folwarku Załobowskiego ma byc. A iz
jego msci panu Zawadskiemu zapisałem się consens od jego msci oyca metropolity na arendę hubinską
wyprawic. Ktorego zem dotąd nie wyprawił proszę jego msci oyca metropolity pana y pasterza mego aby
tey rzeczy iako słuszney ni eodmowił ale consens swoy raczył dac jego msci storony zas duchownych
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y czeladki mey swieckiey takze y wszytkich rzeczy moich własnych ruchomych kupnych y nabytych
rosporządzenie na osobnym skrypcie moim polskim pismem własnym ręki mey nayduie się ktoreto oboie tak
ten testament ostatniey woli mey iako y ten skrypt abo ordinacia prozato et firmo aby były miane y ad effectum
przywiedzione.
Naznaczam y biorę za opiekunow y executorow testamentu mego jch msciow panow przyiacioł
moich jasnie oswieconego xzcia jego msci Albrychta Stanisława Radziwiła kanclerza W. x. Łith. jasnie
oswieconego xzcia jego msci // Mikołaia Czartoryskiego kasztellana wolynskiego jego msci pana Gabriela
Stempkowskiego kasztelana brasławskiego wielebnego w Bodze jego msci oyca Josepha Bakowieckiego
episkopa Włodzimirskiego y Brzeskiego brata mego w Chrystusie jego msci pana Krzysztopha Szymkowicza
Szklinskiego sędziego ziemskiego łuckiego y jego msci pana Michała Zawadskiego. Pilno prosząc jch msci
aby to wszytko przez jch msci exequowano y ad effectum przywiedziono było.
Ktory to testament ostatniey woli mey za dobrey y zupełney pamięci mey sprawiwszy y ręka moią
własną podpisawszy pieczęc moię przyłozyc kazałem do ktorego za ustną y oczewistą prosbą moią jch msci
panowie przysłe moie nizey na podpisach ymiony y przez wiski wyrazeni rękami sie swymi podpisawszy
pieczęci swoie przyłozyc raczyli. Ktory ze to testament moy w zapieczętowaniu osobnym daię y powierzam
wielebnemu oycu Kasianowi Sakowiczowi archimandrycie dubienskiemu duchownemu memu aby on sam
ten testament ostatniey woli mey skoro po smierci moiey iesli mię w tey chorobie mey Pan Bog do chwały
swey swiętey powołac raczył zaraz ogłosił y do urzędu grodskiego łuckiego oddał, y tego doyzrzał aby do xiąg
grodskich łuckich wpisany był.
Takze // szkatułę moię pieczęcia moią zapieczętowana za wiadomoscią tego z wielebnego jego msci oyca
archimandryty dubienskiego miec chcę a pieniądze ktore w niey są na potrzeby do przygotowania aktu mego
pogrzebnego obroconę maią byc.
Pisan w Łucku przy katedrze roku panskiego tysiąc szescset trzydziestego siodmego msca oktobra dnia
dwudziestego trzeciego.
У того тестаменту при печатехъ подпис рукъ тыми словы
Hieremiasz Poczapowski episkop Łucki m.p.
Kasian Sakowicz archimandryt dubienski m.p.
Stanisław Zbrozek bur łuc swiadek m.p.
Ustnie od przewielebnego jego msci oyca episkopa Łuckiego do tego testamentu proszony swiadek
Marek Krynski m.p.
Ustnie od przewielebnego jego msci oyca episkopa Łuckiego do tego testamentu proszony do podpisu
Konstanty Łasko Czerczycki m.p. ... //

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 206, арк. 954-958.
№ 300
Протестація членів Луцької уніатської капітули на Володимиро-Берестейського єпископа
Йосифа Баковецького. За свідченням скаржників, єпископ відразу після смерті Луцького владики Ієремії
Почаповського захопив єпархіальний архів та деяке інше майно, належне Луцькій капітулі.
Луцьк, року 1637, жовтня 26.
Року тисεча шεстъсотъ тридъцатъ сεмого
Мсца ωктобра двадъцатъ шостого дня
На врядε кгродском в замку εго кор мл Луцком пεрεдомною Станиславом Зброжъкомъ буркграбимъ
и намεстником подстароства Луцкого становши ωчεвисто вεлεбниε ωтцовε ωтεц Тεωдор Пигилεвский
свεсчεник троεцкий и ωтεц Артεмий Гуляницкий свεшъчεник афанасовский два с капитулы прихиляючис
до ωногдашнεго ωповεданя дня двадцат чεтвεртого мца ωктобра учинεного своим и всεε капитулы
цεркви катεдралноε Луцкоε свεтого Иωана Богослова въ замку вызшим Луцким будучоε имεнεм
пртεстовалис и ωповεдали на вεлεбного в бозε εго мл ωтца Юзεфа Мокосия Баковεцкого εпископа
Володимεръского
Иж εго мл ωтεцъ владика нε вεдаεм и во протεксту и правомъ якимъ справы вси владицътва
Луцкого мεновитε привилεя фунъдуши листи граничъниε и вси справы и розниε процεса з розными
людми ω маεтности цεркεвниε и ω граници заходячия такъ жε апъпараты εпископскиε зо всεю ωздобою
цεръковъною коштом нεмалым ωд зошълыхъ εпископов луцъких и ωтца Іεрεмиаша Почаповского свεжо
справлεниε коториε на рεεстрε мεнованиε и ωд εклεзиархи часу своεго продукованиε и вεрификованиε
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будут зараз по смεрти пна и пастира нашого забралъ и до маεтъности своεε ωниε до Городка завεзлъ
постεрεгаючи тεды мы цалости своεε яко бы Цεрковъ божая на том нε шванковала [...] абы ничого на
цалости нашоε нε сходило итεрум атквε итεрумъ протεсътуεмъсε просεчи абы тая протεстация до книгъ
принята и записаная была што ωтрымали

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 208, арк. 345.
№ 301

Рішення членів Луцької уніатської капітули про взяття під свій захист маєтностей та підданих
Луцько-Острозької єпархії в зв’язку зі смертю єпископа Ієремії Почаповського.
Луцький замок, року 1637, жовтня 26.
... My kapituła cerkwie katedralney Łuckiey załozenia swętego Ioanna Bohosłowa wiadomo czynimy
Iz za zesciem s tego swiata wysoce przewielebnego w Panu Bogu jego msci oyca Hieremiasza
Poczapowskiego episkopa Łuckiego y Ostrogskiego pastera naszego obmysliwaiąc o tym s powinnosci y
obowiązku naszey aby dobra tey episkopiey bez obrony nie zostawali, // y krzywdy w nich ubogim poddanym
takze dworow y folwarkom nie działy się obiąwszy dobra te do possesiey naszey kapitulney y uczyniwszy
miedzy nami o tym spolną poradę naznaczylosmy do kazdego klucza dobr tey episkopiey pewne osoby nizey
mianowicie. Ktorych do maiętnosci dworow y folwarkow zawiadywania uczylismy y onym dzierzenie y
uzywanie dobr tych rząd zupełny y obronę zlecilismy
To iest do miasteczka Rozyszcz y wszytkich przysiołkow klucza tego wielebnego oyca Michała
Sosnowskiego protopopę rozyskiego do folwarku y wsi Połoney wielebnego oyca Artemia Hulanickiego, do
folwarku y dwora Zabcza y Kołodezi wielebnych oyca Isaia Lenkowicza protopopę katedry Łuckiey y oyca
Prokopia Buniakiewicza do dwora y folwarku Falimicz y Siedmiarek wielebnego w Bogu jego msci oyca
Benedikta Mokosi Bakowieckiego archidiakona włodzimirskiego.
Do ktorego to zgodnego postanowienia naszego rękami naszemi podpisawszy się pieczęcią nasza
kapitulną zapieczętowac roskazalismy a dla lepszey pewnosci to pismo nasze do akt grodskich łuckich podac
dwemu s kapituły oycom collegom naszym zlecilismy.
Pisan we dworze katedry Łuckiey episkopskiey w zamku jego k. msci Łuckim dnia dwudziestego szostego
msca oktobra roku // tysiąc szescseth trzydziestego siodmego
У того листу печатъ притисненая капитулная ωдна а подпис рукъ тыми словы
Исаия Ленъкович протопопа луцъкий власною рукою
Мариян Ωранъский архидяконъ катедры Луцъкое рукою
Феωдор Пнеревич клирошанин капитулы Луцкое
Феωдор Пигилевский крилошанин капитулы Луцъкое
Артемий Гуляницъкий крилошанин катедры Луцъкое
Алексей Лишенъский клирошанинъ рукою
Самоел Пигилевский εклезиарха стого Иωана Богослова церкви соборное ... //

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 206, арк. 950-951.
№ 302
Свідчення возного про введення Луцької уніатської капітули у володіння церковними маєтностями
по смерті єпископа Луцько-Острозького Ієремії Почаповського.
Луцьк, року 1637, жовтня 26.
Року тисεча шестсот тридцат сεмого
Мца ωктобра двадцат шостого дня
Навряде кгродком* в замку εго кор мл Луцком передомною Станиславом Зброжком буркграбим
и намεстником подстароства Луцъкого становши ωчевисто возный εнεрал воεводства Волынского
шляхетный [П]рокоп Гоголевич для записаня до книг нинεшних кгродскихъ луцких явнε и доброволнε
сознал
Иж року теперешнεго тисεча шεстсотъ тридцатъ сεмого мца ωктобра двадцатъ пятого дня за
приданем [в]рядовым и маючи при собε шляхту людей добрых пана Яна Робаковского и пана Станислава
*

Так в тексті.
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Присталовского былъ насправε и потрεбε вεлεбных // их мл ωтцов капитулы церкви головное катεдралноε
Луцкоε заложεня свεтого Иωанна Богослова и за ужитем помененых их мл: ωтцов капитулных был с
помененою шляхтою в добрах до εпископии Луцкое належачих нижεй выражоных которые то добра
поменεная капитула луцъкая заразом по зостю с того свεта высоце прεвεлебного в Пану Богу εго мл
ωтца Іεрεмия Почаповского εпископа Луцкого и Ωстрозкого до дεржεня посεсии и завεдованя своεго
яко ...... посмерти владики и пастера своεго правне и урядовнε ωбъняла и за доброволным поданем
урядников войтов ивсих подданых в тых добрах церковъных будучих в спокойной посεсии зостали, ив
каждых зособна ключах фолваркахъ дворах и сεлах именεмъ своим ωсобъ духовных с посрεдка сεбε на
то згоднε ωбраных при урядниках зошлого εго мл ωтца εпископа в тых добрах будучих зоставили
То εстъ в местечку Рожишчах ивсих присεлках ключа того вεлебного ωтца Михала Сосновского
протопопу рожиского в фолварку и сεле Полонном вεлебного ωтца Артεмия Гуляницкого в фолварку
и в дворε Жабчу и Колодεзи вεлεбных ωтца Исаию Ленковича протопопу катεдры Луцкоε и ωтца
Прокоп[и]я Буняковича в дворε и фолварку Фалимицком и Седмерках вεлεбного в Пану Богу εго мл
ωтца Бенεдикта Мокоси Баковецкого архидиякона володимерского которымъ то // ωтцом вшεлякий
ряд ...... и завεдоване вовсих дворах и фолварках добр тыхъ церковъных при урядниках зошлого εго мл
ωтца εпископа в тых добрах будучих вεлебные их мл ωтцове капитула Луцкая именем своим яко дεдичи
добръ церковных поручили которого то ωбнятя до держаня и посεсии добръ тых всих вышей менованых
поменεным велебным ωтцам капитуле нихто нε бронал1 и жадного спротивенства нε чинил
Который то возный с повинности уряду своεго в тые добра их мл ωтцев капитулу то εст дня
вышпоменεного двадцатъ пятого ωктобра в Фалимичи и Седмярки такжε в Рожишча и приселки вси
до Рожисчъ прислухаючие и теж свело2 Полоную заразом с которого то дня скончил живот свой εго
мл ωтец εпископ Луцкий а дня зас сεгоднешнего двадцат шостого ωктобра в добра Жабче и Колодεзи
интромитовал ив спокойном держεню и послушенстве урядников и подданых зоставивши стамтол
ωдεхал ω чом рεляцию свою учинивши урядови нинешнεму просил абы была принята и до книг
записана што ωтрымал

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 208, арк. 351зв.-352зв.
№ 303
Реєстр речей, захоплених Володимиро-Берестейським єпископом Йосифом Баковецьким у
Луцькому кафедральному соборі св. Івана Богослова щойно після смерті Луцько-Острозького єпископа
Ієремії Почаповського.
Луцький замок, року 1637, жовтня 28.
...Spisanie wszystkich apparatow episkopskich cerkwie katedralney Łuckiey swietego Jana
Bohosłowa, srebra, xiąg, cerkiewnych spraw funduszow takze rzeczy ruchomych y ochendoztwa //
niektorego, zeszłego swietey pamięci jego oyca Hieremiasza Poczapowskiego episkopa Łuckiego przez
wielebnego w Bodze jego msci oyca Jozepha Mokosia Bakowieckiego władyke Włodzimirskiego y
Brzeskiego zabranych y do maiętnosci jego msci do Grodka wywiezionych przez wielebnych oycow
przy katedre w zamku wyszszym Łuckim mieszkaiących nizey na podpisach imiony sie podpisanych
w roku teraznieyszym tysiąc szesc seth trzydziestem siodmym dnia dwudziestego osmego octobra
zregestrowane y w kupe zebrane
Naprod sak swietytelski papiezki altambasovy z herbem papiezkim od ktorego omoforion blekitny
taletowy tez z herbem papiezkim y zarękawie złotogłowe sak drugi złotogłowy zielony petrachil
zarękawie tey ze materiey paraman atłasowy czerwony zotem aftowany polica atłasowa czerwona
złotem y perłami aftowana sak czerwony złotogłowy nowy z policą // atłasową lazurovą hapntowaną sak
czarny aksamitny z herbem niebozczykowskim petrachil do niego takze ze złotymi pasamanami ryzy
dwoie parzyste nowe burkatełowe z petrachilami z zarękawami ryzy drugie parzyste tabinu weneckiego
na białym dnie z wielkimi kwiatami do nich antependium y petrachilow dwa tey ze materiey ryzy
trzecie parzyste adamaszkawe zielone z petrachilem z zarekawiami y z trzema wozduszkami tegoz
adamaszku zielonego ryzy iedne aksamitne pomaranczowe z zielonym pasamanem stychar ieden
zielonyadamaszkowy diakonski stycharow dwa burkatełowych na białym dnie z ozarami diakonski
pare stycharkow padiackich bogatey nędzy ztycharykami płotnianemi antependium czerwone stare
złotogłowawe mantia kanawacowa swietytelska czaszka swietego Panteleymona oprawna w worku
złotogłowowym
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Słuzebnik swietytelski w srebro oprawny Trebnik swietytelski w bialey oprawie Apostoł
drukowany druku kiewskiego // kadzilnica srebrna wosmi grzywien mantia swietytelska z
kżobukiem In folio xięgi, z biblioteki niebozczykowskiey Kazania Fabiana Birowskiego,
Lexicon graeco latinum, poliantea, Opera sancti Bazily thomi tres Commentaria in
pentatemosum zonaras in concilia, Balsamen in concilia, Summa sancti Thomae constitucia anni
millesimi sextentesimi trigesimi tercii theophilacta in quatuor evangelistas Statut herburtow
łacinsky, Biblia ruska, Trefołoy druku lwowskiego, Triod postna druku kiowskiego, Triod
cwietna ruska druku kiowskiego, Besidi s.Jana Złotoustego, Słuzebnik druku kiowskiego,
Juris graeco romani tam canonici quam civilis thomid.., Besidy swiętego Jana Złotoustwgo
na diania opera Gregori na ...... tomi tres, wielkiego Bazilego ruska xiega, Prawidla ss oycow
ruskie, Illustrium Ecclesiae Orientalis scriptorum vitae et documenta, Minea druku kiowskiego
Corpus hystoriae dizantinae xięga // Cyrylla ruska Barbosa de officio et potestate episcopi
tractatus de divinacione et magicis, xięgi decretow duchownych spisane Besidy s.Gregory
ruskie pisane greckich miney xiąg cztery, tryodey greckich xiąg dwie, panegyris, Petri Arcudy
opera, Zywoty sntych monastera Dubięskiego na pargamine stare, in quarto, concordanciae
bibliorum, Biblia łacinska, Bessei conciones libri duo, Apparatus concionatorum loci
communes tomi tres commentary exagebicy alterales Cartagene thomi tres, Conciones de
sobor, biblioteca concionatorum sine discursus exagetici, discursus exagetici in Dominicas
quadragessimale ...dorami, Oktoich druku kiowskiego, xiega uteszytelna molby Antagoria,
conciones funebres, Posłania swietego Jana pisane Parigoria Apokrisis, Besidy s.Makaria,
Oratorium pałacu duchownego Psałterz druku kiowskiego Apologia perfectionis vitae //
exemplarzow dwa Euchologion xięga grecka, wąz miedziany, Głos krwie beati Jozaphatis,
xiązka o siedmiu taynach, Obrona iednosci swiętey in octavo, Opera Cassiani tomi tres, xiąg
osm teologickich ręki niebozczykowskiey, speculum magnum epporum, casus conscientia,
Consilium Tridentium, Martinis Bonacinae, Thesaurus exorcizmorum, Oktoich graecki,
Minea grecka, Codex canonum, Bellarmini thomi quatuor. Jnduodecimo panis quondianus,
Thoma Aquinatus, Flores granatenensis, Josaphatides, Chleb Cudowny swietego Mikolaia,
Pastorum instruktiones, Vinenti lirinensis de universitate libri duo Diana pomormitami
concionis triginta denida, Psalterka graecka, Evangelika czarnym aksamitem złocisto oprawna
Połustawiec drukowany srebrem oprawny, sprawy monastera Stepanskiego w blusze białey
ze carney skrzynia z sprawami w ktorey wszytkie // przywileie fundusze y sprawy graniczne
pełna trzema pieczeciami za zywota niebozczykiwskiego za pieczetowana iedno pieczęcia
jego msci pana Michała Zawadzkiego, drugą oyca Cosiana archimandryty dubienskiego a
trzecią niebozczykowską
Rzeczy ruchome kareta cała ze wszytkimi potrzebami na szesc koni z skrzyniami kobiercy
perrskich z adzamskiemi szesc z ceny kuchenney mis wielkich cztery, mnieyszych polmiskow
dwadziescia trzy starey ceny polmiskow osm, przystawek cztery, talirzow nowych szesnascie
talirzow starych iedenascie, flałsza iedna w szesc garcy, flalsza druga w cztery garcy zygarek
mosiądzowy złocisty, tewalen złotem wyszywanych trzy czwarta iedwabiem wyszywana //
kotłow kuchennych pięc pokarow cenowych dwa, mozdzer wielki z zelaznym tłoczkem, forma
na ciasta, szkatuła niebozczykowska, z roznemi listami y apteczko pokoiowa, drugaszkatuła
kuchenna pełna korzenia z czterma flaszami cenowymi, skrzynie wielką kotczowa w ktorey
włozono fałendyszy dwuch urzędnikow zasłuzonego z baią i z kirem tamze na pięciąro
chłopiąt sukną pachlaku skirem, sukno całe nowe obłoczyste pachlakowe od rydwana drugie
sukno od karety młynek korzenny, miodu prza snego pułbeczkow dwa wina cztery beczki
do Grodka zawieziono a piętą do xiązecia pana woiewody do Rukin mappy ktore były na
scianach w upokoui rozmaitych // pięc obrazow w ramy wprawionych w liczbie szesc krzesło
iedne wiszniowe falendyszowe, kordy banowych krzeseł dwie, koni cisawych dwa głowa
ielenia nowa z łancuchem ze carnym zydelkow malowanych zielonych cztery masła fasek
siedm, syra koph połszosty, sczapha malowana pokoiowa olstro z wodkami rozmaitemi
У того рεстръу при пεчати капитулъной подъписъ рук тымы словы
Фεодоръ Пигεлεвъский прεзвытεр Свεтоε Тройцы власъная рука
Самуεлъ Пигилεвъский прεзъвытεр εклεзиарха // цεръкви соборноε луцъкоε свεтого
Иωана Бого слова
Исаия Лεнковичъ протопопа луцкий цεръквε святого Иωана Бого слова
Алεкъсεй клирошанынъ и намεстъникъ цεръкви соборъноε Луцъкой в замъку рукою
власъною ... //

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 206, арк. 974-979зв.
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№ 304
Реєстр срібних виробів, які лишилися по смерті єпископа Луцько-Острозького Ієремії
Почаповського.
Луцьк, року 1637, жовтня 30.
Року тисεча шεстсот тридцат сεмого
Мца ωктоброа тридцатого дня.
На урядε кгродском в замку εго кор мл Луцъком пεрεдо мъною Станиславом Зброзком буркграбим
и намεстником подстароства Луцъкого станувъши ωчεвисто урожоныε пановε Пεтръ Кгивлович и
Анъдрεй Кгостинъский слуги зошлого прεвεлεбного εго мл ксεндза Почаповъского εпископа Луцъкого
и Ωстрозкого для вписанъя до книг нинεшънихъ кгродских луцких подали пεр ωблятам рεεстръ рεчεй
по помεнεном зошлом εго мл ωтцу Почаповском εпископε Луцком и Ωстрозком позосталыхъ в тыε
слова писмом полскимъ писаный
Anno tysiac szescseth trzydziestego siodmego miesiaca octobra trzydziestego dnia u//zwazenie srebra
niebozczykowskiego jego msci u oyca wladiki Luckiego przez slug niebozczykowskich mianowice pana
Andrzeia Gostynskiego y Piotra Giwlowicza przy bytnosci jego msci pana Stanislawa z Brozka burgrabiego
luckiego officiose w zamku Luckim grzywne przlotych szesnascie szacowana a zlocista przlotych dwudziesta
szesa naprzod nalewka srebi na wybijana wazy pulpieta grzywny miednica tez wybijana wazy grzywien osm
rostruchan zlocisty wazy polsiodmy grzywny kufel bialy rysowany zwiekiem wazy grzywien cztery kufel
drugi srebrny wazy grzywen trzy lotow polezosta koneweczka srebrna grzywien dwie lotow szedm kociolek
srebrny grzywna iedna lotow czternascie czarka srebrna grzywna bez lota kubek poltory grzywny lyzek osm
waza grzywien trzy lot ieden w kalamarzu srebra polgrzywny czareczka na gorzalke lotow dwa
Summa grzywien trzydziesci dwie lotow dwadziescia polosma
Stanislaw Alanczy zlotnik Lucki
Которий же то рεεстръ за поданъεмъ и прозъбою вышъмεнованых ωсобъ а за принятεм моимъ
урядовым увεсъ слово в слово до книг кгродскихъ луцъкихъ εстъ уписанъ

ЦДІАК України, ф.  25, оп. 1, спр. 206, арк. 994-994зв.
№ 305

Універсал короля Владислава IV до духовенства та підданих Луцько-Острозької єпархії, в
якому сповіщається про передачу Луцької кафедри в адміністративне управління Володимиро Берестейському єпископові Йосифу Баковецькому. Наказує віддавати йому гідний послух.
Варшава, року 1637, жовтня 30.
Облята універсалу в актових книгах Луцького гродського суду від 30 листопада 1637 р.
...Wladyslaw Czwarty z laski Bozey krol polski wielki xiaze litewskie ruskie pruskie mazowieckie
zmudskie inflatskie smolenskie czernihovskie a szwedski gotski wandalski dziedziczny krol.
Wszem wobec y kozdemu zosobna komu to wiedziec nalezy a mianowicie osobom duchownym
przezbiterom swieszczenikom na przelozenstwach cerkiewnych diecesiey wladictwa Luckiego y
Ostrogskiego bedacym takze urzednikom woitom tiwonom rzadcom y wszytkim generaliter poddanym
cerkiewnym w dobrach tegoz vladictwa Luckiego y Ostrogskiego bedacym y zawiaduiacym czynimy
wiadomo
Irz my po zesciu s tego swiata wielebnego w Bogu oyca Ieremiasza Poczapowskiego wladictwa
Luskiego ostatniego posessora dalismy y conferowali administracia togorz цladictwa Luckiego y Ostroskiego
tak dobr wszytkich y maietnosci do tego Vladictwa nalezacych ze wszytkiemi ...... ......, iako tez cerkwie y
rzeczy duchownych zawiadowanie wielebnemu w Bogu oycu Josephowi Mokosi Bakowieckiemu vladyce
Wlodzimirskiemu y Brzeskiemu, napominamy tedy was... koniecznie to miec chcamy abyscie iako osoby
duchowne wladzy rzadowi y sprawowaniu pomienionego wielebnego oyca Bakowieckiego podlegali, takze y
dobra wszelakie do tego wladyctwa nalezace ze wszytkiemi przynaleznosciami pozytkami z nich // nalezacemi
onemu a nie komu inszemu oddawali y sami we wszytkim wladzy y iurisdiciey iego posluszni byli inaczey nie
czyniac dla laski naszey y powinnosci swey
Dan w Warszawie dnia XXX msca pazdziernika roku Panskiego MDXXXVII panowania krolestw
naszych polskiego V a szwedskiego VI roku
Uniwersal do poddanych wladictwa Luckiego y duchownych aby administratorowi wladictwa togo we
wszytkim posluszni
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У того унивεрсалу пεчат коронъная меншоε канцεлярии а подпис руки εго кор мл тыми словы
Wladislaus rex
Ioannus Gebioki SRMttis ... //

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 206, арк. 1030-1030зв.
№ 306

Лист короля Владислава IV до православного Луцько-Острозького єпископа Атанасія Пузини про
передачу Луцької кафедри з церквами та маєтностями в адміністративне управління уніатському
єпископові Йосифу Баковецькому. В зв’язку із цим король забороняє Атанасію Пузині втручатися в
межі уніатської юрисдикції в Луцько-Острозькій єпархії.
Варшава, року 1637, жовтня 30.
...Wladyslaw Czwarty z laski Bozey krol polski wielkie xiaze litewskie russkie pruskie mazowieckie
zmudskie inflatskie smolenskie czernihowskie a szwedski gotski wandalski dziedziczny krol
Wielebnemu oycu Atanazemu Puzynie archimandrytowi zydiczinskiemu wiernie nam milemu lasce
nasza krolewska wielebny wiernie nam mily
Pamietiac iako do wielkich trudnosci y tumultow ...... privatny naiazd oyca Silvestra Hulewicza
Woiutinskiego na dobra wladyctwa Przemyslkiego obywatelow Religiey Greckiey luckiego y przemyslkego
powiatow byl okazia nie mozemy bez wrazy toho od wiernosci twej przyiac des po smierci zaraz wielebnego
oyca Ieremiasza Poczapowskiego vladyki Luckiego y Ostroskiego maietnosci wszytkie wladyctwa togo bez
woley y presentaciey naszey pozaiezdzac kazal, nie zyczac my tedy aby // do podobnich klotni y sediciey
miadzy poddanemi naszemi przychodzilo s powinnosci naszey krolewskiey tomu zabiegaiac dalismy w
administracie dobra wladyctwa tego Luckiego y Ostrogskiego do dalszey declaraciey albo desposiciey naszey
wielebnemu w Bogu oycu Josephowi Mokosi Bakowieckiemu wladice Wlodzimirskiemu y Brzeskiemu a to z
catedra y dworem w zamku naszem Luckim z manasterami cerkwiami w miastach diocesiey vladyctwa tego
kto kolwiek w uniey pod wladza y jurisdicia duchowne zoszlego wielebnego oyca Poczapowskiego byly takze
z dobrami wszytkiemi do wladyctwa tego zdawna nalezacemi, ktore mu abys wiernosc twoia dobra wladyctva
tego z roskazania wiernosci twey zaiachane w administracie te wszytkie wjlne puscil y tak duchowne iego
wladzy iako y rzadzeniu dobr sveckich ni w czym nie przeszkadzal y owszem sie z nim iako naispokoyniey
zachowal wiernosc twoie napominamy y po niey konicznie to miec chcamy czego wiernosc twa uchodzac z
nim trudnosci prawnych, y dla laski naszey inaczey nie uczinisz.
Dan w Warszawie dnia XXX msca pazdziernika roku Panskiego MDCXXXVII panowania krolestw
naszych polskiego V a szwedskiego VI roku
У того листу пεчат коронная меншое канцεлярии а подпис руки εго кр милости // тыми словы
Vladislaus Rex,
Joannis Gebicki, SRMttis ...

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 206, арк. 1032зв.-1033зв.
№ 307

Протестація Луцької уніатської капітули на Луцько-Острозького православного єпископа
Атанасія Пузину, звинувачуваного у захопленні 30-31 жовтня 1637 року маєтків Луцько-Острозької
уніатської єпископії: містечка Рожищі, сіл з фільварками Жабче, Колодязі та Водиради. За свідченням
свідчать членів капітули, єпископ Атанасій Пузина порушив сеймову конституцію від 1631 р. про
недоторканість єпископських маєтків. Збитки завдані єпископії капітула визначила у 80 тисяч кіп
литовських грошей.
Луцьк, року 1637, листопада 3.
Року тисεча шεстсот тридцат сεмого
Мсца ноябра трεтεго дня
На врядε кгродскомъ в замку εго кор мл Луцъкомъ пεрεдо мъною Станиславом
Зброжъкомъ буръкграбимъ и намεсникомъ подстароства Луцъкого становъшы ωчεвисто
вεлεбъныε в Бозε их мл ωтεцъ Фεωдоръ Пигилεвъский прεзъбитер Свεтоε Тройци и ωтεц
Алεксεй Лишεнъский на[м]εсникъ замъковый два с капитулы церкви катεдралъноε Луцъкоε
свεтого Иωана Богослова в замку вышъшомъ Луцъкомъ будучоε своимъ и всεε капитулы
мεнованоε имεнεмъ прихиляючис // во въсεмъ до першоε протεстации своεε в кгродε
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тутойшымъ луцъкимъ в року тεпεрεшънεм тисεча шεстъсотъ тридцатъ сεмомъ мсца ωктобра
двадцать чεтвертого дня учинεноε свεдчилисε и солεннитеръ протεсътовали на вεлεбъного в Бозε
εго млсти ωтъца Афаназого Пузыну архиманъдрита жыдичинъского εпископа ωт их мл пановъ
дизунитовъ ωбраного луцъкого ω то
Ижъ ωн нε ωглεдаючисε ничого на право посполитоε и вины в нεмъ ωписаныε алε то
ωбоε лεгъцε собε важачи кгвалътячи право и покой посполитый сусεдский противъко правъ и
конъституций року тисεча шεстъ сотъ тридцатъ первого сталоε гдε абы сε жадεнъ нε важылъ добръ
церковъных а нε тилко за живота εпископъского алε и по смерти εго заεжъджати под винами в той
конъституциεй ωписаными на тоε всε εго мл ωтεцъ Пузына ничого нεдбаючи и лεгцε собε важачи
нεслушънε и нεпристойнε юризъдикцию собε привлашчаючи нε маючи на то жадного права и
прεтεксту а нε конътεнътуючисε тымъ жε εшчε за живота зωшлого прεвεлεбъного в Бозε εго мл
ωтца ∑рεмияша Почаповъского εпископа Луцъкого и Ωстрозъского εго мл пану Янови Гулεвичови
комъпринъципалови своεму в колъкодεсятъ конεй на вси добра и маεтъности церковъныε до
εпископиε Луцъкоε налεжачиε казавшы кгвалтовънε наεхати к[о]ториε нεмало кривдъ и шкод
почынили
Тεпεр знову скоро посмерти вышεй мεнованого εго мл ωтца εпископа Луцъкого в року
тεразънεйшомъ выжεй написаном мсца // ωктобра тридцатого дня приспособившы собε до того
заεзду того жъ помεнεного εго мл пана Яна Гулεвича εго мл пана Конъстантого Чернεвъского
и инъшых помоцниковъ нεмало и при них чоловεка до килку сот сербовъ татаровъ волоховъ
арматъно зъ стрелбою ωгнистою и ωружъεм войнε налεжачимъ помεнεныхъ помоцниковъ своих
для заεзъду мεстεчъка Рожышъчъ и присεлъков до нεго налεжачих послалъ коториε чинεчы волю
росказаньε εго млсти мεстεчъко помεнεноε и двор способомъ нεприятεлъскимъ на свитанъю зо
крикомъ вεликим впадшы до двора а заставши в нεмъ вεлεбъного ωтца Михайла Сосновъского
протопопу рожиского ωтъ всεε капитулы церкви катεдралъноε Луцъкоε моцъ для ωбороны двора
и всεго мεстεчъка з волостъми маючого а при нεмъ урядника пана Анъдрεя Микулицкого моцъно
кгвалтом [ω]ных з двора выбили и вытиснули а што вε дворε было рεчεй рухомых статковъ
домовых в гумнε розмаитого зоблжа и в оборах розъного быдла и стада и што εдно колъвεкъ
рεчεю рухомою назватисε могло так жε у хлоповъ чинъшы и залоги то въсε помεнεныε наεзники
побравшы на пожытокъ εго мл ωтъца Пузыны обернули што всε часу права // в позвε мεновано
и таксовано будεтъ а εшчε нε маючи доситъ на тымъ εго мл ωтεц Пузына того жъ року и мсца
дня тридцатого того ωктобра знову прибравшы помоцниковъ до помεнεныхъ комъпринъципаловъ
на дъворъ Жабъчε и Колодεзи кгвалтовънε наεхати казалъ коториε з рукъ и посεсиεй помεнεных
протεсътантовъ заставъшы тамъ на тотъ часъ двох ωтъцовъ с капитулы мεновитε ωтъца Исаю
Лεнъковича и ωтъца Прокопия Бунякεвича ωных с помεнεноε маεтъности кгвалтовънε выгнали
и вытиснули гдε такъ жε вси рεчи рухомыε спрятъ домовый збожа в гумни розъмаитого при томъ
быдла и стада забрали и на пожитокъ εго мл ωтца Пузыны ωбернули што всε а позъвε мεновано и
такъсовано будεт за которым то побранъεмъ помεнεных маεтностεй шацуютъ собε протεстанътовε
шкодъ на ωсмъдεсятъ тисεчεй копъ грошεй литовских
А на ωстатокъ нε маю[чи] досит на томъ и нε конътεнътуючисε εго мл ωтεцъ Пузына такъ
вεликими и нεзносными кривдами Церкви божой алε εшчε большъ ωных причиняючи того жъ
року и мсца ωктобра тридцатъ первого дня приспособившы до помεнεных комъпринципаловъ
пεшых и конъных стрεлъбою ωгнистою и ωружъεмъ войнε налεжачим // кгвалтовънε на дворъ
и сεло цεръковноε Водырады которых на тотъ час урожоный панъ Анъдрεй Кгостинский ωтъ
зωшлого свεтоε памεти εго мл ωтца ∑рεмияша Почаповъского εписъкопа Луцъкого правомъ
доживотънымъ отъ всεε капитулы Луцъкоε субъ ωнεрε провизиεй на духовъныхъ в замъку при
катεдрε мεшкаючых в спокойномъ держεню и ужываню был наεхати казал коториε чынεчы
доситъ волю и росказанъε εго мл ωтца Пузыны моцно кгвалтомъ наεхавъшы на Водырады а нε
заставъшы самого урожоного пана Кгостинъского которий на тотъ часъ при тεлε пана своεго
зωшлого εго мл ωтъца εпископа Луцъкого яко слуга верный и зычъливый тут найдовалсε
малжонъку εго з дεтъками малыми покоεмъ и правомъ посполитымъ убεзъпεчоную моцно
кгвалтом з двора ωтъ всεε субъстанъции их выбили и вытиснули и всε гумно розмаитого
збожа в нεмъ такъжε стадо быдло в оборε пасεку и вси рεчи рухомыε коштом нεмалымъ
на господарство приспособлεныε помεнεныε комъпринципаловε зо всεε згола супъстанъции
злупивъшы чинъшε изалои у хлоповъ выбравъшы на пожыток εго мл ωтъца Пузыны ωбернули
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// ω которий то кгвалътовный наεзъдъ ω выбитъε з дворовъ и маεтъностεй помεнεных вышεй
мεнованыε протεстантовε итεрумъ атъквε итεрумъ протεстуючисε ωфεровалисε такъ з εго мл
ωъцεмъ Пузыною принъципаломъ яко и с комъпринъципалами наεзниками и помоцниками их инъ
форо комъпεтεнъти зо въсими сполънε и с кождымъ зособна правомъ чынити илε и яко будεтъ с
права налεжало такъ ω кгвалтовъноε выбитъε з маεтъностεй яко и ωшкоды за тым походячиε зоставившы
собε ку рожоному пану Анъдрεεви Кгостинскому и малжонъцε εго волноε чинεнε инъшоε шыршоε
и правнεйшоε протεстациεй такъ противъко самому принъципалови в той справε вышшой ωписаной
яко и противъко компринципалом тылε кротъ илε того потрεба и рεч сама вказовати будεтъ и до кого
сε дорога правная покажεтъ за взятъεм далшоε и досконалшоε вεдомости и просили вышмεнованыε
протεстанътовε абы тая их протεстация принята и до книг записана была которая εстъ принята и
записана

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 208, арк. 386-388зв.
№ 308

Лист митрополита Рафаїла Корсака до духовенства Луцько-Острозької дієцезії про введення
в адміністративне управління Луцькою кафедрою Володимиро-Берестейського єпископа Йосифа
Баковецького.
Луцький замок, року 1637, листопада 7.
... Рафаил Корсакъ з Божоε и Апостолскоε Столици ласки архиεпископъ мεтрополита
Киεвский Галицкий и всεя Роси
Ωзнаймуεмо и вεдомо чинимо тым нашим листом кому ω том вεдати будεт налεжало
а ωсобливε вεлεбным и чεстным ωтцам и брати ω Христε архимεнъдритомъ игумεном
протопопом и всεму духовεъству диωцεзии Луцъкой и Ωстрозкой подлεглым
Ижъ яко по зойстю с того свεта прεвεлεбного в Бозε славноε памεти // εго мл ωтца
∑рεмиаша Почаповского εпископа Луцкого и Ωстрозкого εго кор мл панъ нашъ милостивый
яко найвышшый ωбронъца и колятор прεложεнъсътъвъ цεрквεй и добр духовъныхъ
в панъствε своεм ωбмышляваючи ω добром и пожитεчном Цεркви божоε помεнεноε
владыцътво Луцъкоε диεцεзии Луцъкоε и Ωстрозкоε налεжачими зовсими приналεжностями
εго такъ жε з цεрквою катεдралною Луцъкою и зовсими манастырами и цεрквами до тоε
диεцεзии Луцъкоε и Ωстрозкоε налεжачими дати и конъфεровати рачил в администрацию
владзу справованъε такъ в духовных яко и в свεцъких рεчах высоцε прεвεлεбному εго
мл ωтцу Иωсифови Мокоси Баковεцъкому прототронεму εпископови Володимεрскому и
Бεрεстεйскому которий привилεй тоε данини εго кор мл на тую администрацию служачий
за показанεм ωного нам архиεпископови читавши и волю εго кор мл вырозумεвши мы
архиεпископъ владзою и звεрхностю нам в панствах εго кор мл в рεчахъ духовных налεжачого
прεрεчоного брата нашого εго мл ωтца εпископа Володимεрского до катεдралноε столичноε
тоε цεркви εпископии Луцкоε в замку εго кор мл вышъшом Луцъком будучоε при ωбεцности
и згромажεню вεлю людεй зацъных духовныхъ свεтскихъ впровадилисмо и инъвεстиовали
ωного εпископом и пастыром правъдивым и налεжитε поданым ωголосилисмо и клεрови такъ
капитулε Луцкой при той катεдрε будучой яко и иншим на тот час притомным з тоε εпархии
протопопом и свεшчεнником з розныхъ мεсцъ згромажонымъ послушεнъство яко εпископови
ωддавати // приказалисмо котороε заразомъ а при ωбεцности нашой архиεпископъской
ωддали и юж ωдтол прεрεчоному брату нашому илε до справованъя и заживанъя владзы
и звεрхности урядови и достоεнъству εпископъскому налεжачихъ прислухаεт позволяεмо
и благословимо на той столицы сεдячому вси дила и справы εпископъскоε в той диεцεзии
Луцъкой и Ωстрозкой котороε з владзы и повинности своεε пастырскоε прεрεчоный брат
нашъ εго мл ωтεцъ εпископъ Володимεрский и администратор упривилεεваный εго кор
мл εпископии Луцъкоε ωдправовати будεт за важъныε мεти хочεмо и зεзволяεмо што до
вεдомости всεго духовεнства тоε диεцεзии Луцкоε приводимо и мεти то по всих хочεм абы
владзы звεрхности и пастырству и ряжεню εго мл εпископъскому подлεгали и послушεнъство
повинноε яко пастырови своεму налεжъному полныли и ωддавали
До которого листу нашого для лεпшоε вεри подписавшисε пεчат нашу архиεпископъскую
приложити росказалисъмо

247

Данъ в дворε εпископъском при цεркви катεдралной в замку εго кор мл вышшом
Луцъком дня сεмого ноябра року тисεча шεстсот тридцат сεмого
У того листу пεчат притиснεная а подпис ру * тими словы
Рафаил архиεпископъ митрополита всεя Росии рукою власною ...

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 206, арк. 1044-1045.
№ 309

Свідчення возного про введення в адміністративне управління Луцько-Острозькою єпархією
Володимиро-Берестейського єпископа Йосифа Баковецького. Зазначається, що при введенні у володіння
було присутнє духовенство від кафедральної церкви в Острозі, а також протопопи та священики
Луцько-Острозької уніатської єпархії.
Луцьк, року 1637, листопада 9.
Року тисεча шεстсот тридцат сεмого
Мца ноябра дεвятого дня
На врядε кгродском в замъку εго кор мл Луцъкомъ пεрεдомною Маркомъ Крынским намεсникомъ
подстароства Луцъкого становъшы ωчεвисто возный εнεрал воεводства Волынъского шляхεтъный
Прокопъ Голεвичъ для записаня до книгъ нинεш[ни]хъ кгродских луцъких созънал
Ижъ ωн маючи при собε сторону шляхту людεй добрых пана Анъдрεя Кгродзицкого и пана
Базилεго Ганъского року тε[п]εрεшнεго тисεча шεстъсотъ тридцатъ сεмого мца ноябра сεмого дня
былъ на справε и потрεбε высоцε прεвεлεбъного в пану Богу εго мл ωтъца Юзεфа Мокосεя Баковεцкого
// εпископа Володимерского и Брεского тутъ в замъку вышшомъ Луцком вε дворε εпископъскомъ при
церкви катεдралъной свεтого Иωана Богослова тамъ жε при ωбεцъности и за ωчεвистымъ зεзволεнъεмъ
и инътродукциεю яснε прεвεлεбъного в Пану Богу εго мл ωтъца Рафаεля Корсака архиεпископа
мεтрополиты Киεвъского Галицкого и всεε Руси яко то до зверхности εго мл ωтъца мεтрополиты в
рεчах духовъных налεжит за привилεεмъ εго кор мл по смерти прεвεлεбъного в Пану Богу зошлого
εго мл ωтца ∑рεмияша Почаповъского εпископа Луцъкого и Ωстрозского на администрацию тоε
εпископии Луцкоε и Ωстрозкоε з добрами всими до нεε налεжачими з рεчами рухомыми фолварками
и всими спрятами такжε з церквою катεдралною Луцъкою и з дворомъ εпископъскимъ при той
церкви бу[д]учим и зо въсими инъшыми церквями манастырами в дεцизыи εпископъской Луцкой
будучыми прεвεлεбъному в Пану Богу вышпомεнεному εго мл ωтъцу Юзεфови Мокоси Баковεцкому
εпископови Володимерскому и Брεскому даным и конъфεрованымъ при конъкуръсε на тот час //
вεлю людεй зацных помεнεный возъный изъ шляхтою выш мεнованою водлуг права посполитого для
болшоε пεвъности и свεдоцтва до сεбε приспособълεными и прилучоными моцъю и повагою того
привилεю εго кор мл дня вышмεнованого до акътъ кгроду тутошнεго луцъкого поданого звычаεмъ
и поступъкомъ права посполитого в тую церковъ катεдралъную луцкую заложεня свεтого Иωана
Богослова и вдвор εпископъский при той же катεдрε в замку вышшомъ Луцъком будучой зо въсими
εго приналεжъностями инътромитътовалъ и в посεссию εго мл ωтъцу εпископови Володимерскому
яко администраторови того владыцтва Луцъкого ωд εго Кор мл упривилиωваному при ωдданю и
доброволном зεзволεню и ωдданю повинъного приналεжного εпископови послушεнства прεзъ
вεлεбъных их мл капитулу тоε церкви катεдралноε Луцкоε и принятъю εго мл ωтъца εпископа с поданя
такъ εго кор мл яко найвышъшого коляторала прεложεнстъвъ духовных яко испризволεня инвεстиции
и интродукъции εго мл ωтца мεтрополиты владзу на то втомъ панствε маючого явънε правънε и
урядовнε подалъ и втой спокойной посεсыи тоε церкви // и двора зоставил
Котороε посεсыи инътродукъции и ωбънятя того двора и церкви помεнεноε нихто нε бронил и
жадного спротивεнства нε чынил ани с правомъ жаднымъ нε ωдзывалсε и ωвъшεмъ всε духовεнство так
капитула и крилошанε тоε церкви Луцъкоε яко и церъкви катεдралноε ωстрозкоε яко тεжъ и инъшыε
ωтцовε прεложоныε протопоповε и розъныε свεшчεнъници на тотъ час при той церкви и вεдворε
εпископъскомъ вышпомεнεномъ згромажоныε до тоε дεцизии εпископъскоε Луцкоε и Ωстрозкоε
налεжачиε послушεнство повинъноε яко ωд εго кор мл поданому такжε и ωд εго мл ωтца мεтрополиты
*

Так в тексті. Мае бути «руки».
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инътродукованому рεчεвистε ωддали и просилъ помεнεный возный абы тая εго рεляция принята и до
книг записана што ωтрымалъ.

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 208, арк. 423зв.-425.
№ 310

Універсал короля Владислава IV до орендарів маєтків Жидичинського монастиря з повідомленням
про передачу Жидичинської архімандриї уніатському митрополитові Рафаїлу Корсаку.

Варшава, року 1637, грудня 14.

...Władysław IV z laski Bozey krol polski wielkie xze litewskie ruskie pruskie mazowieckie zmudzkie
inflanckie smolenskie czernihowskie a szwedzki gotski wandalski dziedziczny krol.
Wszem wobec y kozdemu zosobna komu to wiedziec nalezy a mianowicie aredarzom dobr wszytkich do
archimandryctwa Zydyczynskiego // nalezacym wier. nam milym lasce nasza krolewska wier. nam mili.
Conferowalismy w administracia wielebnemu w Bodze oicu Raffalowi Korsakowi metropolicie
Kiiowskiemu archimandryctwo Zydiczynskie ze wszytkiemi dobrami wsiami folwarkami poddanemi
ywszelkiemi inszemi przynaleznosciami zdawna do archimandryctwa tego nalezacemi. Ktore dobra iz onemu,
iako podanemu od nas dobr tych administratorowi naleza, roskazuiemy wier ww y po nich to koniecznie miec
chcemy abyscie zaraz po wzieciu wiadomosci o tym uniwersale naszym dobr tych bez zadnych trudnosci
ciezarow krzywd z zwloki onemu albo plenipotentowi iego de facto ustompili, zadnych szkod y krzywd
poddanym archimandryctwa tego nie czyniac. Lecz iesli by scie iakie wier. ww praetensie mieli u przeszlego
sie possessora wszytkiego upominali. Czego wier. ww dla laski naszey y dalszych w tey mierze prawnych
uchodzac trudnosci inaczey nie czynicie.
Dan w Warszawie dnia XIV msca grudnia roku Pgo MDCXXXVII panowania krolewstw naszych
polskiego V a szwedzkiego VI roku
У того универсалу печат коронъная меншое канцелярии а подпис руки его кормл тыми словы
Vladislaus Rex
Alexander Trzebienski dec sendom mp. ... //

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 210, арк. 602-602зв.
№ 311

Архієрейська присяга жидичинського архімандрита Пахомія Оранського при посвяченні його на
єпископа Пінського. Після Символу Віри (без filioque) йде заява про визнання рішень усіх Вселенських
Соборів, передусім Флорентійського Собору, постанов якого майбутній єпископ забов’язується
дотримуватися. Засвідчує послух уніатському митрополитові Рафаїлу Корсаку, проклинає єресі,
коротко викладає правові взаємовідносини з митрополитом та ін.
Року 1637.
Я Пахомий Ωранский архимандрита жыдычынский свεщεнноинок милостию Бжою
нарεченный во светhшую εпископию Пинскую и Туровскую сε пишу рукою своεю и разумом своимъ
исповедую пред Богомъ и избранными εго ангεлы правую и непорочную вhру хрεстиянскую εжε
εст исповеданиε во ймя Ωтца и Сына и Стого Дха εдино божество εжε εсть сицε.
Вhрую во εдиного Бога Ωтца всεдεржытεля творца нбу и зεмли видимым жε всимъ и
нεвидимымъ и во εдинаго Гда Іс Ха Сна Бжыя εдинородного ижε ωт Ωтца рождεннаго преждε
всих вhкъ. Свhта ωт свhта Бга истинна ωт Бга истинна: рождεнна а нεсотворенна единосущно
Ωтцу им жε всε быша. Нас ради чкъ и нашего ради спасεня сошедшаго со нhбεс и воплотившагося
ωт Дха Стаго и Мария Двы и вочлчшося распята жε за ны при Понтhстεмъ Пилатε: и страдавша
и погребенна и воскрешаго въ третий дεнь по писаниихъ и восшедшаго ωдεсную Ωтца и паки
градущаго со славою судити жывымъ и мертвымъ εго же царствию нhсть конца и в Дха Стога Гда
истиннаго и жывотворящого ижε ωт Ωтца исходящого ижε со Ωтцεмъ и со Сыномъ спклоняεма
и сославима глаголавшего пророки. Въ εдину стую соборную и апостолскую Цεрков исповедую
εдино Крещεниε во ωставлениε греховъ. Чаю воскрεсεния мертвымъ и жызни будущаго вhка
аминь.
К сим жε приймую вси стыε всεленскиε Соборы а меновитε стый всεленъский Соборъ
Флорентыйский, иже на сохранεниε собрашася правылъ догматъ исповεдаю // я же ωт ωнихъ

249

устнвлεная любити и соблюдати каноны и стыя уставы елико свещεнъными нашыми ωтцы
по различныхъ временахъ и лhтехъ изωбражися всихъ иже прияша и аз приймаю их жε
ωтвращаются и ям ωтвращаюся и паки цεрковный мир и соεдинεниε принятоε с Цεрковъю
Рымскою исповhдую соблюдати и ни εдинhмъ жε правомъ противная мудрствовати во всεм
жывоти моεмъ
К сим жε исповедую и сохраняю и ωбещаюся и всεгда последствую и повинуюся гдну
и владыцε моεму прεωсщεнному киръ Рафаилу метрополиту Киεвъскому Галицкому и всεя
России и по немъ восприεмникомъ εго чысто и право и послушливо и где поведит гсдинъ
и владыка мой стый метрополитъ Рафаилъ Киεвский и всея Руси быти к собh и мнh εго нε
ωслушати εхати к нεму бεз всякого пεревода
А чεрез мою εпископию ставлеников мнh нεставити ни дъякона ни попа ни протопопы ни
игумена ни архимандрита ни антиминсов мнh нε давати или ститεлскоε что сотворити в чужую
εпископию и во всихъ властεх ихъ ни в моεго гдна и владыки кир Рафаила Киεвского и всεε
России прεдhлъ ни ина дhла цεрковная не дhлати ми кромh εпископии данной мнh гдном и
владыкою моим Рафаиломъ метрополитом Киεвским м всεя России или ωтшедшу ни в которую
страну чужую не пhти ми литоргии без повеления метрополита в чыεм ли предhле буду. //
К сим жε исповhдую не ωставити ми вовсемъ моεмъ предhлε ни εдинагожи ωт нашоε
православноε вhры ку арменомъ сватбы творити и кумовства и иншыхъ εритыкъ которых
всεленъскиε Соборы прокляли, ащε ли же который поп моεго повhта в той мене сотворитъ,
мне поведати гдну и владыцε моεму стому метрополите ωбещεваюся со страхомъ Бжымъ и
бголюбезънымъ хотениεмъ даноε ми стадо на исправление ωт всякого лукавста ωчыщати и себе
сохраняти, елика ми настоитъ сила а имении до цεрквей εпископъства моεго належачых не имамъ
продавати ани даровати и ни заставляти ани знову данины, и леннымъ правомъ и советующымъ
ми клирошаномъ не давати, ни зволяющу ωтцу митрополиту Киεвъскому: Ωтлученная жε или
разъграбленъная изысковати. Аще же не пребуду в сихъ а вину в правилехъ и правехъ цεрковных
ωписанεю подпадаю. Паки ωбещаюся яко нhсмъ нε далъ ничого за испушεниε за тую церковъ
ни εсмъ ωбещалсε кому что дати ради сεго разве ωбычъноε и уставичноε свεтыя цεркви и
сторонъ но лобзаю и за сиε апостолъскоε и ωтчε преданиε.
К сему исповедую εлика имут предания митрополин стол // да сохранимъ непоколебимо
по всей ωбласти моεй аще ли сотвору что такового без повеления и без грамоты владыки моεго,
преωсщεнного митрополиты Киεвского и всеε России Рафаила или что преступлю εдино ωт
всих сихъ или не пребуду въ εдиности принятой со стою Кафтоличεскою Цεрковъю тымъ
самымъ лишεнъ буду сана своεго безъ всякого прекословия списана же сия вся быша рукою
моεю и подписана сице
Пахомий Ωранский свещεнноинокъ милостию бжыю нареченный во светhшую εпископию
Пинскую и Туровъскую, своεя рукою подписахъ в лhто по воплощεнии Гднεмъ ≠ахлз
Пахомый Ωранскый архимандрита жидичинский нареченый εпископ Пинский и Туровский
р власною //

ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 687, арк. 1-2зв.
№ 312

Скарга від імені православних міщан кременецького цеху про те, що цехмістр та інші
члени цього цеху примушують їх давати свічки на уніатську Воскресенську церкву в Кременці,
незважаючи на постанову урядової комісії, якій було доручєно розподілити церкви між уніатами
і православними.
Луцьк, року 1638, січня 30.
Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 736. Мова староукраїнська.
№ 313

Скарга львівського книготорговця Михайла Сльозки на володимирського уніатського протопопа
Григорія Лозовицького про несправедливе звинувачєння у продажу о. Євлямпію Облампському тріоді
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цвітної, нібито викраденої із церкви м. Замостя, публічне безчестя та матеріальні збитки, через
запізнєння Сльозки на барський ярмарок.
Володимир, року 1638, березня 2.
Текст у виданні:
Торгівля на Україні XIV середина XVII ст. Волинь і Наддніпрянщина. — К., 1990. — С. 306308.
№ 314
Привілей короля Владислава IV, виданий митрополитові Рафаїлу Корсаку на Жидичинську
архімандрию. Згідно з цим документом митрополит, на прохання шляхти Волинського воєводства,
отримував у довічне володіння Жидичинський монастир св. Миколая, церкву Св. Трійці з двором у
Луцьку, а також церковні маєтки.
Варшава, року 1638, квітня 20.
Облята документа в актових книгах Луцького гродського суду від 14 травня 1638 р.
...Wladyslaw IV z laski Bozey krol polski wielkie xiaze litewskie ruskie pruskie mazowieckie zmudzkie
inflantskie smolenskie czernihowskie a szwedzky gottsky wandalsky // dziedziczny krol
Oznaymuiemy tym listem naszym wszem wobec y kazdemu zosobna komu to wiedziec nalezy jz
my za zstapieniem z archimandrziy zydyczynskiey wielebnego oyca Athanazego Puzyny archimendryty
przeszlego zydyczynskiego za zgodna prozba obywatelow woiewodztwa Wolynskiego za wielebnym w
Bodze oycem Raphalem Korsakiem metropolita Kiowskiem do nas wniesiona tudziesz na sczuplosc intraty
iego metropolickiey wzglad y baczenie maiac pomienione archimandryctwo zydyczynskie sposobem nizey
opisanym do dispositiey naszey przypadle temuz wielebnemu w Bodze oycu Raphalowi Korskowi metropolicie
Kiowskiemu w administratia duchowna y swiecka na instantia pomienionych obywatelow dozywotnie dac y
conferowac umyslilismy iakoz mu tym listem naszym daiemy y conferuiemy a to z monasterem swietego Mikuly
Zydyczynskiey z cerkwia Swietey Troyce z dworkiem w miescie naszym Lucku archimendrycym takze ze
wszytkiemi wsiami dobrami folwarkami poddanemi ich czynszami powinnosciami zdawna do archimendriey
zydyczynskiey nalezacemi obiecuiac za nas y naiasnieyszych nastepcow naszych ze pomienionego wielebnego
w Bodze oyca Raphala Korsaka metropolity Kiowskiego od tey archimendryctwa zydyczynskiego dozywotnie
administratiey // y dobr do niego zdawna nalezacych do ostatniego zywota iego oddalemy lec mu we wszytkim
prawa dozywotnego dotrzymamy prawa nasze krolewskie R: Ptey y katolickie wcale zachowawszy na co dla
lepszey wiary reka nasza podpisuiemy sie y pieczac coronna przycisnac roskazalismy
Dan w Warszawie dnia XX msca kwietnia roku Panskiego MDCXXXVIII panowania krolewstw naszych
polskiego y szwedzkiego VI roku
У того привилею εго кор мл печат коронъная болшое канъцелярии привесистая а подпис руки εго
кормл тыми словы
Vladislaus rex
Joes Gebicky srmtis ... //

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 210, арк. 630-631.
№ 315

Привілей короля Владислава IV православному єпископові Атанасію Пузині на Луцько-Острозьку
єпархію. Зазначається, що під його духовну владу передаються обидві кафедральні церкви дієцезі — в
Луцьку та Острозі.
Варшава, року 1638, квітня 20.
Облята документа в актових книгах Луцького гродського суду від 28 травня 1638 р.
...Wladislaw Сzwarty z laski Bozey krol polski wielkie xze litewskie ruskie pruskie mazowieckie
zmudzkie inflantskie smolenskie czernichowskie a szwedzki gotski wandalski dziedziczny krol
Oznaimuiemy tym listem naszym wszem wobec y kazdemu zosobna komu to wiedziec nalezy. Iz my za
przypadnieniem do nas y dispoziciey naszey wladyctwa Luckiego y Ostrozkiego w woiewodztwie Wolynskim
bedacego, one welebnemu oicu Atanazemu Puzynie przeszlemu archimandrycie zydyczynskiemu, jako
electowi od obywatelow woiewodztwa Wolynskiego na to wladictwo obranemu conferowalismy (iakozmuie?)
tym listem naszym dozywotnie daiemy y conferuiemy a to z cerkwiami katedralnemi dwoma w Lucku y
w Ostrogu takze ze wszytkiemi inszemi cerkwiami osobami duchownemi jurisdicia nad nimi duchowna
tak w Lucku iako y w Ostrogu ze wsiami maietnosciami y wszytkiemi zdawna do wladyctwa Luckiego y
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Ostrozkiego przynaleznosciami, tak iako antecessor iego to wszytko trzymal on tez do zywota swego trzymac
y uzywac bedzie. Obiecuiac za nas y naiasnieyszych nastempcow naszych ze pomienionego wielebnego oica
Athanazego Puzyne do wladyctwa Luckiego y Ostrozkiego do zywota iego nie oddalemy ani komu inszemu do
oddalenia mocy pozwolemy lecz mu we wszytkim prawa dozywotniego z successoromi naszemi dotrzymamy
z tym iednak dokladem zeby dobra do wladyctwa Ostrozkiego nalezace niiakim prawem y sposobem nikomu
przezen (alienowane?) nie byli na co dla lepszey wiary ten przywiley reka nasza podpisawszy pieczec koronna
przycisnac roskazalismy
Dan w Warszawie dnia dwudziestego msca kwietnia roku Pgo MDCXXXVIII panowania naszego
polskiego y szwedzkiego VI roku
У того привилею его кор мл печат коронная меншое канцелярии а подпис руки его кор мл тыми
словы
Vladislaus Rex
Stanislaus Skarzewski subdapifer sandomir ... //

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 210, арк. 677-677зв.
№ 316

Лист короля Владислава IV до міщан Луцька, в якому сповіщається про передачу ЛуцькоОстрозької єпископії православному єпископові Атанасію Пузині. Наказує віддавати йому належний
послух.
Варшава, року 1638, квітня 25.
Облята документа в актових книгах Луцького гродського суду від 28 травня 1638 р.
...Wladyslaw Czwarty z Bozey laski krol polski wielkie xiaze litewskie ruskie pruskie mazowieckie
zmudzkie inflanskie smolenskie czernihowskie a szwedzki godzski wandalski dziedziczny krol:
Wszem wobiec y kazdemu zosobna komu to wiedziec nalezy. A mianowicie uredowi naszemu
mieyskiemu takze y innym obywatelom tak pod jurisdictya urzeda mieyskiego luckiego jako y wladyctwa
cerkwie katedralney luckiey bedacym wia[d]omo czyniemy,
Jzesmy po smierci wielebnego oyca Poczapowskiego pomienione wladycstwo do dispositiey naszey
przypadle ze wszystkiemi naleznosciami jurisdictia y wszystkiemi pozytkami zadnych nie oddzielaiac,
tak zdawna nalezacymi, iako // tez y swizo przez antecessow zmarlych przyczynionymi wielebnemu oycu
Athanasemu Puzynie conferowali, przeto chcemy to miec po wier: w:w: abyscie skoro przez urodzonego
Thomasza Kozike podstolego wolynskiego possesia pomienionego wladyctwa przereczony ociec Puzyna
obumie onego zaraz za wladyke swego luckiego przyznawszy y przyieli, posluszenstwo y inne wszelakie
powinnosci wedle dawnych zwyczaiow, czasow bez contradictiey zadney oddawali. Inaczey nie czyniac dla
laski naszey. Na co dla lepszey wiary reka sie nasza podpisawszy pieczec koronna przycisnac roskazalismy
Dan w Warszawie dnia XXV msca kwietnia roku Panskiego MDCXXXVIII panowania naszego
polskiego y szwedzkiego VI roku
У того листу εго кор: мл: пεчат коронная мεнъшоε канъцεлярии а подпис руки εго кор: мл
тыми словы
Vladislaus Rex:
Jac: Max. Fredro regens cancel. ...//

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 210, арк. 675-675Зв.
№ 317

Лист короля Владислава IV до міщан Острога, в якому сповіщається про передачу ЛуцькоОстрозької єпископії православному єпископові Атанасію Пузині. Наказує віддавати йому належний
послух.
Варшава, року 1638, квітня 25.
Облята документа в актових книгах Луцького гродського суду від 28 травня 1638 року.
...Wladyslaw IV z laski Bozey krol polski wielkie xze litewskie ruskie pruskie mazowieckie zmudzkie inflanskie
smolenskie czernihowskie a szwedzki gotski wandalski dziedziczny krol
Wszem wobec y kazdemu zosobna komu to wiedziec nalezy a mianowicie duchowiestwu y wszytkim
obywatelom ostrozkim takze wszytkim poddanym pod wladza wladyki Ostrozkiego bedacym wiadomo czyniemy
izesmy po zesciu z tego swiata wielebnego oyca Poczapowskiego wladyctwo Ostrozkie do dispoziciey naszey
przypadle ze wszytkimi (rodlami?) gruntami wsiami pozytkami zadnych nie oddzielaiac tak iako // zdawna
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nalezaly y co kolwiek swiezo antecessorowie przeszli przyczynili wielebnemu oycu Puzynie conferowali prze
to miec to chcemy po wier wch y koniecznie rozkazuiemy abyscie pomienionego Atanazego Puzyne po obieciu
possessiey wladyctwa Ostrozkiego w ktora go urodzony Thomasz Kozika podstoli wolynski uwiezowac bedzie
z roskazania naszego za wlasnego y prawdziwego wladyke swego znali y onemu posluszenstwo wszelakie
y powinnosci wedle zwyczaiow dawnych bez contradictiey zadney oddawali inaczey nie czyniac dla laski
naszey
Dan w Warszawie dnia XXV msca kwietnia roku Panskiego MDCXXXVIII panowania naszego
polskiego y szwedzkiego VI roku
У того листу его кор мл печат коронъная менъшое канъцелярии а подпис руки его кор мл тыми
словы
Vladislaus Rex
Jac Max Fredro regens cancell ... //

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 210, арк. 680-680зв.
№ 318

Свідчення возного про введення у володіння Жидичинським монастирєм св. Миколая уніатського
митрополита Рафаїла Корсака. Наводиться перелік маєтностєй які належать монастирю.
Луцьк, року 1638, травня 22.
Wypis z xiag grodzkich zamku Luckiego.Roku tysiac szescset trydziestego osmego
Miesiaca maia, dwudziestego wtorego dniaNa urzedzie grodzkim w zamku jego krolewskiey
mosci Luckim przedemna Stanislawem Zbrozkem burgrabim, y namiesnikiem podstarostwa Luckiego
stanowszy personaliter wozny general woiewodstwa Wolynskiego szlachetny Filon Strybal urzedowi
tuteyszemu dobrze znaiomy dla upisania do xiag ninieyszych w moc prawdziwey relacyi swoiey iawnie
y dobrowolnie zeznal temi slowy
Iz on roku teraz idacego tysiac szescset trzydziestego osmego dnia siedmnastego miesiaca
maia maiac przy sobie strone szlachte ludzi dobrych pana Jana Lukaszewicza, a pana Krzysztofa
Haponowicza podlug prawa dla tym wiekszy wiary przydanych byl na sprawie y potrzebie wysoce
przewielebnego w Panu Bogu jegomosci oyca Rafala Korsaka archyepiskopa metropolity Kijowskiego
Halickiego, y wszystkiey Rusi, administratora dozywotnego archymandrystwa zydyczynskiego,
wprzod w siele Zydyczynie, potym w siolach Sapohowie, Zabcze, Zeliscach, Klepaczowie, Roseiniach,
Podhorowie, Zaluczu. Na zaiutrz zas drugiego dnia roku y miesiaca tychze wyrzey mianowanych w
siolach Boholubym, Omelaniku, Buremcu, Podhaycach ktorego wszystkiego maietnosci zdawna do
archymandrystwa tego zydyczynskiego nalezace z ich wszelakiemi pozytkami, przynaleznosciami,
dworami // folwarkami polami, sianozyciami, stawami, mlynami, dworzyszczami, uroczyszczami
ile iako sie iedno te siola mionowane kazda z nich zosobna w cyrkumferencyach granicach Swych
zawiera. Z poddanemi ciaglemi nieciaglemi, boiarami, ich powinnosciami, mianowicie siolo Zydyczyn
z cerkwia katedralna zalozenia swietego Mikolaia, z monasterem, y insze cerkwie y monastery
wszystkie w dyecezyi archimandrystwa zydyczynskiego nayduiace sie iako tez y osobliwa cerkiew
tituli Sanctissime Trinitatis podle oycow dominikanow w miescie tuteiszym Lucku z iey gruntami
przynaleznosciami wszelakiemi, takze na Zydowskiey ulicy za szkola rabanskej dworzyszcz dwanastie
z gruntami plac zas osobno za Gluszem podle cerkwi swietego Michala pusto lezacy, y z baszta
murowana w zamku okolnym Luckim przy forcie od Styru z placem y z budynkiem tamze bedacym do
wyz rzeczonemu jmci oycu metropolicie Kiiowskiemu, a na tenczas po ustapieniu jmci oyca Atanazego
Puzyny na wladystwo Luckie archimandrycie zydyczynskiemu w dozywotnia possesia do mocy wladzy
y dzierzenia za dobrowolnym postapieniem jmci oyca wladyki podal, y iako wlasnego do nataryusza za
przywileiem y prawem od jego krolewska mosci naywyzrzego kollatora y podawce dobr duchownych
konferowany realiter, et officiose intromittowal, ktorey intromissyi nikt z strony nie impugnowal, y
zadnym sposobem nie bronil, y owszem wszyscy poddani, woytowie, urzednicy w dobrach mianowanych
bedacy, y gospodarze w Lucku na gruntach mieszkaiace we wszytkich swoich powinnosciach panu
swemu nowemu poslusznemi zostali.
Takze y niektorych dobr dzierzawcy ktorzy za prawem od antecessorow teraznieyszego
possessora jmci oyca metropolity od krola jmci trzymaia ostrzeglszy do czasu prawa swego realem
possessionem minime de negando przyznali y dopuscili // iako legitimo ad tens possessori wszystkiego
archymandrystwa jmci oycu metropolicie.
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A tak wyz przerzeczony wozny w dozywotney possessyi y spokoynym uzywaniu y administracyi
archimandrystwa zydyczynskiego y dobr generaliter wszystkich do niego sciagaiacych sie jmci oyca metropolity
effectualiter zostawiwszy przedemna urzedem oczewisto y dobrowolnie o tym relacyi swoia prawdziwa bydz
czyni y zeznawa, proszac aby przyieta y do xiag zapisana byla, co otrzymal. Z kotorych xiag y ten wyp[is pod]
pieczecia grodzka lucka iest wydany,
Pisany w za[mku Luckim]
Печатка
Correxit Stroiewski ... //

ЦДІАК України, ф. 2071, оп. 1, спр. 257, арк. 1-2.
№ 319

Скарга намісника Київської уніатської митрополії о. Никифора Лосовського від імені уніатського
митрополита Рафаїла Корсака на протиправні дії православного митрополита Петра Могили.
Останній, відвідавши кафедральну церкву св. Івана Богослова (щойно передану православним) наказав
викинути звідти Св. Тайни освячені ще уніатськими священиками. Однак Луцький православний єпископ
Атанасій Пузина таємно передав їх до уніатської церкви Св. Трійці.
Луцьк, року 1638, липня 14.
Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 740-741. Мова староукраїнська.
№ 320

Скарга намісника Київської уніатської митрополії та архімандритства Жидичинського
о. Никифора Лосовського від імені митрополита Рафаїла Корсака на протиправні дії п. Яна
Стремецького. За свідченням скаржника, під час перебування Жидичинського монастиря у володінні
православних п. Стремецький володів ним та його маєтками за орендним правом. Внаслідок його
господарської діяльності монастир було спустошено, а богослужіння в ньому припинено. Понад те,
будучи за віровизнанням аріанином, п. Стремецький зневажив християнську святиню, перетворивши
монастирську церкву Св. Духа на місце зберігання продовольчих припасів і навіть заганяв туди собак,
хортів і свиней. Свідчення возного про огляд церкви Св. Духа.
Луцьк, року 1638, липня 14.
Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 741-742. Мова староукраїнська.
№ 321

Лист невстановленої особи у справі про передачу в посесію митрополитом Рафаїлом Корсаком
двох маєтків Жидичинської архімандриї (Боголюбове та Рухінин) князеві Адаму Сангушко та його
дружині Катерині Слуцькій за 1 тис. злотих.
Без місця і дати, не пізніше 19 липня 1638 р.
Текст у виданні:

MUH. — Romae, 1964. — Vol. I. — P. 248-249. Мова латинська.
№ 322

Лист архімандрита Дубенського монастиря Св. Спаса Касіяна Саковича ректору уніатської
школи у Володимирі Прокопію Хмелевському на підтвердження добровільної передачі настоятєльства
у згаданому монастирі о. Хмелевському.
Дубно?, року 1638, сєрпня 24.
Текст у виданні:

Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. — Кн. 5. — К., 1891. — С. 225-226.
Мова польська.
№ 323

Маніфестація від імені Володимиро-Берестейського єпископа Йосифа Баковецького про
неможливість виконати один із пунктів тестаменту покійного Луцько-Острозького владики Ієремії
Почаповського.
Володимир, року 1638, вересня 14.
Року тисеча шестсот тридцат осмого
Мца сенътебра чотырнадцатого дня //
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На вряде кгродскомъ в замку εго кр мл Володимерскомъ передо мною Петромъ Сосновскимъ
буркграбим замку Володимерского и книгами нинешними кгродскими старостинъскими становши
ωчевисто велебъныε в Пану Богу их мл ωтец Грегорий Лозовицкий протопопа и ωтец Прокопий
Хмелевский схолястикъ ωтцове капитула церкви головноε катедралноε Володимерскоε занесли
манифестацию перед урядомъ нинешъним именем ясне превелебного в Пану Богу εго мл ωтца Иωсифа
Мокоси Баковецкого з Божоε и Столици Апостолъскоε ласки прототронего εпископа Володимерского
и Берестейского в тотъ способъ
Иж што зошлый с того света превелебный εго мл ωтец Гεремиаш Почаповский εпископ Луцкий
и Ωстрозский зоставил и до актъ кгродских луцких за живота своεго подал тестаментъ ωстатнεε воли
своεε которого тестаменту мεжи велю инших их мл пановъ εкъзекуторовъ в томъ тестаменте менованых
назначил такъ же εкзеквуторомъ вышъ менованого ωтца εпископа Володимерского што любо змерлый
в Пану Богу εго мл ωтεц εпископъ Луцкий без воли ведомости и зезволеня εго мл ωтца εпископа
Володимерского з власноε ωднакъ хути и милости своεε братерскоε и афекту доброго ку εго мл ωтцу
εпископови Володимерскому сполъ брату своεму в Христусе учинилъ и любо рεчъ годная абы εго
мл ωтεц εпископъ Володимерский яко за разомъ посмерти братерскою и хрεсти[я]нъскою милостю и
повинъностю порушоный зацного тела εго неωдбегалъ и всими потребами належачими пристойне, и
яко науцтивей быти могло великимъ коштом своимъ власнымъ през три чверти року ажъ до ωтданя
гробови зацного тεла того ωпатруючи працεю и пилнымъ с[т]аранемъ своим услуговалъ такъ и далей до
тоε диспозиции тестаменътовоε спол брата своεго ...... не взбранял бы се ...... досыт чинити ...удучи на
преложенстве // εпископъскомъ упатруючи то же для великих уряду своεго пастерского справъ и забавъ
и для велю важъных церковных диωцезии своεε належачих некгоция тому тежарови тестаменътом
вложоному выдолати и досытъ учинити не может теды хотечи абы то всимъ было ведомо манифестацию
тую и резикгнацию тоε εкзекуции того тестаменту именем εго мл ωтца εпископа Володимерского
ωповедивши урядови нинешнему помененыε их мл ωтцове просили абы приняла и до актъ записана
была што ωтрымалъ.

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 73, арк. 1270-1271.
№ 324

Позов до земського суду п. Криштофові Гомовському за скаргою ковельського протопопа Григорія
Городиського про привласнення грошей, які заповіданих Успенській уніатській церкві підданими Іваном
Москалем та Іваном (іншим). Зазначається, що вищезгадані піддані служили в батька позваного,
покійного п. Станіслава Гомовського. Обидва були вражені хворобою і, вмираючи, заповіли на згадану
церкву відповідно 50 та 15 злотих, а також власні речі. Коли ж протопоп ковельський спробував прийняти
майно та гроші підданих, п. Криштоф Гомовський перешкодив цьому і залишив їх собі. Збитки, завдані
церкві діями Гомовського, о. Городиський оцінив у 100 злотих.
Володимир, року 1639, травня 17.
Випис із актових книг володимирського земського суду від 21 липня 1639 р
... Владислав Четвертый бжию милостию королъ полъский великий княз литовский руский
пруский жомоитский мазовецкий инфлянский сиверский смоленский черниговъский а шведский
кготъский вандалъский дедичный королъ
Урожоному Крыштофови Кгомовъскому яко неωсεлому зо со[...] зо всих добр твоих лежачих и
рухомых приказуем абыс верт перед судом нашем земским володимерским на роках земских володимерских
которые в року теперешнем тисеча шестсот тридцат девятомъ во три недели поСвятой Тройци римском
свя[т]е припадутъ и сужоны будутъ на месцу звыклом в замку его кр мл Володимерском самъ ωбличне
и завите стал на жалобу и правное попарте велебного в Богу ωтъца Грегорея Городиского на Городку //
презъбитера протопопа ковелъского который верт позывает ω то
Ижъ што зошълые роботные Иван Москалъ и другий Иван служачи у зошълого ωтца твоего
Станислава Кгомовъского так же и у верт самого презъ час немалый и маючи при собе готовизны
килъка десят золотых полъских а другий килканадъцат и инших речий немало такъ збожъя яко и ωдежи
настанъ свой приналежачое также и заслужоного их у помененого зошлого ωтца а верт и в самого
верт а будучи ωт пна Бга на тот час у верт навежоные хоробою яко жъ и въ той хоробе с того света
сходечи суму пинезей певъную то ест золотых петдесят полъскихъ а по другом также петнадцат
золотых полских и иншие речи которые бы се εно по них позостали вси ωд мала до веля на церковъ
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Успения Пресвятое Богородицы в унией будучую ωстатнею волею их при битности людей добрых дали
и даровали и часы вhчными лекговали никому иншому тых сум и жадных речий которые бы се по них
позостали ничого не зоставуючи смертю з сего света зошъли по которыхъ смерти теперешний повод
хотечи тые пинези и речи вси през зошълых помененых Ивана Москаля и другого Ивана на церковъ
б[ожу]ю лекгованых до церкви божое лекгованых вышукати и на фалу божую и насвятшое Панъны
Богородицы ωбернути впрод у зошлого помененого Станислава Кгомовъского ωтца верт а потом и верт
самого ω ωданъе тых пинезей и речей прияте[лъ]ско просилъ и упоминал теды такъ ωтец верт якожъ и
верт сам ωтдати презъ упор не хотелесте и не хочете презъ што церковъ божую укривдилисте // и до
шъкод немалых которых собе на золотых сто полских быти шацуетъ приправилес до ωдданъя теды и
верненъя тых речий ...... пинезей пятидесят золотых полских также и петнадцати золотихъ полъских и
заплаченъя шкодъ за тим походячих позывает на рокъ выш написаный на котором яко на завитом абыс
верт стал сумы помененые и речи по помененых зошлых Иване Москалю и другом Иване позосталые на
церковъ божую лекгование вернулъ и во всемсе наконец стороне поводовой усправедливил
Писан в замку Володимерском року тисеча шестсот тридцат девятого мца мая семнадцатого
дня
Миколай Гораин
писар...

ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 36, арк. 773-774.
№ 325
Лист намісника Жидичинського монастиря Ісаї Берецького до Катерини Замойської про
переслідування православним Луцьким єпископом Атанасієм Пузиною невстановленого уніатського
священика. За свідченням о. Берецького, у згаданого священика було відібрано парафію, яку він тримав
за поданням покійного єпископа Луцько-Острозького Ієремії Почаповського. Просить взяти його під свій
захист, а також надати йому церкву в Котові, яка давно уже не має настоятеля.
Жидичин, року 1639, червня 3.
Jasnie oswiecona ksezna a mnie wielie mswa pani kanclerzyna
Wielkiey korony knyszynskieyNie mogac kaplan ten ubogi podnozek y bogomodlca waszey panskiey
msci pani mey milosciwey na naznaczony termin w liscie od Jego mci oica metropolity do waszey panskiey
msci onemu podany, stawic sie a to czescia dla zabaw duchownych klasztornych czescia tez iako starzec dla
niesposobnego zdrowia ...lnie namnie to prozba to swoia wyiadnal, abym obmowa moia clubom namniey
zasluzony iest podnozek waszey panskiey msci iednakze bogomodlca ustawiczny to iego leniwstwo w oddaniu
listu do waszey panskiey msci wymowil, co ia nie tak na podlosc moie, iako na osobliwo poboznosc waszey
panskiey msci pani mey milosciwey wzglad maiac; smialem to sobie obiecowac iz ta moia za nim attestacia
a przy niey tez y przyczyna nie bedzie wzgardzona od waszey panskiey msti: ten albowiem kaplan utrapiony
srodze bedac od oica Puzyny wladyki Luckiego iz tak rzeke iawnego przesladownilia* jednosci swietey, ktory
mu wszytkie dobra a nakoniec y paraphia od slawney pamieci nieboszczyka oica Poczapowskiego wladyki
Luckiego onemu za zasluzone dana odial dla zadney przyczyny tylko dla tey ze unit teraz zadney nie maiac
w swoim utrapieniu ucieczki, tylko po P. Bogu wasza panska msc pania nasze milosciwe pokornie a unizenie
prosi abys wasza msc pania nasze milosciwa onego pod opieke swa przyiac raczyla a weywzawszy na podeszle
lata onego condicia iaka opatrzyla a mianowicie cerkwia w kotowie ktora iuz przez czas niemaly vacuie, gdzie
by sposobniey mogl sporsadsiwszy bieg zywota swego na usluge owieczek krwia Chrystusowa odkupionych
udac sie y za sczesliwe w.p. msci pani mey mlwey panowanie tym ochotnie im sczodrobliwey laski doznawszy
waszey p.msci powinen bedzie we dnie y wnocy w modlitwach swych tako hoina laske zawdzieczacz // ktorey y
ia ze wszytka bracia moia zakonna iako nainizszy podnozek waszey p. msci pani mey milosciwey z unizonemi
modlitwami zakonnemi iako naipilniey oddawam sie:
W Zydyczynie dnia 3 junia anno 1639
Waszey xiazecey msci pani mey milosciwey nainizszy sluga y podnozekJsaiasz Bierecki
Namiestnik Monasterza Zydyczynskiego ... //

AGAD (Warszawa), Archiwum Zamoyskich, sygn. 964, k. 1-2.
*

Так в тексті.
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№ 326
Лист уніатського протопопа Андрія Речинського до Катерини Замойської із подякою за надання
йому Сатівської протопопії. Пише про свою візитацію містечка Жорнів, мешканці якого перейшли до
унії, згадує про синод, що має відбутися найблизчим часом в Острозі під керівництвом митрополита
Рафаїла Корсака1.
Сатів, року 1639, червня 7.
Jasnie wielmozna msciwa kanclerzyno koronna
Pani a pani y dobrodzieyko wielce milosciwaOtrzymawszy od wm mey mp y dobrodzieyki cerkiew
Satiowska, za ktore dobrodzieystwo nie tylko mnie, ale iednosci Kosciola s. y duszom ludzkim na zbawenie
uczynione unizenie dziekuie wmp y dobrodzieyce moiey obiecuiac wdziecznym zawsze byc dobrodzieystwa
wmp y w modlitwach moich nigdy nie zapominac temuz oltarzowi satiowskiemu sluzac za dobrze zdrowie y
szczesliwe panowanie wmp y dobrodzieyki P Boga prosic.
S powinnosci tedy moiey y urzedu protopopstwa ktorymi wmp zlecila y naywielebnieyszy w Bogu jego
m ociec Korsak metropolita nasz potwierdzil, abym y w inszych maietnosciach wmp ludzi y swieszczennikow
do jednosci Kosciola S prowadzil, wisitowalem mianowicie w miasteczku Zarnownie, gdzie mie miesczanie
wdzieczne przyieli nic nie sprzeciwiaiac sie woli wmp ale owszem affectowali sobie jednosci s z Kosciolem
Rzymskim y prosili mie abym onym porzadnego kaplana podal, uskarzaiac sie na tamtego swiesczennika ktory
teraz u nich est ze apparata cerkiewne poprzepial, y pola, laki i insze na cerkiew od przodkow wmp fundusze
wieczysto nadane pozawodzil.
Na co ia uczyniwszy inquisitia, gdzie dobrze wywiedawszy sie ze tak a nie inaczey iest, ze z pianicami
codzien w karczmie zasiada, iemu y brode wyszarpano a cerkwie nie pilnuie, poczuwaiac sie tedy w
powinnosciach moich ze bym przed P. Bogiem nie byl winny, upatrzylem czlowieka skromnego y trzezwego
Alexego Komara, ktorego wmp zalecam unizenie proszac zeby my wmp praesentacia na cerkiew zornowska dac
raczyla, zeby on otrzymawszy od wmp poswiecil sie na stan kaplanski u jego msci oyca metropolity naszego,
ktory ma odprawowac Synod w Ostrogu 22 junij na ktory Synod wszystko duchowenstwo musie stawic w
jednosci s. bedace. Wiecey nie pisze, o to tylko unizenie prosze wmp y dobrodzieyki zebys mie w milosciwey
lasce swey chowac raczyla do ktorey j unizony poslug moich uklone iako naypilniey sie zalecam.
Z Satiowa 7 junij anno 1639.Wsc mey msciweij panieij y dobrodzieyki unizony sluga y bogomodlca
Jendrzeij Reczynski protopopa satiowski //

AGAD (Warszawa), Archiwum Zamoyskich, sygn. 424, k. 45.
№ 327

Протестація володимирського еклесіарха о. Федора Дубницького на володимирського іудея Зоволя
Юсковича. Як випливає зі скарги, 2 червня 1639 р. о. Дубницький, маючи при собі Св. Сакраменти, йшов
до п. Петра Вертика, який саме сидів у вежі*. По дорозі його перестрів іудей Зоволь, який не тільки
не зняв шапки на знак ушанування Св. Сакраментів, але й разом з іншими «єретиками» намовляв до
цього тих, хто був поряд. Насамкінець Зоволь Юскович вилаяв о. Дубницького та побожних людей,
що його супроводжували, і назвав Св. Сакраменти «забобонами», чим висловив зневагу християнській
святині.
Володимир, року 1639, червня 7.
Року тисеча шεстсот тридцат девятого
Мца июня семого дня
На врядε кгродскомъ в замъку εго кор мл Володимерскомъ передо мною Алексанъдромъ
Ωлъшамовскимъ намесъникомъ на тот час староства и замъку Володимерского и книгами нинешными
кгродскими старостинъскими становши ωчевисто велебный в Пану Богу ωтецъ Теωдоръ Дубницъкий
εклезиаръха катедры володимерскоε светъчилъ и протестовалъ на неверного Зоволя Юсковича жида и
суконника володимерского ω то

З технічних причин звірити текст з оригіналом не вдалося.
Очевидно, пана Вертика було ув’язнено і о. Дубницький мав намір його висповідати та причастити.

1
*
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Ижъ часу не[да]вно прошлого в денъ В Небо Уступеня Панъского року теперешнего тисеча шестъ
сотъ тридцатъ девятого то εстъ мца июня второго дня змовившисе з велю иншихъ геретиковъ собе лепей
знаεмых кгды протестуючий до урожоного пана Петра Вертика въ вежи замъку Володимерскомъ на
тотъ часъ будучого з Насвятъшимъ Сакраментомъ // з церквы соборноε Володимерскоε ишолъ ωнъ самъ
з меноваными геретиками собе знаεмыми зашедши в дорогу противко Насвятъшому Сакраменътови
назневагу и згорчене и нъшимъ не толъко жебы шапъки мелъ зняти але εсче и инъшихъ до того
приводечи нездыймовали побужалъ и намовлялъ а што на болъшая и тыхъ которыε с побожъности
своεε хрεстиянъскоε за Насвятъшимъ Сакраменътомъ шли ωни протестуючогосе словами неуцтивыми
гонорови хрестиянству и вере правдивой хрестиянъской шкодячими называючи Пренясвятший
Сакраментъ зоболонами лжилъ соромотилъ
За чимъ тымъ таковымъ своимъ непристойнымъ злымъ Пану Богу и всим хрестияномъ брыдкимъ
поступкомъ право изолживши вины за то в правахъ такъ старыхъ яко и в новых написаныε и уфаленыε
и постановленыε εго тому таковому поступкови ровныε и годныε попал и на себе и ωсобу свою
доброволъне завзял и затяннул ω што все так ω зне[ваг]у Насвятшого Сакраменту яко своε и тых которыε
за Насвятшим Скраментом ишли которых имена часу права εлюцидованыε // будутъ ωсветъчившисе и
правне ω то з менованымъ жидомъ чинити без ωмεшкованя ωферовалъсе на тотъ час просилъ абы тая
εго протестация принята и записана была што ωтрымалъ зоставивши ωднакъ волную собе мелиωрацию
εсли бы того потреба у...зовала тоε теперешнεε своεε жалобноε скарги и протестации вцале и зуполной
моци у тоε протестации подписъ руки тыми словы
Theodor Dubnicky ecclesiarcha katedry Wlodzimirskiey reka
А так я намесникъ тую протестацию принявши до книгъ записати казал и εст записана.

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 74, арк. 945-946.

№ 328
Лист митрополита Рафаїла Корсака до Катерини Замойської із подякою за навернення до унії
своїх підданих.
Жидичин, року 1639, липня 22.
Jasnie wielmozna mnie wielce msciwa pani kanclerzyna
Koronna pani y dobrodzieyko mnie mlsciwa.Poczta wczara s Tzarogrodu przyszla mi, nie bez znaczney
serdeczney uciechi moiey y tez osobliwey a tney wielkiey poboznosci wm mm paniey y dobrodzieyki; bo mi
jego mc x Czarnostawski daie znac iz czuynoscia godnych poslanych od wm mm paniey owieczki bledne
tameczne nabozenstwa naszego tak bledy swe uznawaia ze miedzy dwiema sty popow samych do S. Unij sie
ich sklaniaia y po dzis nawracaia. Sam P. Bog niech bedzie hoyna odplata wm m.m. paniey y przeswietnemu
potomstwu, y tu na ziemi y w niebie po dlugim lubomyslnym zywocie wm m.m. paniey. O co ia goraco tegoz
Boga prosze y prosic bede nie tylko w tych kraiach, lecz w drodze przed sie wzietey rzymskiey moiey y
na samych miestach swietych. Tom umyslnie pisal, abym z strony mey wdziecznosc powinna za tak goracy
katholicki affect oswiadczyl; iakoz pokornie oswiadczam; y oraz unizenie prosze, aby to dzielo Boze kture za
taka poczynasie poboznoscia wm m.m. paniey, za teyze pomoca pozadany wzilo effect. S tym unizone uslugi
moie milosciwey lasce wm m.m. paniey oddaie pilno.
W Zydyczynie d. 22 julij 1639Wm moiey msciwey paniey unizony sluga y bogomodlca Raphal Korsak
metropolita //
Jasnie wielmozney a mnie wielce milosciwey paniey xieznie jey Mc Katharzynie z Ostroga Zamuyskiey
kanclerzyney koronney knyszynskiey sokalskiey etc. etc. starosciney.
(Слід від пeчатки)

AGAD (Warszawa), Archiwum Zamoyskich, sygn. 424, k. 53-54.
№ 329

Лист князя Владислава Заславського митрополитові Рафаїлу Корсаку про призначення ігуменом
монастиря Чесного Хреста в Дубні ієромонаха Геннадія Жуховського.
Люблін, року 1639, кінець липня.
Облята листа в актових книгах Кременецького земського суду від 13 жовтня 1642 р.
Wladyslaw Dominik xiaze na Ostrogu y Zaslawiu hrabia na Tarnowie, koniuszy koronny etc.
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Przenaywielebnieyszemu w Panu Christusie jego mu oycu Raphalowi Korsakowi, z Bozey y Stolice
Apostolskiey laski archiepiskopowi metropolicie Kijowskiemu, Halickiemu y wszytkiey Rusi, checi me
przyiacielskie zaleciwszy etc. Przenaywielebnieyszy w Panu Christusie mci oycze metropolito, wakuie pod
ten czas monastyr Swietego Krzyza na stawie Iwanskim pod miastem Dubnem bedacy: na ktory lubo praesenta
[...] Herazmowi Konickiemu ode mnie dana byla; iz [...] sie przed sadem wm, ze przy excessach inszych //
swoich podcyzrzanym iest in schismate a za tym byl od wm mego m pana excomunicatus prze to nie chcac
takowych w dobrach moich dziedziecznych cierpiec na mieyscie iego do zwysz mianowanego monastyra y do
dobr do niego nalezlacych wedlug prawa mego iako podawce aby w sluzbie Bozey y w rzadzie zakonnym iakie
zaniedbanie nie dzialosie wieleb: oyca Henadiusza Zukowskiego zakonnika sgo Bazylego w iednosci swietey
z Kosciolem Rzymskim bedacego czlowieka z dobrych obyczaiow nauki y poboznosci sobie zaleconego za
starszego tego monastera podalem iakoz y tym listem moim podaie go a prosze wm mego mgo pana abys z
wladze swey archiepiskopskiey tego wlasnie do tego monastera sam przez sie abo per delegatem potwierdzic y
...... raczyl dawszy mu wladza y zwierchnosc nad przerzeconym monastyrem y bracia w nim bedaca aby onym
mogl przystoynie rzadzic y zawiadowac na co dla wietszey wiary y pewnosci reka wlasna podpisalem sie y
pieczec przycisnac roskazalem.
Datt w Lublinie ultima july anno millesimo sexcentesimo trigesimo nono.
У того листу при пεчаты подпис руки εго кнεжатскоε мл в тыε слова reka swa. ... //

ЦДІАК України, ф. 21, оп. 1, спр. 119, арк. 2зв.-3.

№ 330
Грамота адміністратора Луцько-Острозької уніатської єпархії єпископа Самборського Павла
Овлочимського, про затвердження ієромонаха Геннадія Жуховського ігуменом монастиря Чесного
Хреста в Дубні.
Жидичин, року 1639, серпня 15.
Облята листа в актових книгах кременецького гродського суду від 13 жовтня 1642 р.
... Милостю божию и Прεчистия εго Матεрε мы смырεнный Павεл Ωвълучимский εпископъ
Самъборъский коадьютор Прεмиский на сεс час головный намεстникъ митрополии εпархии Луцъкоε
и Ωстрозкоε
По благодати данной нам ωд Прεсвεтого и Животворящого Духа рукоположεниεм и
благословениεм прεнавεлεбнεйшого архиεрεя кир Рафаила Корсака всεя Росии митрополити за листом
причинним до нас архиεрεя власного и ωказанъεм прεзεнти [...]ноε на монастыр Чεстнокрεстский
Дубεнский ωдданε [...] кнжати εго мл Владислава Доминика на Ωстрогу // и Заславлю граби на Тарновε,
конюшого корунного, старосты луцъкого, поставихомъ въ игумεны чεстноε ωбитεли Жывотворащого
Крεста Гсда Бога нашого Исус Христа богоспасаεмого града Дубна, прεчεстного иεромонаха Гεнадого
Жуховского, со всяким истязаниεмъ, ωбрhтшиε εго достойна быти сия чести въ Церкви божой.
Волεн убо будεт сεй прεчεстный ωтεцъ помεнεную ωбитεл правити, доходовъ заживати, радити,
справовати по ωбычаю цεрковному и уставу иночεскому: разграблεнная же ωт тоε ωбитεли изискивати
должεн будεт яко ωбладател имεня церковного. Сεго ради и дана быст сия наша грамота зъ подписом
руки нашоε и зъ пεчатю.
Писан въ Жыдычынε, року тисεча шεстсот тридцат дεвятого, мсца авъгуста
пεтнадцатого дня.
У того листу три пεчати подписы рукъ тыми словы:
Павεлъ εпископъ рукою власною.
Павεл Якуновский Писарь ... //

ЦДІАК України, ф. 21, оп. 1, спр. 119, арк. 3зв.-4.

№ 331
Тестамент Маруші Линевської, в якому вона віддає розпорядження про розподіл свого майна. Із
1 тис. злотих, які записав на Линевську її покійний чоловік, 100 злотих заповідалося на кафедральну
Успенську церкву у Володимирі. У цій же церкві мало бути поховано її тіло. Інші 900 злотих успадкувала
донька Линевської п. Олександра Баковецька. На користь доньки був записаний також маєток Линев
у Луцькому повіті.
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Купечів, року 1639, жовтня 26.
Випис із актових книг володимирського гродського суду від 26 січня 1640 р.
... W ymie Oyca y Syna y Ducha Stego Boga w Troycy iednego
Ja Marusza Linewskiego pierwszego malzenstwa Fedorowa Hulewiczowa a wtorego Ostaphiowa
Mokosieiowa Bakowiecka bedac od Pana Boga nawiedzona choroba na ciele ale na umysle y rozumie dobrze
zdrowa y calego rozsadku a ze iako zdrowy od choroby wolny zostawac nie moze tak y chory wspominaiac
na odmiane zywoya smiertelnego iesliby w tey chorobie Pan Bog przeyzrzec raczy a mnie rozrzadzenie tego
wszytkiego conalezy ostatnia wola moia na pismie zostawuie
Naprzod ducha mego wrece Pana Boga stworzyciela mego oddawam proszac magestatu iego Bozkiego
aby grzechom moim byl milosciw a cialo moie grzeszne sposobem chrzescianskim utsciwe bez kosztow wielkich
ma byc pochowane w cerkwie cathedralney wlodzimirskiey Przenaswietszey Panny Mariey Bogorodzice do
ktorey obrazu cudownego na tamtym mieyscu bedacego za wszem niegodne modlitwy moie ofiarowala o ktorego
pogrzebu odprawienie prosze jey soce* przewielebnego w Panu Bogu jego m oyca episkopa Wlodzimierskiego
y Brzeskiego y wszystkiego duchowienstwa tey catedr[y] Wlodzimierskiey
Na ktora to cerkiew pomieniona wlodzimirska leguie // tym testamentem zlotych polskich sto z tey summy
ktora mnie iest przez zeszlego malzonka mego jego m pana Ostaphia Bakowieckiego zapisana na summie przez
zeszlego wielmoznego Adama Prusinowskiego woiewode belzskiego onemu winney aby za dusze moie Pana
Boga proszono a co sie dotycze dalszey dispositiey dobr y rzeczey moich jz mam zapisana summe sobie tysiac
zlotych polskich od jego msci pana Ostaphia Bakowieckiego na tey ze pomienioney summie u potomkow
przerzeczonego jego msci pana woiewody belzkiego dotad niezaplaconey o co processa y przewody prawne
zaszly tedy z tey summy zlotych dziewiec set zapisuie corce moiey miley pannie Alexandrze Mokosiewne
Bakowieckiey z zeszlym panem Ostaphiem Bakowieckim zplodzoney do tego iz dobra dziedziczne oyczyste to
iest czesc we wsi Linewie w powiecie Luckim lezacey mnie prawem przyrodzonym miedzy jch msciami pany
bracia moia po oycu naszym panu Woynie Linewskim przynalezy z kotorych dobr moich oyczystych posag
nie iest mi oddany y wyrzeczenie z nich nie uczynilam tedy y te czesc we wsi Linewie na mnie przyna[le]zaca
tey ze corce moiey pannie Alexandrze Bakowieckiey zapisuie y tym testamentem moim leguie oddalaiac te
dobra od wszystkich blizkich y dalekich krewnych y powinnych moich y wolne tey czesci dochodzenie corce
tey moiey y opiek[uno]m nizey mianowanym wstawuie (harbogie?) y opatrzenie jalmuzna szpitalow pod czas
pogrzebu ciala mego // naznaczam zlotych sto z moiey szkatuly
A za opiekunow y obroncow wyszey rzeczoney corce moiey miley naznaczam y prosze wysoce
przewielebnego jego m oyca Jozepha Mokosi Bakowieckiego episkopa Wlodzimierskiego y Brzesckiego y
wielebnego jego mscu oyca Benedicta Mokosi Bakowieckiego archidiakona cathedry wlodzimirskiey jego m
pana Hawryla Litynskiego y jego m pana Dmitra Lambardewicza Mirowickiego aby pomieniona corke moie
w opiece swey mieli ostanie iey y o wszytkim dobrym obmysliwa y calosci oney y tego co kolwiek iey nalezy
strzegli y ten testament ostatniey woli moiey we wszystkim co w nim iest napisano do exequutiey przywiedli y
o opatrowanie sluszna pro ... z dobr iey oyczystych po zeszlym niebozczyku panu Ostaphim Bakowieckim oycu
iey prawem przyrodzonym nalezacych az do wydania da Pan Bog zamazoney starali sie aby iey dochodzila y
do reku jch mscow panow opiekunow wyzey mianowanych za quitem jch mosciow oddawana byla
Ktory testament ostatniey woli moiey reka ma wlasna podpisalam y do podpisu rak y przylozenie
pieczeciey jch msciow panow przyia[cio]l y osob przy tym testamencie bedacych y tego dobrze wiadomych
nizey podpisanych oczewiscie y ustnie prosilam
Pisan we dworze kupeczowskim msca octobra dnia dwudziestego szostego roku Panskiego tysiac
szescseth trzydziestego dziewiatego
У того тестамεнту при пεчатεх подписъ рукъ тыми словы
Marusza Linewa Ostafiowa // Mokosiowa Bakowiecka wlasna reka
Oczewiscie proszony y przytym bedacy Jozeph Mokosi Bakowiecky Episkop Wlod. Y Brzes mpa
Oczewiscie proszony Jan Tymoteusz Simanowicz pisarz cated. wlod reka
Ustnie proszony Troian Korsak mpa
Przy tym bedacy Mikolay w Rucky mpa
Jan Metkowsky reka

*

Так в тексті.
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Theodor Dubnicky eccleziarcha catedr wlod. reka
Stephan Domanowsky reka swa...

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 75, арк. 624зв.-626.
№ 332
Лист єпископа Володимиро-Берестейського Йосифа Баковецького про висвячення на
пресвітера диякона Атанасія Фурса.
Володимир, року 1640, березня 8.
Облята листа в актових книгах Володимирського гродського суду від 14 січня 1648 р.
Милостию Божиεю и молитвами Прεчистия εго Богоматере
Мы смирεнныε Иωсифъ Мокоси Баковεцъкий прототроный εпископъ Володимεрский и
Бεрεстейский по благодати и власти даной намъ ωт пресвятого и животворясчаго Духа ω прибываниεм
тогож Духа прεсвятого поставилисмо совεршили благовинного и чεстного дякона Афанасия Фурса
во прεсвитеры ку храму и цεркви иж до святmх ωтца нашого Иωанъна Златоустого архиεпископа
Константина Града в месте εго кор мл Володимеру в подаваню нашом εпископъском будучоε со всякимъ
истязаниεм испытаниεм и по поручεню ωтца εго духовного асче убо кто прийдεт к нεму ωд дитей εго
духовнmх и всякъ правовεрный хрεстиянин во исповεд ωнъ да имаεт власт вязати и рεшати разсуждая по
правуилом святых апостол и заповидεмъ богоносных ωтецъ и по нашому смирεнному рукоположεйному
благословεнию пастырскому и к цεркви литоргизуεт и всякиε дεла духовныε да исправуεт по завиту
ωтеческому никим нεвозбранно такождε послушεнии нас εпископа собε належного быти въ εдиности
святой нεωдмεнε до скончания живота своεго трвати маεт и повинεнъ будεт а нε пεрε[хо]дити ωд цεркви
до цεркви и винных предил бεзъ вεдомости и благословεния нашого и во утвεржεниε εго свясченства
сεсъ нашъ лист становленmй с печатю и подписом руки нашоε εпископскоε εму данъ εст
Писан в Володимеры марта ωсмого дня року тисеча шεстсотъ чотmръдεсятого εпископства
нашого ωсмого року.
У того л[ист]у становленого печат // εпископская притиснεная а подпис рукъ тыми словm
Иωсифъ εпископъ рукою
Ωт и: Тимофεй Симановичъ писар

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 84, арк. 524-525.

№ 333
Протестація володимирських іудеїв Абрама та Лейби про побиття та пограбування, вчинені
студентами уніатської школи при Успенській кафедральній церкві. За свідченням скаржників,
студентів намовили проти них ректор володимирських шкіл о. Атанасій Фурс та підбакалавр Миколай
Гостиловський. Зазначається, що у ході нападу, який стався біля корчми п. Граєвського, іудеїв було
побито та пограбовано на загальну суму в 25,5 злотих. Свідчення возного в цій справі.
Володимир, року 1640, травня 15.
Року тисеча шεстсотъ чотыръдесятого
Мца мая пятнадъцавтого дня
На вряде кгродъскомъ в замъку εго кор мл Володимεрскомъ передо мъною Петром Сосъновъскимъ
буръкграбимъ замъку Володимεрского и книгами нинешъними кгродъскими старостинъскими
становъши ωчевисъто нεверъныε Абрамъ и Лейба жидове противъко велебному в пану Богу εго
милосъти ωтъцу Захариашови Атаназему Фурсови казнодеи и ректорови школъ при церъкве Насвятъшоε
Панъны Марии будучихъ рускихъ тудежъ Миколаеви Госътиловъскому подъбакаларему Иванови з
Старнокгуры Александрови и Захариашови Баковецъкимъ брати рожоной Федюшъкови Хибовъскому
Коръсакови Каменъскому и инъшимъ всимъ при томъ жε зранεню будучимъ ωному самому ω именах
и прозвискахъ лепей ведомымъ студенътомъ школъ помененыхъ волю и росказанъε того жъ рекътора
своεго полънячимъ жалосънε светъчили и протесътовалисе ω то
Ижъ ωни инъ леви пенъдиумъ юрисъ комъмунисъ тымъ жε вышъ менованымъ студенътомъ своимъ
абы жидомъ вшелякие д[е]съпεктъа на каждыхъ месъцахъ безъ данъя // собε намънейшоε причины
якуюсъти самымъ дарунъковъ пенъсию незвычайную у себε постановити мыслячи росказалъ якожъ
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тыε жъ помененыε студенъты субъ рεиминε ωного будучие манъдато реиторисъ суи паренъдо в року
теперешънεмъ тисεча шεстъсотъ чотыръдесятомъ мца мая чотырънадъцатого дня кгды протесътанътесъ
убогие люде будучи для поживеня на селе розныε дле купенъя собε розныхъ рεчей пешо шъли теды
ωныхъ передъ коръчъмою εго милосъти пана Кграевъского за млынами перейшовъши кийми и пясътами
бючи и толъкучи разовъ синих крывавыхъ немало позадавали и ωному с протесътуючихъ Абрамови
бороду всю вырвали а на ωсътатокъ у Лейбы золотыхъ пулътора а у Абрама золотых двадъцатъ и чотыри
пограбивъши на пожитокъ свой ωбернули за чимъ в вины правом посъполитымъ ωкрисъленыε попали
Ω што все и повторε тыε жъ вышъ помененыε протесътуючисе жалосънесε ωсветчивъши
на доводъ того всего ставилъ возного шляхетного Семена Ωсташевъского εнерала воеводства
Волынского который маючи при собе шляхетъныхъ пановъ Яна Жуковъского и Даниеля
Туликловъского сторону собε для лепъшого сведецъства и веры ужитыхъ и присъпособленых явнε
и доброволънε зозналъ
Ижъ ωнъ в року теперъ идучомъ тисеча шεстсотъ чотыръдесятомъ мисеца мая чотырнадцатого
дня за приданъемъ урядовымъ у неверъного Лейба [ж]ида разовъ два синихъ спухлых наруцε правой
а на брывε // левого ωка рану пробитую на раменахъ засъ правомъ и левомъ синих спухълыхъ и кровю
ωтеклыхъ разовъ три а у Абрама жида такъ же на твари ранъ три передрапаных ухо левоε киεм знати
пробитоε а волбε ранъ пят цеглою яко быти менил перетручоных на руце левой межи локътемъ а
пастю разовъ синих спухълых кровю ωтеклыхъ пят а на левой чотыри такъ жε и бороду вырваную
видилъ и урядовнε ωгледалъ при которомъ побитю тыεж помененыε протεстуючие менили собε бити
Лейба золотых пултора Абрамъ засъ золотых двадъцат и чотыри кгвалтовне през тых жε студенътовъ
пограбленых
Што ижъ такъ а не иначεй было вышъменованый возный тую таковую реляцию правдивую
передо мъною урядомъ учинил а помененыε пртестуючие просили абы такъ тая реляция возного яко
и протεстация ωныхъ до книг принятыε и записаныε были што за прозъбою ωныхъ εстъ принято и
записано m p.

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 75, арк. 222-223.

№ 334
Лист короля Владислава IV про надання Жидичинської архімандриї Св.Миколая митрополитові
Київському Антонію Селяві. Зазначається, між іншим, що цей монастир разом із маєтками було надано
уніатам як компенсацію за митрополичі володіння, що були передані православним. Відзначаються
заслуги митрополита Селяви у справі поширення унії.
Варшава, року 1640, листопада 5.
Випис із актових книг луцького гродського суду від 10 січня 1641 р.
... Wladyslaw Czwarty z bozey laski krol polski wielkie xze litewskie ruskie pruskie zmudzkie
mazowieckie inflantskie smolenskie czernihowskie, a szwedzky godzky wandalsky dziedziczny
krol.
Oznaymuiemy tym listem naszym komu to wiedziecz nalezy. Jako sie chetnie do tego co
kolwiek do pomnozenia chwaly bozey y rozszerzenia jednosci swietey nalezy sklaniamy, tak y
na tym iestesmy, aby ludziomw ktorych nie tylko starozytnosc familiey y urodzenia ale wysokie
cnoty, poboznosc y pracowite w Kosciele // bozym zaslugi dziedzicza, laska y chodrobliwosc nasza
krolewska w podawaiacych sie occasiach otwarta byla:
Zaczym gdy nam wielebnego w Bogu Antoniego Sielawy metropolity Kiiowskiego Halickiego
y wszystkiey Rusi archiepiskopa Polockiego wielkie merita w Cerkwie Bozey czule y pracowite
okolo jednosci s: staranie przelozono nie mozemy mu laski y schodobliwosci naszey odmawiac ale
skutecznie ia na ten czas oswiadczaiac jakosmy mu metropolia Kiiowska y wszystkiey Rusi po zeysciu
s tego swiata wielebnego w bogu Raphala Korsaka metropolity Kiiowskiego Halickiego y wszystkiey
Rusi conferowali, tak przy tey ze metropoliey y archimandrictwo Zydyczynskie w woiewodstwie
Wolynskim powiecie Luckim lezace do disposytiey naszey przypadle wzgledem odeyscia do disunitow
na ten czas wszystkich dobr metropolitanskich y szczaplosci intraty tey ze metropoliey, tak tez visity s
powinnosci jego pasterskiey na Wolyniu onemu w administratya duchowna y swiecka tym nineyszym
listem naszym prawem dozywotnym daiemy y conferuiemy:
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Ma przerzeczony wielebny w bogu Antoni Sielawa metropolit Kiiowsky Halicky y wszystkiey
Rusi archiepiskop Polocky Witebsky y Mscislawsky: wyszrzeczone archimandryctwo zydyczynskie mianowicie
monastyr S: Mikolaia ze wszystkiemi do niego zdawna przynaleznosciami y przyleglosciami namnieyszey
czesci tak w samym monastyru iako y dobrach do niego nalezacych nie wymuiac z folwarkami wsiami
poddanemi osiadlemi y nieosiadlemi ich // powinnosciami: gruntami, rzekami, stawami, mlynami, puszczami,
gaiami, lasami, borami, takze cerkwia S: Troyce z dworkiem w miescie naszym Lucku archimandryczym y
mieszczany do niego nalezacymi nasie obiowszy,1 spokoynie trzymac y pozytkow wszelakich z tych dobr
przychodzacych az do zywota swego zazywac, obiecuiac naszym y najasnieyszych successorow naszych
ymieniem ze pomienionego wielebnego Antoniego Sielawe metropolite Kiiowskiego w uniey swietey z
Kosciolem Rzymskim bedacego od tey archimandryctwa Zydyczynskiego administracyey y dobr do niego
zdawna nalezacych do ostatniego kresu zywota jego nie oddalamy, ale mu we wszystkim prawa dozywotnego
dotrzymamy.
Na co dla lepszey wiary reka sie nasza podpisawszy pieczec nasza coronna przycisnac roskazalismy
Dan w Warszawie dnia piatego msca listopada roku Panskiego tysiac szesc seth czterdziestego panowania
naszego polskiego osmego a szwedskiego dzewiatego roku
У того привилεю администрации εго кор млсти пεчат коронная мεншоε канцлярии притиснεная а
подъписъ руки εго королεвскоε мл и сεкрεтарскоε тыми словы
Vladislaus Rex
Stanislaus Skarzewsky ... //

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 225. арк. 14-15.

№ 335
Свідчення возного про введення у володіння Жидичинським монастирем cв. Миколая уніатського
митрополита Антонія Селяви. Наводиться перелік маєтностей, належних монастирю.
Луцьк, року 1641, лютого 14.

Wypis s xiag grodzkich zamku LuckiegoRoku tysiac szesset czterdziestego pierwego

Miesiaca februarii czternastego dnia.Na urzedzie grodzkim w zamku jkmsci Luckim przedemna
Andrzeiem Hulanickim namiesnikom podstarostwa Luckiego: oczewisto stanowszy szlachetny Filon
Strybyl y Jahim Prucharski woznowie generalowie woiewodstwa Wolynskiego urzedowi teraznieyszemu in
administrando officio suo pokazania autentykow dobrze wiadomi y znaiomi ku zapisaniu do xiag grodzkich
luckich iawnie ustnie y dobrowolnie w moc prawdziwey rellaciey swoiey sani mente et corporibus existenses
zeznali temi slowy:
Jz oni maiac przy sobie strone szlachte ludzi dobrych pana Jana Lukaszewicza y pana Hrehorego
Uhlowicza juxta morem et legem publicam do siebie, dla tym wiekszey y lepszey wiary przylaconych roku
teraznieyszego tysiac szessett czterdziestego pierwego dnia trzynastego p...ntis februarii byli na sprawie y
potrzebie jasnie przewielebnego w Panu Bogu jmsci xiedza Antoniego Sielawy metropolity Kiiowskiego
Halickiego y wszytkey Rusij archiepiskopa Polockego Witepskego Mscislawskego wladyki administratora
dozywotniego archimandryctwa Zydyczynskiogo y dobr do niego wszytkich nalezacych:
Za requisycia tego z jmsci xiedza metropolity naprzod we wsi Zydyczynie maietnosci glowney
pomienionego archimandryctwa a potym w drugich maietnosciach do niego antiquitus ex fundatione piorum
nalezacych iako to siole Rokiniach Podhorowie Zaluzu w possessiey i ...ysci nulliter u jm pana woiewody
Wolynskiego zostaiacych u na gruntach Liplanskich nazwanych ktorego wszytke dobra y maietnosci
pomienione mianowicie Zydyczyn z cerkwia katedralna tituli Sancti Nicolai z monastyrem, takze Rokinie
ze wzytkemi y wszelakemi ich pozytkami przychodami y przynaleznosciami z dworami polami gruntami
folwarkami sianozeciami, sadami, ogrodami, stawami, mlynami: karczmami dworzyszczami uroczyszczami
ile iako sie ieno te siola mia//nowane z grunty Podhorowskiemi Ziplanskiemi y na Zaluzu bedacemi: w swoich
circumferenciach granicach, miedzach ...... zawierali przed tym y na ten czas zawieraia: z poddanemi ciaglemi
ogrodnikami podsusiedkami boiarami ich powinnosciami, robotami czynszami powozami y inszemi ciezarami
polnymi przez nich zwyklemi:
Przy tym cerkew Przenayswietszey Troicy podle jch mm oicow dominikanow w Lucku miescie bedaca
y gruntami y chalupami na nich pobudowanemi pozytkami y przychodami z nich przychodzacemi: placem
osobno za Gluskom wedle cerkwi swietego Michala pusto lezacy: i baszta murowana w zamku okolnym
1

Так в тексті.
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Luckim przy forcie y Styrze z placem y zbudowaniem tako z bedacym wysz rzeczony jms xiadz Antoni Sielawa
metropolita Kiiowsky po zeszlym z tego swiata przewielebnym w Panu Bogu swietey pamieci jmsci oiczu
Rafale Korsaku archiepiskopie metropolicie Kiiowskim Halickim y wszytkey Russiey archimandrycie
Zydyczynskim za prawem y przywileiem krola jmsci iako naywyzszego po Bogu collatora maietnosci
duchownych: possessia swoia dozywotnia przy nich mianowanych woznych generalach y szlachcie
iako czasu niedawno przeszlego 10 miesiacu styczniu pierwiey acceptowall tak y teraz sam in persona
sua ziechawszy officiose ac legitime odniosll:
W ktore dobra y w kazde zosobna y we wzytke ich pozytki y przynaleznosci y dochody ciz
woznowie z szlachta ex dibito ac more officii sui tego jmsci oica Sielawe iako donotariusza pomienionego
archimandryctwa Zydyczynskiego uwiazali y intromittowali a tey intromissiey tak w Zydyczynie iako
y w Rokitniach y w drugich dobrach y gruntach nemo a latere impugnavitt: y owszem wzyscy poddani
woitowie urzednicy w folwarkach dobr pomienionych bedacy y gospodarze na gruncie w Lucku
mieszkaiac we wszytkich swoich powinnosciach panu nowemu poslusznemi zostawszy na wszelakie
roboty poszli:
Ktorzy wysz rzeczeni woznowie w dozywotney possessiey y spokoinym uzywaniu cerkwie
monastyru y dobr wszytkich archimandryctwa Zydyczynskiego // y pozytkow do niego sciagaiacych
sie jmsci oyca metropolita teraznieyszego sostawiwszy y przedemna urzedem o tym rellatia swoia ustna
dobrowolnie uczyniwszy yzeznawszy o przyiecie oney ad acta prosili co wszytko dla pamieci do xiag
iest zapisano: z kotorych xiag y ten wypis pod pieczecia grodzka lucka iest wydany
Pisany w zamku Luckim Печатка
Correxi Szepkowski Legit cum actis Olszanski //

ЦДІАК України, ф. 2071, оп. 1, спр. 258, арк. 1-2.

№ 336
Репротестація уніатського духовенства Володимирського повіту з приводу скарги плебана
Станіслава Урбановича про розгром слугами Володимирського єпископа Йосифа Баковецького двору
у Володимирі, належного Луцькій католицькій кафедрі. Підписанти заявили, що у Володимирі ніякого
двору, який би належав Луцькій катедрі, нема, а є лише халупа, де варять спиртні напої. Священики
рішуче заперечили причетність Володимирського єпископа до будь-яких інцидентів, пов’язаних зі
згаданою халупою.
Документ подали до запису в книги Володимирського гродського суду 14 осіб, у їх числі: капітульний
писар Ян-Тимофій Симанович, ковельський протопоп Григорій Городиський, намісник Володимирської
протопопії Яків Хмелевський та ін.
Володимир, року 1641, березня 26.
Року тисεча шεстсот чотырдεсят пεрвого
Мсца марца двадцат шостого дня //
На рочках судовых кгродских володимεрских ωд дня двадцатъ пεрвого мца и року тεпεр
идучих вышεй на актε мεнованых припалых и судити сε початых пεрεд нами Михалом зεЗбаража
Воронεцким подстаростим а Стεфаном Линεвским судεю урядниками судовыми кгродскими
володимεрскими становши ωчεвичто вεлεбныε в Пану Богу их мл ωтцовε Янъ Тимотεушъ
Симановичъ писар Тεωдор Дубницкий εклεзиарха два и с капитулы Володимεрскоε цεркви
катεдралноε заложεня в нεбо взятя Прεнясвятъшоε Панны Марии Матки Божоε такъжε вεлεбниε
ωтцовε ∑встафий Ивановский Миколай Скибичъ Янъ Русовεцкий Константый ∑вловичъ
крылошанε тоεεж цεркви катεдралноε Володимεрскоε и тεжъ вεлεбныε ωтцовε Грεгорый
Городиский протопопа ковεлъский Василий Залузкий намεсникъ тоεε жъ протопопии Ковεлскоε
такъжε ωколичниε поближныε вεлεбныε ωтцовε Михалъ Залузъкий Яковъ Хмεлεвский намεсникъ
протопопии Володимεрскоε Фεдор Вεрбицкий Миколай Полосар прεзбитεровε имεнεмъ высоцε
прεвεлεбного в Пану Христусε εго мл ωтца Иωсифа Мокоси Баковεцкого з Божоε и Апостолскоε
Столици ласки εпископа Володимεрского и Бεрεстεйского прототронεго мεтрополии Киεвскоε
палям публицε пεрεд нами судомъ и пεрεд всим згромажεнεмъ вεлε людεй на тых рочках справ
своих пилнуючих [с]олεнитεр кграви кум квεрεлля протεстовали и свεдчилисε в тотъ способъ
Ижъ уданый εстъ в нεвинности своεй и помовεный и протεстациями в нεвεдомости до книгъ
тутошных кгродских володимεрских з уразою вεликою своεю и доброε славы своεε ωписаный
вышъ мεнованый εго мл ωтεцъ εпископъ Володимεрский пастыр нашъ ω росказованε якогос яко
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бы кгвалътовного найстя на домъ якобы (яко сторона называεт в своεй протεстации) εго мл
ксεндза бискупа Луцкого в Володимεру будучий (гдε нε εст жадεнъ двор бискупий алε халупа
в которой // вшεлякиε напоε горылки пиво и мεды уставичнε шинкуютъ и ест власны здавна
и тепер корчма в которой шинкар на имε Андрεй Ясинский уставичнε и тεпεр шинкуεт и там
мεшкаεт) а то якобы за змовою и радою з урожоным εго мл паном Алεксандром Ωборским
учинεную ω которой змовε никгды εго мл ωтεц εпископъ яко и ω росказованю найстя яко
на тую халупу корчεмную а ни мыслилъ а ни жадным подобεнством в том помовεный быти
нε можεтъ алε рачεй тыε усчипливыε протεстациε с чиεεс нεприязны из заздрости высоким
цнотомъ годности заслугомъ знамεнитым в Цεркви божой которыми свититъ тотъ вεликий
зацный εпископъ пастыр нашъ в вεсъ сε зεлозε кгорливε на помножεнε хвалы Бога милого
ωддавши и ωную ωздобнε вшεлякою своεю чулостю старанεм промовуючи духовнε и прикладнε
и святобливε яко высокому станови εпископскому налεжит живот свой провадячи а нε тым сε
бавячи яко то усчипками плонностю наполнεная ωпачнε εксъ мεра малε воли гоминисъ малиция
написаная ωбрыдливая протεстация на которую εго мл ωтεцъ εпископъ никгды нε зарабялъ
яко бы имεнεмъ яснε вεлможного и прεвεлεбного в Пану Христусε εго мл ксεндза Анъдрεя
Кгεмбицкого бискупа Луцкого и вεлεбных их мл ωтцовъ капитулы костεла катедралного Луцкого
Святоε Тройци в замку ωколъным Луцком будучого так жε ωд урядника εго мл ксεндза бис[ку]
пεго з сεла Хотячова тутъ под Володимεромъ лεжачоε Миколая Кгонсεцкого и тεж ωд Вавринца
Крочовского яко сε в протεстации пишут писара того жъ урядника хотячовского провεнтового
и Войтεха Кграбинского и Андрεя Ясинъского шинъкара в халупε той корчомной шинковной в
Володимεру мεшкаючого людεй лεгких и нε вεдати якиε кондиции будучих в том помεнεномъ
кгродε Володимεрскомъ под актомъ дня дεвятого мсца ноябра в року близко прошлом тисεча
шεст сот чотырдεсятомъ учинεная и до актъ записаная на пасквилε // на людεй поцтивых
вывартая и зъфабрикованая в собε ωпεваεтъ ω которой то протεстации яко скоро вεдомостъ
протεстантовъ под тεпεрεшныε рочки дошла
Тεды εго мл ωтεцъ εпископъ Володимεрский жалоснε будучи таковую плонную
усчипливую и гонорови и достоεнству своεму высокому εпископскому увлачаючою
протεстациею уражоный а почуваючисε в нεвинности своεй и в гонорε и в пристойномъ
побожномъ житю ушановавши яко налεжитъ зацную ωсобу и высокоε достоεнство εго мл
ксεндза бискупа Луцкого брата собε в Пану Христусε милого которому яко завшε хути
своε братεрскоε εго мл ωтεцъ εпископъ Володимεрский ωсвεдчал такъ а ни розумεти
можεтъ жεбы з вεдомостю εго мл тыε лεгкиε людε такими протεстациями на гонор εго мл
торчнулисε звласча бачεчи жε дотых протεстаций усчипливых инъ копиис поданых жадного
подпису такъ εго мл ксεндза бискупа руки яко и никого з вεлεбных ωтцовъ капитулы
Луцкоε подпису рукъ нε машъ толко ксεндза Урбановича плεбана володимεрского который
до тоε справы ничого нε налεжитъ подписε показуεтъ зычачи и хотячи з εго мл ксεндзεм
бискупом Луцким милостъ братεрскую католицкую яко того по их мл в замεнε абъ утринквε
дикгнитасъ их мл εпископалис и конюнъкцию спиритуалисъ εксъ посцитъ вцалε ховати
такъ жεбы и намнεйшε εксъзεмплюмъ нεуваги альбо нεснаски якоε εксъ партε εго мл ωтъца
εпископа Володимεрского любо вεлцε над вшεлякую пристойностъ урожоную нε зоставало
з одноε мεры модεстию свого в пристойных заховуючи тεрминах з другоε [за]съ строны
ωбавляючие абы стεрεжи Божε шванку якого прεзъ тую жъ глубокую модεстию которою
глубоко в побожномъ своεм сεрцу канимушу ховаεт и высоко важитъ в цεлости гонору своεго
шляхεцкого и εпископского нε понεслъ нεвинностъ свою за фундамεнт // маючи примушоный
повинностю до ωбороны гонору доброε славы и рεпутации своεε которая кождому в чиε здε
шляхεцкимъ зрожоному и животъ поцтивый проводячому а набарзεй εго мл ωтцу εпископови
побожному святобливому Бога милуючому на высокомъ достоεнъствε будучому пастирови
протεстуючих над усε εстъ милая за наступεнεмъ на εго мл тую усчипливую протεстацию
будучи ажъ до такого тεпεрεшнεго тεрмину юстификации нεвинности своεй Богу и людεмъ
вεдомоε и явноε привεдεный постεрεгаючи абы ин суа инноцεнциа тεпεръ и на потомныε
часы з такового плонного уданя и пасквилиюшу того (назвати сε можεтъ) до актъ вписаня
чεрεз ωсобы лεгкиε нε вεдати на што и з якого домыслу которыε нε сутъ парεсъ такоε
высокоε дикгнитации εго мл в доброй славε своεй такъ шляхεцкой яко и εпископской и
пристойных в кождой справε поступковъ своих лεзиωнεм и усчεрбку нε поносилъ солεнитεр
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сε ωтую протεстацию усчипливε противко тым которыε εε ад акта подавали и до них имεна и
прозвиска а своε вписали то εстъ противко ксεндзу Станиславови Урбановичови плεбанови
володимεрскому яко и противко Миколаεви Кгонсεцкому и Вавринцови Крочовскому
Войтεхови Кграбинскому и Анъдрεεви Ясинскому в той помεнεной халупε шинкуючому з
которых жадεнъ нε εстъ εго мл паръ инъ εпископали дикгнитатε εкзистенти которыε тоεю помовою ω
росказованε якобы кгвалтовного настя εго мл ωтцу εпископови Володимεрскому ω жадных карчεмных
галасах нε вεдаючому ани такими рεчами параючому а н и ω жадных яких бурдахъ мы [...]ячому ани
того до стану εго мл прыкладати стосовати нихто нε можетъ хиба зчироε злости и нεприязни вεликую
кривду знεвагу достоεнства вокации и высокого в Церкви божой прεложεнства εго мл εпископского тудε
жъ дифамацию // и гонору εго шляхεцкого лεзиωнεм учинили и пополнили тεды противко ним танквам
дε фамозо либелло и дεпεнис εксъ прεскрипто лεкгумъ за тым сεквεнтибусъ солεнитεр итεрумъ атквε
итεрумъ протεстовалисε и свεдчили зоставивши εго мл ωтцу εпископови Володимεрскому и кому
бы налεжало выразнεйшоε и достаточнεйшоε юкстарεи εкзиεнъциамъ юрисквε εсли бы потрεба того
указовала противко ωным и противко кому бы дε юрε в обронε гонору своεго налεжало протεстации
волноε чинεнε εтъ инкво либεт форо компεтεнти ω том правнε такъ яко будεтъ налεжало и потрεба
сама покажεтъ мовεнε а на тотъ час просили абы тая протεстация принята и до книгъ записана была
которую руками своими власными вси протεстантεсъ корам юдициω компарεнтεсъ подписали
У тоε рεпротεстации подпис рукъ тыми словы
Jan Timotheusz Symanowicz pisarz capituly Wlod mp
Eustafi Jwanowski kryloszanin
Jan Rusowiecki kryloszanin
Mikolay Skibicz prezbiterz apostolski wlod y kryloszanin kated wlod mpa
Michal Zaluski prezbiter kupieczowski
Mikolay Polosar prezbiter
Theodor Dubnicki ecclesiarcha wlod mpa
Hrehory Horodiski protopopa kowielski mpa
Василий залузкий воскрεсεнский намhсникъ протопопии ковεлскоε mpa
Konstanty Jewlowicz prezbiter kryloszanin wlodzimirski mpa
Jakub Juskowicz prezbiter
А такъ мы суд тую рεпротεстацию за поданεмъ и прозбою вышъ мεнованых их мл подаваючих
принявши до книгъ нинεшных кгродских володимεрских вписати казали и εст вписана

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 76, арк. 147зв.-150.
№ 337

Заява (атестація) волинської шляхти про захист честі й гідності Володимиро-Берестейського
єпископа Йосифа Баковецького. Підставою для заяви послужила протестація володимирського
плебана від імені Луцького римо-католицького біскупа про розгром двору у м. Володимирі. Підписанти
засвідчували побожне та доброчесне життя єпископа, відзначили його заслуги перед державою та
рішуче заперечили причетність єпископа до згаданого інциденту.
Документ підписали 98 осіб, у їхньому числі: волинський воєвода князь Адам-Олександр Сангушко,
луцький підкоморій князь Григорій Четвертинський, мечник волинський Валеріан Підгороденський,
луцький земський суддя Криштоф Шимкович-Шкленський та ін.
Волинь, липень 1641 року.
... My nizey podpisani dignitarze y obywatele woiewodstwa Wolynskiego wiadomo czyniemy teraz
y napotomne czasy jz my po...szeni bedac wielka krzywda y nastepieniem przez uszczypliwe kryminalne
protestacie to iest przez xiedza Stanislawa Urbanowicza plebana wlodzimirskiego, ktory sie na iedne protestscia
nie nalezac nic do sprawy podpisal, quasi jmieniem jasniewielmoznego y przewielebnego jego m xiedza
biskupa Luckiego y capituly Luckiey o ktorych nie rozumiemy aby mu zlecali gdy z zaden z jch m do tey
protestaciey // nie podpisali sie: takze y od niektorych roznych ludzi legkich nieznaiomych y niewiedzic skad
condiciey bedacych Kroczowwskiego Grabinskiego Jasinskiego szynkarza y Gasieckiego, takze Skoysiewicza
do act grodskich wlodzimirskich za iakimis practicami y factami podane: na zacnego wielkiego czlowieka
brata y obywatela tutecznego woiewodstwa naszego jasnie przewielebnego w Panu Chrystusie jego m oyca
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Jozepha Mokosi Bakowieckiego episkopa Wlodzimirskiego y Brzeskiego, bez dania zadney przyczyny y bez
wszelakiego podobienstwa w iawney y wszytkiey nam wiadomey niewinnosci jego m raczey z miechetney
zawzietosci z nieprzyiazni y z nienawisci czyiesc a nie z samey prawdy y istoty pochodzace jako by o iakies
invasia na dwor biskupi we Wlodzimirzu ktorego tam nie masz tylko chalupy poddanych y karczemka w
ktorey Jasinski mieszka y szynkuie:
Tedy obviando temu aby takie ... mosc protestaciones processy zukowania iakich kolwiek ludzi y
wyuzdane na honor jego m oyca episkopa audaciae teraz lubo za czasem na potym zaciagane nie byly
indetumentum et derogationem swietobliwego zycia jego m iako tez y cnot y przymiotow takich ktore
boday sie w kazdym duchownym znaydowali y aby indiminitionem caley y dobrey slawy y reputaciey
swoiey nie przychodzil wydawany to nasze prawdziwe testimonium s powinnosci y obowiazku sumnienia
naszego y s tey samey sluszney powinnosci ktora do obrony honoru ludzi niewinnych ma sie sciagac:
Jzes my tego dobrze wiadomi ze jasnie przewielebny w Panu Bogu jego m: ociec episkop
Wlodzimirski brat nasz y obywatel s prodkow swoich woiewodstwa naszego bene meritis in republica
et in Eclesia Dei siedzac na wysokim dostoienstwe episkopskim sweci przykladnym zyciem swoim
iako duchownemu stanowi jego m przystoi yes[t] wszytkim nam wiadoma poboznosc swietobliwosc
zelus w pomnazaniu y [pro]mowowaniu chwaly Bozey y widome sa altae virtutes jego m exempla
et specimina // starania y pieczelowania gorzliwego we wszytkim co kolwiek ad arnamenta Ecclesie
spectat: a nie tylko to co sie wpomnialo ale tez y to co iest wielkiey pochwaly y niesmiertelney slawy
godno aby mialo byc zamilczano przewiesc na sobie nie mozemy na co oczyma naszemi z wielka
pociecha wszytko woiewodstwo, takze y przylegle kraie patrzamy ze ten zacny wysoki wielki czlk
wszytek sie na chwale Boga naywyszszego oddawszy rem aeterna memoriam dignam gratissimam
wszytkiemu woiewodctwu przy katedrze swoiey Wlodzimirskiey wielkim odwaznym kosztem swoim
zamek murowany z fundamentow zaczawszy po wiekszey czesci wystawil, ktory nie tylko ku ozdobie
tey stolice y catedrze episkopskiey ale tez ku wielkiey potezney obronie tego mieysca y wszytkiego
miasta, pod czas wszelakiego niebezpieczestwa wielce iest potrzebny y daley to chwabne propositum
swoie w dokonczeniu tego zamku za Boza pomoca prowadzi, wiec ze to pospolita iz comes virtuti
invidia bywa nie day tego Boze aby takie heroicas virtutes w tey zacney pobozney y bogoboyney
osobie miala taka sinistra traductio uciazac na nie sie pozywac. Protestaciami honoru y dostoienstwa
tykaiacemi sie ad acta opisowac summum ...dicium caley dobrey slawy jego m viri innocentissimi w tym
upatruiemy a zwlaszcza wiedzac dowodnie y rzetelnie ze wtym wszytkim iako iest w tych plownych a
barzo uszczypliwych protestacia[ch] opisano nic ani wiadomoscia ani podobienstwem zadnym ani nota
naymnieysza jego m ociec episkop Wlodzimirrsky nie est winien ani nawet takie factum adsublinem
statum jego [...] przystosowane ullo modo byc moze przy przystoynym zyciu jego m y sa te rzeczy
zgola zmiecheci et exiniudia zmyszlone
Takze oraz y brat jego m wielebny w Panu Bogu jego m ociec Benedyct [Ba]kowiecky archydiakon
wlodzimirsky takaz dissu[ma]cia y uszczypliwemi temuz protestaciami od tych ze // iest nakryty z
okaziey y zprzyczyny przez tych ze samych wyszpomienionych osob czeladzi iako ludzi legkich daney
y wsczentey na umyslna zniewage y podespectowanie jego m oyca archydiakona y czeladzi iego przez
nich przy zastapieniu drogi z Wlodzimirza wyiezdzaiacym poranioney y posieczoney ktory takze iako
na zniewage tak y na take protestacia uszczypliwa honoru sie tykaiaca niezarobil
Takze y jego msc pan Alexander Okorsky spolna zmowe iako by na toz nascie obwinionyani
podobienstwem iako szlachcic odlegly w Luckim powiecie mieszkaiacy nie iest winien,
Nie dla prywat tedy z dawnych strzecz Boze ale z milosci Boga bliznego swego y sprawiedliwosci
swietey aby zachowana byla miedzy ludzmi a przewrotnosci yprozne wymysly ludzi niespokoynych
aby gory nad podsciwemi ludzmi nie brali y owszem ganione y hanbione byli to nasze prawdziwe
testimonium zgodnie wszyscy yiedno myslnie przeciwko takim czym kolwiek prakticznym wymyslom
ktore wysokie stany duchowne jch m protestationibus famosis leagunt et aggraunt czyniac w tym wielka
krzywde tak samemu jego m oycu episkopowi iako y jego msci oycu archidiakonowi wlodzimirskiemu
bratu iego msci ktorym ad ex purgandam: innocentiam jch msciow ze na taky usczerbek s[l]awy
nie zarabiaia nigdy ani zarobili daiemy to swiadectwo nasze do ktorego rekami naszemi wlasnemi
podpisawszy sie zlecami dwiema z posrzodku nas Braciey ad acta publica ktorego kolwiek powiatu
podac dla wpisania
Dzialo sie w miesiacu lipcu roku tysiac szesc set cztyrdziestego pirw[sze]go
У тоε атεсътации подпис рукъ тыми словы
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Adam Alexander x: Sanguszko, w.w. reka swa Hrehory Czetwertensky podkomorzy luc[ki] mpa
Krzysztoph // Szymkowizc Szklinski sedzia ziemski lucki mpa Zachariasz Czetwertenski sta: rakiborski
mpa Walerian Podhorodenski miecznik wolynski mpa Siemaszko Konstanty Kazimirz sedzia grodski
lucki mpa Pawel Drucki Lubecki reka swa Waclaw Kalusowski, Gabryel Hulewicz z Woiutyna chorazy ziemie
Czernihowskiey mpa Andrzey z Wysokiego Kaszowski lowczy wolynski mpria Michal Zachorowski mpria
Pawel Uszak Kulikowski, Heliasz Jelowicki reka swa Zygmunt Wilezynski podczaszy wolynski mpria Mikolay
Hulewicz Woiutynski, Янушъ Козинъский рукою Jakowicky Fedor reka swa Hrehory Kirdey Kozinski mpa
Hawrylo Litynski mpria Stanislaw Skarzewski mpria Pawel Stachorski reka swa Hrehory Kostiuszkiewicz,
Stephan Litynski, Teodor Bialostocki mpa Thomasz Skarzewski mpria Piotr Kostiuszkiewicz Pawel Wyszkowski
pisarz grodski lucki mpa Alexander Hulewicz w Woiutynie mpa Andrzey Witonizki Dwitr Lambardy Mirowicki
reka swa Andrzey Stupinski reka swa Mikolay Osczowski mpria Mikolay Nieswiastowski mpria Hawrylo
Kostiuszkowicz reka swa Lukasz Huliewicz z Woiutina reka wlasna Jan Jakowicki reka wlasna Teodor
Porwaniecki reka swa Daniel Rzysczewsky mpria Stanislaw Mrowinski mpria Jerzy Litynski mpa Waclaw
Soltan Szpraski mpria Jan Tarnowski mpria Jan Posawiec mpa Mrowinski Alexander mpria Jan Witkowski mpria
Jan Losiatynski, Samuel Woronicz Jan Radakowicz Mikolay Zukowiecki Piotr Suchodolski mpria Krasinski
Alexander mpria Jan Porwaniecki Jarosz Bilski mpria Pawel Rzysczewski mpria Piotr Podhorodenski mpria
Teodor Osczowski mpa Stanislaw Czosnowski mpa Krzysztoph Porwaniecki mpria Nikolay Porwaniecki r[e]
ka Wasili Losiatynski Krzysztoph Losiatynski Tymofi Hulanicki Pawel Okuninski Ostafy Zaiac reka swa
Mikolay Hulanicki Fedor Hulanicki reka swa Kondrat Minkowski reka wlasna Jan Folstakiewicz reka wlasna
Bronicki Konstanty mpria Mikolay Hulanicky // Jan Wolkowya Podhaiecki mpria Andrzey Chrynicki mpria
Abram Grabowiecki mpa Alexander Chomiak mpa Jerzy Chomiak mpa Gabryel Lisowicz Andrzey Narzembski
mpa Thomasz Hulewicz Jerzy Putoszynski Stanislaw Poplawski Alexander Makarski mpa Swirski Sczesny
mpa Marcin Sakowski Mathiasz Matuswicki mpa Jeronim Pilchowski mpa Szymon Bielicki mpa Samuel
Nasilowski mpa Fedor Zapolski reka swa Adam Sikorski mpa Andrzey Choiecki reka swa Jerzy Smykowski
mpa Grzegorz Milewski reka swa Stanislaw Boniecki reka Alexander Soltan Szplaski Jan Prusinowski propria
manu Andrzey Lasko mpa Alexander Jelowicz Bukoiemski Heliasz Kostiuszko Gimiiowski reka swa Stephan
Kalinski mpa Piotr Jwanowski mpa Piotr Worona Stanislaw Sobiesczanski reka wlasna Bogdan Popiel reka
swa Alexander Szybinski reka

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 78, арк. 898-900зв.
№ 338

Протестація Володимирської уніатської капітули від імені єпископа Йосифа Баковецького на
п. Яна Гулевича та його слуг у справі про сплюндрування Успенського собору. Інцидент стався в час,
коли в соборі відбувалося засідання волинської шляхти у справі вибору представників до Люблінського
трибуналу. Слуги та челядь п. Гулевича вчинили на цвинтарі бійку з панами Туровицькими і продовжили
її в Успенському соборі, куди останні відступили під їхнім тиском. У результаті пп. Туровицькі зазнали
тяжких поранень від шабель, а цвинтар і церква були закривавлені. Свідчення возного про огляд місця
події.
Володимир, року 1641, вересня 10.
Року тисεча шεстсот чотырдсят пεрвого
Мца сεнътябра дεсятого дня
На врядε кгродскомъ в замку εго кор мл Володимεрскомъ пεрεдомною Пεтром Сосновским
буркграбимъ замку Володимεрского и книгами нинεшными кгродскими старостинскими становши
ωчεвисто вεлεбныε в Пану Богу их мл ωтцовε Атаназый Фурсъ протопрεзбитεр схолястикъ и казнодεя
Янъ Тимотεушъ Сымановичъ писар Тεωдор Дубницкий εклεзиарха ∑въстафий // Жуковичъ ивановский
Миколай Скибичъ апостолский Янъ Русовεцкий прокопинъский Гордεй Михалεвичъ микитинъский
Константый ∑вловичъ илинъский прεзбитεровε капитула и крилошанε цεркви головноε катεдралъноε
Володимεрскоε заложεня В Нεбо Взятя Прεнасвятшоε Панъны Марии Матъки Божоε в нεбытности на
тотъ часъ яснε прεвεлεбного в Пану Богу εго мл ωтца Иωсифа Мокоси Баковεцкого з Божоε и Столицы
Апостолскоε ласки εпископа Володимεрского и Бεрεстεйского имεнεмъ εго мл и тεжъ всεε капитулы и
крылошанъ всεго клεру тоε жъ цεркви яко и дня вчорайшого по скончεню εлεкции дεпутацкоε свεдчилисε
и солεнитεр протεстовали пεрεд всимъ коломъ рыцεрским на εлεкцию дεпутацъкую тутъ згромажоным
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на урожоного εго мл пана Яна Гулεвича подкоморича луцкого и на слугъ и чεляд εго мл
мεновитε пановъ Юръεго Мокарεвского ∑рого Спорчика и другого Спорчика Кгорского
Лεвицкого Михала Морашку Анъдрεя Достоεвъского и Яна Достоεвъского Прошковского
шваба Чεхановича и инших много тоεж компании чεляди εго мл пана Гулεвичовой которых
тεпεр имεн и прозвискъ вεдати нε могутъ ωднакъ на потом позвом за выражоных взявши
вεдомость ωных мεти хочутъ и тεж на урожоных панов Миколая и Станислава Туровицких
инъ квантумъ бы на тых пановъ Туровицких причина якая показаласε
Ω то иж кгды водлугъ кадεнции звычайноε дня вчорайшого εлεкция на ωбранъε
дεпутатовъ на трибунал коронный Любεлский тутъ в цεркви катεдралъной Володимεрской
была ωдправована тεды помεнεныε слуги и чεляд εго мл пана Яна Гулεви[ча] маючи снат
якεс давноε збойстε своε з нεкоторыми шляхтою а мεновитε с помεнεными их мл паны
Туровицкими прεпомнивши боязнь Божоε срокгости права посполитого которым вшεлякиε
бεспεчεнства // костεловъ и цминтаровъ мεсцъ святых ωбваровано εстъ и ничого сε нε
ωглεдаючи на зъεздъ публичный их мл панов ωбыватεлεвъ всεго воεводства Волынского
котрыε в вεликом конкурсε на тую εлεкцию в цεркви вышεй мεнованой згромадившис и
водлугъ звычаю в колε засεдши ωдправовали тεды тая чεлядъ εго мл пана Гулεвича на
цминтару пεрεд самыми двεрми цεрковными кинувшисε и добивши до кильку дεсятъ шабεлъ
нε ушановавши а ни намнεй нε рεспεктуючи на мεсцε святоε на хвалу Бога найвышшого
посвεцоноε а ни маεстатъ ωбεцности на ωлтару Прεнасвятшого Сакрамεнту такъ жε нε
помнεчи на каранъε и на жадныε вины правом посполитым дε сεкуритатε εкклεзиарумъ
ωбостроныε яко тεж и на сεкуритатεмъ публикамъ которыε зεзды таковыε публичныε сутъ
ωбварованыε и ωвшεм то всε знεваживши авторитатεм того акту εлεкциωнисъ и бεзпεчεнство
посполитоε приεжджаючимъ и ωдεдъжъаючим ωбыватεлεмъ служачиε кгвалътячи и
взрушаючи напрод на цминтару посεчεнεмъ тых пановъ Туровицких ωкрутным цминтаръ
кровю ωблεли а потом посεчоных и ранных до цεркви впарли и за нымъ впадъши з добытими
шаблями гурмом в цεрковъ в двεрах на порогу цεрковномъ сεкли цεрковъ скривавили по
мурах по двεрахъ и ωдвεрках и в трох мεсцах на зεмли в само[й] цεркви в внутръ кровю с
тыхъ ранных посεчоныхъ выточоную и выляную.
А εго мл панъ Гулεвичъ видячи иж то слуги и чεляд εго мл зробили цεрковъ скрывавили
и слышачи дεклярацию всих их мл в колε тоε εлεкции будучих прεзъ εго мл пана маршалка
ωповεдεно жε по докончεню εлεкции ωдправуючоε сε зараз инквизицεю учинити и на кого
бы сε тоε закръвавεнъε цεркви показало покарати тεды помεнεный εго мл панъ Гулεвичъ
подкоморыч луцкий который и сам яко щляхтичъ повинεнъ былъ в инъдикарε // инъ юриамъ
публикамъ и тотъ εкъсцεсъ прεз чεлядъ εго мл попεлънεный учинεнεмъ инъ рεцεнъти
справεдливости з чεляди своεε зганити и до покараня их ставити мεсто того и самъ в томъ
право посполитоε знεваживши нε чεкаючи доконъчεня εлεкции а правε в полъ акту з кола
з цεркви выйшол и до господы пришεдши чεляд свою которая тотъ εкъсцεсъ зробила всю
зобравши з мεста и сам зо всими ωдъεхалъ и справεдливости нε учинилъ за тотъ εкъсцεсъ
з окръвавεня цεркви
Ω што такъ противко самому εго мл пану Гулεвичови ω нεучинεнъε справεдливости
з чεляди яко тεжъ и противко всимъ вышεй мεнованым ω зкгвалъчεнъε бεзпεчεнства
и зокръвавεнε цεркви итεрумъ атъквε итεрум протεстантεсъ солεнитεр свεдчили сε и
протεстовали и ωфεровалисε ω то правнε чинити зоставивши собε ин тото в чом бы колвεкъ
ширшоε протεстации албо тεжъ мεли ωрации водлугъ права потрεба показовала и абъсεнти
на тот часъ εго мл ωтцу εпископови Володимεрскому пастырови своему волноε учинεнε
а на вεрификацию тоε протεстации своεε ставили возного εнεрала воεводства Волынского
шляхεтного Сεмεна Ωсташεвского который ωчεвисто ставшы зозналъ
Иж року тεпεрεшнεго вышεй на актε мεнованого мсца сεнтεбра дня дεвятого буд[учи]
урядовнε ωд уряду тутошнεго кгродского Володимεрского до рεчи тоε приданый а маючи
при собε шляхту людεй добрых пана Адама Бранвицкого и пана Лукаша Погорεлъского
былъ в цεркви катεдралной Володимεрской заразом ин рεцεнти при ωбεцности вεлю людεй
зацных на εлεкции будучих гдε за указанεм протεс[т]уючих сε каплановъ капитулы тоε цεркви
катεдралноε Володимεрскоε видилъ в самой цεркви муры двεри ωдвεрки знати скачучою
кровю покривавлεныε так жε на порогу в трохъ мεсцах на зεмли в самой жε цεркви внутръ
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наточоно вшεлякоε и наляноε криви // нεмало видилъ и урядовнε ωглεдалъ котороε зокривавенъε
мεсца свεтого цεркви божоε мεновали протεстантεсъ быти ωд чεляди εго мл пана Гулεвича подкоморича
луцкого тых которыε сутъ в протεстации мεнованые и ωд инших которых имεн и прозвисковъ тεпεр нε
вεдаючи волъноε вывεдованъε сε зоставивши за звадою и бурдою с паны Туровицким прεзъ тыε слуги
и чεляд εго мл пана Гулεвичавою всчатую сталую
Што иж такъ а нε иначей было возный вышεй мεнованый правдивε признавши просили абы так
тая протεстация яко и возного реляция принятыε и до книг записаныε были што ωтрымали ... //

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 76, арк. 409-411.

№ 339
Тестамент Івана Черкаського з детальними розпоряджєннями про розподіл майна між дружиною
та дітьми. Заповідає, між іншим, 10 злотих на уніатську Воскресенську церкву у м. Ковелі, в якій
просить поховати його тіло. У разі ж одужання від хвороби п. Черкаський обіцяє для цієї церкви
виготовити власним коштом ризи.
Черкаси, року 1642, квітня 27.
Випис із актових книг Володимирського гродського суду від 21 квітня 1643 р.
... Во ймя Ωтца и Сна и Свтого Дха молитвами Прεсвятая Богородица и всихъ стых
аминъ.
Нεхай се станεт ку вεчной памεти по животε моεм
Я рабъ Бжый Иванъ Черкаский на Черкасεхъ будучи ωд Гда Бга навεжоны хоробою а жε
εсче быти при зуполной памεти и розуму доброго сповεдаючысе на себε болε смεрти нижли
жывота напεрεд душу мою полεцаю Гду Богу в Тройцы Святой εдиному а тεло моε грεшноε земли
ωддаю
А маεтностъ мою убогую якъ лежачую такъ и рухомую хотεчи все спорядити тεстамεнтомъ
моимъ кому што по животε моεмъ належати бы мεло роздεляю напрод жонε моεй Богумилε
Туровицъкоε Черкаской Ивановой записую яко малжонъцε моεй милой во всемъ половицу
кгрунъту и дому моεго власного в Черкасехъ лежачого до εε живота толъко абы дεтεй моих не
кривъдила до того εсче сумою готовыхъ грошεй пулътораста золотыхъ полскихъ такъ жε пчол з
улями пятεро даю жонε моεй счо εй волно ты все з своεй части до εε жывота будет кому хотεти
дати продати и на хвалу Божую ωдказати а по животε малжонъки моεε тая половица кгрунъту и
дому нε маεтъ ся ωддаляти ωд дому того кому инъшому або приятεлεмъ толъко сыномъ моимъ
Янови Миколаεви Якубови або дочкамъ моим Зофии и Маринε а ωни εсче εсли будутъ жыви
сыновε алъбо дочки мои повинъни малжонъцε моεй ωддати пулътораста золотыхъ полскихъ за
половицу εε кгрунъту и дому лεжачого в сεлε Черкасехъ што на εε воли до ωбъбираня сумы за
то будεт // а сыновε мои другую половицу волную мают того кгрунъту и дому алъбо котороε з
нихъ ωбεрεтъсе бы все очести толъко ωддавшы жонε моεй пулътораста золотыхъ а по εε жывотε
и тая частъ на ихъ жε приналежытъ до тоε о тεж εсче малжонъцε моεй милой ωдписую дбыдлу
рогатомъ ωвεцъкахъ и козахъ в поделю четвεртую частъ а три части помεнεнымъ дεтεмъ моимъ
и с тыхъ частεй малжонъка моя сполнε дитъками моими повинъни будутъ за душу мою водлугъ
звычаю християнъского слушную ωдправу чинити
А што сыномъ моимъ Янови, Миколаεви и Якубови прεз тот мой тεстамεнтъ другая полавица
кгрунъту и дому волъна ωстаεтъ а по εε смεрти ωбεдвε части им жε належытъ а мεнъшый сынъ
мой Якубъ росказую абы старшихъ братовъ своихъ шановалъ такъ жε и малжонъки моεε милоε
εсли будεтъ слухати и власнε яко матку свою шановати ωна тεж з своεε части нε повинъна
будεт εму боронити з своεε части толко в мεшканю. При томъ дочцε моεй Маринε коровъ двε
волов два ωвεцъ пятеро коз пятеро с приплодкомъ пчол з улями пятеро, а стороны выправы той
жε дочъцε моεй Маринε яко зможε счо на панъну належитъ малжонъка моя дати маεтъ той жε
дочцε моεй ланъ поля в сεлε Чер[к]асехъ лежачый на Барановсчинε даю на дεсят лεтъ пускаючы
его в золотыхъ пятдεсят полскихъ который з ωдноε стороны ωд межи пана Анъдрεя Черкаского
а з другоε сторон[ы] пана Анъдрεя Туровицъкого ωд границы мосчинъскоε аж до границε
коширскоε якъ самъ в собε сε маεтъ вшир и длужъ а εсли бы мεли сыновε мои до того ωдозватисе
лану по дεсяти лεтεхъ повинъни будутъ дати золотыхъ // пятъдεсятъ полскихъ помεнεной дочъцε
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моεй Маринε альбо малжонъкови εε Янови Быковскому а ωни повинъни маютъ имъ або которому
колъвεкъ з нихъ тот ланъ пустити а εсли нε будεтъ кому з сыновъ моихъ вышъ мεнованыхъ тоε
сумы помεнεной дочцε моεй Маринε ωддати теды ωбудвомъ дочкамъ моимъ Зофии и Маринε
тотъ ланъ зостаεтъ вεчными часы
Пчолы тεж вси в подεлу дитεмъ моим и жоны моεй по εε жывотε в цалости зостаютъ а по
εε жывотε в подεлъ жε дитεмъ моимъ все срεбро тεжъ мεновитε ложокъ три и кубокъ срεбръный
злоцистый маεтъ вышукати панъ Василий Городиский с паномъ Кулъчицъкимъ у пана Сосновского
коморника луцъкого на што панъ Колчицъкий взялъ золотых дεсятъ имел тоε срεбро ωд пана
Сосновского выкупити а я болей пану Сосновскому ничого нε винεнъ такъ жε и чарка гривεнъ
полтрεтя важыт в заставе в Ковлю у пана Миколая Данилεвича жона моя выкупыти бо εε εстъ
власная такъ жε и тоε срεбро мεновитε ложки и кубокъ злоцистый и вся мид котлы и бани трубы
все то жонε моεй ωдказую бо ωна тымъ всимъ заведуεтъ
У пана Анъдрεя Черкаского на пулъланъку поля винεнъ золотыхъ дεсет то я на цεрковъ
Божую ковεлъскую Вωскрεсениа Христова ωдказую где тεж и тεло своε ка[ж]у жεбы поховано в
мεсте Ковлю в цεркви соборной Воскрεсения Хрва албо гдε Бог судитимεт засивокъ тεж пшεницы
ωзимины на погрεбъ мой // на вшεлякиε справы духовныε по мни належачыε ωдправовати
ωдказую
А засивокъ жита и ярины половица жонε моεй а половица на страву дεтεмъ моимъ имаютъся
згожачим на потрεбу домовую на роботника а счо ся ткнεт дочки моεε старшоε Зофии Дубнковскоε
такъ розумεю жε ся подилядъ вси згоднε в бидлε ωвεчкахъ и козахъ а εсли бы мя Богъ всεмогусчий
воздвигъ ωд болεзни сея ωбεцуюся до тоεж цεркви Ковелъскоε Воскрεсεния Хва справити рызы
якиε змогу а для ωбороны тоε маεтности моεε абы нε были дити моε и жона моя по моεй смεрти
ни ωд кого скривъжоны прошу ихъ мл: абы ωпεкунами были мεновитε εгом мл: пана Ωлъбрихта
Лютковского и εго мл: пана Марцина Лютковского такъ жε εго мл: пана Василя Городиского абы
моцною ωбороною дому и дεткамъ моимъ быти а ихъ мл: Гдъ Богъ будεтъ яко тымъ которыε
мылосердя над сиротами чинятъ милосернымъ будεтъ и в нεби вεчною заплатою а потомъ Гду Бгу
всемогусчому ωддаюся а хто бы мεлъ тот мой ωстатний тεстамεнтъ з дεтεй моихъ любо з приятεлъ
моихъ жε в чомъ нарушати [т]акового позыватыму на судъ Божый гдε зо мною повинεнъ будεт
розсудитисе на страшномъ и нелицемирномъ судε Хвомъ Аминъ
Писанъ в Черкасехъ року Божого нарожεня тисеча шεстсот чотирдεсят второго мца априля
двадцεтъ сεмого дня
При которомъ тестамεнътε были людε зацъныε и вεри годныε мεновитε ωтецъ Вас[и]лий
Залузкий свясченъникъ воскрεсенъский ковεлъский тεж ωтεц[ъ] Кирил Мартиновичъ дияконъ цεркви
соборъноε Ковεлъскоε при томъ жε // панъ Анъдрεй Черкаский тамъ жε панъ Янъ Быковский и панъ
Янъ Куликовский тамъ жε и сынъ εго мεновитε Якубъ Черкаский прислухаючы се того тестамεнъту
притомъ жε был, который то тестамεнтъ маεтъ вагу кабы былъ важнымъ яко бы до книг поданый до
которого то моεго тεстамεнъту упросил εсми тыхъ жε вышъ мεнованыхъ ωсобъ такъ жε и инъшыхъ
до подпису рукъ ихъ власныхъ счо ωныε на прозбу мою учинили пεчати притиснувшы и руки свои
подписами;
У того тεстамεнъту при пεчатεхъ подпис рукъ тыми словы:
Иванъ ...... и на Черкасех m
Proszony pieczetarz ustnie od pana Joana Czerkaskiego Krzysztoph Stachorski mpa
Ustnie pszony pieczetarz od pana Iwana Czerkaskiego Jan Wypoze...
Proszony pieczetarz ustnie od pana Jwana Czerkaskiego Harasim Bieloczki

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 78, арк. 881-883.

№ 340
Фундація Євгенії-Катерини Тишкевич на монастир Св. Трійці у Вільні в сумі 15 тис. злотих капіталу
з умовою проведення щоденних заупокійних служб у каплиці Благовіщення Пресвятої Богородиці, де були
поховані її родичі. У святкові дні ченці мали правити службу за здоров’я фундаторки та її дітей. Сума
була забезпечена на маєтку Великий Можейків Лідського повіту Великого князівства Литовського.
Ямпіль, року 1642, серпня 25.
Текст у виданні:
АС. — Т. 10. — Вильна, 1874. — С. 283-285.
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№ 341

Лист ченця-василіанина Пилипа Боровика до кардинала Франціска Інголі про трьох василіан, які
вступили в конфлікт із Чином і діють проти русинів. Серед них чернець Климент Шуйський, колишній
дубенський архімандрит Касіян Сакович та володимирський прєсвітєр Атанасій Фурс.
Без місця, року 1642, листопада 8.
Текст у виданні:
MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 275. Мова італійська.

№ 342

Витяг з актів св. Конгрегації Поширення Віри щодо переходу до латинського обряду чєнців-василіан:
колишнього дубенського архімандрита Касіяна Саковича та диякона Климента Шуйського.
Рим, року 1643, червня 15
Текст у виданні:
MUH. — Vol. XI. — Romae, 1974. — P. 322-324. Мова латинська.

№ 343

Тестамент Маруші Обухівни, яким вона доручає своєму синові володимирському еклесіархові
о. Федору Дубницькому подбати про її похорон. Заповідає йому гроші загальною сумою в 600 злотих.
Крім того, 50 злотих відписує на похорон, 50 злотих – на два Сорокоусти перед чудотворним образом
Пресвятої Богородиці у Володимирському кафедральному соборі та 12 злотих просить віддати бідним,
щоб молилися за упокій її душі. Висловлює бажання бути похованою у Володимирському кафедральному
соборі.
Володимир, року 1643, липня 27.
Випис із актових книг володимирського гродського суду від 31 серпня 1643 р.
... W imie Oyca y Syna y Ducha Swietego Boga w Troycy iedynego amen.
Poniewaz wszelakie rzeczy y postanowienia ludzkie na pismie nie zostawione przedko z pamieci
ludzkiey wychodza y przepominanie bywaia ktore zas dispozitia ludzy porzadnych pismiem obwarowane
sa te nigdy nie odmiennie a prawie wiecznie trwa y dla tegoz przynalezy kazdemu baczemu y poboznemu
czlow[iekow]i maiac wzglad na krotkosc wieku ludzkiego y na smierc ktorey zaden uysc nie moze w czas
disponowac, dom swoy y z testamentem ostatniey woli swoiey na pismie podanym z tego swiata porzadnie
schodzic prze toz y ia Marusza z Woszczatyna Obychowna Abramowa Dubnicka niedostoyna sluzebnica
Boza bedac choroba czestokrotna utrapiona a pamietaiac na slowa Chrystusa Pana y Zbawiciela mego
abym zawsze na smierc byla gotowa, Lubo... horob[...b]arzo strapiona y cialem chora lecz za dobrey
pamieci y calego rozumu mego ten testament ostatniey woli mey czynie y posobie na pismie zostawuic
wola bedac uboztwem moym wiedle // woli y upodobaniu mego szafowac y disponowac
Naprzod gdy Pan Bog dopusci na mie czas smierci ufaiac niewia...ey mece Syna Bozego y Zbawiciela
mego przyczynie Naswietszey Panny Maryey Matki Bozey w ktorey iestem opiece y bractwie dusze moie
grzeszna w rece iego Bozkie poruczam a cialo moie iako ziemia ziemi oddano byc ma y pochowano
w cerkwi kathedralney wlodzimirskiey wedlug porzadku naszego catholickiego w ktorey iem ia trwala
przez czas niemaly zywota moiego y az do smierci moiey trwac bede przez wielebnego w Panu Bogu
oyca Theodora Dubnickiego ecclezyarche tey ze cerkwie cathedralney wlodzimirskiey syna mego milego
y panow przyiaciol moych na ten czas zgromadzonych ktoremu to wysz mianowanemu synowi memu
milemu oycu eccleziarsze wloddzimirskiemu doznawszy onego ku sobie uslug uprzeymosci, starania,
milosci, synowskiey y wspomagania wszelakiego w niedostatkach moich swoia wlasna wyslugaia
kokolwiek1 wysluge iego wlasna na rozne y rozmaite potrzeby moie wlasne roznych czasow mnie dawane
y pozyczane tym testamentem moym iako iego wlasnosc leguie y zapisuie wszytkie rzeczy moie ruchome
y wszytek sprzat moy domowy od mala do wiela oddaliwszy to od drugich synow moych urodzonych
panow Waclawa y Mikolaia Dubnickich poniewaz zadnych maietnosci ani rzeczy ruchomych
takze sum pienieznych po zeszlym urodzonym Abramie Dubnickim, malzonku moim a oycu
onych nie zostalo, ale ieszcze moie wszytkie ochedostwo rzeczy ruchome y summy pieniezne
przez mnie w dom iego wnesione przez niego sa potracone co onym samym dobrze iest wiadomo
leguie
1

Так в тексті.
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A iz po smierci urodzoney paniey Katarzyny Ladzcanki Kosiarowski[ey] siestrzenicy moiey
bezpotomnie z tego swiata zeszley rzeczy ruchomych oo kolwiek mnie od niey ieszcze za zywota takze
summa zlotych czterysta ktora teraz zostaie u zydow wlodz[imiers]kich mnie przezme testamentem ostatniey
woli iey sa darowane y zapisane tedy ia te summe y te rzeczy, wyszey mianowane wysz mianowanemu
oycu eccleziarsze synowi memu nagradzaiac onemu // wysluge iego tym testamentem moym leguie y zapisuie
zapis tez od zeszloogo urodzonego pana Mikolaia Laszcza szwagra mego mie na dwiescie zlotych polskich w
grodzie buzkim zeznany urodzonym panom Janowi y Mikolaiowi Laszczom synom iego siestrzencom moym
daruie wiecznemi czasy z ktorego zapisu onych y potomkow ich zarazem moia tego testamentu mego ony we
wszytkim cale y zupelnie kassuiac umarzaiac y wniwiecz wiecznie obracaiac, y do dochodzenia tey summy u
nich potomkom moim wszytkim droge do wszelakiego prawa y sadu na wszytkie przyszle y potomne czasy
zawiezaiac zamykaiac y wieczne milczenie wkladaiac kwituie y wolnym czynie wiecznie
Siestrzenicy moiey urodzoney panie Zophiey Dubnickiey chust bialych czesc do ochedoztwa
bialoglowskiego nalezacych wedlug uwagi syna mego oddane byc ma przypogrzebie ciala mego ztych ze
ubogich rzeczy y pieniedzy moich ubogim aby Pana Boga za dusze moie prosili zlotych dwanascie wydano
byc ma.
A na pogrzeb zas ciala mego grzesznego zlotych piedziesiat, takze na sorokoustow dwa zlotych piedziesiat
leguie, ktory prosze zeby bez zadney zwloki byl odprawiony przed obrazem cudownym Naswietszey Panny
cerkwi katedralney wloddzimirskiey;
Co wszytko aby porzadnie wedlug tego testamentu mego y bez wszelkiey przewloki wykonano bylo,
tegoz wyzey mianowanego oyca Eccleziarche syna mego milego dla milosierdzia Bozego onemu to wszy[t]
ko w moc y zawiadywanie iego daiac y poruczaiac prosze na co dla lepszey tego wszytkiego wagi y pewnosci
jz sama pisac nie umiem uzylam y uprosila [a]by na mieyscu moim za mnie jch m. panowie przyiaciele moi
na ten czas przy mnie bedacy y tego wszytkiego dobrze wiadomi ten testament ostatnieywoli moiey rekami
swemi wla[sn]emi przy pieczeciach swoich podpisali co ich m z laski swoiey za oczewista ustna prozba moia
uczynili
Dzialo sie to we Wlodzimirzu roku tysiac szesc seth // czterdziestego trzeciego miesiaca july dwudziestego
siodmego dnia
У того тεстамεнъту при пεчатεхъ подъписъ рукъ тыми словы na wlasna prozbe jey m paniey
Dubnickiey podpisuie sie
Zachariasz Athanazy Furs archiprezbiter scholastik y kaznodzieia kathedry wlodzimirsskiey mpa
Ustnie proszony y przytym bedacy swiadek Alexander Mokosi Bakowiecky mpa
Ustnie proszony y przy tym bedacy swiadek Alexander Dubnicky mpa Ustnie proszony pieczetarz
Andrzey Mislowski ...

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 78, арк. 1074-1075зв.
№ 344

Вливковий запис Магдалени Підгороденської Володимирській уніатській капітулі. Цим документом
п. Підгороденська засвідчує передачу капітулі права на ведення судових справ її покійного чоловіка з пп.
Лагодовськими. Зазначається, що сума в 650 злотих та провізія, яку винні пп. Лагодовські, мають бути
передані священикам Успенської кафедральної церкви у Володимирі. За це щопонеділка в цьому храмі
перед чудотворним образом Пресвятої Богородиці має відправлятися заупокійна служба за чоловіка
Магдалени Підгороденської, п. Адама Липського. Згадується про існування при цій церкві уніатського
братства.
Володимир, року 1643, серпня 1.
Випис із актових книг володимирського гродського суду від 27 серпня 1643 р.
... Ja Magdalena Anna z Podhorodney zeszlego niegdy urodzonego jego m. pana Adama Lipskiego z
Gornych Lenczow pozostala malzonka, acz na ciele chora na rozumie iednak pamieci umysli y wszelakim
baczeniu dobrze zdrowa bedac wiadomo czynie y zeznawam tym moium listem dobrowolnym zapisem
wliwkowym kozdemu komu by o tym wiedzic nalezalo teraz y na potom bedacego wieku ludziom,
Jz ja zeznawaiaca stosuiac y przychilaiac sie we wszytkim do testamentu ostatniey woley wyzey
mianowanego zeszlego jego m pana malzonka mego przez niego pod data w miescie Buzku w dzien swietey
Katarzyny w roku tysiacnym szescsetnym trzydziestym pierwszym napisanego uczynionego y sprawionego
y polmiera onego do xiag consistorskich lwowskich w roku tysiac szescseth trzydziestym trzecim w dzien
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poniedzialkowy dziawiatego dnia mca maia podanego y wpisanego summe pieniedzy szescseth y piecdziesiat
zlotych polskich przez zeszlego niegdy urodzonego jego m pana Stanislawa Lachodowskiego na recognitia
swoie pomienionego zeszlego panu malzonkowi memu winno zostala, a przez urodzonego jego m pana
Andrzeia Lachodowskiego brata wyzey pomienionego pana Stanislawa Lachodowskiego mianowanemu panu
malzonkowi memu osobliwemi pismami swemi s czynszem dorocznym lubo provisia do tey summy na kozdy
rok dokad by prze[...] jego ms dana Andrzeia Lachodowskiego przerzeczonemu zeszlemu panu malzonkowi
memu ta suma originalna oddana y [za]placona nie byla dawac y placic postapionym y przyobiecanym
oddac y zaplacic przyobiecana y powinna z gotowemi // apellatiami iako te sama summa ystotne originalna
iako y o prowizia od niey przychodzaca od decretow sadu ziemskiego wlodzimirskiego z rokow ziemskich
wlodzimirskich swieto Trzekrolskich w roku tysiac szescset trzydziestym szostym sadzacych sie w tych
obudwoch sprawach przeze mnie zeznawaiaca pomienionego jego m panu Andrzeiowi Lachodowskiemu
na pomienione roki zadanych y intentowanych msca february trzynastego dnia z rosprawy y controwersy
nas... ferowanych przez plenipotenta jego m pana Lachodowskiego do sadu glownego tribunalu coronnego
Lubelskiego na woiewodztwo Wolynskie w powiat Wlodzimirsky wytoczonemi y przez pomieniony sad
ziemsky wlodzimirsky onemu dopuszczonemi a dotad ieszcze za nieprzypadnieniem do sadzienia w sadzie
trybunalskim mianowanego woiewodztwa Wolynskiego przez decreta trzybunalskie nie decidowanemu y
inszemi ...... wszelakiemi ogulem munimentami do tych obudwach spraw potrzebnemi sama sie iuz s potomkami
memi s tych obydwoch spraw y postempkow ich wszelakich prawnych y dalszego onych poparcia zarazem
rzecza y skutkiem samym na wszytkie przyszle y potomne czasy zrzekaiac zstempuiac y wiecznemi
czenie [s]obie y potomkom moim wkladaiac na osoby wielebnych w panu Bogu jchm oycow kapituly y
oycow krzyloszanow cerkwi tuteyszey soborney katedralney wlodzimirskiey zalozenia W Niebo Wziecia
Naswietszey Panny Mariey Bogarodzice teraz bedacych y na potym namnieysza jchm nastempuiacych
moc zupelna y wladza dostateczna tym teraznieyszym listem dobrowolnym zapisem moim uliwkowym
jchm samym y successorom jchm tych apellaty obudwoch przeciwko jegom panu Lachodowskiego
tako sama summe originalna iako y od [niey] przychodzaca prowizia w pomienionych sadzie trzyb[u]
nalskim prawnie popieracy konczyc y te obiedwie summy iako originalna tak y prowizia wedlug decretow
trzybunalskich // lubo tez y przez przyiacielskie srzodki y sposoby od jego m pana Lachodowskiego y
potomkow jego m iako iuz wlasne swoie odebrawszy na wyderkaf komu chcac wedlug naylepszey woli
(woli)1 zdania y upodobania swego obudwie te summie ...... zlaczywszy y ziednoczywszy dac
A za wyderkaf od nich na kozdy rok przez jch m umowiony postawiony y przychodiacy od czasu od
szukania y odebrania przez jchm do rak swoich od jegom pana Lachodowskiego lubo potomkow jegom tych
obudwoch sum wyzey mianowanych kazdego tydnia w dzien poniedzialkowy na wszytkie przyszle potomney
wieczne czasy przed obrazem naswietszey Panny w pomienioney cerkwie bedacym przy ktorym bractwo
naswietszey Panny iest fundowane Boza sluzbe y moleben to iest nabozestwo za umarlych zwyczaynie
w cerkwiach ruskich zachowuace sie nazwane liteia za dusze wyzey mianowanego: pana mallzonka
mego wedlug pomienionego testamentu ostatniey woley iego jchm wszytkich tak teraz bedacych iako
y na potym na mieysca jchm nastempuiacych oycow capitule y oycow kryloszan pomienioney cerkwie
przez ten teraznieyszy zapis moy dobrowolny wliwkowy odprawowac wiecznemi czasy obowiazuiac
daiac y pozwalaiac ulewam wcielam y przelecam wiecznemi czasy iakoz y wszystkie sprawy to iest
recognitia jego m pana Stanislawa Lachodowskiego druga jego m pana Andzeia Lachodowskiego y
nisze pisma jegom takze oblat y rellatie apellatie y wszystkie ogulem munimenta do tych obydwoch
spraw nalezace y potrzebue do rak jchm oycom capitule iako iako iuz panem wiecznym pomienioney
summy original[ney p]od niey przychodzacey prowiziey oddawszy na wieksza wiare y pod... tego
wszytkiego jchm od siebie ten moy list dobrowolny zapis wliwkowy na to pod pieczecia y s podpisem
reki moiey wlasney takze (podpieczni?) y s podpisami rak tez wlasnych jchm panow przyiacioll moich
ymiony y przezwiski swemi nizey sie mianovicie przy pieczeciach swoich za oczewista y ustna prozba
m[oia pod]pisanych sie daie
Dzialo sie we Wlodzimirzu roku tysiac szesc set czterdziestego trzeciego msca awgusta pierwszego dnia
У того запису припечатех подпис рук [ты]ми cловы
Anna Magdalena s Podhorodni Lipska

1

Так в тексті.

274

Ustne proszony Samuel Wolski //
Ustnie Proszony pieczetarz Andrzey Myslowski
Ustnie Proszony przll Gabriel Dubnicki

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 78, арк. 1069зв.-1071.
№ 345

Витяг з актів св. Конгрегації Поширення Віри стосовно прохань митрополита Антонія Селяви
в різних справах. Пункт 2 стосується ситуації на Волині. Митрополит скаржиться на ВолодимироБерестейського єпископа Йосифа Баковецького, який занехаяв свої пастирські обов’язки і зайнявся
торгівлею збіжжям. Міститься також скарга на недружні щодо уніатів дії римо-католиків Волині.
Так, Луцький εпископ залишає за собою право навертати уніатів до латинського обряду, а князь
Домінік (Владислав) Заславський має на меті передати католицькому Чину Босих Кармелітів два
монастиря, що перебувають під його патронатом (Дерманський та Дубенський). Згадується чернець
Іван Дубович, архімандрит Дєрманського монастиря який фактично вже перейшов до латинського
Чину Міноритів.
Розглянувши скарги митрополита, св. Конгрєгація прийняла рішення:
— єпископ Луцький має припинити свою діяльність на шкоду унії, а чернець Іван має повернутися
до Василіанського Чину;
— князь (Владислав) Заславський не має права передавати згадані монастирі кармелітам, а
кармеліти не мають права приймати їх без особливого дозволу Апостольського Престолу.
Рим, року 1643, листопада 20.
Текст у виданні:

MUH. — Romae, 1964. — Vol. I. — P. 359-361. Мова латинська.
№ 346

Тестамент пана Михайла Оранського з розпорядженнями про розподіл майна між родичами. Своє
тіло просить поховати в церкві села Орани, на яку жертвує 100 злотих. Підтверджує також дарчий
запис своєї покійної дружини Марії Черчицької, яка заповіла срібне начиння на користь Линевської
церкви. Автор тестаменту згадує, що дві його доньки є черницями монастиря св.Варвари у Пінську,
а церкву в Линеві фундував його дід. Екзекутором тестамента Михайло Оранський призначив свого
сина, Турово-Пінського єпископа Пахомія Оранського. Останній мав отримати 1600 злотих з умовою
проведення частих богослужінь за спасіння душі батька.
Ласків, року 1644, липня 23.
Випис із актових книг Володимирського гродського суду від 29 липня 1644 року.
... W ymie Pana Boga wszechmogacego stansie ku wieczney pamieci amen
Poniewaz wszelakie rzeczy ktore pismem nie bywaia obwarowane y na p[is]mie potomnem czasom podane
z ludzkiey pamieci przedko splywaia y w zapomnienie prychodza, a zas ktore rzeczy y sprawyludzkie na pismie
zostaia te dlugo wiecznie trwaia y do effectu swego prychodza, a tak ia Michaylo Woyna Oranski ziemianin
woiewodstwa Wolynskiego, a powiatu Wlodzimirskiego acz kolwiek z dupuszczenia Panskiego chory na ciele,
na umysle iednak za laska boza zdrowy bedac pomniac na one slowa zbawiciela moiego Pana Jezusa Christusa
ktory powiedzial badie gotowi bo nie wieie czasu //ani godziny smierci swoi a w tey chorobie moi smierci sie
spodziewaiac, za dobrey pamieci y dobrego rozmyslu mego ten testament ostatniey woli moiey na pismiepo sobie
zostawuie, w ten sposob,
Naprod gdy Pan Bog dusze moie do chwaly swey swietey powolac bedzie raczyl one w rece milosierdzia
iego poruczam, maiac pewna a nie omylna wiare w iego milosierdziu oycowskim iz mnie w laske swa, do
wieczney chwaly swey przyiac raczy, a cialo moie bydz pochowane sposobem chrescianskim tu w maietnosci
moiey oyczystey w cerkwie oranskiey,
Co sie tknie dobr moich po mnie pozostalych, wiadomo czynie tym testamentem ostatniey woli moiey
kozdemu komu o tym wiedziec bedzie nalezalo teraz y na potym zawsze, iz przedawszy maietnosc Laskow
y Oranie za siedmnascie tysiecy zlotych dla pilnych y gwaltownych przyczyn y zniesienia dluga przeze mnie
uczynionych na ktorych zaplacenie wydalem s tey summy szesc tysiecy zlotych y czterysta zlotych liczby
polskiey, ostatek kozdego syna, iednaka miluiac kozdemu z nich co na czest ktorego przynalezalo zarowna [o]
ddalem, na co od nich kwity prawne od kozdego, otrzymalem, a na wychowanie swoie dozywotne zostawilem
byl sobie szesnascie set zlotych y oddalem do rak synowi moiemu Sylwestrowi iako temu przy ktorym zywot
moy konczyc chcialem, iakoz zaczawszy za wola boza przy niem mieszkac i... tegoz naywyszszego Pana
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wola // y z niem rostaiac sie opatrzony bedac swietemi Sacramenty y wedlug niedoleznosci y slabosci moiey
przygotowawszy sie przed maiestat iego straszny y wysoki ysc, te summe szesnascie set zlotych oddaie do rak
wielebnego jego mc oyca Pachomiusza Woyny Oranskiego episkopa Pinskiego a syna moiego iako exequutora
testamentu moiego aby pomniac na Boga pomniec tez y na milosc y powinnosc swoie synowska ono wedlug
tey ostatniey woli mnie iako rodzica swego szafowal y disponowal, ...... ze bedzie, mial w pamieci one slowa,
oddaycie co bozego Bogu, a co cesarskiego cesarzowi niech bez krewney offiary, nie tylko sam dla pozyskania
mnie laski u Pana Boga oddaie, ale starasie aby tez za dusze moie iako naywiecey liturgy swietych bylo
czyniono, y insze wspominanie po roznych mieyscach wedlug porzadku y obchodu nabozenstwa naszego
Greckiego byli czy[ni]one, uboztwu jalmuzny abybyli rozdawane
Cialo moie grzeszne sposobem chrzescianskim w cerkwie oranskiey na ktora leguie zlotych sto, aby
bylo pogrzebione, nieodkladaiac tego pogrzebu w dlugy czas ani tez czekaiac az by sie wszysci synowie moie
ziechali do manastera Pinskiego swietey Barbary oddac dwiscie zlotych, w ktorym manastyrze cialo malzanki
moiey miley Fedory Kisielowny lezy y corki moie dwie Panie Bogu w zakonie // swietym bedac sluza
Wnuczkom moim pannom Srzedzinskim leguie, dwiescie zlotych pilno przoszac aby postrzegal tego
wielebny ociec episkop Pinski Turowski z druggiemi synami moiemi, zeby im to nie zginelo, iednak ze ta
sama nie... bydz oddana a przy pany Silwestru zostawac ma ta summa za pewna assecuratia na maietnosci
iego
Corce moiey paniey Dorocie Poplawskiey koniey trzy ktorem niedawno w Sokalu kupil odkazuie,
Corka moia starsza pani Glinska, a teraznieysza pani Krysztophowa Rezczyna przez pisanie czesto
mnie molestowala o eliberowanie obligu ktorego ia czemus nie pomnie a zdalo mi sie zem dosyc uczynil
niebozczykowi te panu Glinskiemu iednakze, iesliby ne ukazal prawny s tey ze summy syn moi ociec episkop
Pinski zniossy sie z mlodsza bracia swoia ten dlug zniesc powinien bedzie
Czeladcze moiey poczawszy od Zaleskiego az do mnieyszego chcac zaslugi nagrodsic sto zlotych na
nich ma bydz obrocono Zaleskiemu kontenty zrzebca cisawego Jwankowi klaczke lysa gniada Maszewskiemu
Danielkowi Konnonowi Mafimowi z obory mey bydlem aby bylo nagrodzono
Co sie zas summy zostale po odprawieniu pogrzebu mego te summe u zgodzie y milosci swietey
pozostali synowie moi miedzy sie podzieli maia insze ruchome rzeczy com kolwiek staraiac sie z pierwsza mi
ta malzaka moia tak dobytkie to iest bydelka y statkow, iako tez ceny miedzi chust // bialych y inszych rzeczy
do gospodarstwa domowego nalezacych nabyl wszystko ociec episkop Pinski ma oddac do rak teraznieyszego
gospodarza ktory te moie maietnosc u mnie kupil
Sosud wszystek cerkiewny, to iest krzyz srebrny kielich patyna lyzka, ktory niebozka matka moia Marina
Czerczycka do cerkwi w Leniuwe od niebozczyka dziada mego fundowaney testamentem legowala, jz przy
mnie byl do tych czas, tedy do tey ze cerkwie liniowskiey ma bydz oddany za pewna assecuratia od dziedzicow
tameyszey maietnosci ze od niey nie ma bydz a...nowany
Do ktorego testamentu mego za exequutora uzylem y postanowilem, wielebnego oyca Pachomiusa
Oranskiego episkopa Pinskiego y Turowskiego syna mego starszego, co on na prozbe moie uczynil y tego
sie podiac raczyl, a dla podpisu tego testamenta mego przy podpise reki mey wlasney uzylem jego m pana
Mikolaia z Brusilowa Kiesiela chorazego nowogrockiego tey ostatniey woli moiey dobre wiadomegoy przy
podpisie moim bedacego
W Laskawie dzialo sie roku Panskiego tysiac szescset czterdziestego czwar[te]go miesiaca jula
dwudziestego trzeciego dnia
У того тесътаменъту подъписъ рукъ тыми словы Michaylo Woyna Oranski reka swa wlasna mpa
Mikolay z Brusilowa Kiesel chorazy nowog ustnie proszony pieczetarz mpa ...

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 79, арк. 1469зв.-1471зв.
№ 347
Позов до суду чернігівському каштелянові Адамові Киселеві за скаргою Адама Буркацького. Як
свідчить скаржник, Адам Кисіль, невідомо яким правом придбавши його маєтки у Володимирському
повіті, на кривду унії та католицькій вірі заснував в одному з них (Тумін) православну церкву. Адам
Буркацький вимагає церкву знести.
Володимир, року 1644, серпня 29.
Випис із актових книг Володимирського земського суду від 9 листопада 1644 року.
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... Владиславъ чεтвεрты з ласки божоε корол полский великий княз литовский руский пруский
жомоитский мазовεцкий инфлянский смоленский сивεрский чεрниговский а швεдский кгодский
вандалъский дεдичны корол
Велможному εго мл Адамови // Киселеви каштелянови чεрниговскому старосте носовскому з
добр велможности вашεε вшεляких повагою нашою кр приказуεмъ абы вεлможностъ ваша перед судом
нашим зεмским Володимεрским на роках зεмских в року тепереεшнεм тисеча шεстсотъ чотырдεсят
чεтвε[р]том во три недεли по святом Михале рымском святе припадаючих сам ωбличне и завите стал
на жалобу и правъное попарте урожоного Адама Буркацъкого который вел вашу позываетъ ω то
Иж вел ваша ωбъ[н]явши маεтносъти поводовы то εст Тумин и Губин ωных не вεдати за
яким правом набывши смелес и важилес се церков в селе Тумине противко набоженства Костеловы
повшεхъному Рымскому умыснε навзъгарду веры светое католицкоε фунъдовати и на кривду εдности
святое которая ωд давного часу в тых маεтностях квитнула а велможност ваша за фундованεм
противно набоженства и подданых тамошних презмушене квалътовноε принεволяεшъ и ωд першого
дайного под послушенством будучих Костела святого Католицкого набоженства ωдрываεшъ дознεсеня
теды тоε церкви з винами якиε справы посполитой прεз дεкрεтъ суду нашого припадут вел вашу на
тεрмин вышъωзначоный позываεт про то абы вел ваша стал и на то все судовне ωдповεдаючи скутечне
усправедливыл
Писан у Володимери року тисεча шεстсотъ чотырдεсят чεтвεртого мця августа двадцат
дεвятого дня...

ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 39, арк. 565-565зв.
№ 348

Позов до суду князям Вишневецьким у справі про невиплату ними 2 тис. злотих, заповіданих
князем Янушем Вишневецьким на завершення будівництва мурованої уніатської церкви у
м. Кременці.
Кременець, року 1644, вересня 20.
Випис із декрету Кременецького земського суду між князями Вишневецькими та кременецьким
протопопом Федором Турським від 28 листопада 1644 р.
... Владислав Чεтвεртый з ласки Божоε корол полский вεликий княз литовский руский пруский
мазовецъкий жомоитский инъфлянъский смолεнъский, сивεрский чεрниговъский а швεдский кгодский
ванъдалский дεдичъный корол,
Яснεωсвεцонымъ книжатом // Димитрови и Конъстантому, сыном Анъεε и Барбарε цорком
потомком зошлого яснε ωсвεцоного книжти Януша Корибута на Збаражу Вишънεвεцъкого,
конюшого коронъного крεмянεцъкого старосты, такъ жε и ωпεкунови вел вашых яснεωсвεцоному
кнεжати ∑рεмиεви Корибутови на Вишънεвцу, и яснεωсвεцоной кнежънε ∑въкгении Катаринε
Тышъкεвичовънε Вишънεвεцъкой конюшиной коронъной яко матцε а ωпεкунъцε вεл ваших
зо всих добр вεл ваших лежачих и рухомых приказуεм абыстε вεл ваши пεрεд судом нашим
зεмским крεмянεцъким на роках зεмских крεмянεцъких коториε в року тεпεрεшънεм тисεча
шεстсот чотырдεсят чεтвεртом в шεст нεдεл по святом Михалε святε римском до сужεня
припадут, а сужоны будут ωбличънε и завитε стали на жалобу и правноε по партε вεлεбного
в Богу ωтца Тεодора Филярεта Туриянского Турского, протопопы крεмянецкои повода
которий з повагою и притомностю старших своих ωтступуючи апεляции з рочков кгродских
крεмянецъких августовых в року прошлом тисεча шεстсот чотырдεсят трεтεм сужоных, до
трибуналу любεлского мεжи справи духовныε комподыти юдиции воεвεдства Волынского
повεту Крεмянεцъкого выточоноε яко и ωт всεго процεсту гдε колвεкъ всправε нижεй
мεнованой зошлого самоε ωднакъ рεчи головноε нε ωдступуючи и ωвшεм ωноε попεрти в судε
мεнованом зεмском крεмянεцъком хотεчи, вεл ваших лεта маючих самых прεзъ сεбε, а лεт нε
баючих и ωпεкунов потрεбуючих у бытностю и притомностю ωпεкунов выжεй помεнεных
прихиляючисε до побожъноε интεнции зошлых кнжтъ Збаразских пεрвε Криштофа конюшого
коронного а потом ∑рого каштεляна краковского, вуεв вεл ваших, и до привилεю εго кор мл
святобливоε памεти Жикгъмунъта Трεтεго // на домурованε цεркви в мεстε Крεмянъцу даного,
такъ жε и до тεстамεнъту ωстатнεε воли зошлого кнж Януша Вишнεвεцъкого ωтца вεл ваших,
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которий абы тая цεрков яко напрудшεй змурована была, и в нεй хвала Божая ωтправоватсε могла,
суму двε тисεчи золотых полских лεкговал, ижъ вεл ваши побожной той ωстатнεй воли вуεв и ωтца
добродεя своεго з ωпεкунами своими досыт нε чинитε, тоε цεркви в мεстε Крεмянъцу прεзъ зошлых
кнжат Збаразских ωт дεсяти лεт муровати зачатоε, нε муруεтε, и сумы двох тисεчεй прεз ωтца вεл
ваших на то лεкгованых нε ωтдаεтε, за чим цεрков божая шкоду нεмалую поносит которих шкод ωкром
суммы лεкгованоε, акторεа паεръ такъ жε на двε тисεчи золотых полских шацуεт, до заплачεня такъ
сумы лεкгованоε, яко и нагорожεня шкод вышεй мεнованых на тεрминъ вышεй ωзначоный сим позовом
позываεт, на котором абыстε вεл ваша ставши на то всε и што вεл вашим ширεй ω том словы довεдεно
и указано будет судовнε ωтповεдаючи скутεрнε сε сторонε поводовой усправεдливили,
Писанъ в Крεмянцу року тисεча шεстсот чотырдεсят четвεртого мца сεнътεбра
двадцатого дня ...

ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 46, арк. 307-308.
№ 349
Позов до Кременецького земського суду п. Криштофу Вільгорському за скаргою архімандрита
Шумського уніатського монастиря о. Митрофана Смотрицького про пограбування першим уніатської
церкви у с. Боложівка Кременецького повіту.
Кременець, року 1644, жовтня 7.
Випис із «першого нестаня» між п. Вільгорським та о. Смотрицьким від 26 листопада 1644  р.
... Владыслав Чεтвεртый з ласки Божоε корол полский вεликий княз литовский руский пруский
жомоитский мазовεцкий // инфлянский а шъвεдский кгодский вандалский дεдычный корол.
Урожоному Кришътофови Вилгорскому зо всих добръ вεр твоεε лежачых рухомых приказуεмъ
абыс вεртвоя пεрεд судом нашим зεмским крεмянεцким на роках зεмских крεмянεцких которыε в
року нинεшънεмъ тисεча шεстсот чотырдεсят чεтвεртомъ в шεст нεдεл по святомъ Михалε святε
римскомъ до сужεня прыпадутъ ωчεвисто сталъ на жалобу и правъноε попартε вεлεбъного в Богу
ωтца Митрофана Смотрицкого аръхимандрита шумъского и всεε брати тогож монастира Шумского
коториε то εст ωтεц аръхимандрит сам прεз сεбε а братия монастира Шумского з притомностю ωтца
архимандрити яко старъшого позивают ω то
Ижъ вεр ваша ничого нε дбаючи на право посполитоε и вины в нεм ωписаныε в року прошълом
тисεча шестсот чотырдεсят трεтεм мсца марца тридцатого дня ни маючи жадъного права и налεжности
до рεчεй цεрковных або апаратъ цεркви Боложовεцкой налεжачих мεновитε кεлых срεбрный другий
циновий кошътуючиε золотых шεстдεсят ризы чорныε акъсамитныε полтораста золотых кошътуючиε
крыж срεбрный золотых сεмъдεсят кадилницу за золотых шεстдεсят εвангεлию ωправъную за золотых
двадцат, книги зас ωдна триωд и другая за золотых двадцεт сεмъ трефолой за золотых дεсεт ωктай
за золотых пεтнадцат апостолъ за золотыхъ тридцат то всε з церкви Боложовεцкоε взявши в способъ
грабεжу взялεсъ ку набожεнъству свεму ωсобъному в дворε боложовεцкомъ пεрεд тым ωборочалεс и
тεпεр их до цεркви ωтдавати нε хочεтъ
А такъ поводовε понεваж тая цεрковъ в диωцεзии Шумской прислушаεтъ до вεрнεня тых рεчεй
в способъ грабεжу взятых або апаратовъ цεрковъных тим позвом позывают абыстε стали тот грабεж
совито з винами и правными ωтдали ивовсεм сε усправεдливили //
Писан в Крεмянцу року тисεча шεстсот чотыръдεсят чεтвεрътого мсца ωктобра сεмого дня ...

ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 46, арк. 227зв.-228зв.
№ 350

Позов до Кременєцького земського суду п. Криштофу Вільгорському за скаргою архімандрита
Шумського уніатського монастиря о. Митрофана Смотрицького про непоставку каміння для
будівництва монастирської цєркви.
Кременець, року 1644, жовтня 7.
Випис із «першого нестаня» між п. Вільгорським та архімандритом шумським від 26 листопада
1644 р.
... Владыславъ Чεтвεртmй з ласки Божоε корол полский вεликий княз литовъский руский пруский
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мазовεцкий жомоитский смолεнский чεрниговский сивεръский а шъвεдский кгодский вандалский
дεдичный корол:
Урожоному Крышътофови Вилгорскому зовсих добръ вεр т: лεжачых рухомых приказуεмо абыстε
пεрεд судом нашимъ зεмским крεмянεцъким на роках зεмских крεмянεцких которыε в року нинεшънεм
тисεча шεстсот чотырдεсят чεтвεртомъ в шεст нεдεл по Святомъ Михалε святε рымъскомъ до
сужεня припадутъ и сужоны будут ωчεвисто стал на жалобу и правъноε попартε вεлεбъного в Бозε
ωтца Мεтрофана Фεрεнсовича Смотърыцъкого игумεна шумъского и всεε брати тогож монастыра
Шумъского которыε з бытностю и притомностю того жъ игумεна яко старшого позывают ω то
Иж вεл вша в року прошъломъ тисεча шεстсот чотырдεсят трεтεм // мсца мая дεсятого дня взявши
пεвъную суму пнεзεй сто золотых полских у урожоного Даниεля ∑ла Малинского хоружого волынского
на вожεнε камεни до цεркви Шумскоε которого камεня яко напрудшεй вεрт мεлεс выставити ω што
нεпоωдно крот будучи приятεлско рεквированый вивεзти нε хотεлεс а поводовε маючи ωт урожоного
пана хоружого волынского на ωдшуканε у вεртε того камεня кгдыж до их власноε цεркви або монастира
належыт зуполную владзу и моцъ у вεрт: ω тот камεн упоминалися вεр т вывεзти не хотεл и до того
часу нε хочεтъ чинячи то ку вεликой кривдε и шъкодε поводовъ которых собε прεдто быт мεнят на
шεстдεсят золотых полских до нагорожεня тεды тых шкод и до виставεня того камεня повод тымъ
позвомъ позываεт абыс вεрт: сталъ на то иж што часу права ширεй слови у суду дεкляровано будεт
скутεчнε усправεдливил
Писан в Крεмянцу року тисεча шεстсот чотырдεсят чεтвεртого
мсца ωктобра сεмого дня...

ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 46, арк. 229-229зв.
№ 351

Із розпису між волинським хорунжим Данилом Єло-Малинським та князем Яремою Вишневецьким
у справі про напади урядників та гайдуків князя на шумські маєтності хорунжого, які мали місцє з
серпня по жовтень 1637 р. Серед іншого, згадується про побиття православними гайдуками князя
Вишневецького ченців Шумського уніатського монастиря та гоніння на унію, які вони вчинили в
маєтностях Данила Єло-Малинського.
Випис із актових книг Кременецького земського суду від 2 грудня 1644 року.
... Ωтца Бачинского чεрнъца монастыра Шумского в униεй свεтой будучого сами ωтсчεпεнцами
будучи на здоровε εго поткавши ωбухами збили, самому архимандритови ксендзу ωтцу Бокиεви
здрайцою εго Церкви Кгрεцъкоε называючи на здоровε ωтповεдали, презъ коториε ωпрεсиε и
виωлεнъциε подданыε поводовы з маεтности росходят, розмножεнε εдности святоε и цεркви нисчат,
сεла в пустки ωборочают сам поводъ ничого а ничого пожитков с тых добр нε маεт ...

ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 46, арк. 466.

№ 352
Лист невстановленої особи у справі про перехід до латинського обряду архімандрита Дерманського
монастиря Івана Дубовича.
Без місця. Не пізніше 24 липня 1645 року.
Текст у виданні:

MUH. — Romae, 1964. — Vol. I. — P. 382-383. Мова італійська.
№ 353

Акт св. Конгрегації Поширення Віри у справі о. Івана Дубовича. св. Конгрегація схвалила
вимогу митрополита Антонія Селяви до згаданого отця повернутися до Василіанського Чину. У
докумєнті Івана Дубовича названо «колишнім» архімандритом дерманським.
Рим, року 1645, липня 24.
Текст у виданні:

MUH. — Romae, 1964. — Vol. I. — P. 385. Мова латинська.
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№ 354

Позов до суду православному архімандритові овруцькому та ігумену луцькому о. Леонтію
Залеському за скаргою магістра школи при уніатському кафедральному соборі у Володимирі о. Павла
Гроновського. Як свідчив скаржник, він протягом 1639–1643 рр. «пильнував і міністрував» братську
школу при православному монастирі Чесного Хреста у Луцьку, за що мав отримувати по 100 злотих
щорічно. Проте ніякої плати він за цей час так і не отримав. В зв’язку з цим о. Павло Гроновський
вимагає відшкодувати збитки в розмірі 400 злотих.
Володимир, року 1645, грудня 1.
... Владиславъ Четвεртый з ласки бжоε корол полский вεликий княз литовский руский пруский
жомоицкий мазовεцкий инфлянский смоленский сиверский черниговский а шведский кгодский
вандалский дедичный корол
Велебному в Пану Богу ωтцу Лεωнтиεви Шицикови Залескому архимандрите ωвруцкому //
игуменови луцкому брацкому в томъ воεводствε Волынскомъ и повεтах εго нεωселому з добр вεрт
вшеляких рухомых из сум пнжъныхъ εсли где якиε маεшъ ...... розумεεшъ моцю владзою и повагою
нашою кор приказуεм абы вεрт перед судомъ ншим земскимъ Володимерскимъ на роках земских
володимерских в року даст Бог пришломъ тисеча шестсот чотырдесят шестомъ во три нεдели по
трох кролех рымскомъ святе тутъ у Володимеру на месцу звыкломъ судовомъ до суженя припадаючих и
судячих самъ ωчεвисто яко на року завитомъ сталъ на жалобу и правноε попарте велебного в Пану Богу
ωтца Павла Кгроновского маистра школъ тутейшихъ володимерскихъ при церкви соборной катедралной
тутошнεй Володимерской будучих
Который вεрт до прислуханя насказаня и присуженя за правнымъ попартемъ своимъ през
декрет менованого суду ншого ωдданя и заплаченя през вεрт поводови чотырохсотъ золотых
полских през повода у вεрт у монастиры брацкомъ Луцкомъ Поднεсеня Честного Креста през
лет чотыри почавши ωд року тисеча шестсотъ трыдцатъ девятого ажъ до року тисеча шестсот
чотырдесят третего за прозбою [...]наною през вεрт повода до пилнованя и минастрованя школами
тамъ при том монастыре вεрт будучи ωбецаного и постановленого εму през вεрт за тыε працы εго
юркгелъту дорочного на кождый рок по сту золотых полских давати [п]латити през нεго у вεрт
заслужоных водлугъ лекгации зошълого нεкгды урожоного Лаврентия Дрεвинъского чешъника
// волынского и диспозыции сумы семи тисечей будучоε у яснε ωсвεцоного кнεжати Миколая на
Клеваню Чарторыского каштеляна волынского зоставаючоε с котороε сумы для певъных персонъ
то εст на казнодεю бакаляра монастыр братский Луцкий шпитал и до скрынки брацкоε плат
певных на кождый рокъ кнжа εго милост повинен давати якож и давалъ и даεтъ
А ижъ вεрт лекгации зошлого пана чашника волынского взглядомъ повода нε досыт чинил
и за частокротною прозбою εго иж и до того часу чинити нε хочешъ а за лета вышъменованыε
поводови през што повода до шкод нεмалых которых собе взлядомъ собе тоε сумы и нεзаживаня
ωноε на чотыриста золотых полских быти менит припъравилес до ωдданя теды тоε сумы собε
приходячоε и нагороженя шкод позывает на рокъ вышъ написаный на которомъ яко завитомъ
абыс вεрт сталъ суму поводови ωддалъ шкоды нагородилъ и во всемъ се на конεц поводови
усправεдливилъ
Писанъ у Володимери року тисеча шестсотъ чотырдесят пятого мсца декабра первого дня ...

ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 40, арк. 430-431.
№ 355
Лист невстановленої особи у справі про повернення Жидичинській архімандриї маєтків Торговиця
та Рудлев. Зазначається, що справу порушив архімандрит жидичинський (єпископ Вітебський,
адміністратор Луцько-Острозької уніатської єпископії ) Никифор Лосовський проти посесора згаданих
маєтків Самуеля Лещинського. Згадуються шість членів Жидичинської капітули та маєток Берізка,
який має сплачувати монастирю десятину.
Без місця. Не пізніше 7 травня 1646.
Текст у виданні:
MUH. — Romae, 1964. — Vol. I. — P. 398-399. Мова латинська.
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№ 356

Лист невстановлєної особи у справі колишнього православного чєнця Сильвестра Будкевича.
Зазначається, що справу порушено адміністратором Луцько-Острозької уніатської єпископії єпископом
Вітебським Никифором Лосовським. Сильвестр Будкевич ще будучи православним залишив чернечий
стан і одружився, а пізніше навернувся до унії. У зв’язку з цим єпископ Лосовський звертається до св.
Конгрєгації Поширєння Віри з питанням про можливість звільнення Будкевича від чернечих обітниць.
Без місця. Не пізніше 7 травня 1646 року.
Текст у виданні:
MUH. — Romae, 1964. — Vol. I. — P. 399-400. Мова латинська.

№ 357
Лист митрополита Антонія Селяви про затвердження надання ченцю-василіанину о. Атанасію
Фурсу церкви св. Івана Златоустого у Володимирі з фільварком Лозовщизна. Церкву з маєтком було
надано о. Фурсу Володимирським єпископом Йосифом Баковецьким.
Полоцьк, року 1647, січня 15.
... Антоний Сεлява милостиεю божиεю и Прεстола Апостолского благодатию мεтрополита
Киεвский Галицкий и всεя Росии и прочая
Ωзнаймуεмъ симъ листомъ нашымъ всимъ вωбεцъ и кождому зωсобна кому бы ω томъ вεдати
налεжало иж билъ намъ смирεнно чоломъ чεстъ: во εрмомнасεхъ ωтεцъ Захария Афанасий Фурс инокъ
по чину святого Василя Вεликого дабыхмо листъ εго становлεный ωд εго мл в Бозε велεбного ωтца
Иωсифа Мокоси Баковεцъкого по трудах духовных и достойныхъ исукшεннихъ водлугъ правил святых
ωтεцъ при катεдрε и столεчной цεркви Володимεрской поднятых на цεрковъ святого Иωанна Златоустого
в Володимεру будучою з фолваркомъ до нεε налεжачимъ названымъ Лозовсчизна з поддаными при томъ
жε фолварку будучими и зо всими ωколичносътями здавна до прεрεчоноε цεркви прислухаючими даной
властию нашою мεтрополиεю ствεрдили и змоцнили за чимъ бы тым бεспεчнεй будучи пεвεн свой
доживотя споражал и господарства причинялъ.
Мы звεрхнεйший пастыр видεчи прозбу слушъную во всεмъ тотъ листъ становлεный εму
на цεрковъ сятого Златоустого даный ωд εго мл ωтца εпископа Володимεрского ни в чомъ εго нε
ωдмεняючи ствεржаεм и змоцняεмъ и абы нихто под яким колвεкъ способомъ ничого противного
нε чинилъ пастырско повεливаεмъ которому яко своимъ доживотεмъ волно быти маεт аж до смεрти
своεε диспоновати уживати и водлугъ воли своεε кому хотячи арεнъдовати никимъ нεвозбрано. А для //
болшоε вεры и ваги до сεго листу нашого змацъняючого власную руку нашу подписавъшы пεчатъ нашу
притиснути вεлилисмо.
Писан в ωбитεли нашой в Полоцку мца гεнъвара пятънадцатого дня тисεча шεстсотъ чотырдεсятъ
сεмого року
У тоε конфирмации пεчат мεтрополитанъская а подписъ руки тыми словы Анътоний Сεлява
мεтрополита Киεвский и всεя Руси ...

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 83, арк. 1050-1050зв.
№ 358

Лист митрополита Антонія Селяви про затвердження угоди Володимирського єпископа з
о. Атанасієм Фурсом та його родичами (Симоном та Анною Білецькими) про передачу останнім в
оренду на три роки церковних маєтностей Біскупичі, Русовичі та Янів.
Полоцьк, року 1647, січня 15.
... Антоний Сεлява милостиεю божиεю и Прεстола Апостолского благодатю мεтрополита
Киεвъский Галицкий и всεя Росии и прочая.
Ωзнаймуεмъ симъ листомъ нашимъ, и до вεдомости то всимъ вωбεц и кождому зωсобна кому
бы ω томъ вεдати налεжало доносимъ иж што прεвεлεбный в Бозε εго мл ωтεц Иωсифъ Мокосий
Баковεцкий εпископъ Володимεрский и Бεрεстεйский сεло Бискупичи, так жε капитула и крилошанε
катεдры Володимεрскоε сεло Русовичи вεлεбному ωтцу Захариашови Афанасиεви Фурсови
законникови чину святого Василя Вεликого и их мл пану Шымонови Бεлицкому и Аннε Мокосεεвънε
Новосεлεцкого Бεлицкой малжонкомъ родичом тогож вεлεбного ωтца Фурса сεло Яново капитулноε
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до лεт трох арεндовали, и выразными то записами своими (которыε в актах кгродских володимεрских
зостают, и ω том всεм ширεй и достаточнε // в собε ωбновляютъ) в поссεсию арεндовъную подали
и доброволънε поступили. Абы мεнованыε ωсобы бεз нарушεня прав своих в бεзпεчъномъ дεржаню
и уживаню тых маεтъностεй вышърεчоных зоставали жадали нас яко власти звεрхнεйшоε в панствах
εго кор мл ропийский1 будучоε, абыхмо тыε вси контракты и интεрцизы ствεрдили за чимъ бы тымъ
бεспεчнεйшыми арεнды своεε ...... зоставали.
Мы тεды видεчи прозбу слушъную, и на ωную зεзволивъшы, властию звεрхности нашоε
мεтрополитанскоε такъ на самыε ωсобы яко и на добра цεрковъныε стягаючусе, симъ листомъ нашимъ
во всεмъ ствεржаεмъ и нεпорушно мεти хочεмъ, такъ тεж εсли бы их мл вышъ помεнεныε ωсобы своимъ
правомъ арεнъдовънымъ яко сами дεржатъ, хотили кому инному пустити тыε добра, тεды и то волно
и никимъ нεвозбранно быти маεт для болшоε вεри и ваги до сεго листу нашого змацняючого власную
руку подписавшы, пεчатъ нашу притиснути вεлихмо
Писанъ в ωбитεли нашой в Полоцку мца гεнвара пятънадъцатого дня тисεча шεстъсот чотырдεсятъ
сεмого року
У тоε конфирмации пεчат мεтрополитанская а подпис руки тыми словы: Антоний Сεлява
митрополита Киεвский и всεя Росии ...

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 83, арк. 1070-1070зв.
№ 359

Лист митрополита Антонія Селяви про вилучєння з-під духовної влади єпископа Йосифа
Баковецького та підпорядкування своїй безпосередній владі о. Атанасія Фурса, який служить при
кафедральній церкві м. Володимира.
Полоцьк, року 1647 січня 15.
Випис із актових книг Володимирського гродського суду від 14 січня 1648 року
... Antoni Sielawa z [Bo]zey y Stolice Apostolskiey laski metropolita Kiowsky // Halicky y
wszystkiey Rusy:
Oznaymuiem tym listem naszym komu by o tym wiedziec nalezalo a osobliwie wszystkiemu wielebnemu
duchowenctwu w posluszenstwie naszym bedacemu,
Jz my poszczesliwym wstapieniu naszym na metropolia Kiowska y protoarchimandria wszylkiego zakonu
Ordinis Sancti Basyli Magni zawziowszy rzad Cerkwi Bozey iako naywyszszy pasterz o ktorego pomnozenie
staraiac sie pilno aby iako za swietey pamieci antecessorow naszych w dobrym sporzadzeniu bylm y za
sprawowaniem naszym nie ustawal a na kozdym mieysciu chwala Boza swoim porzadkiem szla y pomnazala
sie tedy wielebnego oyca Zachariasza Atanazego Fursa zakonnika reguly swietego Bazylego Wielkiego w
posluszenstwie naszym bedacego do katedry Wlodzimirskiey zalozenia W Niebo Wziecia Naswietszey Panny
Matki Bozey u pomoc przewielebnemu w Bodzie jm oycu Juzefowi Mokosi Bakowieckiemu episkopowi
Wlodzimirskiemu y Brzeskiemu z osobliwey laski naszey a spilney tego potrzeby dla przepowiadania slowa
Bozego pomnozenia chwaly iego swietey y iednosci swietey pmowowania podalismy kturyacz przy katedrey
Wlodzimirskiey po te czasy naydowal sie iednak za nastapieniem poroznienia miedzy iego mscia oycem
episkopem Wlodzimirskim my onego znowu pod zwirzchnosc nasza iako zakonnika bierzemy zadney w[la]
dzie przerzeczonemu episkopowi Wlodzimirskiemu nad nim nie zostawuiac iakoz y tym listem naszym wolnym
od posluszenstwa jurisdictiey y zwerzchnosci episkopa Wlodzimirskoho czynim ynie inaczey miec chciemy y
onego tym listem naszym exieptionis realiter excipuiemy a zeby ta [e]xceptio tym slusznieysza // y waznieysza
u kozdego byla y przerzeczony ociec Furs iuz od daty tey exemptiey sub manu et iurisdictione nostra zostawal
wedlug zwyczaiu naszego reka nasza wlasna podpisawszy pieczec przylozyc roskasalismy
Pisan w rezidenciey naszey w Polocku dnia pietnastego january tysiac szescset cztyrdziestego
siodmego roku
У того εкзεмпту пεчат мεтрополия εст притиснεная а подпис руки тыми словы
Antoni Sielawa metropolita Kiowsky y wszystkiey Russy...

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 84, арк. 525-526.

1

Так в тексті. Мае бути «росийских».
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№ 360

Протестація кременецького протопресвітера о .Федора Дубницького з приводу протиправних
дій бурграбія Миколая Покривницького. За свідченням скаржника, бурграбій, користуючись службовим
становищем, незаконно залучає церковних підданих до робіт в Кременецькому замку. Крім того, місцеві
іудеї за його дозволом та за участю замкових гайдуків неодноразово грабували церковну корчму та
пивницю.
Володимир, року 1647, серпня 30.
Року тисεча шεстъсотъ чотырдεсят сεмого
мсца августа тридцатого дня
На врядε кгродскомъ в замку εго кор мл Володимεрскомъ пεрεдо мною Анъдрεεмъ
Абрамовичомъ Бурчакомъ намεсникомъ подстароства Володимεрского и книгами
нинεшними кгродскими старостинскими становши ωчεвисто шляхεтный панъ Стεфанъ
Чεрнякεвичъ имεнεмъ вεлεбного в Пану Богу εго мл ωтца Тεωдора з Дубникъ Дубницкого
протопрεзбитεра крεмεнεцкого, солεннитεр сε противко урожоному εго мл пану Миколаεви
Покривъницъкому буркграбεму на тот час крεмεнεцкому такъ жε нεвεрнымъ Мошкови,
Бунεви, Фалкови, Иршави, Фεлинови, и инъимъ всимъ арεнъдаромъ и старшимъ и всεму
зборови рабанскому крεмεнεцкому свεтчил и протεстовалсе ω то
Иж εго мл панъ буркграбя мимо вшεлякоε право и слушъностъ привласчаючи собε
взглядом уряду своεго буркграбского якуюс сумъмариам потεстатεм на добра и грунъты
и подъданыε власныε Сычовицкиε цεрковныε до цεркви заложεня Прεмεнεня Панского
Крε[мε]нεцкоε налεжачиε а протεстанъта власныε слуги гайдуков замковых насылаεтъ,
повинности до замку нεслушъныε подданым цεрковнымъ чинити роботы ωдправовати
кажεт тεслεвъ до будинъковъ робεня бεрεт и инш[их м]ного виωлεнций // чинитъ яко ж в
року нинεшнεмъ тисεча шεстъсот чотырдεсятъ сεмомъ мсца августа наславшы гайдуков
замъковыхъ на цмεнтаръ цεрковный тεслεвъ роботу протεстуючого ωдправовуючих
подданых власных цεрковных кгвалтовнε з роботы взялъ и до замку запудлъ, а мεнованыε
жыды арεндары крεмεнεцкиε з позволεня тогож εго мл пана буркграбεго в шинъкованю
в мεнованых добрах εго мл ωтца Дубницкого церковных горεлокъ и инъшихъ напоεвъ
которыε εго мл приспособляючи собε пожитъковъ свои власныε до корчмы даεтъ, вεликиε
пεрεшкоды чинятъ по дорогих на полвεзучих 1 подданых εго мл забεраютъ такъ жε з
гайдуками замковыми на мεнованыε добра часто и густо находεчи в корчмε в пивници
двεры выбившы напои забεраютъ подданых бютъ и грабятъ и инъних вεлε кривдъ шкод
и виωлεнъций εго мл ωтцу Дубницкому самому, и подданымъ εго мл мεнованых добръ
чинять
Што протεстансъ ижъ нεправънε и нεслушънε з вεликою своεю кривдою ω то ωд εго
мл пана буркграбεго крεмεнεцъкого и мεнованых жыдовъ поноситъ, видεчи а шукаючи
з право посполитого ωбороны ω то противко нимъ и повторε свεтчит и протεстуεтъсе
зоставивъши ωднакъ волноε учинεнε инъшоε протεстации, алъбо тоε по праву εсли бы
того потрεба была на тот час просил абы εго тая протεстация до книгъ была принята и
записана што ωтрымал

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 83, арк. 704зв.-705.
№ 361

Протестація Володимиро-Берестейського єпископа Йосифа Баковецького на колишнього
володимирського протопопа о. Атанасія Фурса про захоплення ним архіву Володимирської капітули.
Серед захоплених документів названо фундації володимирським церквам, шпиталю, школі та братству;
єпископські тестаменти, судові декрети, видеркафові записи та ін.
Володимир, року 1648, січня 13.
Року тысеча шестсот чотырдесят ωсмого
Мсца генъвара трынадцатого дня.

1

Так в тексті.
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На рочъках кгродских володымерских ωд дня второго мсца генъвара року нинешъного выжей на
акте менованого ωдправоватсе зачатый перед нами Михалом зе Збаража Воронецким подстарост[им]
а Петром Зиковичом Князъким городничим луцъким судею урядниками судовыми // кгродскими
володымерскими пры актованю певных справъ межы велебным ωтцемъ Атаназим Захарыяшом
Фуръсом перед тым протопопою володымерским поводом а паном ∑рым Пилъковъским и малжонкою
его позваными ω раты якиес за аренду певъных церъковъных Лозовъсчижъна назъваных персоналитеръ
на тот час у суду будучи, и стоячи урожоный εго мл пан Кгабрыель Икгънацый Кропива кавъзарумъ
εго мл ωтца εпископа Володымерского, и капитулы всее промотор именем ясне превелебъного въ Пану
Богу εго мл ωтца Иωзефа Мокоси Баковецкого зъ Божое и Столици Апостолъское ласки εпископа
Володымерского и Бреского прототронего метрополии Киевъское, и всее велебъное капитулы пры
церкви катедралной Въ Небо Взятя Богородыци Панъны мешкаючых, такъ протывъко менованому
ωтцу Фурсови, яко и паном Пилковъским малжонкомъ, зъ порученя и злеценя собе ωд ωтца εпископа
Володымерского сведчилъ и протестовал се втот способъ
Ижъ менованый ωтецъ Фурсъ εго мл ωтца εпископа Володымерского и катедры тутошъное
Володымерское квондамъ бенефициариус, и веле бенефиция тоежъ катедры трымаючи а провента
фунъдушовые провизии и доходы рожъным церквам володымерским, шпиталомъ школе, и брацътву
Пресвятое Богородици пры церкви катедралной Володымерской будучому, належачие, такъ же справы,
права, прывилее, процесса, рожъныε правъные, декрета судовые кгродские земские и трыбуналские
...удкое εкзекуции належачые и рожъные листы, квиты, записы // ωрииналные, и некоторые мембрамы
тестамента εпископъские а прытом есче сумъмы выдеркафовые и раты арендовные зъ селъ церковных
на килка летъ ωразъ выбравъшы, и забравъшы въ року тисеча шестсотъ чотырдесят шостомъ, ωд
εго мл ωтъца εпископа месца тутошъного и катедры бенифициис еωрумъ авъктусъ, неωдповедне, и
своволне ωдехалъ, а бенефиция катедралные, не ωддаючи церкви божой, и местцу тутошънему
святому повинное услуги церковъное, и повинности капланское нуллитер под себе затягает, и въ
ωлыесе срубует, якожъ и тепер на судах нинешъних декрета якиест инкондикто ωтец Фурсъ чинячи
себе добръ Лозовъсчижна названых лωкаторемъ, а пановъ Пилъковъских малъжонковъ конъдукторест,
естъ арендаторест, ато умистлне усилуючи становити собе неслушъне през змовные акъцие право
яко ест на добра церковъные, на передместю Володимерском пры церкви святого Иωана Злотоустого
лежачие, и на иншие капитулные добра сумъмы выдеркажовые, до которых южъ жаднымъ способом
неωдповедне немал ωд пулътору лет зъехавшы не належыт утварають и чинят.
Постерегаючи теды целости добръ церковъных катедралных, жаднымъ ωбликгациωмъ зъ
права посполитого подлегати не могучим ω неважност претекст...ъ их, и декретовъ нинешъних, и
инных вшеляких ежели бы се якие которого колвекъ часу показали, именемъ εго мл ωтца εпископа
Володимерского яко супреми пасторис и всее велебъное капитулы Володимерское итерум, атъкве
итерумъ сведчитъ и протест[ует]ъ се, до книг ω приняте, и записане ее просечи. Што ωтрымалъ.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 84, арк. 74-75.
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Уніатська Церква на Київщині кінця XVI – першої третини
XVII ст.
(суспільно-релігійний аспект)

Вступ

Донедавна історія Уніатської Церкви на Київщині XVI–XVII ст. не була темою грунтовних
наукових досліджень. Цей факт пояснюється найперше заідеологізованістю офіційної історичної
науки дореволюційної Росії (в подальшому — Радянського Союзу), яка таврувала Уніатську Церкву
як ворожу православію та російському народові. За таких обставин дослідження історії з’єднання в
більшості своїй нагадували переповнені емоціями полемічні твори XVII ст., в яких науковий аспект
дослідження проблеми відходив на задній план. При цьому твори, присвячені унії, обмежувалися,
як правило, загальним оглядом її історії, регіональні аспекти історії Уніатської Церкви фактично не
досліджувалися1. Другим фактором, який не сприяв вивченню історії унії на Київщині, була, як це
не парадоксально, драматична доля перших київських уніатів, деякі з яких наклали головою за свою
належність до з’єднання. Саме тому російські та українські історики православної орієнтації дуже
неохоче згадували у своїх наукових дослідженнях епізоди з історії введення унії в цьому регіоні.
Дослідники Церкви уніатської орієнтації (переважно галицькі) також не приділили значної уваги
київським подіям, пов’язаним з унійними рухами в Україні. Цей факт пояснюється двома причинами.
По-перше, церковна історична думка в Галичині ХІХ – поч. ХХ ст. була доволі слабкою. По-друге,
політичні обставини часу аж до кінця ХХ ст. не дозволяли історикам української діаспори працювати в
архівах України та Росії, де знаходяться основні документи до історії унії в Києві.
Одним із перших науковців, який торкнувся у своїх розвідках проблем історії Уніатської Церкви
в Києві, був о. Павло Троцький. У своєму нарисі історії Видубицького монастиря він приділив увагу
також уніатському періоду його історії2. Хоча автор детально опрацював архів цієї обителі, однак його
висновки були далекими від об’єктивності і носили відбиток особистого різко-негативного ставлення
до унії. Він вважав, що уніатський період є «темною плямою» історії Видубицького монастиря, часом
його занепаду та хижацької експлуатації митрополичими намісниками монастирських маєтностей3.
Упередженість о. Павла Троцького у висвітленні подій з історії Видубицького монастиря часом
набувала несподіваних зворотів. Усіляко тавруючи неморальність уніатів, він водночас не заперечував,
що православні міщани Києва неодноразово нападали на Видубицький монастир та грабували його.
Ці факти автор пояснював ненавистю киян до унії. З цього приводу він зазначав, що населення міста
«..несомненно питало сильную антипатию к настоятелям Выдубицкого монастыря с подведомыми им
монахами-униатами. Уважаемый прежде Выдубицкий монастырь, с его древнейшим великокняжеским
храмом, теперь казался для православных чужим: по их понятию, в нем теперь не было ничего
святого, достойного уважения; им казалось теперь ничуть не предосудительным насильно вторгаться
в монастырский храм и грабить тут все, что ни попадалось, не исключая и священных сосудов»4.
Вбивство козаками настоятеля цього монастиря о. Антонія Грековича (сталося цн під час одного з
таких нападів) о. Троцький виправдав, хоч при цьому визнав, що йому невідомі безпосередні мотиви
вбивства. Дуже дивно, що священик о. Павло Троцький не задумався над тим, що напад та пограбування
храму (навіть якщо цей храм не православний) завжди визнавався Церквою (як Православною, так і

Лише дослідники-краєзнавці видавали документи та наукові розвідки до історії Церкви в регіонах. Але
Київщині в цьому плані «пощастило» найменше — опубліковані в наукових та церковних виданнях розрізнені
документи до історії унії лишалися до недавнього часу фактично поза увагою дослідників.
2
Див.: Троцький П. Киево-Выдубицкий монастырь во время занятия его униатами ВЗР. 1865/66. — Кн. ІХ. —
Т. ІІІ. — С. 160-178.
3
Див.: ВЗР. — 1865/66. — Кн. ІХ. — Т. ІІІ. — С. 160-161, 178.
4
ВЗР. — 1865/66. — Кн. ІХ. — Т. ІІІ. — С. 166.
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Католицькою) тяжким моральним злочином. Якби в дійсності було так як писав цей автор, то викладена
ним інтерпретація подій свідчила б, найперше, про крайній релігійний фанатизм православних
міщан Києва, і навряд чи представила Православну Церкву в очах уважного читача його статті у
доброму світлі1.
1891 р. побачила світ коротка стаття (скоріше навіть коротке повідомлення) Ореста Левицького
про початки унії в Києві2. Опубліковані ним два документи, які певною мірою прояснювали суспільнорелігійну ситуацію в місті на рубежі 1604–1605 рр., лишилися, на жаль, без грунтовного аналізу.
Неоднозначна позиція київського воєводи князя Костянтина Острозького у справі попа Филипа з
уніатським протопопом о. Мужиловським викликала у Ореста Левицького здивування — не більше.
Незважаючи на те, що знайдені ним документи давали підстави для ширших узагальнень, автор зробив
лише обережний висновок, що унія в Києві почала поширюватися з 1605 р. Висновок для свого часу
буде виглядати дуже скромним, якщо пригадати, що задовго до нього о. Павло Троцький не без підстав
припускав, що Видубицький монастир приступив до з’єднання одразу після Берестейського Собору.
Київські сюжети, пов’язані з історією унії, присутні також у дослідженнях П. Куліша, С. Голубєва,
П. Жуковича, М. Кояловича В. Антоновича та інших істориків3. Основне значення їх досліджень
для згаданої тематики полягає в публікації нових документів, окремі з яких на сьогодні вважаються
втраченими. Проте, жоден з вищеназваних дослідників не ставив перед собою завдання викласти
цілісну версію історії київських уніатів. З цієї причини їх твори мають для нашої теми лише допоміжне
значення.
Відродження інтересу до минулого Уніатської Церкви взагалі та до історії з’єднання в Києві
зокрема, спостерігається в Україні з кінця 1980-х – початку 1990-х рр. Саме в цей час побачила світ праця
дослідника Л. Тимошенка, в якій автор зробив загалом успішну спробу змоделювати процес поширення
та ліквідації унії на Київщині у XVI–XIX ст.4 Проте, широкий комплекс проблем, який стосувався даної
теми, та невеликий обсяг дослідження змусили автора до конспективного викладу матеріалу.
Із вищенаведеного випливає, що на сьогодні історія Уніатської Церкви на Київщині лишається
малодослідженою. З огляду на це у запропонованій статті автор зробив спробу за документами
вітчизняних та зарубіжних архівів дослідити історію унії в Києві та на Київщині на першому етапі
історії Уніатської Церкви — в кін. XVI – першій третині XVII ст. А оскільки події, пов’язані з історією
київських уніатів, є суперечливими, автор висловлює надію, що в разі необхідності опубліковані у
збірнику документи дадуть можливість усім бажаючим сформувати їх власне бачення.

Київ

Київ напередодні Берестейської унії.
У XVI ст. роль Києва в суспільно-політичному житті польсько-литовської держави взагалі та
України зокрема була незначною. Після неодноразових його спустошень татарськими ханами5 територія
міста значно зменшилася, а чисельність населення в порівнянні з домонгольським періодом його
Забігаючи наперед, зазначимо, що наведені в збірнику документи свідчать: напади на Видубицький монастир
не мали чітко вираженого релігійного забарвлення. Вони стали результатом маєткових суперечок, які вів монастир
з Києво-Печерською Лаврою. Конфлікти між цими двома монастирями навколо спірних земель точилися і до і
після перебування Видубицького монастиря в унії. Що стосується людей, що грабували Видубецбкий монастир,
то слід пам’ятати, що це були піддані Лаври, які діяли за наказом архімандрита Печерського монастиря.
2
Див.: Левицкий О. К истории водворения в Киеве унии // Чтения в историческом обществе Несторалетописца. — 1891. — Кн. 5. — Отд. ІІІ. — С. 137-143.
3
Див.: Жукович П. Первый польский сейм после убийства Иосафата Кунцевича // Христианское чтение. —
1908. — Январь. — С. 27-41; Його ж: Первое вмешательство запорожских казаков в сеймовую борьбу с церковной
унией // Христианское чтение. — 1907. — Январь. — С. 54-75; февраль. — С. 167-189; март. — С. 300-323;
Коялович М. Документы объясняющие историю западно-русского края и его отношение к России и Польше. —
СПб., 1865; Антонович В. Паны Ходыки воротилы городского самоуправления в Киеве в XVI–XVII ст. // Киевская
Старина. — Т. 1. — 1882. — С. 233-261. Кулиш П.А. Материалы для истории возсоединения Руси. — Т. 1. — М.,
1877; Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — Т. 1. — К., 1883.
4
Див.: Тимошенко Л. З історії уніатської церкви на Київщині XVI–XIX ст. — К., 1997.
5
Найбільших спустошень після батиєвого погрому 1240 р. Київ зазнав 1416 та 1482 рр.
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історії скоротилася в 5 разів1. І хоча в другій половині XVI ст. Київ поступово розбудовувався, однак
він все ще лишався прикордонним з Росією та Степом містом, в якому вплив і влада місцевої державної
адміністрації були дуже слабкі. Якщо взяти до уваги, що на території Київського воєводства не проживало
в той час значної кількості економічно та політично впливової шляхти, то перебування Києва та Київщини
на периферії суспільно-політичного життя Речі Посполитої виглядатиме цілком закономірним. Навіть
Київські митрополити рідко з’являлися у канонічній столиці своєї митрополії, проживаючи переважно у
монастирях Вільна та Новогрудка, поближче до центрів політичного життя Польщі та Литви.
Водночас, незважаючи на політичний занепад, у другій половині XVI ст. Київ продовжував грати
роль одного із головних центрів релігійного та духовного життя України. Цим він завдячує передусім
Києво-Печерському монастирю, який навіть в часи найбільшого занепаду Української Церкви лишався
вогнищем духовного життя та чернечого подвижництва2. Якщо взяти до уваги великі земельні володіння
монастиря, а також митрополичої кафедри св. Софії, стає цілком зрозумілим, що Київ займав чільне місце
в унійних планах ідеологів Берестейського Собору.
На початок 1595 р., коли підготовка до укладення унії з Римом увійшла в завершальну фазу,
перспективи введення з’єднання в Києві були цілком реальними. В той час до складу «унійної коаліції»
входив київський воєвода князь Костянтин Острозький та архімандрит Києво-Печерського монастиря
о. Никифор Тур3. Вплив та авторитет цих діячів був достатнім для успішного поширення унії в середовищі
київського духовенства та міщан. Лише пізніший розкол «унійної коаліції», який призвів до відходу на
сторону православних згаданих осіб, максимально ускладнив перспективу унійної пропаганди в канонічній
столиці Київської митрополії.

Перший етап

(1596/1600 – 1610 рр.)
Унія в Києві за часів митрополита Михайла Рагози 1596–1599 рр.
Про релігійну ситуацію в Києві безпосередньо після підписання унії в Бресті і до смерті митрополита
Михайла Рагози лишилося небагато свідчень. Серед підписантів антиунійних заяв Берестейського
православного Собору зустрічаємо лише архімандрита Києво-Печерського монастиря Никифора Тура та
ченця Видубицького монастиря старця Никона4. Це дає підставу припускати, що на відміну від духовенства
Волині, київські православні священики не відзначилися активністю в часі соборових засідань.
Однак, саме в час Берестейського Собору було закладено конфлікт між уніатською митрополією
та православним духовенством Київщини. Як відомо, 8 жовтня 1596 р. православний Собор в Бресті
оголосив Київського митрополита Михайла Рагозу та інших єпископів, які прийняли унію, позбавленими
духовного сану5. Водночас, уніатський Собор прийняв також рішення, спрямовані на позбавлення
канонічної легітимності тих духовних осіб, які рішуче виступили проти з`єднання. В їх числі була також
соборна грамота митрополита Михайла Рагози від 9 жовтня 1596 р. про позбавлення сану архімандрита
Никифора Тура та усунення його від управління Києво-Печерським монастирем6.
Проте, печерський архімандрит зовсім не зважив на митрополичу грамоту і надалі виявив себе
рішучим противником унії. Ситуація для уніатів погіршувалася також тією обставиною, що проти
з`єднання активно виступив київський воєвода князь Костянтин Острозький. Не дивно, що за таких
обставин після Соборів у Бресті в середовищі київського духовенства протиунійні настрої з часом
стали панівними. Тим не менше, митрополит Михайло Рагоза не мав наміру відмовлятися від спроб
затвердити свою владу в Києві та у Києво-Печерському монастирі. За його настійливими проханнями
король Сигізмунд ІІІ 2 грудня 1597 р. видав кілька грамот, які давали юридичні підстави для ліквідації
православної опозиції в Києві.
Якщо в перші десятиліття ХІІІ ст. населення Києва складало бл. 50 тис. чоловік, то у 70-х роках XVI ст.
воно не перевищувало 10-12 тис. Див.: История Киева. — Т. 1. — К., 1982. — С. 85, 272.
2
Докладніше про роль Києво-Печерського монастиря в XIII–XVI ст. Див.: о. Пекар ЧСВВ «Доба занепаду
українського чернецтва» // Analecta OSBM. — Romae, 1988. — Vol. XIII (XIX). — Fasc. 1-4. — C. 66-91.
3
В січні 1595 року на Львівському Соборі Никифор Тур в числі інших осіб дав згоду на унію. Див.: АЗР. —
Т. IV. — СПб., 1851. — С. 84-85.
4
Див.: АЮЗР. — Ч. 1. — Т. 1. — К., 1859. — С. 516, 528.
5
Див.: АЗР. — Т. IV. — СПб., 1851. — С. 141-142.
6
Див.: АЗР. — Т. IV. — СПб., 1851. — С. 147-148.
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Найперше, король видав лист про усунення Никифора Тура від управління Києво-Печерською
архімандриєю та про передачу цього монастиря уніатському митрополитові Михайлу Рагозі1. Другим
своїм листом він доручив своєму уповноваженому пану Яну Кошицю ввести митрополита Рагозу у
володіння Києво-Печерським монастирем та його маєтностями.2 Були також складені листи до київського
духовенства та магістрату з вимогою віддавати уніатському митрополиту гідний послух3. В листі до
київського духовенства зазначалося, що вони, відмовляючись від послуху митрополиту, провокують
порушення спокою в державі. В зв`язку з цим король суворо забороняв їм підтримувати людей, які ведуть до
«свовольныхъ бунтовъ и розруховъ»4. Окремий лист було адресовано київському воєводі князю Костянтину
Острозькому, в якому король заборонив чинити погрози митрополитові Михайлу Рагозі5. Однак, згадані
листи суттєво не вплинули на суспільно-релігійну ситуацію в місті. Ченці Києво-Печерського монастиря
не допустили передання уніатському митрополитові своєї обителі, яка з того часу стала найважливішим
центром антиунійної опозиції в Речі Посполитій. За прикладом Печерської Лаври та під впливом князя
Костянтина Острозького духовенство Києва також не поспішало приймати унію.
Тим не менше, було б помилкою вважати, що за часів митрополита Михайла Рагози унія в
Києві не поширювалася взагалі. Більшість дослідників припускають, що з’єднання мало затвердитися
найперше в межах київської митрополичої юрисдикції. До її складу на кінець XVI ст. входила більша
частина Верхнього Міста із собором св. Софії, «нагірними церквами» та Софійською слободою. Проте,
кафедральний собор київських митрополитів та десяток «нагірних церков» ще з часів татарських походів
стояли напівзруйновані. На 1600 р. усіма цими храмами завідував один піп, тому стане зрозумілим,
що постійної служби у згаданих церквах не могло бути. Стосовно Софійської слободи (населення якої
складало основний контингент уніатських вірних у Києві) слід зазначити, що було це, по суті, велике
село, розміщене між валами «міста Ярослава» і тільки тому гордо іменувалося «Верхнім Містом» або
«Верхнім Києвом». Населення Софійської слободи ледве складало 1/10 частину населення Верхнього
та Нижнього Києва разом узятих, тому відбудовувати та утримувати силами та коштом митрополичих
підданих «нагірні церкви» разом із собором св. Софії було неможливо навіть теоретично. Сподіватися
на прибутки з митрополичих маєтків у справі відбудови храмів (і передусім — кафедрального собору
св. Софії) уніатам не випадало, оскільки більшість із них на 1596 р. були розорені частими татарськими
набігами або захоплені сусідами. Справа доходила до того, що наступникам митрополита Михайла
Рагози — оо. Іпатію Потію та Йосифу Рутському довгий час доводилося в судовому порядку відстоювати
права Київської митрополії на все Верхнє Місто, претензії на землі якого висунула київська замкова
адміністрація. З наведеного випливає, що утвердження унії в київських митрополичих маєтностях давало
з’єднаним лише символічну владу над канонічною столицею Київської митрополії.
За даними Київського літопису, за митрополита Михайла Рагози в Києві з`явився перший уніатський
намісник. Саме цей митрополит «..прислалъ тутъ до Киева врядника своего, именемъ Ян Хрушинский —
щырый ляхъ, чого передъ тымъ николи не бывало, которий хотhлъ поповъ судити и задавалъ трудности
попамъ о послушенство»6. З іменем цього намісника літопис пов`язує легендарну згадку про перше
мученичество в Києві за унію. Автор літопису вважав, що Бог, наславши страшну смерть на дружину
Хрушлинського, тим самим покарав його за спробу підкорити владі уніатського митрополита київське
духовенство. З цього приводу в літописі написано: «Теды и того явне Бог скаралъ: гды жена его сытила
медъ къ Рожеству Пресвятои Богородици, хотhла мhти поповъ въ себе на обhде ведлугъ давного звычаю
и мhла сполечность показувать костела римскою исъ церковю восточною, але не допустилъ котелъ:
Пришла до него сыты гледhти,
Але мусила в немъ и долго сидhти,
Ажъ и очи еи не стали гледhти.
Бо и сама скипhла.
Такъ и той далъ покой»1.
Див.: док. № 7.
Див.: АЗР. — Т. IV. — СПб., 1851. — С. 176-177.
3
Див.: АЗР. — Т. IV. — СПб., 1851. — С. 177-178.
4
Див.: АЗР. — Т. IV. — СПб., 1851. — С. 177.
5
Див.: док. № 8.
6
Сборник летописей, относящиеся к истории Южной и Западной Руси. — К., 1888. — С. 79.
1
Сборник летописей, относящиеся к истории Южной и Западной Руси. — К., 1888. — С. 79.
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Чи була під цією літописною згадкою реальна подія, і якщо так, чи мала місце нещаслива пригода, або
навмисне вбивство — невідомо.
Унія в Києві 1599–1610 рр.
Влітку 1599 р. помер митрополит Михайло Рагоза. Його наступник на митрополичій кафедрі
о. Іпатій Потій, як і його попередник, намагався встановити контроль над Києво-Печерським
монастирем. На його прохання 2 жовтня 1599 р. король Сигізмунд ІІІ підписав лист про затвердження
митрополита Іпатія Потія архімандритом Києво-Печерського монастиря. В документі зазначалося,
що надалі Київські митрополити мають бути одночасно архімандритами Печерськими. Через 10 днів
митрополичий служебник пан Федір Пучковський разом з возними та представниками місцевої шляхти
прибув до маєтків Києво-Печерського монастиря, які знаходилися в Ошмянському повіті Великого
князівства Литовського. Однак, як свідчив пізніше у своїй протестації пан Пучковський, у маєтку
Печерськ їх уже чекали двоє ченців Лаври, які, «..приспособившы до себh гултайства лотровъ козаковъ
и иншыхъ посторонныхъ людей немало...»2, рішуче відмовилися передавати маєток митрополитові.
Коли королівський дворянин пан Ян Кошиць наблизився до воріт маєтку, маючи на меті зачитати лист
Сигізмунда ІІІ, його та шляхту, яка була при ньому, обстріляли з пулгаків. При цьому під паном Лукашом
Тристиничем було вбито коня. Таким чином, передача маєтків Києво-Печерського монастиря на території
Великого князівства Литовського уніатському митрополиту закінчилася повною невдачею.
Успішніше для митрополита розвивалися події в самому Києві, де 13 липня 1600 р. відбулося
його офіційне введення у володіння кафедральним собором св. Софії. Цей акт значною мірою прояснює
тодішню релігійну ситуацію в місті, тому вважаємо за доцільне проаналізувати його детально.
Отже, введення у володіння проводили київський підчаший Лаврін Лозка разом з возними
Мареком Барановським та Семеном Смолянським. Коли возні з паном Лозкою піднялися у Верхнє місто,
їх недалеко від собору св. Софії перестрів гурт людей, який складався з ченців Києво-Печерського
монастиря, монастирських підданих та слуг. Вони заявили, що не допустять введення у земельні
володіння митрополита Іпатія Потія, оскільки ці маєтки були судовим порядком передані в користування
Києво-Печерському монастирю під заклад 8 тисяч кіп литовських грошей, які їм був винен митрополит
Михайло Рагоза. Лаврін Лозка попросив уточнити, які саме маєтки хоче утримати за собою КиєвоПечерський монастир, і чи будуть вони заперечувати проти передання митрополиту кафедрального
собору св. Софії, оскільки він, Лозка, мав намір найперше передати уніатському митрополиту саме
цей храм. На це лаврські ченці відповіли: «иж дєй вм кождому волно до цєркви. Што мы на инвєнтару
маєм, яко до монастыра врядовнє правнє подано, того мєнуючы сє ωтєц архимандрит тєпєрєшний и мы
капитула, бороним. А чого на инвєнтару нимаш, в тоє нє устуєм»3.
Отримавши таку відповідь, Лаврін Лозка разом з возними прибув до собору св. Софії. Сюди
ж скоро прийшов «нагорський піп» о. Филип, у якого зберігалися ключі від собору. Він визнав себе
уніатом і не заперечував проти введення у володіння соборною церквою митрополита Іпатія Потія. При
цьому о. Филип зазначив, що у св. Софії «..маεтности жадноε цεрковноε нε было, толко книг колко и
кром ωбразовъ нεмного и то старых простых».4 Після цього Лаврін Лозка знову зустрівся з печерськими
ченцями та монастирськими слугами і офіційно зажадав передати Іпатію Потію київські митрополичі
маєтності як «на горі», так і землі «спаських підданих», які мешкають при Печерському монастирі. У
відповідь ченці подали київському підчашому лист, в якому обгрунтовували свою відмову допустити
введення у володіння митрополита у згадані володіння.
Лаврін Лозка і возні цілком задовольнилися доводами печерських ченців і того ж дня виїхали
до монастиря св. Михайла у Видубичах. Там вони застали більше десяти черниць разом з їх старшою
Устинею. Вони, як і «нагорський піп» о. Филип, визнали духовну владу митрополита Іпатія Потія і не
заперечували проти передання йому Видубицького монастиря. Того ж дня митрополита було введено у
володіння селом Свиноїди, яке здавна належало цьому монастирю.

Акты ЮЗР. — Т. 2. — СПб., 1865. — С. 3.
Див.: док. № 15.
4
Там само.
2
3
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Події, пов’язані із введенням у володіння Софійським собором та Видубицьким монастирем,
значно прояснюють суспільно-релігійну ситуацію, яка склалася тоді в місті, і дають підстави зробити
такі висновки:
1. Кафедральний собор св. Софії та Видубицький монастир в липні 1600 р. були передані уніатському
митрополиту без будь-якого опору з боку православних міщан та духовенства Києва. Православні ченці
Києво-Печерського монастиря, які не дозволили королівському уповноваженому Лаврінові Лозці передати
Іпатію Потію деякі митрополичі маєтності, керувалися не релігійними, а суто економічними мотивами.
Отже, твердження про захоплення собору та монастиря уніатами, які досі можна зустріти в науковій
літературі, не мають під собою реальних фактів. Захоплювати їх уніатам просто не було потреби — обидва
храми перебували в межах митрополичих володінь.
2. В липні 1600 р. Видубицький монастир функціонував як жіноча обитель і мав, як на той час,
багато черниць — більше десяти.
3. Введення у володіння митрополичими землями о. Іпатія Потія відбулося «заочно»: самого
митрополита в той час в Києві не було. Акт введення провели троє світських осіб: двоє возних та
київський підчаший. Цей факт дає підстави зробити висновок, що в липні 1600 р. у Києві не було
митрополичого намісника, оскільки він неодмінно мав бути присутнім під час передання церков та
маєтків митрополиту.
4. Слід також мати на увазі, що з юридичної точки зору розглянуте «введення у володіння» не було
актом передання митрополиту київських церков буквально. Іпатію Потію мали передати митрополичі
маєтки, а не церкви. Собор св. Софії та Видубицький монастир були офіційно передані митрополиту,
оскільки саме до них згадані маєтності були приписані. Таким чином, з реляції возних про «введення у
володіння» не слід робити висновок, що в Києві було лише дві уніатські церкви. Адже подальші події
засвідчили, що уніатський «нагірний піп» о. Филип був настоятелем не тільки собору св. Софії, але й
кількох інших церков у Верхньому Києві, які не згадуються у звіті возних.
Про релігійну ситуацію в Києві 1600–1610 рр. залишилося мало інформації. Проте, уривчасті
дані, які на сьогодні нам відомі, дають підстави припускати, що в цей період митрополит Іпатій Потій
досяг певних успіхів у справі поширення унії в Києві. Про це опосердковано свідчать обставини
конфлікту відомого нам «нагорського попа» о. Филипа з першим відомим уніатським протопопом в
Києві о. Іваном Мужиловським. Вже згадувалося про віднайдення Орестом Левицьким двох документів,
за допомогою яких він документально підтвердив факт існування Уніатської Церкви в Києві не пізніше
1605 р. Нововиявлені документи в фондах ЦДІАК України дають нам підставу знову повернутися до
подій 1605 р., які мали місце в Києві.
Отже, знайдені Орестом Левицьким документи свідчать про конфліктну ситуацію в місті, пов’язану з
уніатським попом Филипом1. З них дізнаємося, що ще за життя митрополита Михайла Рагози згаданий піп
виніс із Софійського собору скриньку зі св. мощами і віддав їх київському протопопу о. Івану Островецькому.
Після смерті протопопа міщани забрали скриньку і незаконно утримували її в київській ратуші.
Цей випадок дав підставу уніатському наміснику в Києві пану Якову Крушинському вжити заходів
проти «нагорного попа» Филипа. За його дорученням київський протопоп о. Іван Мужиловський в
присутності возних відібрав у згаданого священика ключі від двох церков — св. Софії та св. Миколи
Десятинного і заборонив йому провадити богослужіння. При цьому возні засвідчили неморальне
життя о. Филипа. Останній мав позашлюбні стосунки з подвірницею Андріївою Кравцовою, які згубно
вплинули на виконання ним пастирських обов’язків. Зі свідчення возних випливає, що саме позашлюбні
стосунки не дозволили о. Филипу проводити богослужіння впродовж Великого Посту у чотирьох
київських церквах, якими він завідував. Крім того, «нагорський піп» самовільно розпродував мармур із
собору св. Софії, і це також викликало невдоволення уніатського намісника.
В свій час Орест Левицький на підставі свідчення возних про ці події від 28 березня 1605 р., а також
листа короля Сигізмунда від 18 листопада 1605 р.2 зробив висновок про наявність в Києві уніатської
духовної адміністрації на рубежі 1604-1605 рр. Проте, цей висновок так і лишився тільки констатацією
незаперечних фактів. Глибшого дослідження суспільно-релігійної ситуації в місті о. Левицький зробити
Див.: Левицкий О. К истории водворения в Киеве унии // Чтения в историческом обществе Несторалетописца. — 1891. — Кн. 5. — Отд. ІІІ. — С. 137-143.
2
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не зміг, оскільки перебував в полоні міцного стереотипу стосовно ролі і значення київського воєводи
князя Костянтина Острозького в релігійних рухах початку XVII ст. Адже саме він листом від 13 вересня
1603 р. затвердив київським протопопом о. Івана Мужиловського, який навесні 1605 р. уже заявив себе
уніатом. Оресту Левицькому лишилося тільки розвести руками з цього приводу: «Не понятно лишь то,
как могли стерпеть эту измену киевские мещане, духовенство и сам воевода киевский и вместе экзарх
константинопольского патриаршого престола, князь К. Острожский»2.
На наш погляд, позиція князя Костянтина Острозького стосовно київських подій 1605 р. не
буде виглядати занадто дивною, якщо взяти до уваги непослідовність його вчинків та рішень в сфері
суспільно-релігійної діяльності. З головного ідеолога унії князь Острозький став 1595 р. її головним
противником, але згодом його позиція щодо з’єднання починає дещо пом’якшуватися. Про це свідчить
його лист до Папи Климента VIII від 14 червня 1604 р., в якому він розпочав діалог з вищим ієрархом
Римо-Католицької Церкви про можливість укладення повномасштабної унії між Східною та Західною
Церквою3. Хоча до остаточного порозуміння між ним та Римом не дійшло, однак сам факт переговорів,
на які пішов князь Острозький, дає підстави припускати, що пом’якшення його позиції супроти унії
можна було спостерігати не тільки в сфері теоретичних дебатів, але і в практичних діях.
Документ, що зберігається в ЦДІАК України, свідчить на користь цієї версії. Це позов київського
воєводи князя Острозького від 22 травня 1605 р. до протопопа о. Івана Мужиловського у його справі з
«нагорським попом» о. Филипом. З документа випливає, що о. Филип звернувся до київського воєводи зі
скаргою на неправомірні дії київського протопопа, який безпідставно відібрав у нього церкви і заборонив
проводити богослужіння. Згадується, що одну з церков (св. Миколи Десятинного) о. Мужиловський
передав попу Прокопу4.
З листа князя Костянтина Острозького також дізнаємося:
1. Князь назвав о. Івана Мужиловського протопопом «з владзы уряду моего воєводского». Отже,
князь знав, що в Києві з його подання сидить уніатський протопоп, але з тексту випливає, що лист
про надання йому протопопії князь так і не відкликав, і на момент розгляду справи цей лист з правової
точки зору був чинним.
2. О. Іван Мужиловський названий «попом матеребозьким». Отже, принаймні одна церква на
київському Подолі 1605 р. мала уніатського настоятеля.
3. Зі слів скаржника («нагорського попа» о. Филипа Офанасовича) випливає, що київські
священики брали під сумнів легітимність духовної влади о. Мужиловського. В документі написано,
що протопоп живе в Києві «..не будучы там жадным преложоным старшимъ над свєщенниками мhста
Києвского, толко живучи там с поданя нашого воєводского до ласки нашое за листом нашим аж до
сєго часу..»5 Однак, з тексту неясно, чи цей сумнів є результатом визнання унії о. Мужиловським після
призначення його на протопопський уряд.
Аналіз ситуації ускладнюється тією обставиною, що право юрисдикції над київським духовенством
о. Мужиловського як уніатського протопопа заперечує уніатський (sic!) священик о. Филип Офанасович
і апелює у цій справі до православного князя Костянтина Острозького. Втім, звернення о. Филипа до
посередництва київського воєводи (а не до митрополичого суду) з юридичної точки зору було цілком
правомірним. На той час Верхнє Місто разом з митрополичою Софійською слободою та «нагірними
церквами» було на деякий час захоплене київською замковою адміністрацією. Поки митрополит
Іпатій Потій доводив свої права в суді, реальна адміністративна та судова влада перебувала в руках
київського воєводи князя Костянтина Острозького. Не зрозуміло тільки, чому для вирішення цієї справи
князь Острозький позвав сторони до свого двірного (домініального) суду в Острозі, а не до київського
гродського, як мало бути за положеннями Литовського Статуту.
У 1599–1610 рр. суперечливою лишалася для уніатів ситуація з Києво-Печерською Лаврою.
Загальновідомо, що в цей період Печерська архімандрия послідовно трималася православія та
бойкотувала численні листи короля Сигізмунда ІІІ про підпорядкування її владі уніатського митрополита.
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Водночас, з квитації митрополита Іпатія Потія від 1603 р., виданої своєму київському намісникові,
випливає, що в 1600–1602 рр. печерські ченці платили йому данину1. Гучний скандал, який спалахнув
в Печерському монастирі 1608 р., також не сприяв єдності братії в умовах протистояння з уніатами.
Цього разу частина ченців звинуватила архімандрита о. Єлисея Плетенецького у розтраті монастирських
коштів і звернулася до короля з проханням надіслати свого представника, який би розібрався в ситуації і
захистив інтереси монастиря2. Не треба бути пророком, щоб передбачити, що подібне звернення зайвий
раз дасть підстави королю доручити уніатському митрополиту навести лад в православному монастирі.
І хоча спроба нав’язати Лаврі миротворця в особі о. Іпатія Потія в черговий раз провалилася, сам факт
звернення ченців до короля в подібних справах мав бути для православних тривожним знаком.
Висновок
В цілому перший етап становлення унії в Києві характеризується відносно спокійною
суспільно-релігійною ситуацією в місті та окремими успіхами уніатів. Хоча Києво-Печерська
Лавра з’єднання так і не прийняла, однак майже все Верхнє Місто (за винятком монастиря
св. Михайла Златоверхого) разом з кафедральним собором св. Софії та «нагірними церквами»
було під контролем уніатського митрополита. Понад те, на Подолі (Нижнє Місто) 1605 р. при
«Матеребозькій» церкві з подання князя Костянтина Острозького служив уніатський протопоп
о. Іван Мужиловський і ця обставина дає підстави припустити, що прихильників унії серед міщан
можна було зустріти і тут.

Другий етап
(1610 – 1618 рр.)
Призначення митрополичим намісником до Києва о. Антонія Грековича
На рубежі 1609-1610 рр. в суспільно-релігійному житті Речі Посполитої сталися визначні
події, які мали свій вплив також на ситуацію в Києві. Якраз в цей час Київський митрополит Іпатій
Потій зумів придушити антиунійні виступи православних в Білорусі і добитися передання під
свою юрисдикцію майже всіх храмів східного обряду у столиці Великого князівства Литовського
місті Вільні. На думку Михайла Грушевського, Іпатій Потій, заохочений цим успіхом, задумав
таким же чином зламати православну опозицію у канонічній столиці митрополії. З цією метою
він відправив до Києва свого намісника о. Антонія Грековича, який мав привести до послуху
уніатському митрополиту київське духовенство 3.
Успіхи уніатів у Вільно дійсно могли спонукати митрополита до вирішення проблем,
пов’язаних із ситуацією в Києві. В січні 1610 р. Іпатій Потій підписав два листи. Першим листом
о. Антоній Грекович призначався митрополичим намісником в Києві з наданням Видубицької
архімандриї, яка в той час була вакантною. Другий лист адресувався митрополичим підданим
Київської волості, яким доручалося забезпечити о. Грековича усім необхідним для життя. В цьому
листі згадувалося, що о. Антоній мав дбати як про духовні, так і маєткові справи церкви спільно
з теперішнім митрополичим урядником Хрушлинським4.
Отець Антоній Грекович прибув до Києва на м’ясопустну неділю 1610 р.5 і одразу опинився
в дуже скрутному становищі. Уніатські церкви в місті стояли спустошені та напівзруйновані, не
мали необхідного церковного начиння. В листі до митрополита Іпатія Потія від 14 березня 1610 р.
о. Грекович скаржився, що в соборі св. Софії з начиння не знайшов нічого, крім адамашкових
риз: «...если бым бы не позычал у ωтцовъ доминикановъ апаратовъ, немhлбым в чим служити
в недhлю зборную» 6. Ще в гіршому стані перебував монастир св. Михайла: «..црковъ теж
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выдубицкая упала, — писав далі о. Антоній, — еднак млглъ бы ωлтар веревянный прыбудововшы
еще служыт кгды быс сам мой млвий пан волости росказат рачыл дерева водою спустит с
Полеся»1.
Не в кращому стані перебували митрополичі маєтки та землі Видубицької архімандриї. У своєму
листі до митрополита о. Антоній змалював сумну картину економічного стану, в якому перебувала
Уніатська Церква на Київщині. Частину земель та маєтків привласнила собі місцева шляхта, а піддані
в маєтках, якими Церква ще володіла, не могли надати митрополичому наміснику утримання, оскільки
були розорені стаціями, які брали з них польські жовніри та запорозькі козаки. Отець Антоній писав,
що мало не жебрає хліба, і якби йому не надав допомогу ан Хрушлинський, то, напевне, мав би їхати з
Києва назад до митрополита2.
Антиунійні виступи киян в берзні 1610 р.
Але найбільше проблем мав о. Грекович з місцевим православним духовенством, над яким
його було поставлено протопопом. Уже в перші дні по приїзді до Києва між ним та православними
священиками виникло напруження, яке скоро переросло у відкритий конфлікт.
За версією о. Антонія, перебіг подій проходив за такою схемою. Щойно після прибуття до Києва
він намагався зустрітися з місцевим православним духовенством для переговорів. Однак православні
ухилилися від зустрічі, відклавши цю справу до першої неділі Великого Посту, очікуючи прибуття до міста
численних богомольців. Пізніше виявилося, що це був лише тактичний хід київських священиків, які із
самого початку не бажали вести жодних переговорів про визнання влади уніатського митрополита.
В свою чергу о. Антоній запідозрив з їх боку подвійну гру і, порадившись з Київським римокатолицьким єпископом, вирішив випередити події. Він через возного оголосив лист митрополита
Іпатія Потія про призначення його протопопом. «Пры котором — писав у своєму листі до митрополита
о. Антоній — злецилем ему (возному — прим. авт.) тые слова мовит же я працесий не бороню ведлугъ
стародавъного звычаю, вам ωтправоват толкож абы без турбаций и седиций была, ктому если же
ωтдадут послушенство его мл, и службу Божю служыт з ним посполу буду, а если бы не хотhли
ωтдат послушенства ино набоженства готового слуха[ти] не бороню..»3. Таким чином, о. Антоній ще
до подій, що мали місце в Києві соборної неділі, висловив повну лояльність київському православному
духовенству. Закликаючи визнати владу уніатського митрополита, він, водночас, заявив про відмову від
будь-яких втручань у проведення богослужіння у тих парафіях, які унії не приймуть.
Проте, подібне застереження не розрядило ситуації. У соборну неділю 7 березня 1610 р. возний
Павло Гуторович прибув до Пречистенської соборної церкви, де якраз правилася утреня, і офіційно
повідомив православне духовенство про призначення митрополитом Іпатієм Потієм о. Антонія Грековича
київським протопопом. На це православні священики рішуче відповіли: «..ωтца Антония за протопопу
не приймуємо послушенства своего єго мл ωтцу митрополиту и тому то протопопє єго мл ωтдават и
там на гору до Софейское церкви ити с процєсиями не хочемо..»4. Понад те, вони розгорнули енергійну
антиунійну агітацію серед киян, а також численних богомольців, попів та козаків, що прибули до Києва.
Їх переконували в тому, що о. Грекович приїхав до Києва, щоб перехрещувати людей «на вhру ляцкую»5.
Незважаючи на це, велика кількість людей все-таки прийшла до собору св. Софії, де о. Антоній розпочав
богослужіння. Тоді війт Яцко Балика з бурмістрами та православними священиками здійняли галас,
погрожуючи о. Грековичу розправою. Одночасно вони підіслали до церкви міщанина Івана,
«..который учынил розрух межы людми..»6. Прямо в храмі він оголосив, що скоро двері зачинять, а
всіх присутніх будуть «..у ляцкую вhру крестити..»7. Нерви у побожних людей не витримали, і більшість

1
Див.: Там само. Очевидно, митрополичі маєтки поблизу Києва не мали значних лісових угідь, інакше б
Грекович не просив митрополита сплавляти дерево аж з Полісся спеціально для зведення олтаря у монастирській
церкві.
2
Див.: док. № 39.
3
Там само.
4
Див.: док. № 40.
5
Див.: док. № 39, 41.
6
Там само.
7
Там само.
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з них покинула церкву. Заворушення у місті тривали також 8 та 9 березня. За свідченням о. Антонія,
запорозький козак Петро разом зі своїм товариством перестрівав його на вулицях і погрожував
розправою. Однак, далі погроз та лайки справа не пішла1.
Православні у своїх протестаціях подали іншу версію подій, яку некритично сприйняла більшість
російських та українських істориків. Першим скаргу на о. Грековича подав запорозький козак Григорій
Середа від імені всього козацького товариства. У своїй протестації від 10 березня 1610 р. він рішуче
відкинув усі звинувачення на адресу козаків, які висунув о. Антоній, і в свою чергу звинуватив його
самого у порушенні прав Православної Церкви2. Однак, у цьому документі мало знаходимо інформації
про конкретний перебіг подій 7-9 березня.
Більше про це писали у своїй протестації представники київського православного духовенства
та шляхти. Вони згадували, що митрополит Іпатій Потій за посередництвом своїх намісників і раніше
намагався схилити їх до унії. Що стосується новоприбулого уніатського намісника, то він, за свідченням
протестуючих, грубо порушив права Православної Церкви у першу неділю Великого Посту. Православні
священики свідчили, що цього дня за давнім звичаєм вони мали правити святкову літургію у соборі
св. Софії. Зійшлися на це богослужіння не тільки київське духовенство, але також попи з «околичных
далеких сторон»3. Саме тут о. Антоній показав їм лист митрополита Іпатія Потія про призначення його
київським протопопом. Він вимагав від православних священиків визнати свою духовну владу, а коли
дістав відмову, вдався до залякування і погроз на їх адресу. Насамкінець, о. Грекович заборонив проводити
богослужіння у соборі св. Софії та запечатав храм. Тоді православні священики, як личить смиренним
християнам, пішли на Поділ і відправили богослужіння у соборній Пречистенській церкві. Звинувачення
о. Антонія у провокуванні ними релігійних зворушень в місті православні священики у своїй протестації
рішуче заперечили4.
Тепер зробимо висновки. Київські події 7-9 березня 1610 р. подані у взаємопротилежних версіях.
За версією о. Грековича, виступи проти нього були спровоковані місцевим православним духовенством,
яке із самого початку поширювало про нього неправдиві чутки (про перспективу перехрещування киян
«у ляцьку віру»). Саме під впливом православних священиків була зроблена спроба зірвати літургію
у соборі св. Софії, а запорозькі козаки поргожували о. Антонію розправою. При цьому уніатський
протопоп із самого початку виявляв повну лояльність щодо православного духовенства Києва і обіцяв
не втручатися у справи тих парафій, які унії не приймуть.
Версія православного духовенства, шляхти та козаків Києва представляла події зовсім в іншій
інтерпретації. Порушником суспільного спокою в місті виступив сам о. Грекович, який примушував їх
до унії, погрожував різними карами за непослух митрополиту і, насамкінець, запечатав собор св. Софії
та не дозволив провадити там богослужіння. Отця Антонія названо «розстригою» і звинувачено у
неправдивих свідченнях.
Ключем до визначення об’єктивної картини подій може стати реляція возного Павла Гуторовича,
який не був безпосередньо втягнутий у конфлікт. Як вже згадувалося, він прибув до Пречистенської
церкви з листом про призначення нового протопопа в час, коли там правилася утреня. Якраз тут
київські священики прямо і недвозначно заявили, що не збираються йти з процесіями до Софійського
собору для спільного богослужіння з о. Грековичем і не визнають його духовної влади. За правилом
Східної Церкви утреня в першу неділю Великого Посту має служитися вранці, отже до початку літургії
у соборі св. Софії. Тому маловірогідним є припущення, що возний прибув до Пречистенської церкви
після описаного православними конфлікту з о. Грековичем. Це, в свою чергу, означає, що православне
духовенство ще до початку хрестного ходу (реального чи вигаданого — невідомо) до Софійського
собору знало про призначення митрополитом київського протопопа, який поставив перед ними вимогу
визнати його духовну владу. За таких обставин організатори православного хрестного ходу свідомо йшли
на конфлікт, оскільки добре знали, що Софійський собор знаходиться на землях київської уніатської
митрополії, а митрополичий намісник знаходиться саме там. Отже, якщо православне духовенство
дійсно організувало процесію до Софійського собору, то не для проведення літургії, а для її зриву.
Там само.
Див.: док. № 42.
3
Акты ЮЗР. — Т. ІІ — СПб., 1865. — С. 61.
4
Акты ЮЗР. — Т. ІІ — СПб., 1865. — С. 61.
1
2
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Варто також пам’ятати, що свою протестацію православні священики подали на 16 днів пізніше
скарги на них о. Антонія Грековича. Очевидно, представники київського духовенства добре розуміли,
що їхні дії 7-9 березня 1610 р. з позицій чинного в той час права були далеко не бездоганні. Адже, як
було сказано вище, Софійський собор знаходився на митрополичих землях, і будь-яка спроба провести
в ньому богослужіння без санкції митрополичого намісника могла бути прирівнена до захоплення
храму. В цій ситуації запечатання церкви о. Грековичем (навіть, якщо цей факт дійсно мав місце) був
з юридичної точки зору цілком правомірним. Зрозуміло, що для сформулювання зваженої версії тих
подій православному духовенству потрібен був деякий час.
В цьому контексті свідчення возного фактично підкріплює версію о. Грековича про події у Києві,
викладену у його листі до митрополита та у протестації до гродського суду. Тому автор цієї статті
схильний визнати правдоподібним перебіг київських релігійних заворушень саме за даними уніатського
протопопа. Цілком можливо, що православні священики щиро вірили у такі жахи, як «перехрещування»,
і не довіряли запевненням о. Антонія про свою лояльність до них в разі, якщо вони не будуть провокувати
виступи в місті. Тут православне духовенство можна зрозуміти: свіжими ще були у пам’яті віленські
події 1609 р., коли після замаху на митрополита Іпатія Потія майже всі церкви м.Вільни були відібрані
у православних та передані уніатам. Поява у Києві митрополичого намісника цілком могла викликати у
них побоювання, що «віленський сценарій» може повторитися в Києві. Саме тому православні вдалися
до запобіжних заходів: не чекаючи реальних кроків о. Грековича, спрямованих на захоплення церков,
вони спровокували релігійні виступи в місті та подали до гродського суду неправдиві свідчення про
перебіг подій, пов’язаний з ними.
Перший замах на о. Антонія Грековича
Подіями Соборної Неділі 1610 р. не вичерпалося релігійне протистояння київської уніатської
адміністрації з православними. 20 серпня 1610 р. уніатський митрополит Іпатій Потій вніс до актових
книг Володимирського гродського суду протестацію на православне духовенство та міщан Києва.
Одночасно було внесено до запису лист запорозького гетьмана Григорія Тискиневича до київського
підвоєводи Михайла Мишки-Холоневського, в якому він, обурюючись порушенням прав Православної
Церкви о. Антонієм Грековичем, з козацькою прямотою сповіщав про намір його «як пса убити..»1. І
треба сказати, що погрози запорозького гетьмана не були порожніми словами. Про це свідчить позов
православному духовенству та міщанам до Королівського задворного суду від 7 вересня 1611 р.2. Їм
інкримінувалися не тільки події Соборної Неділі 1610 р., але також організяція замаху на митрополичого
намісника, який стався через деякий час після цих подій. Як випливає з королівського позову, саме за
їх намовою один із запорозьких козаків пробрався на територію Видубицького монастиря і, побачивши
там о. Антонія, вистрілив в нього з пулгака, але не влучив. Перезарядивши зброю, козак приготувався
до другого пострілу, але, побачивши за собою погоню (ймовірно, його намагалися схопити слуги
о. Грековича або монастирські піддані), змушений був тікати лісом до Дніпра3.
Уніатська Церква в Києві, її взаємини з православними та королівською владою
Невдалий замах на митрополичого намісника у Видубицькому монастирі був останнім гучним
антиунійним виступом православних в часі релігійних заворушень 1610–1611 рр. Після цього
конфесійна напруга в Києві на деякий час послабилася. Після подій Соборної Неділі 1610 р. о. Антоній
Грекович вже не намагався добитися від православного духовенства визнання своєї духовної влади.
Його протестації на священиків та міщан Києва мали чисто декларативний характер: позови до судів
православні відкрито ігнорували, а місцева державна влада не мала ні сил, ні бажання для проведення
слідства та покарання винних. Характерним в цьому плані виглядає ситуація з перебуванням 1612 р.
в Києві Софійського православного митрополита, який відкрито освячував церкви та висвячував
нових священиків. Протестація з цього приводу митрополита Іпатія Потія та рішення Люблінського
Грибуналу, який прийняв сторону уніатів, лишилися без наслідків4. Понад те, збереглися згадки, що
київський воєвода Станіслав Жолкевський всіляко шкодив поширенню унії на Київщині. В результаті,

АЗР. — Т. VІ. — СПб., 1851. — С. 66.
Див.: док. № 44.
3
Див.: док. № 44.
4
Див.: АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 411-413.
1
2
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за скаргою митрополита Іпатія Потія король Сигізмунд ІІІ 15 вересня 1612 р. видав лист київському
воєводі з рішучою вимогою припинити втручання в юрисдикцію уніатського митрополита на території
Київської архієпископії1.
Втім, напади на Видубицький монастир, який слугував за резиденцію уніатського намісника
в Києві, тривали і після замаху на Антонія Грековича. Найбільший резонанс мали напади, вчинені
підданими Києво-Печерського монастиря 10-12 серпня 1612 р. Однак, релігійний аспект в даних
конфліктах не прослідковується: документи свідчать, що в його основі лежали давні суперечки між
видубицькими та печерськими архімандритами за земельні володіння2.
Візитація Києва митрополитом Йосифом Рутським 1614 р. Питання про відвідини КиєвоПечерської Лаври св. Йосафатом Кунцевичем
Небезпека загострення релігійної ситуації в Києві на грунті протистояння уніатів і православних
намітилася 1614 р. Якраз тоді новий уніатський митрополит Йосиф Рутський проводив візитацію
єпархій Київської митрополії, яку він обійняв щойно по смерті Іпатія Потія. Відвідавши незадовго
перед тим Холмщину та Волинь, Рутський в грудні 1614 р. прибув до Києва. На жаль, ми маємо обмаль
фактичного матеріалу про перше перебування тут митрополита Йосифа. Тому важко відділити реальні
події грудня 1614 р. від пізніших уніатських легенд, пов’язаних з Києвом та київськими мучениками.
Отже, на початку грудня 1614 р. митрополит Йосиф Рутський прибув до Києва, сподіваючись
на підтримку деяких сенаторів, які мали тут перебувати і до яких він мав рекомендаційні листи від
канцлера Лева Сапєги. Однак, жодного з них в місті не виявилося. Навіть київський римо-католицький
біскуп на той час виїхав до Острога. Це значно ускладнило місію Рутського.
В самому Києві духовенство та впливові світські особи поставилися до приїзду митрополита
неоднозначно. Впродовж тижня точилися суперечки на тему доцільністі офіційної зустрічі уніатського
митрополита. За його власним свідченням, «соборні попи» та члени магістрату висловилися за
таку зустріч, однак проти цього рішуче виступили представники Києво-Печерського монастиря, які
домоглися бойкотування візитації Рутського. В результаті, митрополита зустрічало тільки кілька попів
із сіл, що знаходилися поблизу Києва. Очевидно, це були священики з митрополичих маєтностей. В
час перебування митрополита в Києві всі православні монастирі були замкнені та взяті під охорону, а
Києво-Печерський монастир до того ж мав готові до бою гармати.
На відміну від подій 1610 р., в часі першого перебування митрополита в Києві серед місцевих
жителів не спостерігалося масових антиунійних настроїв. Йосиф Рутський свідчив, що за час перебування
в місті він чотири рази служив літургію в соборі св. Софії, на які збиралася велика кількість киян. Згадував
митрополит також про прихильне ставлення до нього простого народу, в зв’язку з чим зазначив: «..zaraz
poznalismy, ze pospolstwo wszytko bylo po nas»3. Мав Рутський прихильників також серед частини київського
духовенства, міської та державної адміністрації. В листі до канцлера Лева Сапєги митрополит писав, що
незадовго до від’їзду «..iuz mie sie ukazowac poczali duchowni, y radni bych byl mogl dluzej pomieszkac,
mialbym nadzieie, w P. Bogu wszytko do dobrego konca przywrocic..»4. Понад те, київський підвоєвода, хоч
і був православним, висловив готовність передати під владу уніатського митрополита всі православні
церкви Києва і, якщо буде необхідно, застосувати для цього силу. Дізнавшись про це, православні
священики міста надіслали Рутському лист, в якому заявили, що готові зректися своїх парафій, але не
визнають його духовної влади. З огляду на це митрополит відмовився від послуг підвоєводи, оскільки не
мав священиків, яких міг би призначити на вакантні парафії. Лишатися в Києві на дальший час, як радили
йому деякі духовні та світські особи, митрополит не міг — він поспішав на сейм. Тому, владнавши деякі
маєткові справи, Рутський у другій половині грудня 1614 р. залишив Київ і виїхав до Львова.
З візитацією Києва пов’язаний давній уніатський переказ про відвідини цього міста св. Йосафатом
Кунцевичем, який на той час був архімандритом Віленського монастиря св. Трійці. Переказ цей виник
у XVII ст. та давно став хрестоматійним. Роль св. Йосафата у київських подіях 1614 р. присутня в усіх
дослідженнях про його життя та діяльність, тому вважатимемо за доцільне подати його повністю:

Див.: док. № 46.
Див.: док. № 49.
3
Див.: док. № 58.
4
Там само.
1
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«Як лише прибули до Києва, таки того самого дня пішов до печерського монастиря. Дарма, що
стримував його Рутський, лякаючись за життя Йосафата, бо знав добре, якою ненавистю горіли до
Йосафата монахи Печерської Лаври.
Коли наблизився до монастиря, зустрівся з монахом Курцевичем, вихідцем із княжої української
родини, в момент, коли той із слугами і псами вибрався на лови. Як довідався, що перед ним Йосафат,
почав його зневажати, називаючи зрадником вітчизни й Церкви, зводником душ, а навіть в приступі злості
погрожував йому смертю. Спокій святих перемагає звичайно людей із непобореними пристрастями.
Так сталося і тут. На ті образливі слова відповів св. Йосафат спокійно: «Я люблю спокій, приходжу не зі
злими намірами, але як гість, хотячи відвідати братію й розмовитися з ними. Дивно мені, що я досі ніде
не вичитав у правилах св. Василія, щоб монахам вільно було ходити на лови». Й дивна річ, ці прості,
щирі слова й лагідне нагадування змінило Курцевича, бо, засоромленого, пустив його до монастиря.
Коли св. Йосафат повідомив ігумена про своє прибуття, той наказав задзвонити у монастирській
дзвінок, щоби монахи зійшлися до трапези й оглядали душехвата, чого так давно собі бажали.
За хвилину близько 100 монахів збіглося до трапези. Як лише св. Йосафат показався в трапезі, зі
всіх боків посипалися крики: «Нашо ти прийшов сюди? Чи може хочеш звести нас? Не надійся,
що з нами так тобі вдасться, як із іншими!» Сто монахів відразу виявило злість св. Йосафатові,
деякі хотіли його бити, а інші — втопити в Дніпрі. св. Йосафат хотів щось промовити, але йому
не дали. Коли на просьбу Йосафата ігумен сказав їм заспокоїтися, св. Йосафат, поклонившись
їм, сказав: «Я прийшов сюди, щоби побачити це місце, славне старинністю та віддати честь св.
мощам, які тут знаходяться, а заразом, щоби потішитися численним збором монахів. Не думав
зробити вам зло, бо приходжу сам один, без товариша; приходжу лише, щоб вам побажати добра.
Радо залишуся з вами, коли мені покажете дорогу правди з науки св. Письма, св. Отців і інших
літургійних книг».
Обеззброєні лагідними словами св. Йосафата, монахи замовкли, а ігумен просив його на
обід, та св. Йосафат подякував відмовляючись, що недавно їв у місті, а попросив Богослужебні
книги. Коли мав книжки перед собою, почав їм доказувати потребу церковної єдності, пригадав
їм із історії, що Україна хрестилася, коли грецька Церква була злучена з римською, що київські
митрополити найдовше трималися єдності, а наприкінці сказав таке: «Як хто-небудь із вас доведе
мені, що все те, що я говорю, є неправдою, охоче залишуся з вами».
Дивувалися монахи, чуючи стільки свідоцтв проти себе із своїх власних книг, які щоденно
вживали й говорили один до одного: «Недарма називають його душехватом, уміє він захопити
людей солодкими словами». Та ні один із них не відважився заперечити словам св. Йосафата. Усі
глибоко задумалися. Цей зненавиджений душехват знайшов у них повагу, бо попрощавшись мов
із братами, пішов з монастиря в товаристві кількох монахів, які відпровадили його з належною
пошаною до будинку, де чекав його нетерпеливо митрополит. Здивувався Рутський, побачивши
св. Йосафата живого й здорового, а ше й до того в товаристві монахів, бо він переживав, що
св. Йосафат не вийде живий із Печерської Лаври, цього гнізда затятої схизми. В Києві удалося
ще св. Йосафатові навернути одного радника Батилію й двох священиків до з’єднання; пізніше ці
священики своєю кров’ю засвідчили правдиве прив’язання до св. з’єднання» 1.
На жаль, цей зворушливий епізод з пастирської діяльності св. Йосафата Кунцевича не
знайшов поки що підтвердження в історичних документах. В листі митрополита Йосифа Рутського
до канцлера Лева Сапєги немає згадки про його участь у цій візитації. Митрополит писав про
дрібніші події, які мали місце в часі перебування у Києві, і наводив їх як доказ прихильності до унії
простого народу. Але він ні словом не згадує про успішні дискусії св. Йосафата з православними
ченцями в стінах Києво-Печерського монастиря. Слід пам’ятати, що за свідченням Рутського
київські монастирі в часі його перебування в місті були замкнені та взяті під варту, а монастир
Печерський до того ж мав готові до бою гармати. Якби за таких обставин св. Йосафат всетаки побував в монастирі, то навряд чи митрополит не згадав би про це серед інших дрібніших
повідомлень щодо релігійної ситуації в Києві. Варто згадати, що через 10 років після київської

Козаневич Є. Життя святого великомученика Йосафата чину Св. Василія В., архієпископа Полоцького. —
Л., 1994. — С. 63-65.
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візитації, коли св. Йосафата вже не було в живих, митрополит Рутський написав першу його
біографію, в якій, на жаль, відсутній цей яскравий київський сюжет його пастирської діяльності1.
Хоча у нас досі немає переконливих підтверджень переказу про проповідь св. Йосафата у КиєвоПечерському монастирі, однак було б помилкою повністю заперечувати факт його перебування в Києві
1614 р. Беручи до уваги, що митрополит Йосиф Рутський був близьким другом св. Йосафата, цілком
логічно було б припустити, що першу візитацію єпархій Київської митрополії вони могли відбувати
разом. На нашу думку, вірогідною може бути версія, що св. Йосафат все-таки був в Києві, проповідував
тут і, можливо, мав реальні суперечки з печерськими ченцями, в тому числі з князем Курцевичем.
Після мученицької смерті св. Йосафата, коли серед уніатських вірних почав поширюватися його культ,
релігійна традиція об’єднала розрізнені київські епізоди його діяльності в одну яскраву сюжетну
лінію, серцевиною якої була проповідь у Печерському монастирі. Проте, це тільки гіпотеза. Маємо
надію, що в архівах та бібліотеках Литви, де зберігаються документи з історії Віленського монастиря
св. Трійці, будуть нарешті знайдені ті з них, які дадуть можливість чіткіше прослідкувати життєвий
шлях св. Йосафата взагалі, та його київський епізод зокрема.
Отже, перша візитація Києва митрополитом Рутським в грудні 1614 р. не мала відчутних наслідків.
Православні священики в черговий раз не визнали унії і розстановка конфесійних сил в місті лишилася
незмінною. Водночас, київські події показали, що одностайного спротиву від киян та духовенства уніати
не зазнали: «соборні попи» погоджувалися на зустріч з митрополитом, київський підвоєвода пропонував
своє сприяння у справі передачі уніатам православних церков, а літургії, які проводив Йосиф Рутський
у соборі св. Софії, збирали велику кількість віруючих. Проте, ці сприятливі для поширення з’єднання
обставини уніати не використали.
Висновок
Таким чином, 1610–1618 рр. ознаменувалися першими відкритими виступами киян проти духовної
влади уніатського митрополита та його намісника в особі о. Антонія Грековича. Характерно, що ці
виступи проходили за участю запорозьких козаків та з відома козацького гетьмана Тискиневича. Виступи
ці мали локальний характер, і в 1612–1617 рр. в Києві спостерігалася відносна стабілізація суспільнорелігійної ситуації. Понад те, візитація Києва митпрополитом Йосифом Рутським засвідчила, що
ситуація в місті мала ряд сприятливих факторів для поширення тут унії, якими з’єднані так і не
скористалися.

Третій етап

(1618–1636 рр.)
Вбивство о. Антонія Грековича, його наслідки. Початок наступу православних проти Уніатської
Церкви.
О першій годині ночі 23 лютого 1618 р. кілька десятків запорозьких козаків несподівано вдерлися до
Видубицького монастиря. Ігумена Антонія Грековича, котрий якраз відпочивав, схопили і, притягнувши
до Дніпра, втопили в ополонці. Цей факт загальновизнаний усіма дослідниками, які торкалися історії
унії в Києві. Уніати до цього додають, що о. Грекович намагався вибратися з крижаної води, але козаки
ударами шабель відтяли йому пальці рук, після чого він назавжди зник під холодними дніпровськими
хвилями. Як монастирське, так і особисте майно Видубицького ігумена було пограбоване.
Досі лишається нез’ясованим питання про безпосередні причини, які спонукали запорозьких
козаків замордувати о. Грековича. Київський літопис лаконічно пояснює ці події його спробою зайняти
Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві2. На наш погляд, ця версія є маловірогідною. Вже
згадувалося, що після подій 1610 р. о. Грекович не вдавався до спроб підкорити своїй духовній владі
православне духовенство Києва. Крім того, заволодіти Михайлівським монастирем, який мав численну
братію та богомольців, нечисленними силами київських уніатів за відсутності підтримки місцевої влади
було неможливо навіть теоретично.
Уніатський митрополит Йосиф Рутський у своїй протестації до Люблінського трибуналу також
подає небагато інформації про київські події 23 лютого 1618 р. Він стверджує, що о. Антоній за його
дорученням їздив на розслідування якоїсь справи до Овруча, яка підлягала юрисдикції духовного суду.
1
Біографію cв. Йосафата Кунцевича, написану митрополитом Рутським, див.: у виданні: MUH. —
Vol. IX–X. — Romae, 1971. — P. 386-396.
2
Див.: Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси. К., 1888. — С. 85.
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З Овруча до Видубицького монастиря о. Грекович повернувся 22 лютого, а вже наступного дня (вночі
проти 23 лютого) він загинув від рук козаків. Митрополит висловив переконання, що цей безбожний
вчинок козаки вчинили за намовою київського духовенства та з відома місцевої шляхти1.
Автор статті про уніатський період історії Видубицького монастиря о. Павло Троцький писав про
загибель о. Грековича досить плутано та суперечливо. Його думки з цього приводу хаотично розкидані
на кількох сторінках. Спробуємо розглянути їх у логічній послідовності.
Фактично о. Павло Троцький виправдав розправу, яку вчинили над о. Антонієм запорозькі козаки.
Уніатський намісник, на думку автора, «..вывел из терпения православных»2, «..за свою ревность не по
разуму получил достойное возмездие»3 і т.п. Чим же вивів з терпіння православних о. Антоній Грекович?
Виявляється, видубицький ігумен їх ненавидів. Єдиний доказ, який він наводить — о. Антоній заборонив
своїм орендарям передавати маєтки Видубицького монастиря православним козакам. Але в даному
разі о. Павло Троцький явно лукавить. Він добре попрацював з документами архіву Видубицького
монастиря і не міг не знати, що о. Антоній у спокійні часи мав жваві ділові стосунки з православними,
в тому числі з підданими Києво-Печерської Лаври. Що стосується козаків, то вони в більшості випадків
були людьми неосілими. Отже, мати з ними якісь економічні угоди дійсно було ризиковано з практичної
точки зору. Тому вбачати ненависть до православних у відмові ділового співробітництва з козаками
просто нелогічно.
Водночас, о. Павло Троцький вбачав (і не безпідставно), що причину смерті Видубицького ігумена
слід шукати не в якихось конкретних подіях, які мали місце в Києві, а в тій загальній суспільно-релігійній
атмосфері, яка склалася навколо православно-уніатських стосунків. Автор на двох сторінках пише про
величезну роль Києва в духовному та релігійному житті православних і підводить читачів своєї статті до
висновку: сам факт появи тут «зрадників-уніатів» був цілком достатнім приводом до роздратування киян,
яке і вилилося у жорстоке вбивство видубицького ігумена4.
Припущення о. Павла Троцького слушне, однак, на наш погляд, не слід забувати також про
специфіку суспільно-політичної ситуації, яка склалася на Київщині у другому десятилітті XVII ст. Саме
в цей період стрімко зростає сила і вплив української козаччини. Козацькі рухи охоплюють широкі
кола українського населення, козацькі загони господарюють по всьому Київському воєводству, значна
кількість їх не визнавала ніякої влади, крім влади своїх отаманів. Незадовго до загибелі о. Грековича
гетьман Станіслав Жолкевський з цього приводу писав: «Назбиралося того гультяйства так, що
трудно дістати хлопа-наємника: все що живе йде до тої наволочи на своєвільство»5. Факт поширення
в Україні численних «козацьких» загонів, які, прикриваючись королівською службою, займалися
звичайнісінькім розбоєм, підтверджує також Михайло Грушевський6. За таких обставин невеликій
групі релігійних фанатиків неважко було підбити на розправу з Видубицьким ігуменом один з таких
свавільних «козацьких» загонів. Тому перекладати відповідальність за смерть о. Антонія Грековича на
все київське міщанство, яке його начебто «ненавиділо» (як пропонує о. Павло Троцький), здається нам
передчасним.
Митрополит Йосиф Рутський не обмежився одними лише протестаціями про вбивство о. Антонія
Грековича. Незабаром він наклав на місто Київ інтердикт, але православне київське духовенство
напевно його просто проігнорувало7. Можливо, саме за поданням митрополита король Сигізмунд ІІІ
прийняв рішення про передання справи о. Антонія Грековича королівській комісії. В зв’язку з цим 10
липня 1618 р. король надіслав запорозькому гетьманові та всім козакам листа, в якому вимагав видати
вбивць о. Антонія Грековича8. На жаль, у нас поки що нема жодних відомостей про діяльність комісії із
розслідування вбивства видубицького ігумена. Невідомо навіть, чи розпочала вона роботу 1618 р. Адже
в липні наступного 1619 р. король Сигізмунд ІІІ знову надіслав листи до Київського римо-католицького
єпископа та посадових осіб Київського воєводства із закликом надати сприяння роботі королівської
Див.: ВЗР. — 1864/65. — Т. ІІ. — грудень. — С. 24-26.
Див.: ВЗР. — 1865/66. Кн. ІХ. — Т. ІІІ. — С. 173.
3
Див.: ВЗР. — 1865/66. Кн. ІХ. — Т. ІІІ. — С. 172.
4
ВЗР. — 1865/66. Кн. ІХ. — Т. ІІІ. — С. 166.
5
Грушевський М.С. Історія України-Руси. — Т. VII. — K., 1995. — C. 361.
6
Грушевський М.С. Історія України-Руси. — Т. VII. — K., 1995. — C. 374-375.
7
Див.: док. № 66.
8
Див.: док. № 67.
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комісії. Як і очікувалося, справа зайшла в глухий кут — ні вбивць, ні замовників вбивства викрито не
було.
Загибель Видубицького ігумена о. Антонія Грековича поклала початок серії терористичних актів
супроти уніатського духовенства та представників митрополичої адміністрації. Скоро після смерті
о. Грековича сталася нова трагедія: від рук козаків загинув шляхтич Околинський, якого митрополит
Йосиф Рутський прислав для збору податків з церковних маєтків. У першому томі «Истории Киева» цей
факт знайшов лаконічне пояснення: «Бесчинства и издевательства Околинского вызвали возмущения
киевских мещан, которые отказались платить налог и убили шляхтича»1. В чому конкретно проявилися
«безчинства» та «издевательства» пана Околинського, за які він заслужив смерть, автори нарису, на
жаль, не уточнили.
За версією уніатської сторони, пан Околинський загинув від рук козаків з відома війта Федора
Ходики та інших членів Київського магістрату. Сам митрополит Йосиф Рутський свідчив, що його
слугу схопили, вивезли в Дике Поле та прикували там до гармати. Він вважав, що до розправи над
ним було причетне новозасноване Київське братство2. Однак, як і у випадку зі справою о. Антонія
Грековича, розслідування вбивства пана Околинського якщо і було розпочате, то скоро зайшло в глухий
кут і лишилося без наслідків.
Розправа над паном Околинським не була останнім терактом православних проти київських
уніатів трагічного 1618 р. В інструкції митрополита Йосифа Рутського про способи введення унії в
Києві згадувалося про зникнення безвісти єдиного в цьому місті уніатського попа, якого схопили і
невідомо куди поділи3. Хоча митрополит не назвав імені зниклого київського попа, однак події 1618 р.
дають можливість припустити, що ним був настоятель «нагірних» київських церков о. Іван Юзефович.
13 серпня 1618 р. він вніс до актових книг Житомирського гродського суду протестацію на незаконні
дії київського підвоєводи Михайла Мишки-Холоневського, який безпідставно відібрав у нього церковні
маєтки та покликав до суду у якійсь справі з настоятелем Рождественської церкви в Києві о. Климом.
Коли ж о. Юзефович відмовився стати до суду, слуги підвоєводи пограбували його оселю, а його самого
схопили і намагалися спровадити до замкової в’язниці. Лише випадково священику вдалося втекти
з-під варти4. Можливо, ці події і лежали в основі згадки митрополита про зниклого безвісти уніатського
попа.
Розправа над Антонієм Грековичем та паном Околинським поклала початок силовому тиску
православного духовенства Києва супроти місцевої уніатської адміністрації. Антиунійні виступи
набували відверто терористичних форм і мали на меті якщо не повну ліквідацію Уніатської Церкви на
Київщині, то принаймні зведення до мінімуму її впливу. З правової точки зору методи релігійної боротьби
православних Києва були абсолютно незаконними і розглядалися уніатами та королівською владою як
кримінальні злочини. Однак, за непримиренною православною опозицією в Києві стояли запорозькі
козаки, які не тільки підтримували її жорсткий антиунійний курс, але й самі стали головними виконавцями
екзекуцій над київськими уніатами. Оскільки уряд Речі Посполитої мусив рахуватися з козаками як з
реальною військовою силою, київське православне духовенство під захистом запорожців відчувало себе
досить впевнено. Як уже зазначалося, вбивства уніатів, які мали місце 1618 р. в Києві, повністю зійшли
з рук їх організаторам — винних не знайшли, до відповідальності нікого не притягнули. Можливо,
саме ця обставина, а також невпинне зростання ролі українських козаків у внутрішньому житті Речі
Посполитої, підштовхнули київське православне духовенство до акту відновлення православної ієрархії
восени 1620 р. Після цієї події Київ став фактичною столицею відновленої православної митрополії,
незважаючи на те, що кафедра св. Софії продовжувала перебувати в руках уніатів. Це означало, що
справа поширення з’єднання на Київщині максимально ускладнювалася, і могла реалізуватися лише за
умови ліквідації православної митрополії.
Ця обставина вплинула на подальший розвиток релігійної ситуації в Києві. Незабаром після
подій 1618 р. спостерігалося значне пожвавлення інтересу уніатської ієрархії до релігійної ситуації в
Києві. На наш погляд, цей факт можна пояснити такими обставинами:

История Киева. — Т. 1. — К., 1982. — С. 289.
Див.: ВЗР. — Вильна, 1865/66. — Кн. ІХ. — Т. ІІІ. — С. 173-174.
3
Див.: ВЗР. — Вильна, 1865/66. — Кн. ІХ. — Т. ІІІ. — С. 173-174.
4
Див.: АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 456-458.
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1. Загибель о. Грековича та пана Околинського наочно продемонструвала, що київська православна
опозиція у протистоянні з уніатами перестала обмежуватися легальними методами боротьби і впевнено
переходить до тактики індивідуального терору. Для уніатів стала очевидною необхідність вжити заходи
для скріплення своїх позицій в Києві, інакше вони ризикували повністю втратити і без того слабкий
контроль над ситуацією в місті.
2. На кінець другого десятиліття XVII ст. Уніатська Церква переживала час духовного піднесення.
Це було пов’язано із завершенням реформації з’єднаного чернецтва, яке остаточно завершилося
на початку 20-х рр. Але уже в часі роботи першої василіанської капітули (1617 р.) Уніатська Церква
отримала перші кадри зреформованих ченців-василіан, готових до активної пастирської, освітньої,
проповідницької та місійної діяльності. Уніати почали підготовку до заснування нових монастирів
та шкіл (в тому числі і в Києві), які мали стати осередками поширення з’єднання на українських та
білоруських землях.
Інструкція митрополита Йосифа Рутського про введення унії в Києві
Саме за таких обставин (близько 1618–1619 рр.), митрополит Йосиф Рутський склав інструкцію,
в якій було викладено основні заходи, які слід було вжити для скріплення позицій Уніатської Церкви на
Київщині. Найважливіші позиції цього проекту були такі:
1. Необхідно призначити до Києва окремого єпископа-вікарія, який би постійно проживав в місті,
опікувався місцевими уніатами та запобігав заходам, шкідливим для унії.
2. При соборі св. Софії мав бути заснований василіанський монастир зі школою. На цю василіанську
місію митрополит покладав особливі надії.
3. Остаточний успіх унії в Києві можливий тільки за умови ліквідації місцевого православного
братства. Митрополит був переконаний, що саме Київське братство було причетне до нещодавніх
терактів проти уніатів.
В інструкції зазначалося, що практичні заходи щодо впровадження з’єднання в місті можливі
лише за допомоги київського підвоєводи. Останній для цього має бути католиком, а не православним
чи протестантом1.
На жаль, ми поки що не маємо додаткових відомостей про заходи, які були проведені
митрополитом з метою практичної реалізації вказаних планів. Очевидно, несприятлива для уніатів
зміна розстановки суспільно-політичних сил в Києві після відновлення православної ієрархії, а також
загальне ускладнення суспільно-релігійної ситуації в Речі Посполитій в зв’язку з подіями Хотинської
війни, змусила митрополита Рутського на деякий час відкласти реалізацію свого київського проекту.
Спроба заснування василіанського монастиря при соборі св. Софії. «Трахтемирівські
ісповідники»
Спроба реалізації планів Рутського щодо Києва була зроблена пізніше і мала трагічні для уніатів
наслідки. При цьому, події вересня 1622 р. лишаються найменш дослідженими з числа складних і
суперечливих стосунків уніатів та православних Києва першої третини XVII ст. Сюжет цей досі не
знайшов детальних коментарів в науковій літературі. З цього приводу можна знайти тільки короткі
згадки, вилучені з контексту загальної історичної ситуації. Так, у першому томі «Истории Киева» про
згадані події написано: «Негодующая толпа городских ремесленников, работных людей промыслов,
мелких торговцев ворвались в Софийский собор, находившийся в то время в руках униатов: нескольких
наиболее ненавистных священнослужителей убили на месте, других вывезли в Трахтемиров и казнили»2.
Про причини такого гучного виступу не написано нічого, є лише натяк на якісь соціальні протиріччя в
місті. В даній статті ми зробимо спробу без претензії на вичерпність змоделювати розвиток подій, які
мали місце в Києві восени 1622 р. За браком документів ми змушені будемо спиратися переважно на
уніатські джерела, піддаючи їх критичному аналізу.

Див.: ВЗР. — Вильна, 1865/66 — Кн. ІХ. — Т. ІІІ. — С. 173-174.
История Киева. — Т. 1. — К., 1982. — С. 289. Автор цієї статті вважає за необхідне стати на захист гідності
православних міщан Києва. Про факти такого жахливого святотатства як вбивство священика прямо в церкві
досі вірогідних відомостей немає. Взагалі, уніатських священнослужителів православні, як правило, вбивали за
стінами храмів. Винятком може бути лише доля ченця-василіанина о. Антонія Будкевича, вбитого біля олтаря в
одній із церков Перемиської єпархії. Див.: AOSBM. LE. — Vol. II. — Romae, 1972. — P. 304.
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Отже, намір заснувати в Києві василіанський монастир зі школою, який став би головним осередком
поширення унії, митрополит висловив задовго до розглянутих подій. Однак, за його власним свідченням,
василіанська місія, яка мала заснувати монастир при кафедральному соборі св. Софії, в Києві була
сформована лише влітку 1622 р. До її складу входило четверо ченців: о. Олександр Школдицький (настоятель
новозаснованого монастиря), о. Ігнатій Шопорович, брати Кирило та Гедеон. Крім того, митрополит Рутський
згадував, що з василіанами було також троє світських священиків1. Прибули вони до Києва, очевидно, в
серпні 1622 р. Місія була забезпечена церковним начинням, провізією на рік, а також грішми, які мали
бути скеровані на будівництво монастиря при митрополичому соборі св. Софії. Василіани вичистили та
прикрасили занедбаний собор і стали готуватися до свята Різдва Богородиці (21 вересня).
Однак, в день свята вони встигли відслужити тільки вечірню (20 вересня) та утреню (21 вересня).
Щойно після закінчення утрені козаки разом з великим натовпом православних вірних, підбурені
митрополитом Йовом Борецьким, кинулися до Софійського собору. Озброєна юрба вдерлася до храму в
той час, коли василіани правили літургію. Ченців схопили, витягли із собору і, провівши під вартою через
усе місто, ув’язнили. Все монастирське майно та церковне начиння було пограбоване. Вночі василіан
посадили в човен і відправили на Запоріжжя до гори св. Миколая. Пізніше Холмський єпископ Яків Суша
у своєму творі «De laboribus unitorum» писав, що софійських василіан відвезли до козацького монастиря
у Трахтемирові, де вони провели в ув’язненні півроку. Лише особисте втручання короля Сигізмунда ІІІ
врятувало василіан, яких кінець-кінцем звільнили з-під варти. Проте, повернутися до Києва вони вже не
змогли і були відправлені митрополитом Рутським до інших монастирів у спокійніші єпархії. Цікаво, що в
числі трахтемирівських ісповідників єпископ Суша згадує лише двох василіан: о. Олександра Школдицького
та о. Ігнатія Шопоровича. Крім них, в ув’язненні перебували клірик Яків Косовицький та світський чоловік
пан Матей. Про долю братів Кирила та Гедеона певних відомостей не лишилося2.
П. Жукович в одному зі своїх досліджень зазначав, що козаки звільнили василіан за умовою
«..чтобы ни один униат никогда не смел показываться в Киеве и в киевском воеводстве»3. Один із ченців
(о. Ігнатій Шопорович4) після звільнення не бажав йти з Києва і тільки за наказом свого старшого
(о. Олександра Школдицького) залишив місто. За даними П. Жуковича монастирську бібліотеку та
церковне начиння уніати на деякий час відвезли на зберігання до Овруча5.
Розгром василіанського монастиря при соборі св. Софії супроводжувався також спустошенням
та захопленням маєтків уніатської митрополії в Київському воєводстві. 20 січня 1623 р. намісник
уніатського митрополита в Києві пан Вацлав Садковський подав до Київського гродського суду
протестацію на протиправні дії ігумена православного монастиря св. Кирила о. Кипріана Лабуцького.
З документа випливає, що у вересні 1622 р., в час, коли Військо Запорозьке захопило в полон всіх
софійських ченців, кирилівський ігумен наслав на землі Бабинецького митрополичого маєтку козаків та
ченців свого монастиря. Останні повидирали борті та захопили митрополичі землі на милю вглиб маєтку.
Факт розорення земель підтвердив возний, який особисто виїхав на місце події та опитав митрополичих
підданих, які постраждали від нападу6.
Напад православних на Софійський собор у Києві мав широкий резонанс в суспільстві і довгий
час був однією з тем уніатсько-православної полеміки. 1632 р. Віленське православне братство
св. Духа видало твір під назвою «Supplementum Synopsis». На його сторінках автори змушені були
виправдовуватися у відповідь на численні звинувачення уніатів в організації переслідувань та
терористичних актів. Завдання у них було не з легких — факти фізичної розправи над уніатами були
незаперечні. Тому деякі випадки (вбивства о. Антонія Грековича, шаргородського протопопа о. Матея,
ієромонаха о. Антонія Будкевича) автори взагалі залишили без коментарів, посилаючись на брак

Див.: MUH. — Vol. IX–X. — Romae, 1971. — P. 356.
Детальніше про василіанську місію до Києва 1622 р. Див.: MUH. — Vol. IX–X. — Romae, 1971. — P. 356357; AOSBM. LE. — Vol. II. — Romae, 1972. — P. 303-304.
3
Жукович П. Первое вмешательство запорожских казаков в сеймовую борьбу с церковной унией
// Христианское чтение. — 1907. — март — С. 307.
4
У Жуковича помилково «Ігнатій Стопонич». Див.: // Христианское чтение. — 1907. — Март. — С. 307.
5
Див.: Жукович П. Первое вмешательство запорожских казаков в сеймовую борьбу с церковной унией
// Христианское чтение. — 1907. — март — С. 307.
6
Див.: док. № 75.
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інформації. Однак, київським подіям 1622 р. було приділено значно більше уваги, ніж іншим епізодам
протистояння прихильників та противників Уніатської Церкви.
Автори твору опублікували документи, які, на їх думку, мали повністю спростувати уніатську версію
цього конфлікту. Було звернено увагу на суперечливість даних в уніатських та католицьких джерелах про
долю софійських ченців-василіан. Найперше, було наведено текст листа митрополита Йосифа Рутського
на сеймик шляхти Пінського повіту від 26 листопада 1622 р. В ньому стверджувалося, що василіани
після розгрому монастиря при соборі св. Софії були втоплені в Дніпрі1. Однак, у листі римо-католицького
єпископа від 17 листопада 1622 р. висловлювалася подяка православному митрополиту Йову Борецькому
у сприянні звільнення софійських василіан з козацького полону2. Другий лист до митрополита Йова
Борецького від 21 листопада 1622 р. був написаний одним із київських василіан — настоятелем Софійського
монастиря о. Олександром Школдицьким. У приязному тоні він дякував за попередження про небезпеку
і виявив готовність кудись виїхати3. На підставі двох цих листів автори «Суплементу» рішуче заперечили
причетність до київських подій 1622 р. православного духовенства і звинуватили митрополита Йосифа
Рутського у свідомому поширенні неправдивих свідчень про православних. Однак, цим висновком автори
і обмежилися. Власної версії про конфлікт навколо василіанського монастиря у Києві вони не висунули.
Відмова православних висунути власну версію про київські події дає підстави прийняти за
основу версію митрополита Йосифа Рутського. Документи, опубліковані в «Суплементі», прояснюють
лише окремі епізоди цього конфлікту. Стає очевидним, що в полоні ченці пробули не півроку, як писав
пізніше єпископ Суша, а місяць-півтора4. Звільнені вони були за посередництвом православного
митрополита Йова Борецького і, можливо, київського римо-католицького єпископа. Проте, твердження
авторів «Суплементу» про непричетність до конфлікту 1622 р. православного духовенства взагалі, та
митрополита Йова Борецького зокрема, видаються непереконливими. Листи київського єпископа та
о. Школдицького свідчать лише про його сприяння у звільненні ченців-василіан, але ніяк не свідчать
про його непричетність до їх ув’язнення. Непереконливими є також твердження про свідоме поширення
неправдивих відомостей про православних митрополитом Йосифом Рутським. В момент нападу на
Софійський монастир у Києві він перебував далеко від місця цих подій — у Вільні або Новогрудку. За
складних комунікаційних обставин того часу він навряд чи міг вчасно отримати достовірну інформацію
про обставини розгрому монастиря. Слід пам’ятати, що ув’язнених ченців вивезли з міста вночі,
тому цілком природно, що з приводу їх долі в середовищі киян могли виникнути різні версії. Якщо
припустити, що про події навколо собору св. Софії митрополита повідомили уніати, які лишилися в
Києві, то стане цілком очевидно, що він отримав найтрагічнішу версію цих подій — адже писали про
це перелякані люди, які мали всі підстави побоюватися за своє життя.
Таким чином, спроба митрополита Йосифа Рутського заснувати в Києві монастир і перетворити
його в центр поширення з’єднання на Київщині зазнала невдачі. Нововисвячена православна ієрархія
вважала Київ головним центром антиунійного руху в Речі Посполитій і не могла допустити створення
тут впливового уніатського осередку.
Київ та православно-уніатський діалог у справі єдності Української Церкви 1623-1624 рр.
Розгром православними василіанського монастиря при соборі св. Софії в Києві, як і ряд
інших серйозних конфліктів між прихильниками і противниками з’єднання, значно ускладнювали
міжконфесійні стосунки в Україні та Білорусі. Водночас, погіршення релігійної ситуації в державі та
перспектива затяжного протистояння спонукали як уніатів, так і православних шукати виходу з тієї
кризи, до якої прийшло українсько-білоруське суспільство. В 1623–1624 рр. Київ стає одним із центрів
переговорного процесу між православними та уніатськими єпископами про можливість припинення
релігійної боротьби та об’єднання Церков на базі Київського патріархату. Як відомо, в ході таємних
переговорів та нарад двоє найавторитетніших єпископів православної ієрархії — Київський митрополит
Йов Борецький та Полоцький архієпископ Мелетій Смотрицький — дали згоду на визнання майже

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VII. — K., 1887. — C. 588.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VII. — K., 1887. — C. 588-589.
3
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VII. — K., 1887. — C. 589.
4
П. Жукович вважав що київські василіани перебували в полоні 8 тижнів. Див.: // Христианское чтение. —
1907. — Март. — С. 307.
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всіх католицьких догматів і виявили готовність здійснити реальні кроки для об’єднання українських
Церков1.
Однак, в час, коли справа порозуміння між уніатами і православними ставала цілком реальною,
в Білорусі сталася подія, яка сплутала карти прихильникам діалогу: в листопаді 1623 р. православні
міщани Вітебська вбили уніатського архієпископа св. Йосафата Кунцевича. І хоча з’єднані єпископи
навіть в такій ситуації вирішили продовжити переговори, в середовищі православних владик настрої
різко змінилися. Розправа над католицьким архієпископом викликала гучний резонанс в державі. Папа
Урбан VIII зажадав від польського короля негайно покарати вбивць. Сам король та державні мужі
Речі Посполитої цього разу виявили рішучість довести розслідування до кінця. Стало ясно, що цього
разу поховати справу у паперовій тяганині не вдасться і за вбивство комусь доведеться відповідати.
Ситуація для Православної Церкви склалася загрозлива та непередбачувана: поки у Вітебську йшло
слідство, ніхто не міг спрогнозувати, наскільки далеко піде польський уряд у своїх репресіях супроти
православних. Православні владики на деякий час розгубилися і цей настрій був помічений ченцямивасиліанами під час їх місій до Києва в кінці 1623 – на поч. 1624 р.
Перший візит василіан до Києва у справі об’єднання церков мав місце в листопаді 1623 р. Про це
дізнаємося з листа Київського православного митрополита Йова Борецького до слуцького протопопа
Андрія Мужиловського від 30 листопада 1623 р. Вдруге двоє ченців-василіан прибули до Києва на
початку січня 1624 р. Отець Іван Дубович, який був одним із них, склав реляцію від 7 вересня 1624 р., в
якій описав суспільно-релігійну ситуацію, яку він застав у місті2. З його даних випливає, що на початок
1624 р. уніатсько-православні переговори уже перестали бути таємницею, а розголос про їх проведення
викликав гострі суперечки серед православних Києва. «Деякі хотіли діяти разом із нами, — писав він
у своїй реляції, — інші не хотіли. Один із двох найвизначніших їх прапороносців, який є у них першим
серед усіх3 і який був автором усього заколоту4, не чекаючи нашої відповіді (оскільки не могла вона
прийти швидко) відбув до Греції. Після смерті нашого св. Мученика5 велике замішання серед них
сталося і інший з двох, псевдомитрополит, уже мав приготовлені човни для втечі до Московії...»6. За
таких умов продовжувати переговори було неможливо. До того ж київський православний архімандрит7
попередив василіан про небезпеку, яка їм загрожує в Києві, і допоміг безпечно покинути місто.
Київський розгром 1625 р. Справа війта Федора Ходики
Події наступних 1624–1625 рр., які призвели до виступів козаків та міщан Києва, результатом яких
була розправа з війтом Федором Ходикою та уніатським священиком Іваном Юзефовичем, також можна
віднести до числа «білих плям» історії Української Церкви. Досі ми не можемо впевнено відповісти на
питання: що лежало в основі київського конфлікту початку 1625 р. і хто конкретно був зацікавлений у
вбивстві війта та священика? В науковій літературі з цього приводу можна зустріти лише побіжні згадки
про «безпринципність» війта Ходики у справах віри, яка привела його до зради православія. Пишуть,
ніби він разом з уніатським попом о. Іваном Юзефовичем запечатував православні церкви в Києві, в
результаті чого обоє наклали головою, як на те і заслуговували. Так, у першому томі «Истории Киева»
дізнаємося, що вже 1624 р. війт Ходика «..начал закрывать православные церкви, запрещал проведение
церковных служб, присваивал доходы, поступавшие от монастырских сел. Все это вызвало негодование

1
Докладніше про ідею Київського Патріархату та переговорний процес між православними та уніатами
Див.: у виданнях: Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — Т. 1. — К., 1883. — С. 145225. AOSBM. LE. — Vol. I. — Romae, 1971. — P. 97-107.
2
За іншими даними автором реляції був митрополит Йосиф Рутський.
3
Йдеться про архієпмскопа Полоцького Мелетія Смотрицького. Під другим «прапороносем» о. Дубович
розумів Київського православного митрополита Йова Борецького.
4
Йдеться про масові антиунійні виступи православних в Білорусі 1621–1623 рр., які призвели до загибелі
архієпископа Полоцького Св. Йосафата Кунцевича.
5
Св. Йосафат Кунцевич, архієпископ Полоцький.
6
«..aliqui volunt agere nobiscum, alii nolunt; unus ex primaeiis illis antesignatis, qui tantum erant duo, et quidem primus
inter omnes, qui omnium istarum turbationum auctor extitit, non expectato responso nostro, quod tam cito venire non poterat,
abiit in Greciam; post occisum S. Martyrem nostrum ingens trepidatio invasit illos, et alter, pseudometropolita scilicet, iam habet
navigia ut fugiat in Moschoviam ...». — MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 8.
7
Очевидно, йшлося про архімандрита Києво-Печерського монастиря о. Єлисея Плетенецького.
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горожан»1. При цьому не згадується, які конкретно церкви були захоплені за ініціативою Ходики, і як
війт міг практично заборонити проведення богослужінь.
На думку М. Грушевського, причиною «київських розрух», які мали місце в січні 1625 р.,
послужила суперечка уніатського священика Івана Юзефовича з київськими православними міщанами
за Воскресенську церкву на Подолі. Він схиляється до версії про перехід в унію війта Федора Ходики
і визнає помилковими тези П. Жуковича, в яких ворожі дії київського війта проти православних
виглядають перебільшеними. В свою чергу, Жукович більшою мірою пов’язував антиунійні виступи в
Києві з чутками про можливу передачу уніатам Києво-Печерської Лаври по смерті архімандрита Єлисея
Плетенецького2. Однак, в цілому київські події 1625 р. лишаються невиясненими та заплутаними. Не
претендуючи на всебічне висвітлення цієї проблеми, автор спробує з’ясувати найважливіші моменти,
пов’язані з конфліктом навколо війта Ходики та Воскресенської церкви.
Передумови київських виступів 1625 р. назрівали з часів висвячення православної ієрархії. Їх
прелюдією був розгром василіанського монастиря при соборі св. Софії, про який вже йшла мова. Вже
зазначалося, що з моменту відновлення православної ієрархії її найголовнішою опорою стало козацтво.
Саме козаки взяли під свій захист нововисвячених православних владик і забезпечили їм захист від
переслідувань влади. Тому не дивно, що саме на початку 20-х років XVII ст. з’явилася ідеологічно
обгрунтована теза про історичну роль українського козацтва у справі захисту Православної Церкви
в Речі Посполитій. Ідея ця знайшла жвавий відгук в середовищі козаків і справила великий вплив на
розвиток їх релігійної свідомості. Однак, після закінчення Хотинської війни стосунки козаків з урядом
Речі Посполитої постійно ускладнювалися і переросли 1625 р. у військовий конфлікт, відомий в історії
як козацько-селянське повстання під проводом Марка Жмайла. Ця обставина не могла не вплинути
на позицію православної ієрархії у суспільно-політичних та релігійних питаннях. Митрополит Йов
Борецький змушений був вдаватися до складних політичних маневрів між протилежними полюсами
суспільно-релігійних сил польсько-литовської держави. Розгром уніатського монастиря в Києві (1622 р.)
та розпачливі звернення до російського царя з проханням взяти під захист православних в Польщі та Литві
(1622-1625 рр.) химерним чином перепліталися з напівтаємними переговорами з уніатами про примирення
Церков (1623 р.) та постійними запевненнями польського уряду у його політичній лояльності.
За таких обставин суспільно-релігійна ситуація в Києві складалася далеко не на користь
з’єднаних. Будь-яка суперечка між уніатами і православними могла перерости у масштабний конфлікт
із непередбаченими наслідками.
Цей конфлікт не змусив себе довго чекати. Можна припустити, що восени 1624 р. загострилися
стосунки між православним митрополитом Йовом Борецьким і козаками, з одного боку, та київським
магістратом і місцевим уніатським духовенством, з іншого. За свідченням о. Рафаїла Корсака, київський
війт Федір Ходика з іншими впливовими міщанами був незадоволений діяльністю «неспокійного»
митрополита Борецького. Очевидно, предметом незадоволення київського патриціату була тісна
співпраця митрополита з козаками, з якими міська влада мала непрості стосунки. В результаті війт
Ходика разом з іншими членами магістрату звернувся до уніатського митрополита Йосифа Рутського з
листом, в якому виявив готовність прийняти унію. Посередником у цій справі був, очевидно, київський
уніатський священик, настоятель церкви св. Василія о. Іван Юзефович.
Ситуація для православної ієрархії склалася небезпечна. Уніатська Церква знайшла своїх
прихильників в середовищі міської верхівки Києва — міста, яке з осені 1620 р. відігравало роль головного
антиунійного центру в Україні та Білорусі. Понад те, пізніший лист гетьмана Каленніка до митрополита
Йова Борецького дає можливість з великою долею вірогідності припустити факт поширення проунійних
настроїв також в середовищі місцевого православного духовенства. Про це ще піде мова далі, а зараз
лише зазначимо, що настрої ці могли поширюватися під безпосереднім впливом війта Ходики та його
однодумців з числа київських райців і лавників. За таких обставин митрополит Йов Борецький вирішив
діяти рішуче, бажаючи за будь-яку ціну усунути «уніатський фактор» із суспільно-політичного життя
Києва.
Підстави для масштабного конфлікту між православними та уніатами Києва не змусили себе
довго чекати. Очевидно, у другій половині 1624 р. завершилася на користь уніатського священика

1
2

История Киева. — Т. 1. — К., 1982. — С. 289.
Див.: М. Грушевський. Історія України-Руси. — Т. VII. — K., 1995. — C. 530-532.
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о. Івана Юзефовича його давня судова суперечка з київськими міщанами за Воскресенську церкву на
Подолі1. Вірогідно, що війт Федір Ходика до офіційного передання церкви новому настоятелю прийняв
рішення її запечатати, а маєтки цього храму взяв під захист магістрату. Можлива й інша версія подій:
церкву о. Юзефовичу було передано, але парафіяни цього храму унії не визнали. Тому війт Ходика
за порозумінням з о. Юзефовичем церкву запечатав (до створення уніатської парафії), а її маєтки
отримав у посесію. Мабуть, саме ці факти дали пізніше православним підстави звинувачувати війта у
запечатанні православних церков та захопленні їх земельних володінь. Крім того, Ходика дозволяв собі
публічно критикувати православного митрополита та козаків2 і це мало підігрівати релігійні пристрасті
в місті. Слід також пам’ятати, що Воскресенська церква перебувала за межами київської митрополичої
юридики, тому православні дійсно могли сприйняти факт її запечатання за початок масштабного
наступу уніатів.
Ситуація навколо Воскресенської церкви співпала за часом з іншою тривожною для православних
подією — на початку Пилипового посту помер архімандрит Києво-Печерської Лаври о. Єлисей
Плетенецький. Було невідомо, якому кандидату (православному чи уніату) видасть привілей на
Печерську архімандрию польський король. В Києві пішла поголоска, що король не визнав обраного
православними ченцями кандидата на Печерську архімандрию (о.Захарію Копистенського) і надав її
князю Юрію Чарторийському. Казали, що королівський кандидат на печерського архімандрита йде до
Києва в супроводі військового загону, який в разі потреби мав зламати опір православних і впровадити
його до монастиря3. За таких обставин в Києві створювався грунт для релігійного напруження, яке
могло зіграти свою роль у подіях січня — березня 1625 р.
Про подальший розвиток подій в Києві дізнаємося зі свідчення у Путивлі запорозьких козаків,
які їхали до Москви. З цього приводу на початку 1625 р. путивльські воєводи писали до російського
царя: «Да оне жъдh, государь, запорозские посланцы сказывали, что нынhшнего 133 году, въ Филиповъ
постъ, киевский митрополитъ Иовъ Борhцкой писалъ от себя въ Запороги къ гетману и къ войску,
что поляки хотhли въ Киеве вhру хрестъянскую ломать и церкви запечатоли по умышленью и по
присылки киевского войта Федора Ходыки да мещанина киевского Созона. И гетманъ дh запорозкий
для того изъ Запорогъ прислалъ въ Киевъ дву полковниковъ, Єкима Чигринца да Онтона Лазоренка,
а вhлелъ имъ въ литовскихъ окольныхъ киевскихъ городехъ собратца съ тутошними козаки и прити
въ Киевъ для оберhганья вhры крестъянской. И тh дh полковники, собрався съ козаками, пришли въ
Киевъ нынешнего 133 году после крещенья Христова; а сколко козаковъ пришло в Киевъ, тово онh не
ведаютъ, и церкви дh хрестьянские роспечатали, а киевского войта Федора Ходыку и мещанъ, которые
съ нимъ умышляли, перhимали. И нынh дh въ Киеве утесненья вhре хрестьянской нhту. А къ вhсне
дh, государь, тh полковники исъ Киева все хотятъ идти въ Запороги»4.
Отже, в донесенні підтверджувалося, що тривогу з приводу ворожих дій щодо православних
з боку війта Ходики та київського міщанина Созона5 підняв митрополит Йов Борецький, який і
закликав на допомогу козаків. Проте, конфлікт за даними цього повідомлення було вирішено без
пролиття крові: після Водохрещі церкви розпечатано, а київських міщан «перhимали» — затримали
або ув’язнили.
Ще 1616 р. король Сигізмунд ІІІ видав декрет у цій справі. З нього дізнаємося, що раніше (можливо, до
переходу в унію) цей священик був настоятелем згаданого храму, але згодом з певних причин втратив цю парафію.
На момент розгляду справи о. Іван Юзефович формально не мав власної церкви. Храми у Верхньому Києві, якими
він раніше володів, о. Юзефович на той час уже передав своєму неповнолітньому синові Мойсею Івановичу.
Згадується, що ці дві церкви — Св. Василія та Володимирська (Десятинна) — не мали парафій і виконували роль
каплиць, в яких у певні дні та свята правилася літургія. Хоча декрет по суті справи не виніс рішення, однак король
визнав за доцільне для з’ясування усіх обставин справи передати її на розгляд уніатському митрополиту Йосифу
Рутському. Див.: Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — К., 1883. — Т. 1. — С. 211214.
2
Див.: М. Грушевський. Історія України-Руси. — Т. VII. — K., 1995. — C. 530-531.
3
Там само.
4
Кулиш П.А. Материалы для истории возсоединения Руси. — Т. 1. — М., 1877. — С. 159-160. Хотілося б
одразу звернути увагу, що ця інформація подана не з перших, а з третіх рук — воєводи писали про події в Києві зі
слів запорозьких козаків, які, в свою чергу, не були їх безпосередніми свідками.
5
Очевидно мався на увазі Сизон Балика бурмістр київський.
1
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У фондах Головного Архіву Давніх Актів міста Варшави автором цієї статті було віднайдено
три документи, що стосувалися київських подій лютого-березня 1625 р. Незважаючи на уривчатість
представленої в них інформації, згадані документи дають можливість гіпотетично змоделювати
перебіг подальших подій в Києві, які призвели до загибелі війта Ходики та уніатського священика
Юзефовича.
Першим із згаданих документів є лист запорозького гетьмана Каленніка Андрієвича до
православного митрополита Йова Борецького від 17 лютого 1625 р. Це послання є дуже цікавим,
оскільки дає ясно зрозуміти про існування принципових розбіжностей між митрополитом та гетьманом
в підходах до вирішення релігійних суперечок.
Найперше, з листа довідуємося, що митрополит Йов Борецький в одному зі своїх послань на
Запоріжжя висловлював жаль з приводу недостатньої активності козацьких полковників у справі
викорінення «єресей» серед християн (унії). В зв’язку з цим гетьман повідомляє митрополита про те,
що козаки випустили на поруки війта Ходику, а двоє козацьких старшин (Захарій Скапський та Никифор
Гиря) отримали необхідні інструкції для подальших дій у його справі. Каленнік підтвердив готовність
і надалі підтримувати Православну Церкву, але рішуче застеріг митрополита від нерозважних кроків у
справах віри: «..gdysz to potszeba waszey swietytelskiey milosci na pamieci miec ze niedawnymi czasy co sie
stalo w narodzie naszym za przelaniem krwie iako w Witepsku y indziey; a tak potrzeba aby przynamniey tu
u nas to sie nie dzialo, bo iusz y na woyta nie teraz sie tylko pokazuie, ale y przedtym pokazowalo sie»1. Далі
гетьман додав: «My iednak do tych czasow cierpliwemi byli, az sie teraz rezolwowali chcac aby tego daliey
nie bylo»2.
Цей лист єдиний, який зберігся з кореспонденції митрополита Борецького та запорозького
гетьмана Каленніка. Внаслідок цього не все, про що пише його автор, можна до кінця проаналізувати.
Проте, деякі висновки з цього документа зробити все-таки можна.
1. Стає цілком зрозумілим, що козаків до активних дій супроти «єресей» (унії) заохочував
особисто митрополит Йов Борецький. Справа війта Ходики була безпосередньо пов’язана з боротьбою
православних супроти уніатів.
2. Дуже важливими є слова у листі гетьмана: «..mimo wola wasze wzieli wiadomosc pewna ze miedzy
Duchownymi zdrada o tym pokazala sie; za co ze karnosc odniosl, pochwalamy». Вона, на наш погляд,
свідчить про існування проунійних настроїв в середовищі київського православного духовенства, про
що вже згадувалося.
3. Козацький гетьман Каленнік виступав проти крайніх заходів супроти уніатів, результатом чого
було тимчасове звільнення війта з-під варти.
4. Незважаючи на «розпечатання церков», яке сталося одразу після Водохрещі, доля війта Ходики
лишалася невирішеною, принаймні, до середини лютого. Цей факт ставить під сумнів висновок, що
«розпечатання церков» являло собою кульмінацію конфлікту 1625 р.
З тону листа запорозького гетьмана випливало, що він ніяк не схильний був віддавати своїм
підлеглим козакам накази про якісь насильницькі дії супроти уніатів. Однак, не пройшло і трьох
тижнів після написання ним послання до православного митрополита, як інший документ однозначно
засвідчив: акція козаків супроти київських уніатів все-таки відбулася. Про це дізнаємося з емоційного
листа архімандрита Києво-Печерської Лаври о. Захарії Копистенського від 6 березня 1625 р., зверненого
до всього Війська Запорозького. Без зайвих вступів автор рішуче встає на захист війта Федора Ходики та
інших членів Київського магістрату і заперечує їх належність до унії: «Wiadomo czyniemy y swiadectwo
nasze wszytkiemu narodowi chrzescianskiemu wydaiemy: isz pan Theodor Chodyka woyt, y pan Syzon
Balyka burmistrz, y wszyscy panowie raycy miasta jego kro msci Kiiowa, takze y pan Michaylo Caserko pisarz
odstepniliami wiary S. Cerkwie Wschodniey nie sa, y pod unia nie poddali sie; ani z unitami na cerkwi nasze
nie nastepuia y nie przeslawaia, ale y wszem cerkwi w Kiiowie okrasaia y ozdobiaia y wtychze cerkwach
spowidaia sie, Cialo y Krew Pana Jesusawe przymuia, y do monastyra prychodza»3.
Архімандрит висловив настійливе прохання негайно звільнити ув’язнених членів магістрату,
нагадавши козакам, що суд у справах віри є компетенцією митрополита та єпископів, але ніяк не
запорожців. Захарія Копистенський намагався апелювати до релігійних почуттів козаків, сподіваючись
Див.: док. № 86.
Див.: там само.
3
Див.: док. № 88.
1
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на пом’якшення їх войовничого настрою у справах віри: «Prosiemy, prosiemy placzliwie abyscie wasza
mlsc ten Swiety Wielki Post poszanowali, ktory wam y nam przystoi lzy z oczu wylewac za grzechy swe a
nie krew chrescianska przelewac. Wszelaki gniew Bozy y sad straszny za to y pomsta przysc ma»1.
Цікавим є свідчення автора про обставини арешту київського війта. Виявляється, на той час
Федір Ходика склав із себе війтівський уряд і відправився до Межигірського монастиря, де готувався
прийняти чернечий постриг. Саме в цьому монастирі, а точніше в монастирській церкві, козаки схопили
колишнього війта, і цей факт викликав гостре обурення печерського архімандрита: «potrzeba to uwazac
waszym mcim isz nie w miescie Kiiowie ani w domu od poslanych wasmosciow iest poymany, ale z cerkwie
Bozey manastyra Miezyhorskiego iest wziety co iest wielkim grzechem y nieslawa wasza y nasza. Do cerkwie
bowiem Swietey y do manastyrow by kto y nawiekszy zloczynca wszedl albo zbiegl, tedy ani zaden urzad, ani
krol nie bierze y nie wyciaga. Prawo bowiem Boze y Canony S. Soborow bronia tego srogo»2.
Ручається Захарія Копистенський також за київського писаря Михайла Цесарка, якого, за
неправдивими звинуваченнями у схильності до унії, заарештували козаки. Згадується, що він, як і Федір
Ходика, мав намір залишити посаду писаря і прийняти духовний сан.
Під кінець свого послання печерський архімандрит дає зрозуміти козакам, що православне
духовенство не має наміру ділити з ними відповідальність за пролиття крові, яке, крім морального
злочину, може принести Православній Церкві багато інших неприємностей. З цього приводу він пише:
«Oznaymuiem w.m. isz znamienita y wielka laske jego kro mci mamy: to iest przywiley na archimandryctwo
Pieczarskie bez uniey jego kro mc nam raczyl dac: czego pewnie y Woysko Zaporoskie wdzieczne bydz ma,
y przez posly swe gadzi sie aby znamienite podziekowac uczynili. Prosim tedy abyscie wasza msc te lasce
jego Kro Mci tak tez y prozbe nasze raczyli uwazac a ieslibyscie wm Pana Boga u nas wtym nie usluchali,
tedy ostatek wolnosci y nam y cerkwiam bozym abyscie nie stracili y pewnie iusz nie mielibysmy czego
oczekiwac w manastyrzech, ale musieli bysmy sie rozsiac rozno, czegobyscie wm y sami napotym odzalowac
niemogli»3.
Проте, спроби печерського архімандрита напоумити козаків успіху не мали. 1 червня 1625 р.
члени Київського магістрату звернулися з листом до київського воєводи Томаша Замойського у справі
київських подій, які мали місце взимку та навесні 1625 р. З нього дізнаємося, що за цей час кілька
козацьких полків двічі вдиралися до Києва, наробили місту чимало шкоди, ув’язнили всіх членів
магістрату і лише з часом випустили їх на поруки. «A nie dosyc ieszcze naten maiac — пишеться далі в
листі — woita naszego czleka iusz w leciech podeszlych bendacego Theodora Chodyke zlapiwszy z pissarzem
mieiskim od ktorego y podarki niemale, za to ze go zywcem do woiska na Zaporoze prowadzic mieli pobrawszy
a tego niedotrzymali, ale wyprowadziwszy go z miasta do Trypola wszesciu milach sciac kazali y sciato go
niewinne, a pissarza na Zaporoze zywcem (gdzie y teraz iest) zaprowadzili..»4. Члени магістрату зазначали,
що ці події нагнали на них великого страху і тому вони з великим запізненням інформують про них
київського воєводу. Подробиць релігійної сторони цієї справи автори листа не наводять.
В контексті двох наведених документів смерть Федора Ходики постає зовсім в іншому світлі,
ніж представлено в дослідженнях українських та російських істориків православної орієнтації. Якби
козаки вбили війта «під гарячу руку» на Водохрещу, тоді цей вчинок можна було б виправдати (хоч
і зі значною долею цинізму) з огляду на інтереси Православної Церкви, які диктувалися конкретним
політичним моментом. Проте, розправа над Ходикою сталася тоді, коли він уже не становив реальної
загрози православним. На той час він склав із себе війтівський уряд, з уніатами порвав і готувався
прийняти чернечий постриг в православному Межигірському монастирі. Тому страта колишнього війта
під Трипіллям схожа на звичайну помсту за колишню проунійну орієнтацію. За браком документів ми
поки що можемо лише здогадуватися, хто саме «замовив» козакам вбивство війта Ходики у священний
для християн час Великого Посту.
Насамкінець, слід навести уніатську версію київських подій 1625 р. Викладена вона у листі ченцявасиліанина о. Рафаїла Корсака до кардинала Інголі, написаному в кінці 1625 – на початку 1626 р. В ньому
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відповідальність за пролиту кров в Києві повністю покладалася на православного митрополита Йова
Борецького. За даними листа, київський війт (Федір Ходика) разом з іншими впливовими київськими
міщанами приступив до з’єднання і відмовився визнавати над собою духовну владу православного
митрополита. Про це він, за посередництвом київських уніатських священиків, повідомив митрополита
Йосифа Рутського. Дізнавшись про це, митрополит Йов Борецький намовив козаків ув’язнити київського
війта. Два загони козацького війська були послані до Києва. Уніатського священика (Івана Юзефовича)
було схоплено і публічно страчено. Ув’язненого війта вивезли до Трипілля під Києвом, де його було стято
мечем. Багатьох членів магістрату було ув’язнено і лише з часом випущено на поруки1. На наш погляд,
«уніатська» версія цілком вкладається у логічну схему подій, яка випливає з наведених документів.
Ці документи свідчать, що події у Києві початку 1625 р. мали складну і до кінця не вияснену передісторію.
Проте, ми спробуємо зробити деякі висновки про причини та основний перебіг київських подій.
1. Відсутність в уніатських джерелах інформації про перспективи введення унії в Києві за
посередництвом війта Ходики наводить на думку, що його проунійна позиція (як, власне, й інших
членів магістрату) стала результатом специфіки розвитку суспільно-політичної ситуації в місті і не
була «експортована» з Новогрудка — осідка уніатського митрополита Йосифа Рутського. Очевидно,
причиною «унійної орієнтації» київського війта та деяких членів Київського магістрату був їх конфлікт
з православним митрополитом Йовом Борецьким. Членів магістрату могла непокоїти активна співпраця
митрополита з козаками, з якими міщани мали непрості стосунки. Не виключено, що в основі конфлікту
між митрополитом та магістратом могли лежати також економічні суперечності.
2. Нововиявлені документи дають можливість уточнити перебіг київських подій, в результаті
яких загинули війт Федір Ходика та о. Іван Юзефович. Запечатання Воскресенської церкви мало місце
в часі Пилипового посту 1624 р. Його слід пов’язувати з давньою суперечкою уніатського священика
о. Юзефовича за цей храм з київськими міщанами. Що стосується протиунійних акцій козаків, то
вони відбулися двома етапами. Перший мав місце на Водохрещу 1625 р. (січень), в результаті чого
Воскресенську церкву було розпечатано, а війта Ходику та інших членів магістрату заарештовано.
Другий етап припав на кінець лютого — початок березня 1625 р., результатом якого був повторний
арешт Федора Ходики та магістратського писаря Михайла Цесарка. Першого з них козаки стратили
біля Трипілля, а писаря вивезли на Запоріжжя. Час та місце загибелі уніатського священика о. Івана
Юзефовича встановити, на жаль, не вдалося.
Проте, справа війта Ходики лишає нам ряд нез’ясованих питань. Нагадаємо, що він багато
років очолював Київський магістрат. За його урядування козаками було вбито видубицького ігумена
о. Антонія Грековича, митрополичого слугу пана Околинського, розгромлено василіанський монастир
при соборі св. Софії. Федір Ходика не міг не знати про загибель у Вітебську Полоцького архієпископа
св. Йосафата Кунцевича та розгром козацькими військами уніатської протопопії у Шаргороді. Не міг не
бачити київський війт зростаючої сили українського козацтва та відверто протиунійних настроїв в його
середовищі. В зв’язку із цим постає питання: чому за таких обставин Федір Ходика все-таки пішов на
спілку з уніатами і тим прирік себе на конфлікт з православною ієрархією та козаками? Невже він не
розумів, з якими силами вступає в конфронтацію, і мав якісь ілюзії щодо свого майбутнього? Питання
це, на жаль, так і лишається поки що без відповіді.
Спірним лишається також питання про релігійні погляди київського війта. Наведені нами
документи у збірнику дають з цього приводу суперечливу інформацію. З листа о. Рафаїла Корсака
(1626 р.) випливає, що не тільки сам війт, але також й інші члени Київського магістрату визнали владу
уніатського митрополита. Самі члени магістрату у своєму посланні до київського воєводи Томаша
Замойського (1 червня 1625 р.) не акцентували уваги на релігійному аспекті подій 1625 р. Водночас,
райці і лавники свідчили, що під час козацьких нападів на Київ усі вони (а не тільки війт Ходика) були
взяті під варту. Оскільки нема підстав брати під сумнів релігійний характер київських подій 1625 р.,
доведеться припустити, що козаки вважали причетними у схильності до унії не тільки війта та його
найближчих співробітників, але також усіх членів магістрату. Ця обставина свідчить на користь версії
«київських розрух», викладених у листі о. Рафаїла Корсака.
Однак, таке трактування справи війта Ходики рішуче перекреслює своїм посланням до
православних християн та Війська Запорозького архімандрит Києво-Печерського монастиря о. Захарія
1
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Копистенський (6 березня 1625 р.). Він стверджує рішуче і недвозначно: ні сам війт, ні хто інший
з членів Київського магістрату до унії не причетні і є правовірними православними християнами.
На цій підставі він вимагав негайного звільнення з-під варти колишнього війта та міського писаря.
Документ цей незвичайний, тому вважаємо за доцільне розглянути його детальніше.
Найперше, слід звернути увагу на форму цього послання. Архімандрит звертається з листом
не тільки до Війська Запорозького, але також до усіх православних, в якому дає оцінку діям
козаків щодо київського війта та міського писаря з позицій християнської моралі. Він коректно,
але рішуче нагадує козакам про їх місце у церковних відносинах в Україні і вимагає не втручатися
у справи, які є виключно компетенцією православної ієрархії — митрополита та єпископів.
По суті, в листі були порушені не тільки проблеми християнської моралі, але також питання
взаємовідносин духовенства та віруючих та аналіз дій козаків з точки зору конкретної політичної
ситуації, яка склалася в державі. В зв’язку з цим постає пистання: чому лист подібної ваги
підписує архімандрит? Адже звертатися до всього «народу християнського» у формі окружного
послання, порушуючи такі важливі проблеми, могла тільки духовна особа, яка представляє
авторитет Церкви — митрополит або єпископ. Думка з цього приводу архімандрита (навіть якщо
це архімандрит Києво-Печерської Лаври) була, звичайно, важливою, але не вирішальною —
підпис його під подібним документом мав іти після підпису владики.
Логічно пояснити цю ситуацію важко, якщо не припустити, що православні єпископи з
митрополитом просто не поділяли погляд на суспільно-релігійну ситуацію на Київщині, який
висловив о. Захарія Копистенський. Припущення це виглядатиме вірогіднішим, якщо пригадаємо
незаперечний факт, що саме митрополит Йов Борецький закликав козаків активніше «викорінювати
єресі серед християн», провідником яких був київський війт та його однодумці. Натомість, постає
друге питання: якщо це так, то які підстави мав печерський архімандрит заперечувати належність
до унії членів Київського магістрату? На наш погляд, для цього існувало декілька причин.
По-перше, о. Копистенський незадовго до згаданих подій отримав від короля привілей на
Києво-Печерську архімандрию, який гарантував, що за життя даного архімандрита монастир
лишатиметься православним. Тому, не бажаючи накликати на свій монастир репресії (які,
зрештою, могли позбавити обитель цього привілея), він був особисто зацікавлений у збереженні
спокою в Києві, і про це ясно писалося у листі до козаків.
По-друге, самосуд над людиною за її релігійні переконання, і тим паче за симпатії до
іншої християнської конфесії є, з точки зору християнства, тяжким моральним злочином. Отець
Копистенський в даному разі виступає перш за все як християнський пастир, обов’язок якого
не допустити кровопролиття. На користь цієї версії свідчить згадка в листі про те, що у справі з
війтом та іншими членами магістрату козаки взяли на себе функції, які є прерогативою церковного,
а не козацького суду.
По-трете, перехід в унію війта Ходики (як і деяких інших членів Київського магістрату) був,
очевидно, таємним. Тому про факт прийняття з’єднання о. Копистенський міг просто не знати 1.
Складність ситуації, пов’язаної з позицією та діями Федора Ходики, пояснюється також
тим фактом, що війт, як голова Київського магістрату, довгий час мав напружені (якщо не ворожі)
стосунки з місцевою уніатською адміністрацією. Уніати в свій час припускали причетність
Ходики до вбивства козаками митрополичого слуги пана Околинського, а у вересні 1623 р. він
разом з іншими членами магістрату організував напад київських міщан на митрополиче Верхнє
Місто. Очевидно, в основі конфлікту, який і призвів до згаданого нападу, лежала конкуренція
жителів Нижнього міста та митрополичих підданих за право варити горілку та інші спиртні напої.
Софійська митрополича слобода була розгромлена, жителі її розігнані, а шинки пограбовані. В
погромі митрополичого містечка крім війта Ходики взяв активну участь також Сизон Балика.

Подібна версія не буде виглядати занадто фантастичною, якщо пригадати обставини переходу
в унію православного архієпископа Мелетія Смотрицького, який три роки пізніше, будучи таємним
уніатом, також мало не наклав головою в Києві за свої переконання.
1
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Позов до Київського гродського суду у цій справі війт Ходика отримав 18 листопада 1624 р. — в
час, коли київські події навколо Воскресенської церкви уже мали розгортатися1.
Київські події початку 20-х рр. набули в середовищі уніатських вірних України широкий
резонанс і послужили сюжетом для пізніших релігійних легенд. Одну із них навів у своєму творі «De
laboribus unitorum» Холмський єпископ Яків Суша. З цього приводу він, між іншим, писав: «Міський
бурмістр на прізвище Балика, київський архіпресвітер та двоє світських священиків були відправлені
козацьким гетьманом Сагайдачним до Київського схизматичного псевдомитрополита Борецького. За
те, що відмовилися визнати його духовну владу і покликалися до свого істинного пастиря Йосифа
Рутського, всі вони були вбиті. На місці їх страти довгий час не могли знищити сліди крові, а вночі там
часто можна було бачити сяйво. І хоча це місце засипали гноєм, вночі він розсувався, і кров з’являлася
знову»2. Єпископ Суша свідчив, що цей епізод з історії київських уніатів він записав зі слів колишнього
архідиякона Київського митрополита (св.) Петра Могили, який навернувся до унії.
Уніатська Церква в Києві 1625-1628 рр. Церква св. Василія та справа о. Мойсея Івановича
Погром 1625 р. мав для київських уніатів тяжкі наслідки. Після загибелі о. Юзефовича
богослужіння в уніатських церквах Верхнього Києва фактично припинилося. Давньоруські
«нагірні» церкви стояли порожні та напівзруйновані, а намісник уніатського митрополита в Києві
Мартин Корсак обмежувався лише управлінням митрополичих маєтностей. Фактично серед числа
уніатських храмів Києва після 1625 р. реально діючим лишався тільки монастир св. Михайла у
Видубичах.
У січні 1626 р. в Києві працювала королівська комісія, яка розслідувала обставини подій,
пов’язаних з козацькими погромами 1625 р. Розглядалося також питання про повернення маєтків,
привласнених козаками. На жаль, в нашому розпорядженні були документи, які лише частково
прояснюють результати її роботи. З них випливає, що намісник уніатського митрополита в Києві
Мартин Корсак звернувся до членів комісії зі скаргою на козаків, які, стративши священика Івана
Юзефовича, захопили церкву св. Василія разом з її маєтностями. В зв’язку з цим митрополичий
намісник клопотався про повернення капітулі згаданої церкви разом з її землями та підданими.
Взявши до відома скаргу та клопотання Мартина Корсака, королівські комісари звернулися за
роз’ясненням до козаків. Однак, гетьман Михайло Дорошенко (з нагоди роботи королівської комісії
він перебував на той час у Києві) разом зі своїми полковниками, офіційно відмежувався від подій,
пов’язаних із захопленням церкви св. Василія, і заявив, що козаки не мають жодних претензій
на маєтки згаданого храму. За таких обставин комісари прийняли рішення про офіційну передачу
церкви у володіння київській митрополичій адміністрації3.
Введення Мартина Корсака у володіння церквою св. Василія мало місце 4 лютого 1626 р.
Виявилося, що храм уже майже рік стоїть без догляду, незамкнений і порожній. Всередині
було навіяно снігу, а серед майна знайшлося лише кілька образків та дзвоник. Церковні піддані
засвідчили, що за минулий рік податків з них ніхто не брав, лише «околичні люди» за давнім
звичаєм виконували десятину і віддавали її вдові покійного священика. Возні звернулися також до
сусіднього монастиря св. Михайла Золотоверхого із запитом про наявність претензій до маєтностей
церкви св. Василія. Там їх запевнили, що жодних претензій до церкви та її маєтків у монастиря

У вересні наступного 1624 р. намісник уніатського митрополита в Києві пан Іван Путята подав
протестацію про черговий напад київських міщан на Софійську слободу у Верхньому місті. Як і минулого року,
він закінчився розгромом та пограбуванням шинків. Цікаво, що митрополичий намісник згадує серед організаторів
нападу війтівського намісника Степана Кривковича, деяких інших членів магістрату, але цього разу серед них
ми не знайдемо імені війта Ходики та бурмістра Сизона Балики — людей, які скоро після цих подій відкрито
співробітничали з уніатами. Див.: док. № 84-85.
2
«Praetor civitatis cognomine Balika, Archipresbyter Kijovien. et duo Presbyteri saeculares cum eo a Sahaydaczny,
duce Cosacorum ad Borecium, Pseudo-Metropolitanum Kijovien. schismaticum adducti, cum eum pro pastore non
recognoscerent, ac ad Josephum Rutscium, tanquam verum suum appelarent, omnes decollati sunt. In loco decollationis
per multum temporis deleri sanguis eorum non poterat, et noctu saepissime luminaria ardere videbantur. Et licet fimo locus
toties repleretur, fimus noctu abiciebatur, et sanguis apparebat». — AOSBM. LE. — Vol. II. — Romae, 1972. — P. 304.
3
Див.: док. № 92.
1
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нема. Після цього возні, переписавши на реєстр церковні маєтки та підданих, оголосили про офіційну
передачу храму митрополичій капітулі1.
Однак, історія з церквою св. Василія мала своє продовження. Цього разу «розмінною монетою»
нового православно-уніатського конфлікту в Києві став Мойсей Іванович Юзефович — син стятого
козаками уніатського священика о. Івана Юзефовича. Як випливає зі свідчення возних, 7 серпня
1626 р. до церкви св. Василія надійшов гурт людей. Серед них було шість ченців Михайлівського
Золотоверхого монастиря, присланих православним митрополитом Йовом Борецьким, та кільканадцять
київських міщан. Серед останніх був присутній муляр Іван Толстий. В протестації возних згадувалося,
що незадовго перед цими подіями він оженив неповнолітнього Мойсея Івановича на своїй доньці.
Тепер, одягнувши хлопця в попівський одяг, муляр Іван сподівався за допомогою своїх однодумців
поставити його священиком в церкві св. Василія, де раніше служив його покійний батько. Возні зробили
спробу не допустити цей гурт до церкви, нагадуючи міщанам та ченцям, що храм перебуває в посесії
уніатського митрополита. Однак, це не зупинило міщан. Возних відштовхнули від церковних дверей
і «ввели у володіння» церквою нового православного священика — неповнолітнього «отця» Мойсея
Юзефовича2.
Незважаючи на те, що церква св. Василія була передана православним з відкритим порушенням
всіх правових норм, уніати далеко не одразу добилися її повернення через суд. Ще в січні 1628 р. на
ім’я о. Мойсея Юзефовича був виданий позов з вимогою з’явитися до Люблінського трибуналу для
розгляду справи про законність його володіння згаданим храмом. В позові о. Мойсею дорікалося, що він
не наслідував приклад свого батька, який служив в Києві як уніатський священик і за свої переконання
прийняв мученицьку смерть3. Поки що невідомо, як конкретно розвивалися подальші події навколо
церкви св. Василія. Відомо лише, що її кінець-кінцем повернули київському уніатському наміснику.
Цей висновок випливає з того факту, що 1633 р. в числі переданих православному митрополитові
Петру Могилі уніатських храмів Києва згадується також церква св. Василія.
Отже, уніатський погром 1625 р. призвів до повного і остаточного занепаду уніатських церков
у Верхньому Києві. Порожні та напівзруйновані, вони залишилися без настоятелів аж до передання
митрополичих земель разом з «нагірними церквами» православному митрополиту св. Петру Могилі.
Очевидно, після серії антиунійних акцій 1618–1625 рр. важко було знайти уніатського священика,
який ризикнув би служити в Києві. За таких обставин православні тривалий час (з перервами у 1625–
1628 рр.) утримували за собою церкву св. Василія разом з її маєтностями. Ця обставина зайвий раз
демонструвала слабкість позицій київської уніатської адміністрації з Мартином Корсаком на чолі.
Єдиним постійно діючим уніатським храмом Києва лишався василіанський монастир св. Михайла
у Видубичах який, до 1635 р. включно, очолював архімандрит о. Євстафій Пешковський. Тим не
менше, у другій половині 20-х рр. XVII ст. уніатський митрополит Йосиф Рутський не припиняв
своєї діяльності, спрямованої на посилення впливу з’єднання у канонічній столиці своєї митрополії.
Однак, цього разу перспектива введення унії в Києві все тісніше пов’язувалася з можливим успіхом
православно-уніатського діалогу про ліквідацію розколу в Українській Церкві та створення Київського
патріархату.
Отець Герман Тишкевич — уніатський кандидат на архімандрита Києво-Печерського
монастиря
Після подій 1625 р. першою спробою з’єднаних утвердитися в Києві було надання 1627 р.
королівського привілею на вакантну Києво-Печерську архімандрию о. Герману Тишкевичу, уніату.
Сталося це за посередництвом митрополита Йосифа Рутського. В листі до нунція від 19 жовтня 1627 р. він
згадував, що о. Тишкевич 20 років був ченцем Печерського монастиря і лише два роки тому навернувся
до унії. Митрополит досить оптимістично оцінював шанси свого кандидата, наголошуючи на його
знатному походженні — одних лише воєвод в родині Тишкевичів було тоді троє. Крім того, митрополит
у своєму листі писав, що о. Герман має підтримку в середовищі монахів, які хочуть мати уніатського

Див.: док. № 93.
Див.: док. № 94.
3
Див.: док. № 97.
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настоятеля1. Останнє твердження лишається досі невиясненим. С. Голубєв у своєму дослідженні про
життя та діяльність Київського митрополита св. Петра Могили, згадуючи про спроби передачі КиєвоПечерського монастиря о. Тишкевичу, не заперечує того факту, що в середовищі братії могли бути його
прихильники. Однак, цей дослідник не сумнівався в тому, що було їх незначне число2. На нашу думку,
важко повірити в те, що о. Герман, який 20 років був монахом Києво-Печерського монастиря і на пам’яті
якого були численні антиунійні виступи в Києві, ризикнув би в якості уніата добиватися права на цей
монастир, не маючи більш-менш впливової проуніатської групи серед його чернецтва.
Тим не менше, більшість ченців Києво-Печерського монастиря віддала перевагу православному
кандитату на настоятеля свого монастиря св. Петру Могилі. Він і став законним його архімандритом
після отримання 29 листопада 1627 р. підтверджувального королівського привілею. За таких обставин
введення у володіння Києво-Печерським монастирем о. Германа Тишкевича стало неможливим.
Очевидно, як компенсацію за цю втрату він отримав Лещинську архімандрию під Пінськом, якою і
керував до кінця свого життя. У своєму творі «De laboribus unitorum» єпископ Яків Суша згадував його
в числі «святих мужів» Уніатської Церкви часів митрополита Йосифа Рутського3.
Київ та православно-уніатський діалог щодо єдності Української Церкви 1628–1629 рр.
1628–1629 рр. Київ вдруге (після 1623 р.) став одним із центрів переговорного процесу між
уніатами та православними щодо поєднання Церков і створення на їх базі Київського патріархату. Цього
разу головним ідеологом переговорів став архієпископ Мелетій Смотрицький. На цей час його релігійні
погляди зазнали значних змін. Подорож на Схід, де він на власні очі побачив занепад Православної
Церкви, посилювали проунійні настрої о. Мелетія. Після повернення з подорожі у нього склалися
непрості стосунки з частиною українського православного суспільства, в результаті чого о. Мелетій
остаточно зробив свій релігійний вибір і в липні 1627 р. таємно перейшов в унію. Зовні лишаючись
православним, він активно пропагував серед православних владик ідею порозуміння зі з’єднаними.
Архієпископ Смотрицький наголошував, що сумний стан Православної Церкви пояснюється наслідками
її розриву з Римською Церквою. Природно, що єдиний шлях виходу із існуючої кризи він вбачав у
відновленні рівноправної єдності православного Сходу з католицьким Заходом. Але для цього слід було
порозумітися з уніатами — тією частиною українського суспільства, яка вже визнала свою єдність з
Римом.
Поки о. Мелетій Смотрицький обмежувався таємними нарадами з представниками вищого
православного духовенства, ідея порозуміння зі з’єднаними (як і 1623 р.) мала успіх. Серед прихильників
планів о. Смотрицького був сам митрополит Йов Борецький та архімандрит Києво-Печерського
монастиря св. Петро Могила. Проте, як тільки погляди о. Мелетія Смотрицького стали відомі
широкому загалу, ситуація змінилася докорінно. Активізувалася консервативна частина православного
духовенства, яка не бажала йти ні на які угоди з уніатами. Її представники активно агітували проти
о. Мелетія численних богомольців в Києві та запорозьких козаків. За таких обставин Київський Собор
1628 р., на якому мали обговорюватися тези о. Смотрицького про стан Православної Церкви, став судом
над його переконаннями. Колишні однодумці о. Мелетія відвернулися від нього. Під прямим тиском
розлюченого натовпу та членів Собору він змушений був зректися своїх поглядів. Книгу «Апологія»,
в якій о. Смотрицький критикував сучасний стан Православної Церкви, прокляли і урочисто знищили:
православні владики рвали і палили її аркуші. Робив це саме також насмерть переляканий та морально
зломлений архієпископ Мелетій Смотрицький. Лише виїхавши з Києва і повернувшись до Дерманського
монастиря (в якому він був архімандритом), Смотрицький відкрито заявив про свій перехід в унію.
Таким чином, подвійна гра, яку він вів під час переговорів з православними владиками 1627–1628 рр.,
закінчилася повною невдачею і, за власним свідченням о. Мелетія, мало не коштувала йому життя.
«Розгромний» фінал Київського Собору 1628 р. передрік невдачу наступного Собору в Києві, який
проходив 1629 р. Цього разу з’їзд православного духовенства відбувся за королівським універсалом

Цей факт дає підстави припускати, що він належив до середовища проуніатськи настроєного київського
духовенства в 1624/25 рр. Очевидно, навернення о. Германа до з’єднання сталося в часі київських подій 1625 р.
див.: AOSBM. LE. — Vol. I. — Romae, 1971 — P. 152-153.
2
Див.: Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — Т. 1. — К., 1883. — С. 70.
3
Див.: AOSBM. LE. — Vol. ІI. — Romae, 1972. — P. 305.
1
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і мав передувати спільному православно-уніатському Собору у Львові1 з питань єдності Української
Церкви. Проте, робота православного Собору в Києві була практично одразу зірвана і переросла у
бурхливе вияснення стосунків серед його делегатів — вони шукали між собою таємних прихильників
уніатів. Серед інших підозрювали у симпатіях до з’єднаних печерського архімандрита св. Петра Могилу.
Запорозькі козаки, які були присутні на Соборі, відкрито погрожували йому розправою, нагадуючи
сумну долю війта Федора Ходики2.
Незважаючи на повну невдачу переговорного процесу 1627–1629 рр., уніатський митрополит
Йосиф Рутський не залишав надій на їх відновлення в майбутньому і намагався підтримувати контакти
зі своїми потенційними союзниками в середовищі православного духовенства. Очевидно, саме з цією
метою він в грудні 1629 – січні 1630 рр. провів свою останню візитацію Києва.
Візитація Києва митрополитом Йосифом Рутським 1629–1630 рр.
Про її хід дізнаємося з листа невстановленої особи до Риму, яка разом з митрополитом відбувала
цю подорож3. Як випливає з цієї реляції, митрополит Йосиф Рутський виїхав до Києва в кінці 1629 р. з
Волині і прибув до своєї митрополичої столиці в останніх числах грудня. Його урочисто зустріло місцеве
римо-католицьке духовенство та шляхта, яка проживала в київських маєтностях уніатської митрополії.
Православне населення міста та запорозькі козаки сприйняли приїзд митрополита Йосифа Рутського
неоднозначно. Частина з них була насторожена і з підозрою слідкувала за ним та його супутниками.
Однак, перебування в Києві королівських військ забезпечило порядок в місті, внаслідок чого вдалося
уникнути антиунійних заворушень і виступів.
Інша частина православного духовенства та міщан Києва продемонструвала свою лояльність
уніатському митрополиту. Однієї ночі до нього прибули київський земський писар Проскура та пан
Воронич — посланці архімандрита Печерського монастиря. Хоча цей візит був скоріше актом поваги до
митрополита, він, однак, засвідчив прихильне (або, принаймні, терпиме) ставлення св. Петра Могили до
уніатів. Адже саме за його дозволом супутники Йосифа Рутського змогли відвідати Києво-Печерський
монастир та знамениті печери цієї обителі, де зберігалися мощі українських святих. Автор листа
засвідчує, що в час побутування у Києві уніати мали приязні стосунки також з багатьма київськими
міщанами, священиками і навіть з деякими козаками. В числі останніх згадується отаман Путивлець,
«чоловік добрий». Приходили до митрополита також двоє синів православного митрополита Йова
Борецького, а деякі міщани засвідчували, що не зважуються відкрито визнати унію лише з огляду на
козаків, більшість яких настроєна до з’єднаних вороже.
В часі перебування митрополита в Києві стався випадок, який ілюструє настрої, які в той час
панували серед православних у Східній Україні. На свято св. Василія Великого (початок січня 1630 р.)
велика кількість віруючих (в тому числі православних) прийшли до собору св. Софії, щоб послухати
літургію і на власні очі переконатися, чи справді уніати вводять нові практики у богослужіння. Деякі
ревнителі православія висловлювали готовність вбити митрополита, якщо якісь зміни дійсно виявляться.
Щоб не давати приводів для зворушень, митрополит не став того дня служити літургію, оскільки не мав
при собі митри4. Лише наступної неділі, після свята св. Василія Великого, коли для о. Йосифа Рутського
роздобули митру, він зміг в присутності численних православних вірних відслужити літургію. Оскільки
після служби митрополит лишився живий, можна припустити, що в уніатській літургії не було помічено
ніяких змін в порівнянні зі службою, яка правилася в православних храмах5.
Хоча візитація Києва митрополитом Йосифом Рутським не покращила положення Уніатської
Церкви в місті, однак прихильне ставлення до з’єднання з боку деяких київських міщан дало підстави
сподіватися на таке покращення в найближчому майбутньому. Скоро після від’їзду о. Йосифа Рутського
з Києва помер православний митрополит Йов Борецький. Ця обставина дала можливість уніатам знову
використати нагоду для посилення свого впливу на Київщині. 23 червня 1630 р. король Сигізмунд ІІІ
підписав листа до київського воєводи Януша Тишкевича з розпорядженням не допустити обрання
1
Цей факт дає підстави припускати, що він належив до середовища проуніатськи настроєного київського
духовенства в 1624/25 рр. Очевидно, навернення о. Германа до з’єднання сталося в часі київських подій 1625 р.
див.: AOSBM. LE. — Vol. I. — Romae, 1971 — P. 152-153.
2
Див.: Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — Т. 1. — К., 1883. — С. 70.
3
Див.: AOSBM. LE. — Vol. ІI. — Romae, 1972. — P. 305.
4
Митру митрополит залишив у Звягелі на Волині.
5
Докладніше про події в Києві в часі візитації о. Йосифа Рутського див.: док № 106.
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на православного митрополита кандидата від козаків о. Мужиловського. Водночас, він рекомендував
воєводі взяти під охорону монастир св. Михайла Золотоверхого в Києві для майбутнього передання його
новому ігумену — відомому нам уніатському ченцю-василіанину о. Германові Тишкевичу. Як зреагував
на цей лист Януш Тишкевич та чи вдавався він до якихось конкретних кроків для введення у володіння
Михайлівським монастирем свого родича, нам поки що невідомо. Найвірогідніше, лист короля не мав
практичних наслідків, оскільки відомо, що новообраний православний митрополит Ісайя Копинський
без будь-яких проблем зайняв кафедральний собор св. Михайла разом з монастирем.
Смерть короля Сигізмунда ІІІ. Кінець унії в Києві
Тим часом загальна суспільно-релігійна ситуація в Речі Посполитій різко змінилася не на
користь уніатів. 1631 р. помер король Сигізмунд ІІІ. Православна коаліція розпочала активний
політичний тиск на польський уряд та нового короля Владислава IV з метою добитися визнання прав
Православної Церкви в польсько-литовській державі. Цього разу православні досягли своєї мети:
1 листопада 1632 р. король Владислав видав лист про визнання в Речі Посполитій православної
ієрархії. Вперше після 1596 р. Православна Церква отримала юридичне визнання в державі. Тепер
поділ Української Церкви на Православну та Уніатську митрополії став реальністю не тільки de-facto,
але і de-jure. Природно, що визнана юридично православна ієрархія вимагала від польського уряду
передання під свій повний контроль митрополичих маєтностей та єпархії, більшість віруючих яких
були православними. Король Владислав IV пішов назустріч цим вимогам і дав згоду на вилучення
з-під влади уніатського митрополита Йосифа Рутського собору св. Софії в Києві (разом з маєтками) з
подальшим переданням його новому православному митрополиту св. Петру Могилі. Доля монастиря
св. Михайла у Видубичах під Києвом деякий час лишалася невизначеною. Спочатку передбачалося,
що до кінця життя митрополита Йосифа Рутського ця обитель лишатиметься уніатською, однак скоро
королем було затверджено рішення про обмін Видубецького уніатського монастиря на Гродненський
православний. Протести уніатських владик та Папи Урбана VIII не дали реальних результатів —
драма київських уніатів невпинно наближалася до свого завершення.
12 липня 1633 р. православний митрополит св. Петро Могила у супроводі загону озброєних
людей (500-600 осіб) прибув у митрополичу Софійську слободу у Верхньому Місті. Як свідчив у
своїй протестації представник уніатського митрополита в Києві пан Станіслав Корсак, він вимагав у
дружини митрополичого намісника Олександри Чарковської ключі від собору св. Софії.1 Отримавши
відмову, православний митрополит наказав збити замки з дверей. Челядник Олександри Чарковської
пан Миколай Іваницький був єдиним, хто ризикнув перешкодити цьому. В результаті його було побито, а
собор перейшов до рук православних. Того ж дня слугами св. Петра Могили були зайняті всі митрополичі
маєтності в Києві. При цьому було заарештовано двох війтів митрополичих поселень — одного зі
«слободи», другого з «местечка з слобожаны при светой Софии». Наступного дня (13 липня) під тиском
митрополита змушена була покинути своє помешкання у Софійській слободі родина Мартина Корсака.
17 липня три останні уніатські церкви Києва, що знаходилися на «софійських грунтах» (св. Миколи
Десятинного, св. Симеона та св. Василія), без опору були передані православним.
23 липня точку зору православної сторони на обставини передання собору св. Софії св. Петру
Могилі виклали у своїй реляції київські возні. У їх реляції зазначається, що св. Петро Могила на
підставі рішення сейму мав законне право зайняти згаданий собор, при переданні якого вони, возні,
були присутні. За їх словами, Софійський собор стояв порожній і напівзруйнований, на той час як
митрополичий двір, яким невідомо на якому праві володів Мартин Корсак, був у доброму стані. Про
передання православним трьох інших церков (Десятинної, св. Симеона та св. Василія), а також про
факти насильств над уніатами, не згадується.
Таким чином, з липня 1633 р. єдиним і доволі ілюзорним символом перебування уніатів в Києві
лишався монастир св. Михайла у Видубичах. Однак, рішуча позиція православних щодо передання їм
усіх митрополичих володінь на Київщині давала зрозуміти з’єднаним, що їх перебування в цій обителі
є тимчасовим. Рішення про обмін Видубицького уніатського монастиря на православний монастир у
Гродні остаточно вирішило цю проблему. Нам точно невідомо, коли саме і за яких обставин православні

1

Митрополичого намісника пана Мартина Корсака в той час у місті не було.
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зайняли монастир св. Михайла. Останній відомий нам акт, який згадує цю обитель та її маєтки як
такі, що перебувають під духовною владою уніатського митрополита, датується червнем 1634 р. А 18
березня 1635 р. у своєму листі до єпископа Рафаїла Корсака митрополит Йосиф Рутський уже згадував
Видубицький монастир в числі інших втрат, які зазнали уніати на Київщині. Автор розвідки з історії
Видубицького монастиря о. Павло Троцький вважав, що уніати вивезли всі цінності з монастиря і
монастирський храм при цьому «совершенно ограбили»1. На жаль, відсутність документальних даних
не дозволяє нам підтвердити чи спростувати це твердження2.
Наступного, 1636 р. стався заключний акт драми київських уніатів. Як уже зазначалося, церкву
св. Миколи Десятинного було передано православним ще в липні 1633 р. разом з іншими церквами, які
знаходилися на «софійських грунтах». Проте з часом митрополит Йосиф Рутський домігся повернення
на деякий час згаданого храму уніатам. Інакше важко пояснити ту подію, яка сталася 10 березня 1636 р.
Як свідчить протестація представника уніатського митрополита в Києві пана Станіслава Корсака, того
ж дня православний митрополит св. Петро Могила разом зі своїми слугами та капітулою вчинив напад
на церкву св. Миколая у Верхньому Києві. В результаті нападу церква була зруйнована, пограбована
та прилучена до володінь православної митрополії. Захоплене майно у цьому храмі Станіслав Корсак
оцінив у 100 тис. злотих.
Висновок
Таким чином, період 1618–1636 рр. в історії унії в Києві став часом її драматичного кінця. Саме
в цей час непримиренна частина київської православної опозиції взяла курс на ліквідацію унії в місті
будь-яким способом, не зупиняючись перед фізичною розправою над представниками уніатського
духовенства та вірними. Характерною рисою релігійних рухів цього періоду є активна участь
запорозьких козаків в боротьбі проти з’єднаних. Ця обставина, а також слабкість королівської влади на
Київщині, стали основною причиною того, що впродовж 1618–1625 рр., внаслідок серії терористичних
актів, Уніатська Церква в Києві була практично розгромлена, а влада уніатського митрополита у
1625–1633 рр. обмежувалася митрополичими маєтностями, в яких, крім Видубицького монастиря, не
лишилося діючих церков.

Уніатська Церква на Київщині

В межах Київського воєводства Уніатська Церква мала дуже обмежене поширення. Вона
затвердилася, передусім, в митрополичих маєтках, причому саме в тих, де були церкви.3 В межах
митрополичих володінь (включаючи маєтності Києво-Видубицького монастиря) знаходилися менші
монастирі, однак всі вони були спустошені та лежали в руїнах. Так, на Гнилецьких грунтах стояв
повністю зруйнований Пречистенський монастир, а у Зарубському монастирі 1607 р. жив лише один
чернець4.
Є підстави припускати, що в кінці XVI – на початку XVII ст. в унії перебувала певна частина
парафій київського Полісся (північ Київського воєводства). Саме в цей час Овруцьке староство очолював
Аврам Мишка-Варковський, уніат. В подальшому знаходимо уривчасті згадки про існування в Овручі
як уніатської, так і православної духовної влади. Так, 18 квітня 1600 р. Королівський задворний суд у
Варшаві підтвердив права уніатського пресвітера Василя на Заручайський монастир в Овручі, а вже 30
травня цього р. возний офіційно передав монастир новому посесору.5 Цікаво, що інтереси пресвітера

ВЗР. — 1865/66. — Кн. ІХ — Т. ІІІ. — С. 176.
Цю тезу можна взяти під сумнів на підставі свідчень самого о. Павла Троцького який у середині ХІХ ст.
бачив у Видубицькому монастирі 10 книг, які являли собою залишки монастирської бібліотеки уніатського періоду.
В їх числі були два рукописні Трифологіони, куплені о. Антонієм Грековичем та подаровані монастирю. Крім
того, в монастирі тоді ще збереглися старий дзвін та образ Матері Божої Ченстоховської. Див.: ВЗР. — 1865/66. —
Кн. ІХ — Т. ІІІ. — С. 178. Подальшу долю цих речей автору цієї статті встановити поки що не вдалося.
3
Відсутність церкви в митрополичому маєтку означала відсутність там уніатського священика. За таких
обставин митрополичі піддані відвідували православну церкву в сусідньому селі і уніатами бути не могли.
4
Див.: док. № 35, 61.
5
Див.: док. № 13-14.
1
2
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Василя в суді захищав Луцько-Острозький єпископ Кирило Терлецький. Це дає підстави зробити
припущення, що о. Василь перед тим був священиком на Волині і отримав королівський привілей на
Заручайську обитель за сприянням свого владики.
Проте, з часом в монастирі з’явився також православний посесор: 3 березня 1617 р. обитель було
передано архімандриту Почаївського монастиря о. Петронію Гулевичу-Воютинському1. Відомо, що в
лютому 1618 р. до Овруча приїздив митрополичий намісник в Києві о. Антоній Грекович у справах, що
стосувалися духовного суду,2 а 1624 р. уніатський митрополит Йосиф Рутський в одному зі своїх листів
згадував Овруцький монастир як такий, що перебуває під владою уніатів3. В подальшому цей монастир
став причиною суперечки уніатів і православних. Близько 1630 р., за клопотанням митрополита
Йосифа Рутського, король Сигізмунд ІІІ видав лист про передання Заручайського монастиря разом з
маєтностями на утримання уніатської семінарії у Вільні. Проте одночасно з цим королівська канцелярія
видала привілей на цей монастир також представнику православних — о. Філатею Кезаревичу. Останній,
незважаючи на протести митрополита Йосифа Рутського, зайняв цей монастир, після чого він остаточно
перейшов під управління православних4. В подальшому згадки про перебування уніатів в Овруцькому
старостві не зустрічаються. Аж до 1630 р. ніяких даних про братію (уніатську чи православну)
Заручайського монастиря розшукати поки що не вдалося. Не виключено, що ця обитель довгий час
лишалася незаселеною і претенденти на неї більше цікавилися не монастирем, а його маєтками.
Є також підстави припускати, що унія поширювалася також в окремих приватновласницьких
маєтках, зокрема у посілостях князя Яреми Вишневецького на Лівобережжі. 1628 р. митрополит
Йосиф Рутський у своєму листі до Риму згадував, що князь Вишневецький передав під духовну владу
уніатських єпископів близько 30 попів у своїх волинських маєтках. При цьому зазначалося, що більше
100 священиків, що проживають в українських володіннях цього князя, до унії не прилучені з огляду
на вороже ставлення до неї козаків.5 Отже, князь Вишневецький в принципі готовий був вводити унію
на сході України, і лише несприятлива політична обстановка в регіоні не дозволила йому втілити це в
життя. З огляду на цю обставину не будуть виглядати дивними події, які спостерігалися на Лівобережжі
в рік придушення козацького повстання 1638 р.
Влітку цього року путивльські воєводи писали в Москву про перехід на російську територію
православного духовенства Лівобережжя, які принесли звістки про початок нового гоніння на
православну віру в польсько-литовській державі. Сповіщалося, що «..король Польской, и паны радные
и Ляцкіе арцыбискупы приговорили на соймh, что въ ихъ Полской и въ Литовской землh православной
христъянской вhрh не быть и христъянскіе церкви превратить на костелы Ляцкіе, и книги русскіе и
монастыри вывесть, а Кіевской, де Государь, митрополитъ Петр Могила вhры христъянской нынh отпалъ,
и благословенъ де митрополитъ Петр Могила отъ папы Римского нынh въ великий постъ въ патриархи,
быть ему патриархомъ въ Вильнh будто въ христъянской вhрh, а присегалъ де онъ митрополитъ
королю и всhмъ паномъ раднымъ и арцибискупомъ Ляцкимъ на томъ, что ему Хрістианскую вhру
ученъемъ своимъ попратъ и уставитъ свее службу по повелhнъю папы Римскаго римскую вhру, и книги
Русскіе вывесть, а въ митрополиты де, Государь, в Кіевъ въ Печерской монастырь на ево Петрово мhсто
Могилино благословленъ нынh Корсакъ бывший владыко Пинскій»6.
Звичайно, ці повідомлення (до того ж у версії путивльських воєвод) не мали нічого спільного
з дійсним станом справ у сфері суспільно-церковних взаємин в Україні та Білорусі на 1638 р.. Проте,
вони яскраво свідчать про настрої в середовищі консервативної частини православного духовенства,
яке з підозрою ставилося до діяльності освіченого та енергійного митрополита св. Петра Могили. Його
зв’язки з уніатами та активна освітня і наукова діяльність самі по собі були достатніми підставами
для породження чуток про його зраду православію. Настрій непевності в майбутньому серед частини
православних духовних мав посилитися, коли під ударами польських військ захиталася головна опора
консервативних кіл Православної Церкви — запорозьке козацтво. Майбутня його доля ставала на той

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 448-449.
Див.: ВЗР. — декабрь. — Т. ІІ. — Вильна, 1864. — С. 24-26.
3
Див.: AOSBM. EM. — Vol. I. — Romae, 1956. — P. 122.
4
Див.: АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 612-613, 620-621.
5
Див.: AOSBM. EM. — Vol. I. — Romae, 1956. — P. 206-207.
6
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час непевною, і ця обставина була не останньою, яка змусила разом з невдоволеними козаками виїхати
до Росії також деяких духовних осіб.
Проте, крім вищеназваних причин, до еміграції в Росію православних могли спонукати також інші
події, а саме — можливі спроби введення унії в маєтностях князя Яреми Вишневецького на Лівобережжі.
Нагадаємо, що 1628 р. митрополит Йосиф Рутський уже згадував, що цей князь був готовий поширити
з’єднання у своїх маєтностях, і лише вороже ставлення козаків утримували його від реалізації цих
задумів. Але рівно через 10 років по тому ситуація на Лівобережжі якісно змінилася — польські війська
завдали поразки козакам, поклавши початок десятирічному «золотому спокою» в Україні. В час, коли
терези військового щастя тимчасово хитнулися в бік польських каральних загонів, князь Вишневецький
цілком міг переоцінити успіх та вдатися до поширення унії. На користь цього припущення свідчить
цікавий факт, на який чомусь досі не звернули належної уваги історики.
9 липня 1638 р. православні ігумени-емігранти оо. Василій та Мефодій написали з російського
прикордонного міста Путивля листа до ігумена Мгарського монастиря о. Калістрата з докорами за зраду
православія та прийняття унії. «Слышимо твое отпаденіе отнего благочестія святого. Обернулася болезнь
твоя на главу твою..»1 — із сумом писали вони. Далі з тексту листа виявляється, що о. Калістрат уже
писав до них у справах унії. З приводу цього автори зазначали: «С стороны теж унеи, о которой пишет
твоя честность, дивуючися оной, чи з рогами, чи з голинятыми ногами, чи з усом, чи з бородою великою,
чи пеша, чи ездит, дивно нам то барзо такому неуважному и нерозсудному писанью твоей чесности,
жес так през увес век свой живучи на сем свете, о том ся не доведал, якова тая унея проклятая, где юж и
в ея матню умотался, але не ведаем, як ся з ней вывертишь»2. Цікаво, що тут же автори листа згадують
посланця мгарського ігумена о. Євфимія, який повідомив їх про остаточний успіх унії в Речі Посполитій:
«..же юж унея конец свой взяла, митрополит стал патріархою, а Корсак митрополитом Киевским и мил
до Софеи въезжати..»3.
На жаль, лист о. Калістрата до ігуменів-емігрантів не зберігся, тому їх послання у відповідь
постає перед нами вилученим із контексту загального листування. Очевидним лише є факт, що автори
листа (оо. Василій та Мефодій) вважали ігумена Мгарського монастиря уніатом, а не просто людиною
«схильною до унії», як дипломатично висловилися в анотації до документа укладачі збірника. Беручи
до уваги, що Мгарський монастир знаходився на землях князя Яреми Вишневецького, цей факт не
виглядатиме неймовірним. Теоретично можна припустити, що уніатські парафії могли існували на
«Вишневеччині» в часи «золотого спокою» 1638–1648 рр.

Економічний стан Уніатської Церкви на Київщині

(Загальний огляд)
Маєтності Уніатської Церкви в Київському воєводстві складали в основному митрополичі землі
та володіння монастиря св. Михайла у Видубичах під Києвом. Ще задовго до проголошення унії в Бресті
згадані вище посілості прийшли до цілковитого занепаду. Причинами цього стану були як татарські
напади, так і хижацькі апетити сусідів, які не пропускали зайвої можливості прибрати до рук землі, які
власники не могли захистити. Не слід забувати також про недбалість самих митрополитів у XVI ст., які
роздавали церковні маєтності в посесію випадковим людям, що призводило з часом до їх спустошення
або втрати.
Ще 1593 р. видубицький ігумен о. Каліст склав загальний реєстр монастирських земель,
окремо зазначивши, які саме маєтності були відібрано сусідами. З цього реєстру довідуємося, що
лише на Київщині (не рахуючи мозорських угідь) різні особи незаконно утримували маєтки Гнилець,
Кальний Луг та Куликів з пасіками, садами і сіножатями. В чужих руках опинилося також урочище
Підтрипільське, озеро Глушець, половина озера Славного у Свиноїдах, рибні річки Віта та Корчма. З
неповних даних, наведених о. Калістом, випливає, що щороку втрачені маєтності давали: за оренду 3
копи литовських грошей (7,5 злотих), 100 бочок жита, 80 бочок пшениці, 200 в’ялених осетрів, та 310
стогів сіна. Крім того, до Видубицького монастиря не поступала значна частина медової данини, яку під
різними приводами відмовлялися надавати державці церковних маєтків4.
Акты ЮЗР. — Т. 3. — СПб., 1861. — С. 10.
Акты ЮЗР. — Т. 3. — СПб., 1861. — С. 10.
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Однак, маєтності Видубицького монастиря знаходилися в значно кращому стані в порівнянні
з митрополичими володіннями. Квит київського підвоєводи Вацлава Вільгорського
митрополичому наміснику Якову Крушинському від 1601 р. про сплату подимного податку
свідчить про малолюдність більшості митрополичих поселень у Київському воєводстві.
Виявляється, що у Софійській слободі 1 1601 р. було лише 20 димів, а «спаських людей»
в околицях Києва — 15 димів. З півтора десятка митрополичих сіл лише Воробйовичі,
Толокунь, Погреби та Зазим’я нараховували 10-12 димів, в інших поселеннях податок було
сплачено з 3-9 димів 2 . Сумний стан митрополичих маєтків засвідчує також акт королівської
ревізії від 1607 р. З нього дізнаємося, зокрема, що стоять порожні 7 сіл, з яких раніше на
королівську службу виходило 240 чоловік «люду панцерного» 3 .
Не дивно, що за таких обставин митрополича казна мала дуже скромні фінансові
надходження. У своєму листі до канцлера Лева Сапєги від 5 квітня 1603 р. митрополит Іпатій
Потій з цього приводу жалівся: «Mitropolia tak się wyciagnela dobrze, że co pierwej będąc in
flore ledwie tysac zlotych uczynila, teraz po te lata i peciu set zlotych nie wzialem; tytul wielki
ale pozytek plochy» 4 . При цьому слід мати на увазі, що сума, менша від 500 злотих, була
взята не тільки з маєтностей Київського воєводства, а й з усіх митрополичих земель Речі
Посполитої. Квит митрополита Потія, виданий наміснику Якову Крушинському 1603 р.,
свідчить, що у 1600 та 1601 рр. він отримав з київських митрополичих маєтностей по 150
злотих. 1602 виявився кращим — митрополит отримав 250 злотих та медову данину 5 .
Митрополит Потій вживав енергійних заходів, спрямованих на збільшення фінансових
надходжень до митрополичої казни. Йому вдалося за згодою Риму та польського уряду
затримати за собою, крім митрополичої кафедри, ще й Володимиро-Берестейську єпархію
разом з маєтностями. Це значною мірою скріпило фінансові можливості митрополита. Крім
того, за згодою Риму о. Іпатію Потію було надано титул архімандрита Києво-Печерської
Лаври, яка володіла величезними земельними маєтностями. Проте, православні ченці цієї
обителі рішуче виступили проти передачі Лаври уніатському митрополитові. Саме тому
титул архімандрита Печерського лишився для о. Іпатія Потія лише титулом — без монастиря
і без маєтків.
Проте, спроби приєднання нових земельних володінь були не єдиним способом
покращити матеріальний стан Церкви. Уніатські митрополити та їх київські намісники
впродовж 40 років вели безкінечні судові процеси, намагаючись повернути Церкві незаконно
відібрані у неї маєтності. Справа ця була не з легких, адже до захоплення митрополичих
земель було причетно багато представників місцевої шляхти і навіть представників
державної влади. Нижче згадаємо юридичних осіб, з якими були пов’язані найважливіші
судові справи, які вели київські уніати.
1. Київська замкова (старостинська) адміністрація
Конфлікт уніатського митрополита зі старостинською адміністрацією спочатку мав явно
релігійний характер. Не пізніше 1605 р. київський воєвода князь Костянтин Острозький, бажаючи
нанести якнайбільше шкоди уніатам, захопив Софійську слободу (найбільшу митрополичу
маєтність на Київщині) та приєднав її до земель київського замку 6 . Парадоксальність ситуації
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полягала в тому, що згадану слободу в свій час заснував та подарував Церкві все той же
князь Острозький. Він же підписав листи до київського підвоєводи із суворою забороною
втручатися в межі цього митрополичого маєтку. Однак, незважаючи на те, що дії київського
воєводи були явно незаконними, митрополити далеко не одразу змогли дове сти свої
права в судах. Станіслав Жолкевський, який по смерті князя Острозького став київським
воєводою, хоч і не був відверто настроєний проти уніатів, віддавати їм Софійську
слободу не по спішав. По силаючись на той факт, що згадане по селення знаходиться між
валами князівського Києва, представники старо стинської адміністрації стверджували,
що тільки король, як правонаступник давньоруської держави, має право юрисдикції на
Верхнє місто разом з Софійською слободою. Лише близько 1615 р. трибунальний суд
у Любліні о статочно визнав право уніатського митрополита на Софійську слободу у
Верхньому Києві. Але і після цього київський митрополичий намісник пан Станіслав
Садковський скаржився на втручання замкової адміністрації у церковні володіння 1 .
2. Київський магістрат
Сто сунки уніатських митрополичих намісників з Київським магістратом різко
погіршилися на початку 20-х рр. XVII ст. В о снові конфлікту лежала конкуренція міщан
Нижнього Києва або Подолу з міщанами Верхнього Києва щодо права варити горілку
та інші спиртні напої. Магістрат Нижнього міста рішуче заперечував право Верхнього
міста тримати власні шинки, бо це порушувало монополію на реалізацію гоорілки, медів,
пива та вина. А о скільки міщани Подолу були право славними, а жителі Софійської
слободи — уніатами, «горілчаний» конфлікт набув також релігійної барви. В результаті
подільські міщани під проводом райців і лавників двічі (1623 та 1624 р.) вчинили напад
на Софійську слободу. Подільські міщани громили шинки, розганяли митрополичих
підданих, а захоплені спиртні напої частково відправляли на Поділ, частково розпивали
на місці.
3. Києво-Печерська Лавра
Лавра задовго до проголошення унії мала маєткові суперечки з монастирем
св. Михайла у Видубичах. Після переходу в унію Видубицького монастиря ситуація
навколо спірних угідь заго стрилася. Причиною цього стала рішуча позиція видубицького
ігумена о. Антонія Грековича, який мав намір повернути монастирю землі, які незаконно
привласнила Лавра.
Найперше було зроблено спробу врегулювати питання права власно сті на маєтки
Звіринець та Наводичі. 1613 р. між о. Антонієм Грековичем та печерським архімандритом
о. Єлисєєм Плетенецьким було укладено приятельську угоду. Під час розгляду справи
виявило ся, що о. Антоній Грекович представив п’ять привілеїв, які підтверджували
право Видубицького монастиря на спірні землі, в той час як Печерська капітула не
подала жодного документа на свою користь і лише виявила готовність наве сти свідчення
людей, «веры годных». В результаті права Видубицького монастиря на спірні землі були
однозначно підтверджені, а о. Плетенецький при свідках змушений був вибачитися перед
о. Грековичем за привласнення угідь Видубицького монастиря 2 .
Але якщо справа зі звіринецькими та наводицькими маєтками була кінець-кінцем
залагоджена, то питання про рибні промисли на Дніпрі так і лишило ся невирішеним.
1616 р. митрополичий намісник Станіслав Садковський свідчив про привласнення затору
на Дніпрі (належив Видубеицькому монастирю) та деякі митрополичі маєтно сті —
с. Невчолове, грунти Стовпець і Псютичі. 1629 р. митрополит о. Йо сиф Рутський
покликав до суду печерського архімандрита св. Петра Могилу, який звинувачувався
у знищенні монастирського парому на Дніпрі та побитті перевізників. Крім того, в

1
2

Див.: док. № 63.
Див.: док. № 53.
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позові згадувалося про спустошення печерськими підданими гнилецьких, куликівських та
кальнолузьких маєтностей, які були власністю Видубицького монастиря 1. Чим закінчилася ця
судова справа — нам невідомо.
4. Шляхта Київського воєводства
Кілька впливових шляхетських родин на Київщині були причетні до факту незаконного
привласнення митрополичих та монастирських земель. Гостра боротьба з початку XVII ст.
розгорілася навколо маєтку Мигалки на річці Кодрі. Микола Макарович-Івашенцевич разом зі
своїми підданими неодноразово нападав на цей маєток, грабував його та нищив межові знаки.
Від цих нападів тяжко потерпали митрополичі селяни. Так, під час чергового нападу, який мав
місце 1613 р., загинуло кілька церковних підданих. Захопленню, розоренню та пограбуванню
було піддано також сусідні з Мигалками митрополичі села — Микуличі, Нежиловичі, Кухарі та
Бояничі. Лише 1623 р. рішенням суду було встановлено межу, що чітко поділяла володіння по
річці Кодра, яке мало нормалізувати стосунки Івашенцевичів та Київського митрополита 2.
У 1602–1605 рр. князями Корецькими були захоплені землі Видубицького монастиря —
Гнилець, Куликів та Кальний Луг, що поклало початок протистояння між ними та уніатськими
митрополитами. Конфлікт набув затяжного характеру, і хоча незаконність дій князів Корецьких
була очевидною, судовим порядком повернути церковні маєтки не вдалося. Навіть оголошення
баніції Анні Корецькій (1623 р.) не змінило ситуацію — її слуги продовжували чинити напади
на монастирські землі. Справа ця так і не була завершена до початку 30-х рр. 3
Драматично розвивалися події навколо воробйовицьких митрополичих маєтностей.
Суперечка за спірні землі між київською уніатською адміністрацією та паном Людвігом
Олізаром-Волчковичем досягнула своєї кульмінації 1632 р. Діставши звістку про смерть
короля Сигізмунда ІІІ, Олізар-Волчкович, користуючись зі звичайного в таких випадках
послаблення державної влади на місцях, організував масштабний напад на митрополичі
маєтності. Протягом трьох днів його озброєні слуги спустошували та грабували шість
митрополичих сіл Воробйовицького ключа. В результаті ці села перетворилися на пустки,
оскільки митрополичі селяни розбіглися по лісах 4.
Загалом, слід зазначити, що в економічному відношенні Уніатська Церква на Київщині в
кін. XVI – першій третині XVII ст. перебувала у дуже скрутному становищі. Митрополичі маєтки
були частково привласнені різними особами, частково спустошені сусідами та численними
переходами коронних військ, козацькими загонами та «свавільними купами», яких досить було
на Київщині в цей неспокійний час. Зрозуміло, що за таких обставин уніатський митрополит
не міг забезпечити відбудову церков у Верхньому місті взагалі, та кафедрального собору
св. Софії зокрема. Що стосується жителів Софійської слободи, то вони за своєю кількістю
могли скласти парафію однієї, максимум двох звичайних церков. Але утримувати дев’ять
напівзруйнованих давньоруських храмів вони не могли навіть теоретично. Тому існуюча в
історичній літературі думка, що церкви Верхнього Києва разом із кафедральним собором
св. Софії були спустошені внаслідок «нерадения униатов», виглядає упередженою.

Див.: док. № 63, 101.
Див.: РДІА СПб., ф. 823, оп. 1, спр. 305, арк. 1-10; ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 308, арк. 1-9,
спр. 354, арк. 1-50.
3
Див.: док. № 19, 61, 78, 101.
4
Див.: док. № 110.
1
2
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Висновки

Поширення унії на Київщині відбувалося за вкрай несприятливих для неї обставин суспільнополітичного та релігійного життя в Україні. Київське воєводство входило до складу тих земель
Речі Посполитої, де спроби ввести унію закінчилися повною невдачею. На нашу думку, причини
цих невдач були такі:
1. Розкол «уніатської коаліції» напередодні підписання Берестейської унії. В результаті,
від ідеї з’єднання відмовилися київський воєвода князь Костянтин Острозький та архімандрит
Києво-Печерського монастиря о. Никифор Тур. Позиція цих діячів могла бути вирішальною у
релігійному виборі киян на користь унії.
2. Слабкість королівської влади в Києві. Пояснювалася вона кількома чинниками: загальною
слабкістю виконавчої влади в державі, значною віддаленістю від головних центрів суспільнополітичного життя країни та панування на сході України козацької вольниці. За таких обставин
непримиренне крило православної опозиції отримало зручну можливість, втягнувши у релігійний
конфлікт козаків, чинити тиск на місцеву уніатську адміністрацію та відкрито вдаватися до актів
індивідуального терору. Саме безпорадність королівської влади призвела до того, що фактичний
розгром Уніатської Церкви в Києві протягом 1618–1625 рр. лишився безкарним для його замовників
та виконавців.
3. Однією з причин невдалого поширення унії в Києві була певна пасивність у цій справі
уніатських митрополитів. Так, 1614 р. митрополит Йосиф Рутський не скористався реальною
можливістю замінити в Києві православних священиків на уніатських і не залишився в місті
на довший час, як це йому радили деякі кияни. Василіанський монастир при соборі св. Софії
було засновано з великим запізненням, в час, коли православні уже стали на шлях відкритого
витіснення уніатів з Києва.
4. Значною перешкодою утвердженню унії в Києві був тяжкий економічний стан уніатської
митрополії. Документи свідчать, що більшість митрополичих маєтностей на Київщині ще
до проголошення унії в Бересті були спустошені та захоплені місцевою шляхтою. Спроби
митрополичих намісників виправити становище шляхом судових процесів не дали бажаних
результатів. В результаті, утримувати монастир в Києві та відбудовувати церкви у Верхньому
Місті за рахунок прибутків з київських митрополичих маєтків було неможливо.
За таких обставин Уніатська Церква на Київщині мала локальне поширення. Найбільшим
унійним центром в цьому регіоні був Київ з митрополичою кафедрою та монастирем св. Михайла
у Видубичах. Поза Києвом існували маленькі уніатські анклави в митрополичих маєтностях, а
також окремі осередки унії в королівщинах та деяких приватних посілостях. Серед них варто
відзначити анклави Овруч (королівщина із Заручайським монастирем) та Мгарський монастир
в маєтностях князя Вишневецького. Постійним контингентом уніатських вірних в регіоні були
митрополичі піддані та незначна кількість шляхти, яка проживала у церковних володіннях.
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Київщина
№1
Реєстр маєтностей, прибутків та данин Видубецького монастиря св. Михайла на Київщині та
Мозирщині, складений його настоятелем о. Калістом.
Року 1593, березня 13.
Рεεстръ пожитковъ мнтря Видубицкого в Кіεвε стого Архистратига Михаила
В которихъ εсми вhдомость взялъ в року ≠афчг найпεрво
З сεла того мнстра Видубицкого Свиноεдъ приходытъ в рокъ грошми копъ двh и грошεй і
и дεсятъ вhдεрεцъ малихъ мεду, и дεсятина с поля з сεла нагорнεго близъ самого мнстра куници
грошεвой з огородовъ з садками с кождого по грошъ ві. Зо всhхъ чинитъ полтори копи и шεст
грошεй,
З пасεки близъ мнстра в рокъ даютъ и з дεрεва того садового што в логовинε пасεчной по
полу копю грошεй.
Томко возній з кгрунтовъ заднεпрскихъ и з шεсти озεрεцъ криничних даεтъ по полъ копи
грошεй в рокъ.
Озεро Заспа и с криницами εго околичними даютъ з нεго арεнди в рокъ по осми копъ
грошεи и полъ фунта пεрцю.
Озεро Свεтища даютъ арεнди по копъ грошεи г и по сотцу рибъ бокових от лεду до лεду на
лhто а в зимh на мнстръ ловятъ.
Дεсятина с поля мнстрскихъ якъ ся в которомъ року удасть бываεт жита добрихъ урожаεвъ
по полъ трεтядцятъ копъ а яринъ копъ по тридцять, а в року чг жита дεсятинного толко єє є копъ
всεго а ярин рознихъ копъ с полъ трεтядцат ижъ вεликій нεврожай былъ того року.
С пасεки гнилεцкой от атамана спаского Радка в кождій рокъ приходитъ по копh грошεй и
от пεрεвhсу
А што отнято от того мнстра пожитковъ
Островъ Котошня в Мозирщинε Жудра дεржит з ласки митрополεй на кади мεду отколь
бы другій хто три кади мεду радъ далъ а овъ Жудра и островъ тотъ спустошилъ и ку своимъ
кгрунтомъ на полъ милh того острова кгрунту прилучилъ, а то за ласкою митрополитовъ ихъ
млстεй доживотεмъ своимъ дεржитъ, за то што онъ тот островъ правомъ и накладомъ своимъ
от Давидовича пεрεдъ королεмъ отискалъ, которій сε былъ задлялъ,
Островъ Гнилεцъ з садомъ и зъ сεножатми Калнимъ Лугомъ на триста стоговъ сεна
кошεнε з озεромъ Глушцεмъ с которого арεнди по три копъ грош: идεтъ на рокъ и к тому
рεчка Вεта вεлми рибная и другая рεчка Кормча
У тоε Кормчи бεрεгъ одинъ то всε дεржитъ нεвиннε Σвхимъ Сухопар бояринъ нε чинεчи
з того никоторого пожитку ани послушεнства мнстру а бεрεтъ с тихъ кгрунтовъ пожитку за
косу от кождого стога по г грош: за садъ по в копh грошεй. //
А другой бεрεгъ тоεй рεки Корчми и тεпεръ зоставлεнъ мнстру Видубицкому при
кгрунтахъ и сεножатεхъ заспεнскихъ с того бεрεга угодники, мнстру поклонъ даватъ повинни
а сεна тамъ бываεтъ за косъ на мнтръ стоговъ є або 6.
Отняли кгрунт того жъ мнстра урочищомъ Подтрипольский пновε Дεдковε и Луки
Осεтровіε и того кгрунту на килька миль нεвиннε дεржатъ с которого бывало приходитъ мнстру
по р бочокъ жита молочоного а пшεници по п бочокъ комягою привожεно к мнстру а с тихъ
Осεтровихъ Лукъ по с осεтровъ вялихъ на мнстръ жε Видубицкій давано: на которіε кгрунти
и на тыε луки подтриполскіε εсть у εго млсти митрополита в ризници новгородской листъ
εго кролεвской млсти короля Жикгимонта писаній в року ма мсца марца є дня потвεржεнε
и присужεнε тыхъ всhхъ кгрунтовъ подтриполскихъ ігумεну видубицкому Σфрεму вhчними
часи к тому монастиру Видубицкому.
Якожъ и пнъ Пεтръ Кухмистровичъ в своихъ привиляхъ имεня Триполского описанε
границъ своихъ маεтъ от кгрунтовъ тыхъ подтриполскихъ мεнованεмъ монастирскихъ а нε
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дεдковскихъ бо мнстръ собою николи нhякимъ способомъ тыхъ кгрунтовъ своихъ нε утрачалъ
одно бεзъправнε ихъ Дεдковε дεржатъ о то позвати ихъ толко.
Кгрунт куликовскій подлε острова Гнилца видубицкій пасεка садъ добрій и сεножати Богушко
нεбозчикъ врадникъ владицε нεбощику володимεрскому за подаркомъ уступилъ а владика яско спустилъ
Воронεцкому намεстнику кіεвскому. И опять то пришло в руки владичнія и далъ то влдка былъ Олεхнови
а мhла за то отмεна быть дана Видубицкому мнстру и нεдана.
В другомъ мhсцу за Тεрεмцами Пεчεрский монастиръ отнялъ сεножати на стогов і у Псутичахъ
у долинкахъ мεжи николскими
О даны
Пεчарскихъ жε людεй сваромлянε згубили мεдъ дани вεдεрεцъ двh у островε Мокрцу до
которого мεду были потужники Сидоръ а Лεвко сварамлянε а тотъ мεдъ прозивали Андрεεвщина
а пεрво Харковщина, и тот мεдъ отдалъ, мнстръ Пεчарскій уставнику пεчарскому свεщεннику
чилис тамъ которому іншому.
У пεчарскихъ жε людεй у Оряновомъ згинуло дани видубицкоε вhдεрεцъ осмъ, врядникъ
шεстовεцкій на сεбε быралъ, а подданіε сами нεпрятъ и повεдают жε грошми за тотъ мεдъ
дают чотири золотыε
У пεчарскихъ жε людεй в сεли Пироговичахъ винни дават вεдро мεду и нε дали. //
У Ростичахъ казано шитос дани, и питалъ εсми в томъ сεлh и нε моглъ сε допитати
запрεли.
У Приборцахъ пана Харлинского людεй на Тεтεрεвh і миль от Кіεва дани три кади на рокъ
приходитъ пана Котазεвича кадій и
Подъ Гнилцомъ трεска за сεлъ нεмало кгрунту видубицкого Іванъ поповичъ мыза от
митрополита Дεвочки нεмало кгрунту видубицкого дεржитъ што до патриархи εму εздилъ по
сакру то нεслушнε тотъ дεржитъ бо мнстръ своимъ добрамъ нε повинεнъ митрополимъ слугамъ
службъ ихъ нагорожати.
Полε вεликоε Багриновъ Григорεй Манковичъ дεржитъ в закупли от εго млсти митрополита
Рагози в сороку копахъ грошεй.
Того жъ мнстра кгрунтъ за Днεпромъ Томко возній дεржитъ с которого даεтъ грошεй золот:
л синожатεй мнозство вεликоε гдh бы фолварокъ могъ быть на быдло, або сεлцо посεлить бо
ку тому озεръ дεржитъ Сhнатинъ поповоε пεрвоε Кривоε другоε Татарка трεтεε Вирища, полъ
новосεлского озεра Гачища и другоε Гачища.
Кгрунтовъ свиноεдскихъ Рожновский нεмало засεлъ у поромъ здавна и полъ озεра Славного
свиноεдского отнялъ вжε нεдавно и людεмъ тамошнимъ свиноεдскимъ вεликіε кривди от нεго
ся дhютъ.
У того жъ Рожновского з εго кгрунту дεсятиня пашεная тому монастиру Видубицкому
приходитъ бочокъ по три збожа, якоε будεтъ на томъ кгрунтε того року сhялъ
Лютковцы боярε остεрскіε нεмало кгрунтовъ свиноεдскихъ зашли вжо от і лhтъ, алε имъ
панъ ратомскій староста ихъ заказалъ абы вжо нε заходили болшъ того кгрунту до росправи,
которая ажъ муситъ быти чεрεзъ комисари короля εго млсти такжε и з Рожновскихъ
Тамъ жε под Свиноεди людε мнтра Пεчарского отнимуют криницу общую под сεломъ
ихъ Дубεчεнскимъ, которую уживали посполъ з сεломъ Свиноεдскимъ здавна
Николскіε чεрнци у озεро Свεтища вступаются ижъ мεжи ихъ кгрунти со всhхъ сторонъ
толко тамъ гдεсъ к уεдному краю озεра εстъ сεножати троха стоговъ на є є Видубицкого мнстря,
и тоε троха сεножати николскіε отнимаютъ и на инших мεсцахъ // та жε граници зуживаютъ алε
того Томко возній постεрεгаεт а што в конци озεра Свεтищъ сутъ крεници з озεра Свεтищъ то
ми повεдано што къ сεлу Бортницкому подданихъ пεчарскихъ звεринскихъ, а видубицкіε копци
ставляно в шіи самой ув устю озεра того што εсть мhсцε наилhпшоε
Повидhлъ Томко возній жε ся тεжъ тамъ вступуютъ в кгрунтъ видубицкій (: што онъ
дεржитъ :) людε пεчарскіε троεцкіε и граничи зуживаютъ и озεрцо гдh ся уюни ловятъ от
кгрунту того видубицкого вступу нε даютъ, толко одинъ конεцъ того озεрца вступу нε боронятъ
при которомъ озεрци и з другой сторони прилεгъ кгрунтъ видубицкій а они нε вεдεтъ про што
у осεрεдокъ озεра того вступу забороняютъ
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Дань мεдовая Видубицкого мнстра
Яко ся звышъ помεнило з сεла Свиноεдского мεду вεдεрεцъ малих і то εсть двh части кади и
отдали то.
З сεла Сварεмли пεчарскихъ людεй в: вεдεрца малыхъ даютъ, а двh вεдεрца згубили о чомъ ся
вишε помεнило.
У Оряновомъ сεлh Пεчарскомъ мεду и вhдεрεцъ дават повинни або грошми по д: золот. полскіε
нижли вжо от г лhтъ нε даютъ врадники пεчарскіε собh вириваютъ поки сε ігумεнъ видубицкій
домовитъ
У сεлh Пироговичахъ людεй пана коташεвичовихъ дани мεдовой штось приходитъ и нε
даютъ.
У Прибортεхъ пана Нεмировича людεй такъ жε штось мεду приходитъ нε дают. И индε гдε под
Тεтεрεвю дань мεдовая в сεлахъ задлялась а про давность и допитатися нε могла ся
Тεжъ дань в Мозирщинh въ сεлh Волосовичъ и Нεстанковичахъ у людεй пана пацεвихъ и пана
Авраама Мεлεшка з власного острова Видубицкого з обудвухъ сεлъ одно вεдро мεду на кождій рокъ
вεликоε мhри мозирскоε, тіε отдали в року чі скором сε у ихъ упомεнулъ и потомъ завжди дават
готови, и поднимают всякими достатками и с конεмъ выεжчого и на дорогу всякихъ справних // рεчεй
самому и хлhба и конεви овса ажъ до самого Кіεва давати повинни.
Тамъ жε нεдалεко от Волосовичъ въ сεлh королεвскомъ староства Мозирского в Оскиричахъ
дань мεдовая видубицкая εсть и нε хочутъ давати запираются
Тамъ жε в томъ краю сεлh Тεрεбовε людεй пана Ратомского дань мεдовая видубицкая εсть
одножъ давати нε хочут
Тамъ жε в сεлh Пεрεтруповичъ у людεй пана Бартоша Бруханского такъ жε по вεдру в рокъ и нε
даютъ повεдают жε дεй панъ нашъ, пнъ Бартошъ давать нε кажεтъ алε εму дε самому с того острова
платилъ по д копε грошεй и роздεлилъ дε на осмъ частεй тотъ островъ, а прозиваεтся тот островъ
Видубицкий о то бы пана Бартоша позватъ, яко о добра црковніε прεз судъ зεмскій Новгородскій.
І сε я Калистъ ігумεнъ на тот часъ видубицкій вивεдавшися о всεмъ томъ списалъ εсми на
рεεстръ сεсъ для вhдомости о томъ и потомнимъ людεмъ по мнε тамъ будучимъ и далъ εсми сεсъ
рεεстръ списаній власною рукою моεю до ризници εго мл: митрополіεй новогродскоε
Року ≠афчг мця марта гі дня
ІР НБУВ, ф. ІІ, № 6422, арк. 37-39.
№2
Опис речей та церковного начиння, яке зберігалося в соборі св. Софії у Києві.
[Київ, кінець XVI ст.]
Текст у виданні:
КЕВ. — № 12. — 1873. — С. 347-349. Мова староукраїнська.
№3
Соборна грамота Київського митрополита Михайла Рогози та єпископів, які взяли участь в
уніатському Соборі в Бресті, про проголошення унії з Римською Церквою та визнання над собою влади
Папи Климента VIII і його наступників.
Брест, року 1596, жовтня 8.
Текст у виданні:
АЗР. — Т. VІ. — СПб., 1851. — С. 139-141.
№4
Соборна грамота духовенства, що брало участь у православному Соборі в Бресті, про позбавлення
сану Київського митрополита Михайла Рогози та всіх владик, які дали згоду на унію.
Брест, року 1596, жовтня 8.
Текст у виданні:
АЗР. — Т. VІ. — СПб., 1851. — С. 141-142.
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№5
Соборна грамота митрополита Михайла Рогози про позбавлення сану архімандрита КиєвоПечерського монастиря Никифора Тура за відмову прийняти унію.
Брест, року 1596, жовтня 9.
Текст у виданні:

АЗР. — Т. VІ. — СПб., 1851. — С. 147-148.
№6
Свідчення возного про опір, вчинений ченцями Києво-Печерського монастиря при спробі ввести у
володіння цією обителлю уніатського митрополита Михайла Рогози замість архімандрита Никифора
Тура, який не прийняв унії.
Київ, року 1597, серпня 11.
Текст у виданні:

АЗР. — Т. ІV. — СПб., 1851. — С. 196-198.

№7
Лист короля Сигізмунда ІІІ до ченців Києво-Печерської Лаври з повідомленням про усунення
від керівництва монастирем архімандрита Никифора Тура та передачу обителі уніатському
митрополитові Михайлу Рогозі, якому слід віддавати гідний послух.
Варшава, року 1597, грудня 2.
Жикгимонт Трεтий божю млстью корол полский вεликий князь литовский руский пруский
жомоитский мазовεцкий ифлянский а швεдский кгодский вандалский дεдичный король
В бозε вεлεбным ωтцом монастыра Пεчарского Киεвского чεрнцомъ почавши ωт старшого ажъ
до намεншого вεрнε нам милым ласку ншу гдрскую ωзнаимуεмы вεр вшε
Ижъ за слушным пεрεводом права в бозε вεлεбого кир Михайла Рагозы митрополита Киεвского
Галицкого ивсεя Руси на Никифору Туру яко на нεпослушным ив чын архимандрычый нε посвεщоный
который мεшъкал у том манастыру нεслушънε и нεпристойнε понεваж был упоминалый частокрот
ωт ωтца митрополиты абы посвεщεнε принял а иж был у том нεдбалым и спротивным про то мы яко
упорного за зложεньεм ωд звεрхности духовноε ив клятву вложоного ωд того монастыра εго ωддаливши
а довладзы нашой узявши и декрεтом нашим потвεрдивши дали εсмо тот монастыр Пεчарский ωтцу
митрополиту Киεвскому в дεржанε ив волный шафунок. Для которого поданя εму того мона[сты]ра
зсылаεм дворанина нашого абы ωн зовсим на въсε тот пом[εнεны]й монастыр Пεчарский яко сε в собε
маεт подал и εго в тыε [добра] увязал. Про то вεлεбност ваша вεдаючы ω томъ абыс [...] спротывъни нε
были и ωного яко старшого пастыр[а своεго] во въсεм послушъни были
А иж мы будучы яко звεрхн[ый ωбо]ронца добръ духовных и усих цεрквεй в панствах нших
роска[зуεмо] вамъ с повинности хрεстиянскоε из владзы нашоε гдрскоε [а]быстε сε статεчнε и учстивε
противко ωтца митрополиты заховали и ωного вдячнε из хутю яко старшого своεго приняли ωддаючи
εму усякоε послушεнство и учтивост в боязни бжεй яко правдивыε сыновε Цεркви свεтой а нε толко
послушными самым алε и другим добрым прикладом быт на свой сε розум нε выяжаючы а старших
воли и росказаню которая з Бога εст вовсεм подлεгали нε даючи сε вам яко духовным свεцким людεм
и бунтовникам до таких ростырковъ приводит которыε так вам яко и и[н]ным сут на вεликой прεшкодε
дозбавεня душ вших про то иначεй для розгнεваня Бга всεмогущого и для ласки ншоε гдрскоε абыстε
нε чынили
Писан у Варшавε року тисεча пятсот дεвεтдεсятъ сεмого мц дεкабря второго дня а панованя
королεвствъ наших полского дεсятого а швεдского чεтвεртого року.
Слід від печатки
На власнε короля εго мл росказанε Florian Olessko //

ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 215, арк. 1.
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№8
Лист короля Сигізмунда ІІІ до київського воєводи князя Костянтина Острозького, яким під
зарукою в 100 тис. кіп литовських грошей заборонено чинити погрози на адресу митрополита Михайла
Рогози.
Варшава, року 1597, грудня 2.
Випис із актових книг овруцького замку від 4 березня 1598 р.
...Zygmunth Treci z laski bozey krol polski wielkie xiaze litewskie ruskie pruskie zmoytzkie mazowieckie
ynflanckie a szwiedzki godzki wandalski dziedziczny krol
Oswieconemu y wielmoznemu xiadzeciu Constantynowi Ostrowskiemu woiewodzie kiiowskiemu
marszalkowi ziemie Wolynskiey wlodzimierzskiemu etc sta[ro]scie wiernie nam milemu laska nasza krolewska
oswiecony [y wiel]mozny wiernie nam mily
Dano nam the sprawe ze wiernosc [twoia] iakies pochwalki y pogrozki na oyca mitropolita Kiiowskiego
y ws[zyt]kiey Rusi Michala Rachoze czynysz, co iako slusznie y sami by wie[rnosc] wasza bez naszego
napominania obaczyc mogl, ale y z ...... przynalezy bezpieczenstwa wszelakich stanow a osobliwie duchownych
przestrzegac prze to my czyniac powinnosci wladzey y zwierchnosci naszey dosyc wiernosc wasze tym listem
naszym nakazuiemy aby wiernosc wasza zadnych pogrozek na zdrowie iak oyca mitropolity tak wszytkich
powinnych y slug iego nie czynil ani zadnego przenagabania osobie duchowney y starszey y niebezpiecznosci
na zdrowiu na slugach y na maietnosciach nie zadawal czyniac to nie tylko z roskazania [na]szego ale y z
powinnosci swey chrzescianskiey rosk[azuiemy] tedy wiernosci waszey abyscie ynaczey nie [czynil pod zare]
ka sta tysiecy kop groszy litewskich y pod [...]
[Pisan] w Warszawie roku tysiac piecseth dziewie[c dziesiatego] siodmego miesiaca decembra dnia
wtorego panowania krolewstw naszych polskiego dziesiatego szwiedzkiego czwartego
У того листу пεчатъ εго королεвскоε млст притиснεна // а подпис руки руки подписана тыми
словы na wlasne krola iego m roskazanie Florian Oleszko ... //

ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 221, арк. 1-1зв.

№9
Лист короля Сигізмунда ІІІ королівському дворянину Яну Кошицю з розпорядженням увести
митрополита Михайла Рогозу у володіння Києво-Печерським монастирем та його маєтностями.
Варшава, року 1597, грудня 2.
Текст у виданні:

АЗР. — Т. VІ. — СПб., 1851. — С. 176-177.
№ 10
Листи короля Сигізмунда ІІІ до духовенства та магістрату Києва з вимогою визнати духовну
владу уніатського митрополита Михайла Рогози та віддавати йому гідний послух.
Варшава, року 1597, грудня 2.
Текст у виданні:

АЗР. — Т. VІ. — СПб., 1851. — С. 177-178.
№ 11
Позов до задворного суду митрополитові Іпатію Потію за скаргою ченців Києво-Печерського
монастиря про незаконне заволодіння ним Київської митрополії та Печерської архімандриї.
Луцьк, року 1599, грудня 20.
Текст у виданні:

ВЗР. — Ноябрь. — Т. ІІ. — Вильна,1864. — С. 1-4. Мови польська та російська.

№ 12
Опис речей та церковного начиння які зберігалися у соборі св. Софії в Києві, складений по смерті
уніатського митрополита Михайла Рогози. Згадується його київський намісник Гурін.
[Київ, 1599–1600 рр.]
1. Riznica w p Hurina, w ktorej czworo ewangliy oprawnych, to tre srybrem zlociste oprawne, a czwarte
mosendzem zlociste.
2. Krzyz srebny bialy niemaly. //
3. Miska srebena.
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4. Tyce dwe srebenich.
5. Gwiazda srebena.
6. Xiag czworo prostych.
7. Ryzy adamaszki bialy zlotoglowem oblozone.
8. Patrachil zlotoglowy czerwony.
9. Pas jedwabny czerwony.
10. Mankuff axamitu czarnego.
11. Pokrowec axamitu gladkiego czerwonego.
12. Drugi pokrowec tabinu brusnacznego.
13. Dwoie Antependia oltazowe moskewskie edwabne.
14. Wozduszkow malych — 9.
W zastawi drugi rzecze cerkiewne w Kyiowie, co snadz na potrzebe Metropolia zastawiono.
Kilich y kadzilnica u Jacka Czerewczyia w osmnastu kopach zlot.
Krzyz srebreni nezlocisty u p Setsczanowei w sedmi kopach zlot.
Sa tez xiegy potrzebne cerkewne S. Zofhii za wiadomoscia Philipa popa Nahorskiego.
Текст за виданням:

КЕВ. — № 12. — 1873. — С. 349-350. (Російський переклад документа, опублікований у
виданні, в даному збірнику не наводиться).
№ 13
Декрет королівського суду у справі про суперечку за право володіння Заручайським монастирем
в Овручі між уніатським пресвітером Василем та овруцьким старостою Аврамом Мишкою. Суд
підтвердив права на монастир пресвітера Восиля і забов’язав овруцького старосту негайно передати
його законному посесору разом з усіма маєтками. На боці пресвітера Василя в судових засіданнях
приймав участь Луцько-Острозький єпископ Кирило Терлецький.
Варшава, року 1600, квітня 18.
Жикгимонтъ Третий божъю мстю королъ полский великий княз литовский руский пруский
мазовецкий жомойтский ифлянский шведский кготъский ванъдалъский дедичный королъ
Ωзнаймуемъ тымъ нашимъ листомъ всεм вобец и кождому зособна кому то ведати належитъ ижъ
кгды приточилася перед насъ и суд нашъ нинεшний справа за ωдосланемъ до нас через лист уряду
кгродского Луцкого межи смеринънымъ Василемъ презвитеромъ поводомъ з ωдное а урожоным Абрамом
Мышкою Варковскимъ старостою ωвруцкимъ позванымъ з другое стороны ω неслушное и безправное
держанъе през того старосту ωвруцкого манастыра Заручайского светоε Пречистое Богородици и добръ
до него належачих при месте нашомъ Ωвручомъ лежачого ω што повод позваного перед нас и суд
нашъ в року деветдесят девятомъ позыванъ и за нестанемъ позваного тотъ манастыр презвитерови за
даниною нашою и шкод полторы тисεчи золотых полъских декретом нашим на старосте ωвруцкомъ
присудили и на εкзекуцыю до уряду кгродского // Луцкого ωдослали есмо што шире декрет нашъ в той
справе в собе ωбмовляεтъ
Который уряд волуг1 декрету нашого увезанъя в оный манастыр к тому и добра его за шъкоды
вышъ помененые екзекуцыи упоминалъся нижли староста ωвруцкий ωному урядови ани в манастыр
Заручайский ани за шкоды в добра свое увезанъя чинити заборонилъ что урядъ тотъ видичи εго
таковое спротивене заховуючися в томъ водле права посполитого на баницию до нас и суду нашого
листомъ своимъ ωдослалъ яко ширей тое ωдосланъе в собе ωбмовляетъ до которое баниции стороны
поводовая старосту ωвруцкого манъдатомъ нашимъ припозвала была яко теж ширей на томъ мандате
εстъ ωписано а сторона засъ позваная Абрамъ Мышка староста ωвруцкий велебного епископа Луцкого
Кирила Тεрлецкого ку ставенъю Василя презвитера в той справе вышей помененой ω заочный переводъ
права ...му ω шкоды пят тисечей золотых полъскихъ позвомъ нашимъ припозванъ былъ яко тежъ ширей
на томъ позве εстъ ωписано
На року тεды нинешнемъ за тыми двема позвами нашими припаломъ то естъ дня ωсмогонадцатъ
априля за трикротным приволанъемъ през возного шляхетъного Криштофа Чыжовского ставши
ωчевисто передъ судомъ нашимъ стороны ωбедве то εстъ велебный εпископъ Луцкий который // справы
1

Так в тексті. Має бути «водлуг».
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припозванъ былъ а при нем Василей презвитер повод сам през умоцованого своεго Матея Важинскогоа
староста ωвруцкий през умоцованого своεго шляхетного Станислава Витовского за моцю зуполною
под печатю и с подписомъ руки εго до тое справы на зыскъ и на страту Витовскому даного в той
справе межи собою росправу мели повод Василей презвитер ωказане баниции ω уступенъе манастыра
Заручайского зо всими его належностями такъ же за задержане пожитковъ выклады правные и шкоды в
томъ починеные которыхъ на полторы тисεчи золотых меновалъ нагороды и всказу на старосте ωвруцкомъ
и на маεтностяхъ εго, а Витовский умоцованый позваного ω волъностъ в той справе просили
По которых конровεрсыях1 умоцованый Витковский именемъ старосты ωвруцкого уходячи баниции
субмитовалъ и подъдалъся под закладомъ пяти тисечы золотых Василеви презвитерови або посланъцомъ
его тотъ манастыр Заручайский зо всими εго належностями уступтити а епископпъ Луцкий ω волностъ
ωтъ тое справы у[ка]зуючисе невинне до нεε быт припозванымъ просил ...... с паны радами нашими при
нас на тот час будучими и в праве научоными припатрившисе той спрае а бачачи то ижъ вмоцованый
старосты ωвруцкого уходячи баниции субмитовал // и подалъся ωный манастыр Заручайский зо всим
Василеви презвитерови уступитъ про то сказали εсмо и тым декретомъ нашимъ сказуεм абы позваный
староста ωвруцъкий ωт даты того декрету нашого за неделъ шест ωный манастыр Заручайский светое
Пречистое зо всем з сεлами з людми з кгрунты из засевками што колвεкъ к тому манастырови здавна
належало Василеви презвиторови або посланъцомъ εго уступилъ и подалъ яко жъ на въвезанъе в тот
манастыр и в добра εго возного енерала земъского которого собе презвитер способитъ може придаемо
Которого въвязанъя возному в тотъ манастыр и во все добра εго абы староста ωвруцкий сам през
себе ани през жадное ωсобы иншие ни чимъ не боронил и по въвязанъю жадное переказы в держаню
презвитерови не чинил под закладомъ на того презбитора пятма тисεчми золотых полских который
заклад где бы староста ωвруцкий тому декретови нашому поданъю своему досытъ не чуинил зараз
на немъ и на добрах εго вшеляких лежачих и рухомых а в недостатъностъ добръ и на самой ωсобе εго
сказуемо и тымъ декретом нашимъ присужаεмо а на скутечную ωтъправу и εкзекуцыю до врядовъ
належных где бы ωдно колвек в панъствахъ наших под которымъ ωдно колвек правомъ и урядомъ добра
εго лежачие и рухомые // ωказалися ωтсыламы а врядъ кождый εкзекуцыю скутечную и неωтволочную
на вшеляких добрах старосты ωвруцкого а в недостатъку и на ωсобе εго учынити и выконати будет
повинεн под винами в праве посполитомъ на непослушных урядников ωписаными
А што ся дотычет спустошеня того манастыра и браня за килка лет пожитков даней чыншовъ и
доходовъ с тых добръ манастырскихъ и тежъ выкладовъ и шкодкоторы през тотъ увес часъ презбитер
поднялъ теды тому презвитерови с кождым ωт кого бы собе в том кривду и шкоду мет менилъ волное
и цалое право зоставуεмо а епископа Луцкого ωтъ позву року и речи в нем ωписаное волъным чынимо
моцю того декрету нашого до которого для лепъшое вhры пεчат коронную притиснути росказали
εсмо
Писанъ у Варшаве дня ωсмогонадцат мсца априля року тисеча шестъсотъного а панованъя
королевствъ нашихъ полского третегонадцат а шведского семого року
У того декрету пεчат мεншое канцелярии коронная а подписы рук в тые слова Pe: Tylicky epp
Cull K P vicecancell справа в бозе велебного εго мл ксεндза Петра Тылитского бискупа Хεлминского
подканцлерого коронъного Zacharj Jelowicki, ...

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 56, арк. 372зв.-374зв.
№ 14

Свідчення возного про введення у володіння Заручайським Пречистенським монастирем в Овручі
уніатського пресвітера Василя. Наводиться детальний інвентар монастиря з переліком монастирських
підданих та данин.
Овруч, року 1600, травня 30.
Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч.1. — Т. VI. — К.,1883. — С. 286-291. Мова староукраїнська.

1
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№ 15
Офіційне повідомлення польському королю Сигізмунду ІІІ київського підчашого Лавріна Лозки про
те, що архімандрит Києво — Печерського монастиря з капітулою не дали йому можливості ввести
митрополита Іпатія Потія у володіння маєтками Київської митрополії. В результаті, Лозка передав
Потію тільки собор св. Софії та Видубецький монастир.
Київ, року 1600, липня 15.
Текст у виданні:

ЧИОНЛ. — 1891. — Кн. 5. — С. 196. Мова польська.
№ 16

Свідчення возних, внесене до книг Київського магістрату, про введення митрополита Іпатія
Потія у володіння митрополичими маєтностями в Києві, в тому числі кафедральним собором св. Софії
та Видубецьким монастирем св. Михайла. Згадується настоятель собору св. Софії о. Филип, «поп
нагорский», та монахиня Устиня — старша над уніатськими черницями, які мешкали при Видубецькому
монастирі.
Київ, року 1600, липня 17.
Выпис с книг местских права майдеборского ратуша киевского ж.
Року тисеча шестсотного мсца июля семогонадцат дня ж
Прышедшы в ратуш киевский перед суд зуполна заселый перед мене Яцка Балыку войта
Хведора Ходыку бурмистра и радъских два εнεраловъ воεводства Киевского найме Марек
Барановский а Сεмεн Смолянский при ωчевистом зезнаню своεм квитъ зезнаня своего ку записаню
до книг мεстских киεвских ратушных права майдеборского под печатми и с подписомъ рук своих
власных тыми словы писаный подали
Я Марек Барановский а я Семен Смолянский εнералове возные земли Киевское сознаваем
тым сознанємъ нашым на писме иж в року теперидучом тисеча шестсотного мсца июля
тринадцатого дня за приданεм его кр мл были есмо при его млсти пану Лаврыну Лозце подчашым
земли Киевское и дворенина εго кр мл на справе и потрεбε у бозе велебного єго млсти ωтца Ипатия
Потея, митрополита Киевского и Галицкого и всея Руси владыки Володимерского и Березстεйского
тут у месте εго кор мл Киевском на горе для увезованя в церковъ соборную столечную митрополю
светого Софєя и инших добръ именей до тое церкви прислухаючых в земли Киевской лεжачых а
напервєй при той церкви светого Софєя в подданые у Киеве на горе ку тому и у пляцы митроплские
на доле у мεстε Киевскомъ и в подданыє спаские при манастыру києвском Печерском мешкаючыє
а потом в села митрополскиє єхал его млсти ωтцу Ипатею Потею яко митрополиту Киевскому и
Галицкому и всея Руси ωт его кр мл упривилеваному яко по зойстъю з сего света митрополита
Киевского и Галицкого и всея Руси Михайла Рагозы митрополю вакуючою за писанем и росказанем
εго кор мл в моц дεржанε и вживане зо всим подат
А кгды εсмо на гору зъ его млстю паном подчашим дворинином его кор мл пришли и до
цεркви светое Софея просто шли не доходεчи ворот башты нагорское поткали нас попове
и крилошане застолпники капитула чεрнцовε з манастыра киεвского Пεчεрского з слугами
цεрковными манастырскими пεчεрскими Федором Мироновским Пилипом Князиком а Филоном и
иншими слугами застановившы на дорозе его млсти пна Лозку дворεнина εго кр мл и нас возныхъ
повhдили млстивый пнε дворенине εго кр мл мысмы εсть посланыε ωтъца Σлисεя Плетенецкого,
архимандрита нашεго ωбраного, и ωт инших брати своεε всих капитулы с тым а тыє // слова
мовленыε стоечы со всεю капитулою чεрεз слугу манастырского Федора Мироновского иж дошла
ведомост же ваша млсть для увязованя и поданя митрополи добръ и имεнεй тут до Киева приехати
рачыл ωт εго кр мл што ωтец архимандрит менуючи се быт архимандритом Σлесей Плетенецкий и
мы капитула чεрнъцы яко нанизшие подданmе и богомолцы его кр мл покорне вдячне з усчстивостю
яко посланца εго кр мл приймуют и такую справу ω собе дают иж тые добра митропольи неупорнε
але пре зыску правном дεржимо у ωсми тисечах коп грошεй на небожчику зешлом Михайлу Рагозе
митрополиту Киевском и капитуле митрополской ωдεржаные на добрах митрополита εго млсти и
капитулы митрополское суд зεмский киεвский присудил εщε за зошлого архимандрита киεвского
пεчεрского Никифора Тура за позыванεмъ ωт его и ωт капитулы чεрнъцов пεчεрских яко то
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ширεй достаточно с покорною вымовою ис покорным мовεнεм ωтказали к увεзаню в тые именя
митрополи капитула чεрнцы манастыра киεвского Пεчεрского сами ωт себе и именем ωтца Σлисея
Плетенецкого менуючого ся архимандрита своего ωт них ωбраного боронили и не поступили там в
Киеве тых подданых мешкаючых яко и сел поки дей ся Церкви бжой манастыру Печерскому за тую суму
нагорода станεт
А εго мл пан подчашый поведил ωтцовε дεй и вы панове слуги манастырскиε ям
ест посланый ωт εго кр мл абы тые добра митрополю Киевскую его мл ωтцу Потею
митрополитови подал теды ми вмст того бороните але первей нижли до именεй и подданых
мел бым εхат и ωтобрат впεред поεду до цεркви митрополеи столечное свεтого Софея εсли
ми то и того будете боронит ωные чернцы и слуги манастырские не уступуючисе в церковъ
светого Софея поведили иж дей вмст кождому волно до цεркви што мы на инвентару
маεм як то до монастыра врядовне правне подано того менуючы се ωтεц архимандрит
тεпεрεшний и мы капитула бороним а чого на инвεнтару ни маш в тое се не уступуем
А кгдысмо зъ дворенином его кр мл до церкви светое Софея приεхали нашли єсмо
цвинтар замком замкнεный послал дворенин εго кр мл по попа который ключы ωт церкви
мает и на горе живет Филип поп нагорский который же поп Филип пришол с ключами и ни
в чом не будучы спротивным цвинтар и церков ωтомкнул и указал иж маетности жадное
церковное не было толко книг колко и кром ωбразовъ немного и то старых простых который
же Филип попъ за поданем церкви светого Софея єго мл ωтцу Ипатею митрополиту
Киевскому в моц ωный поп под росказане послушεнство и благословенство єго млсти поддал
се до далшое науки єго мл
А потомъ // ωт церкви отεхавшы до тых же чεрнъцов у бакъшты нагорское з слугами
стоячих тот дворенин εго королεвское млсти з нами возными приехавшы мовил абы имεня
вси а напервей подданых митрополих в Киеве самомъ на горе [и] на доле и при манастыру
Печерском спаских мεшкаючых за росказанемъ его кр млсти ωтцу митрополиту подали
ωная капитула сами ωт себе и слуги имεнεм ωтца Σлесея Плетенецкого мянуючого ся быти
архимандрита увезаня боронили так словнε, яко и на писме слова сви того бороненя увезаня с
покорою написаную εго млсти пану Лозце дворенину εго кр млсти подали иж увезаня у именя
у митрополи боронят поддаючы сε до далшого милосεрдъя кром розсудку а ласки εго кр мл
яко то шырей тая цεдула в собε ωбмовляεтъ которую цедулу мы возные подписали и печати
приложили а дворенину εго королевскоε млсти при той рεляцыи сознаню нашим далисмо
А того увезаня воимεня митрополи нε поступили ωборонили а свεтчы вшыстое
непоступенε увезаня дворенин εго кр млсти проч єхал до манастыра светого Михайла
Выдубицкого того ж дня приехавшы зостали есмо болши десети чεрницъ а старшая Устиння
тые росказаню єго королевскоє млсти не спротивяючисе манастир Выдубицкий митрополиим
признали и под послушεнство и благословεнъство теперешнего εго млсти ωтца Ипатия
митрополита Киεвъского подъдалисе селце Свиноеди и при манастыры Выдубицкомъ
подданыхъ подали εсмо яко здавна выдубицких манастырскихъ которого увезаня у манастыр
Выдубицкий и подданыхъ выдубицъкихъ нихто нεбронил што εго млсть пан поддъчашый а
дворенин єго королевскоє млсти нами возными светъчилъ
А такъ штос моцы εнералове возныє видели и слышали и сεс квитъ сознаня нашого на
писмε под нашими печатьми и с подписами рук нашых до книг гродскихъ киевских далисмо
нижли εго млсть панъ понамесникъ киевский панъ Станиславъ Викгура того зезнаня нашого
до книгъ кгродских киевских безъ ведомости εго млсти пна своего пна подвоеводего киевского
пна Вацлава Вилгорского приняти не хотεл // про ето в тым до вряду местского ратуша
киεвского тоε сознанε нше приносим которое просим абы было до книг местских киεвских
записано што ест записано на што и сεс выпис на подпор праву его млсти в бозе велебному
ωтцу Ипатею Потею з ласки божей митрополиту Киεвскому и Галицкому и всεя Росии под
печатю мεсткою киевскою ест выдан
Писан в ратушу киевскомъ.
Печатка
(Максим?) Лазорεвич писар мст киεвский рука властна ... //

ЦДІАК України, ф. 182, оп. 2, спр. 58, арк. 1-2зв.
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№ 17
Квит київського підвоєводи Вацлава Вільгорського, виданий софійському намісникові Якову
Крушинському, про сплату подимного податку з митрополичих маєтностей у Київському воєводстві.
Київ, року 1601, листопада 8.
Ja Waclaw Wielchorski podwoiewodzi kyowsky czynie wiadomo sym kwitem moim komu tho wiedziec
naliezy, iz pan Jakub Kruszynski namiesnik mitropoly Kyewskiey oddal mi podymne za rok tysiac szescsetny
pierwszy z ymion woiewodztwie Kyowskim liezacych w Bodze wielebnego jego mci oyca Ypateia Pocieia
archiepiskopa mitropolita Kyowskiego
To iest z siola Osieczy z dymow cztyrech z siol[a] Oblitek z dymow piaci z siola [Wo]robieiewicz z
dymow [dwu]nastu z siola Zarudzia z [dymow] trzech z siola Unina z dymow osmiu z siola Michalek z dymow
szesci z siola Niezylowicz z dymow dziewiaci z siola Kolieniec z dymow szesci z sielca i ...... Babiczow z
dymow trzech z siola Mikulicz z dumow trzech z siola Tolokunia z dymow dwunasty z siola Pohrebow z
dymow dziesiaci, z siola Zazimia z dymow dziesiaci z siola Rostowic Jankowszczyc z dymow osmi z Nahoran
Kyowskich z dymow dwudz[ie]stu z liudzie spaskich z dymow pietnastu z sielca Buhaiowki z dymow osmi
wszytkego suma kop dwie y groszy [dwu]dziescia dwa litewskich na co daia ten moy kwit panu Jakubowi
Kruszinskiemu namiesnikowi mitropoly Kyowskiey z moia pieczecia y s podpisem reki mey wlasney
Pisan w Kyowie roku tysiac szescsetnego pierwszego miesiaca novembra osmego dnia.
Печатка //
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 251, арк. 1.
№ 18
Лист митрополита Київського Іпатія Потія про передачу в пожиттєве володіння маєтку Бугаївки
його софійському намісникові в Києві Якову Крушинському. Обумовлюється право Крушинського мати
в цьому селі фільварок, став, млин та корчму. Зазначається, що маєток надано йому за вірну службу
та успішне вирішення земельних суперечок у з сусідами.1
Рожанка, року 1602, лютого 4.
Іпатей Потей з воли божее архиепископъ митрополит Киевъский Галицкий и всея России
Владыка Володимерский и Берестейский архимандрит печерский
Ωзнаймуемъ симъ листом ншымъ кому бы того потреба была вhдати ижъ мы маючи взгляд на
верные послугы служебника ншого урожоного пана Якуба Крушинского который намъ и Церкви божой
в митрополи Киевъской будучы ωт насъ наместъникомъ софейскимъ, добре и цнотливе служыл, и
немало праци ωколо успокоеня добръ ωное Церкви с паны суседами нашими, стараючисе якобы ниякий
ущеръбокъ ωным добрамъ не сталсе подиялъ, которому мы тые працы и старанья его нагорожаючи и
хотечи его тым хутливъшого и зычливого до службъ нашихъ надалей собh заховати, дали есмо ему и
симъ листомъ нашым даемъ имhныисъко митрополи нашое Киевъское церкви Софеское прозываемое
Бугаевку с поддаными кгрунты полми сеножатьми дубравами лесами и ставами и з усякими пожытками
ничого на себе не зоставуючи так яко се тое селце здавна в повинностях и границахъ своих маетъ до
живота его волно ему будетъ пану Крушинскому, держачы тое селце фолваркъ в нем тамъ собh мети
ставъ засыпати млын и корчму збудовати яко хотечы водле налепъшого своего уподобаня пожиток собh
зъ ωного привлащати и розширати, а мы не маем ему в том сами через себе и черезъ подданые нши
ниякое переказы аж до жывота ншого чинити, и на то есмо дали пну Якубу Крушинскому, те ншъ листъ
с печатю и с подписомъ руки ншоε
Писан у Рожанце лhта Бож нарож тисеча шестъсотного второго мсца феврала четвертого дня
Власною рукою
Печатка //
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 253, арк. 1.

3 вересня 1602 р. митрополичий намісник Ян Крушинський за домовленістю з Іваном Лозкою обміняв
село Бугаївку на маєток Заруддя та грунт Вечорів на річці Тетерів. 1607 р. митрополичий урядник Ян Завіша
висунув права на Бугаївку і захопив її (див. док. № 34).
1
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№ 19
Скарга митрополичого намісника в Києві Якова Крушинського на князів Іоакима (Яхима) та Анну
Корецьких про захоплення ними Гнилецького та Куликівського грунтів. Свідчення возного про огляд
захоплених земель.
Київ, року 1602, квітня 20.
Выпис с книг кгродских воεводства Киεвского
Лhта по нарожεню Сна Божого тисεча шεстсот второго
Мца апрεля двадцатого дня
Пришεдши до вряду кгродского Киεвского пεрεд мεнε Войтеха Соколовского намεсника
киεвского ωт εго мсти пана Вацлава Вилгорского подвоεводεго киεвского на мεсцу врядовомъ
будочого урожоный пан Якуб Крушинский намεсникъ митрополи Киεвскоε софийский жаловал и
ωповεдал имεнεм в бозε вεлεбного εго млти ωтца Ипатεя Потεя архиεпископа митрополита Киεвского
и Галицкого и вся Руси владыки Володимирского и Бεрεстεйского архимандрыта пεчεрского пана
своεго и капитулы εго милости на вεлможного кнжати Яхима Корεцкого и малжонку εго млсть пнюю
Ганну Ходкεвичовну и княгиню Порεцкую
Иж дεй их мл вытискаючи εго мл ωтца митрополита Киεвского пана моεго и капитулу εго мл з
кгрунтовъ цεрковных которыε здавна ку цεркви стоε Софии налεжатъ розными часы пεрвε ωт килка
лεтъ кгрунты на сεлищах уГнилεвщинε и Куликовε наславши подданыхъ своих лεсницких моцно
кгвалтом поωрали и грабεжи нεмалыε подданым εго мл пана моεго подεлали и нε досыт на том
маючи алε юж ...... тεпεр в року нинεшнεм тисεча шεстсот втором мсца апрεля сεмнадцатого дня их
мл наславши моцно кгвалтом слугу и врядника своεго з мεстεчка Лεсниковъ Григоря Пашкεвича при
нεм слугъ бояр и мεщан лεсницких ωколко дεсят члвка з оружεм розным до бою налεжачимъ которых
имεна и прозвиска сами их мл лεпεй вεдают и их знают на кгрунты εжъ двε сεлища Гнилεц и Куликов
тот тми кгрунт знову поωрали и збожъεм ярымъ на сεбε засεяти росказали так жε лεсы бεрεстовыε
згожиε до палεня попεловъ дεрεво бортъноε пасεки сεножати и бобровыε гоны на рεцε Вhтε при тых
жε дворох сεлищах яко с того всεго кгрунту и с помεнεных пожитков εго млти ωтца митрополита
пна моεго и капитулу εго мл кгвалтовнε выбили и на сεбε ωбεрнули и чεрεз тогож урядника своεго
Пашкεвича доймεня своεго Лεсниковъ привεрнули и на сεбε уживают за которым кгвалтовным тых
сεлищъ и мεнованых пожитковъ ωтнятεм и надуживанεм их εго мл ωтεц митрополит и капитула
εго мл шкодуεтъ на дεсεт тисячεй золотых полских и просил пан Крушинский ω приданε возного яко
// жε мя εму з уряду дал возного εнεрала воεводства Киεвского шляхεтного Марка Барановского на
ωглεданε того кгвалтовного поωраня кгрунту который то возный Марεкъ Барановский там бывши и
то ωглεдавши ставши ωчεвисто пεрεдомною на врядε року тεпεридучого тисεча шεстсот второго
мсца апрεля двадцат второго дня1 сознанε своε ...... ку записаню до книг кгродских киεвских учинил
в тыε слова
Ижъ будучи мнε за приданεмъ врядовым на справε в бозε вεлεбного εго мл ωтца митрополита
Киεвского за ωповεданεмъ и ωбвожεнεм намεсника митрополи Киεвскоε софεйского пна Якуба
Крушинского на кгрунтε сεлищу Гнилцу и Куликовε видал εсми тыε ωбεдвε сεлищε поωраны и яриною
позасεεны котороε поωранε тых сεлищъ мεновал быт пнъ Крушинский за наεханεмъ кгвалтовным
врядника лεсницко Григоря Пашкεвича за власным росказанεм εго млти князя Яхима Корεцкого и
малжонки εго млти пнε Ганны Ходкεвичовны княгини Яхимовоε Корεцкоε сталос в року нинεшнεм
тисεча шεстсот втором мсца апреля шεстнадцатого дня
Просил пан Крушинский абы тая протεстация εго и ωчεвистоε возного сознанε принято и у
книги записано было штом я принявши и у книги кгродскиε киεвскиε записати казал и εст записано.
С которых и сεст выпис под пεчатию моεю на то εст выдан
Писанъ у Киεвε
Печатка ... //
ІР НБУВ, ДА, П. 216 (є), арк. 364-364зв.

1

Так в тексті. Документ датовано 20 квітня.
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№ 20
Лист княгині Анни Корецької до митрополита Іпатія Потія про неможливість через хворобу
прибути до Києва на сесію земського суду. Згадуються два позови, отримані нею за скаргою
митрополита: про захоплення земель, належних кафедральному собору св.Софії; про напад на землі
Видубецького монастиря та завдання кривд церковним підданим.
Корець, [року 1602], жовтня 27.
В бозе вεлεбъный млстивый ωтчε Потεю митрополитε Киεвский Галицкий всεя Руси владыко
Володимиръский архимандритε киεвский манастыра Пεчεръского пнε приятεлю мой
Дошла мене ведомост якобы в року теперешнемъ тисεча шестьсотномъ второмъ мели быт
положоны два позвы земъских киεвъских ωд вашоε мл и въсεε капитулы во имεнию моεмъ Лεсъникох
перший позовъ ω нεякоε якобы вытисненъε з кгрнътов церъковных до церкви Светоε Софеи якобы
належачих у позве мεнованы чεрезъ подданых наших лесницких за нεякоε поωраннε и посεяниε кгрунтовъ
церковных ω порубаниε дерева бεрεстового на попεлы на боръти згожого з бобровых гонъ на рεцε Вεтε
из сεножатεй вытискання: другий позовъ ω нεякоε якобы насланнε на кгрунт манастыра Выдубицкого
у позви минованого и на ωзεро Польный насланьε за нεякоε пораннε подданых церъковъных у позвε
мεнованых што ширей а меновите вся жалоба на тых позвах ωписана и доложона ест за которими позвы
якобы рокъ становитца мне припадли на роках земъских киевских пεред судом зεмъским Киεвским
которыε на дεн свεтого Михайла рымского свята в року тεпεрεшнεм тисεча шεстсотном втором
припад[а]т будут теды бым я на тых помененых рокох земских стала нижли мεнε пан Бог наведил
ωбъложною форобою вм через лист мой ведомост даю ижъ бы вм вεдаючи року нε пилновал и менε нε
здавал за тым ...... приязни вм поручам
Писан в Корцу мсца ωктебра кз дня вм зыч ... ...
Anna Chodkiewiczowna Korecka						
Печатка //
ІР НБУВ, ДА, П216 (є), арк. 369зв.
№ 21
Лист княгині Анни Корецької до свого лесницького урядника Григорія Пашкевича, про необхідність
підтримувати мирні стосунки з уніатським намісником у Києві Крушинським та не порушувати
земельних володінь Київської митрополії.
Київ, року 1602(?), листопада 20.
Анна Ходкεвичовна кнεжна Корεцкая
Урядникови моεму лεсницкому Григорю Пашкεвичу такъ якомъ тобε устнε росказала и тεпεръ
чεрεзъ тоε писанε росказую абы εси с пномъ Крушинскимъ доброго сусεдства такъ стεрогъ, жεбы ми сε
николи на тεбε нε скаржилъ в озεро Заспу, и Калній Лугъ абы εси жадного вступу нε чинилъ з сторони
будованя млина на тотъ часъ занεхай а даст ли намъ пнъ Бгъ по вεснε сполнεмъ грεблю сипати, и
статεчнε будовати млинъ будεмъ; а тыхъ трохъ подданихъ, якомъ тобε росказала, абы εси видалъ, з
сторони Закосного такъ яко сε сполнε згодитε, абы εси в цεлости всεмъ мεщаномъ по шεсти грошεй пну
Крушинскому отдат росказалъ от стога конεчно, абы всεго того иначεй нε чинил.
Писанъ у Кіεвε року ≠ хв мсца ноябра к дня.
Рукою своεю 								
Мhсто пεчати ... //
ІР НБУВ, ф. ІІ, № 6413-6576, арк. 41.
№ 22
Квит митрополита Київського Іпатія Потія, виданий київському намісникові Якову Крушинському
про сплату ним різного роду данин за 1600 – 1602 р
Берестя, року 1603, січня 22.
Hypacyusz Pociey, miloscia boza archiepiskop metropolita Kiiowski
Halicki, y wszytkiey Rusi, wladyka Wlodzimirski y Brzeski archimandryta peczarski
Oznaymuiemy tym naszym kwitem iz pan Iakub Kruszynskij namiesnik nasz metropoliey sofiyskiey
zaplacil nam za miod ktory nam czerncy peczarzcy oddali, byli, za rok szescsetny, dal nam zlotych poltorasta
polskich a potym za rok szescsetny pierwszy, oddal nam dan zwykla od poddanych miodowa, y przytem groszey
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czynszowych, y srebra zlotych piedziesiat polskich, a pniewszczyzny za tenze rok sto zlotych polskich a na
ten czas za rok przeszly szestsetny wtory takze oddal nam dan zwykla miodowa od poddanych tamecznych, to
iest dwadziescia y szesc kadi, a groszey czynszowych y srebra zlotych poltorasta polskich a pniowszczyzny za
tenze rok sto zlotych polskich z czego wszytkiego tym kwitem naszym, iego kwituiemy, y na to dalismy ten
nasz kwit s pieczecia y z podpisem reki naszey.
Pisan w Brzesciu, roku tysiac szescset trzeciego, miesiaca januarij dwudziestego wtorego dnia.
Wlasna reka.					
Locus sigilli //
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 260, арк. 1.
№ 23
Лист короля Сигізмунда ІІІ до Папи Климента VIII про неприйняття унії Києво-Печерською
архімандриєю.
Краків, року 1603, квітня 13.
Текст у виданні:
MUH. — Vol. I. — Romae, 1964. — P. 221-222. Мова латинська.
№ 24
Бреве Папи Климента VIII про відміну булли, згідно з якою Києво – Печерський монастир
передавався під безпосередню владу Київських митрополитів.
Рим, року 1603, серпня 9.
Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч. 2. — Т. 1. — К., 1861. — С. 40-44. Мова латинська.

№ 25
Лист Папи Климента VIII до варшавського нунція про відміну булли, згідно з якою Києво –
Печерський монастир передавався під безпосередню владу Київських митрополитів.
Рим, року 1603, серпня 9.
Текст у виданні:

АЮЗР. — Ч.2. — Т. 1. — К.,1861. — С. 44–46. Мова латинська.

№ 26
Лист київського воєводи князя Костянтина Острозького до київського православного духовенства
із закликом визнати духовну владу новообраного протопопа о.Івана Мужиловського.
Острог, року 1603, вересня 13.
Текст у виданні:

АЗР. — Т. 4. — СПб., 1851. — С. 244. Мова староукраїнська.

№ 27
Лист княгині Катерини Збаразької про досягнення угоди з митрополичим намісником Крушинським
у справі володіння нею церковним маєтком Тобоківщина що знаходився на землях кафедрального собору
Св.Софії. Зазначється, що раніше цей маєток перебував у спільному володінні митрополита Іпатія Потія
та покійного чоловіка княгині Збаразької – київського підкоморія Щасного Харлинського. Згідно угодою
Тобоківщина мала лишатися у доживотному володінні Катерини Збаразької, а вона зобов’язувалася
щорічно на день Покрови Богородиці доставляти до митрополичого маєтку Нежиловичі відро меду.
Київ, року 1604, листопада 23.
Я Катарына кнжна Збаразка Счастна Харлинска подкоморына киевска ведомо чыню кому то
тепер и на потом ведат належы и будет належало
Ижъ его млстъ ωтец митрополит Киевски и Галицкий в бозе велебный Патей Ипотей 1 будучы
через продки свое и сам через себе держачый добръ до церъкви Софейское митрополии Киевское
належачые ту въ воеводстве Киевском лежачых маючы в кгрунте загалском посполу с потомками
зацнеурожоного а годное памети пна малжонка моего пна Счасного Харлинъского подкоморого
киевского сполно судеров в певных местцах и чертежами ωбрубных назвискомъ Тобоковщын з
1

Так в тексті. Має бути Іпатій Потій.
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лесами с пусчами з борами сеножатми а так я ужыла на тот час прыятелским способомъ пна Якуба
Крушынского наместника митрополии Киевское которы маючи зуполную моц на то собе даную
ωт его млти ωтца митрополита Киевского абы та ωйчызна любо данъ з нее до Церкви божий през
мене его мсти ωтца митрополита або наместниковъ его вцале доходила такъ зо мною постановыл
ижъ я маю вцале тую землю ωтчызну Тобоковщизну поки мене Пан Богъ на свете захова з лесами з
борами с пусчами сеножатми спокойне держати за што маю дават его мсти ωтцу митрополитови
теперешнему и потом и потомком его мсти ωтцом митрополитом киевъскимъ по великому ведру меду
в которым маεт быт по пети белцов меры киевъские который мед повинна буду ωтсылат на каждый
рокъ на ден светый Покров до села его мсти ωтца митрополита до Нежилович того еслы бым которого
колвек року не учынила теды ωт держеня тое ωйчызны Тобоковщыны ωдподаю и волно еε будет его
лишит ωйцу митрополитови и през наместника своего ωт мене взят ωную и ею водлугъ налепшого
розуменя своего шафоват и до пожитков своих прывлащатъ тому навъмнешой // речы претивна быт не
маш а по мене потомкове мои быт не мают на то даю его мсти ωтцу митрополиту теперешнему а по
зейстыю его мсти потомкомъ его мсти и мстям ωйцомъ митрополитом киевским тот мой листъ з моею
печатъю и с подписом власное руки моее дала
Писан у Киевероку ≠ ахд мца ноябра кг дня
Sczesna Charleska podkomorzina					
Печатка
kijowska Katarzina Zbaraska reka ...

//

ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 268, арк. 1-1зв.
№ 28
Лист митрополита Іпатія Потія до Папи Климента VIII про суспільно-релігійну ситуацію в
Речі Посполитій. Йдеться, зокрема, про рішення сейму передати православним Києво-Печерську
архімандрию.
Варшава, року 1605, березня 7.
Текст у виданні:

MUH. — Romae, 1964. — Vol. I. — P. 250-251. Мова латинська.
№ 29

Свідчення возних у справі про відібрання в київського священика Филипа церков св. Софії та
св. Миколи Десятинного уніатським протопопом Іваном Мужиловським. Зазначається, що згаданий
священик вдався до численних зловживань: незаконно розпоряджався мощами святих, внаслідок чого
вони опинилися в руках міщан; недбало ставився до своїх пастирських обов’язків через що протягом
Великого Посту в чотирьох київських церквах не відправлялися богослужіння; розпродував мармур із
церкви св. Софії та ін. Протопоп заборонив о. Филипу відправляти богослужіння і відібрав у нього ключі
від двох церков – св. Софії та св. Миколи Десятинного. Згадується намісник уніатського митрополита
Яків Крушинський, за дорученням якого діяв о. Іван Мужиловський.
Київ, року 1605, березня 28.
Текст у виданні:
Левицкий О. К истории водворения в Киеве унии // Чтения в историческом обществе Несторалетописца. — 1891. — Кн. 5. — Отд. ІІІ. — С. 141-142. Мова староукраїнська.
№ 30
Лист київського воєводи князя Костянтина Острозького київському протопопу Івану
Мужиловському з вимогою стати до його двірного суду за скаргою священика Филипа Офанасовича
про незаконне відібрання у нього церков св. Софії та св. Миколи Десятинного. Згадується, що
о. Мужиловський віддав церкву св.Миколи Десятинного попу Прокопу і заборонив о. Филипу служити в
церкві Воздвиження Чесного Хреста.
Острог, року 1605, травня 22.
Костентин кнжа Ωстрозскоε воεвода киεвский
маршалокъ земли Волынскоε
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Прεзвитерови Ивану Мужиловскому попу матеребозскому места Киεвского менуючомуся
быти протопопою з владзы уряду моего воεводского, приказую тоби, абы εси передомною або
перед судом моим дворным где на тот час двором нашим будем: за тым позвом нашимъ задворным
ωт поданя εго тоби за нεдhлъ двh сам ωсобою своεю ωчевисте и завите стал: на жалобу и
попиранε правное ωтца Филипа Ωфанасовича Ωдонεя свещенника церкви Воздвижения Чеснаго
Креста нагорнего киεвскаго: скутечне ся усправεдливил который на тебе плачливε сε жалуεт ω
то
Иж дей ты не будучы там жадным преложоным старшимъ над свεщенники мhста Киεвского,
толко живучи там с поданя нашого воεводского до ласки нашое за листом нашим аж до сεго часу,
и ни маючи ниякое звирхное владзы даное теби упорнε дей и нεслушнε торгнулесся з умыслу
своего сам утискаючи ωного Филипа в речах тоби не належачих за тим же росказуючы абы ωный
Филипъ дал тоби десет чирвоных золотых чого ωн яко чоловhкъ нεвинный и тоби не подлегълый
кгды ничого дати не хотhлъ, ты дей забывши повинности стану твоεму належачоε, часу нεдавно
минушого в року нинεшнεмъ тисεча шестсотъ пятомъ у пост вεликий сам ωсобою своεю
пришедши до церквε ключи ωт церкви Софейское и ωт церкви светого Николы Десεтинного
которыε ижъ завhдал своволнε упорнε и неслушънε моцно ωт него ωтнявши до сεбε εсы взялъ
и εдну с тых церквεй свεтого Николы другому нhякомус попу Прокопу чоловhку [...]ащому
и нεчинному ωтдал а тому Филипу и в церкви Воздвизени[я] ωт нас εму доживотεмъ даной
по[д з]арукою ...... двадцатма копами гро[ш]ей служить ...... заказал, и так же учаняючися за
попожитком своим хвалу б[ожу] загамовавши безправъε и вытисненε с церкви з доходовъ εго
учинилес у вεликой шкоде ωнего Филипа: в том ωтобраню ключов и в заложеню заруки котороε
ωн ωбавяючися: а до того часу теръпливε то зносεчи тепер позываεт тебε сим позвомъ нашим
задворным перед нас и суд нашъ, ку вεрненю нεслушного чεрεз тебе узятя у нεго ключовъ, и ω
шкоды за тымъ сталыε и кузнεсεню нεслушное заруки: про то приказуεмъ абыс на року вышεй
писаном ку справεдливεню сε перед нами конечъно стал што тоби ширей вεдле того позву у права
преложоно будетъ абыс сε прислухалъ:
Писан ув Острозh дня двадцат второго мсца мая року тисεча шестсотъ пятого.
Позов задворный
Слід від печатки
За росказанем εго кнжцкое млсти Ян Волчек рукою власною //

ЦДІАК України, ф. 223, оп. 1, спр. 429, арк. 1.

№ 31
Протестація ігумена Видубецького монастиря св. Михайла о. Іосафа Биковського про пограбування
слугами княгині Анни Корецької рибних промислів у маєтку Кальний Луг та скривдження монастирських
підданих. Завдані збитки ігумен визначив у 200 кіп литовських грошей. Свідчення возного в цій справі.
Київ, року 1605, вересня 3.
Выпис с книг кгродских воεводства Киεвского
Лhта божого нароженя тисεча шестсотъ пятого
Мсца сεнтебра трεтεго дня
Пришедши на вряд кгродский Киεвский до мεнε Вацлава Вилгорского подвоεводεго киεвского
урядникъ ωтца Иωсафа Быковского игумεна выдубицкого щляхетный Федор Хвойницкий именем
ωного в кривде подданых εго на ймε Ивана Вороны Микулы Сылоεнка Прокопа Корца Дениса Зведовича
Мишка Яковича жалуючы и ωповедаючи на велможную εε млсть кнегиню Яхимовую Корецкую пни
Анну Ходкевичовну ω том што жъ
Року теперидучого тисεча шестсот пятого мсца августа второго дня наславши εε млсть кнегиня
Корецкая врадника своεго лесницкого и пры нем слуг бояр и подданых своих лесницкихъ которых εе
млсть сама знает и называт их кождого умеεт так врядника як слуг бояръ и подданых на входы εзεра
заспы Калный Луг речоного ωтца игумена выдубицкого, до того манастыра належачиε которыε был
арендовал речоным подданым своим за певную суму пнзей для зловеня рыб там же тот врадникъ слуги
подданыε εе млсты лесницкиε пришедши на тыε входы на стан уходницкий рыбацкий рыбу вялую
сухую свежую неводы сεти жаки што рыбу ловят котлы баки триноги сол которая для соленя рыб
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была хлебъ муку пшоно мясо солонину иле што на тот час в том стану было ωт мала до велика так в
побраню рыбъ яко и тых речεй якосе вышей поменило того всего было на двесте копъ грошей литовских
то все моцно кгвалтовнε и безправне, забрали и дойменя εε млсти Лесник ωтвезли и ωтпроавдили,
и на пожиток εε млсти ωбернули, и просил помененый врадник ω прыданε возного на ωгледанε того
кгвалту на што я εму з уряду возного шляхетного Павла Гуторовича придал который же то возный там
бывши и того ωгледавши прышедши перед менε на вряд сознал тыми словы
Иж мне будучи за приданεмъ ωт вм был εсми насправе и потребε ωтца Иωсафа Быковского
игумена Светого Михайла Выдубицъкого навходех заспе Калном Лузе там же за ωказыванεмъ врядника
того игумена выдубицкого шляхетного Федора Хвойницкого видел εсми на том входе стану рыбалки
стояли, знаки кгвалтовныε, εзъ закоты сяили порубаны попсованы истану увес спустошоный знат што
кгвалтомъ брано, // котороε тоε попсованε, порубанε и попустошенε тоε и забране на том стану менил
передомною тот врядник же насланем ωт εе млти кнегини Корецкое врядника слуг бояр и подданых
лесницких то всε спустошене стало; а так я возный штом видел и слышал то всε на сем квите моεм под
моεю печатю ку записованю до книг кгродских киεвских даю:
Котороε то ωповеданε врядника игумена выдубицкого так же и ωчевистоε сознанε того звыш
поменεного возного принявши до книг записати казал што εст записано. С которых и сест выпис под
печатю моεю на то εсть выдан, писан в Киεвε
(Нерозбірливий підпис)
Печатка ... //

ІР НБУВ, ДА, П216 (Е), арк. 372-372зв.

№ 32
Лист короля Сигізмунда ІІІ до київського римо-католицького єпископа Криштофа Казимірського,
та членів земського й підкоморного суду м. Києва з наказом провести розслідування і повернути
уніатському митрополитові Іпатію Потію грунти Софійської слободи, захоплені замковою
адміністрацією.
Краків, року 1605, листопада 17.
Жикгмонтъ Трεтий божю млстью корол полский вεликий княз литовский
руский пруский мазовεцкий жомоитъский ифлянтъски а швεдский кготский
вандалский дεдичный корол
В бозε вεлεбному ωтцу Крыштофови Казимεрскому зъ Ибεръштану бискупови Киεвскому
уприймε и вεрнε нам милому и урожоным Янови Аксакови суди зεмъскому воεводства Киεвского а
Якубови Крушинъскому коморникови граничному киεвскому вεрнε намъ милым ласка наша королεвская
уприймε и вεрнε намъ милыε
Ωзнаймуεмо упрεймости и вεр: вшой, далъ намъ справу вεлεбный в бозε ωтεцъ Ипатεй Потεй
архиεпископъ митрополитъ Киεвский Галицкий и всεя Руси, иж кгды кгрунты пεвныε з людми на них
ωсεлыми названыε слобода Софεйская з давныхъ часовъ до цεркви катεдралноε мεтрополии Киεвскоε
свεтоε Софεε налεжачиε урядници подвоεводиε киεвскиε яснε вεльможного Конъстантина княжати
Ωстрозского воεводы киεвского забрали и до замку нашого Киεвского привεрнули тεды самъ княжа
воεвода киεвский на листεхъ своихъ ωтвористыхъ до килку подвоεводих своих пишучи признавал тыε
кгрунты слободы Софεйскоε быт власныε цεрковныε в которыхъ листεх своих подвоεводим росказуε
абы ся в тыε кгрунты ани в людε там тоε цεркви Софεйскоε нε вступовали которыε листы пна воεводы
киεвского ωтεц митрополит пεрεд нами показовал и просил нас абыхмо тыε кгрунты з людми на тых
кгрунтεх ωсεлых до цεркви привεрнут казали,
А про то мы гсдръ иж нε звыкли εсмо никгды цεрковных добръ на пожитокъ столу нашого
привлащати и ωвшεмъ яко будучи звhрхнимъ ωборонцεю цεрквεй божих повинни εсмо старатися ω то
жεбы цεркви божиε жадноε кривды своих власностях нε мεли вкладамы тую справу на ωсобъ упр: и вεр:
вшоε и хочεмо мhти абы упр: ивεр: вша всh три або принамнεй два там зъεхали визию учинили и того
пεвную вεдомость взяли ωд людεй вhры годных ωбыватεлεвъ там[о]шныхъ такъ подданыхъ наших яко
и ωбцых которыε бы ω томъ пεвную вεдомость взяли ω томъ εсли жε тыε кгрунты слобода Софεйская
названыε суть власныε цεрковныε ωтца митрополита Киεвского софεйскиε, а взявши пεвную вεдомост
того всεго намъ господару на писмε ωзнаймили абы εсмо потомъ то што власнε цεрковного εсть цεркви
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привεрнуть росказали, в чомъ сумнεня вεр вшоε ωбовεзуεмо а учинитε то уприймость и вεрность вша для
ласки нашоε королεвскоε и с повинности своεε
Писанъ у Краковε року тисεча шεстьсотъ пятого мсца ноябра сεмогонадцат дня а панованья
королεвствъ нашихъ польского ωсмогонадцать а швεдского второгонадцат року
Sigismundus Rex
Печатка
[...] //

ЦДІАК України, ф. 182, оп. 2, спр. 61, арк. 1.
№ 33
Лист короля Сигізмунда ІІІ до київських міщан з наказом повернути до церкви св. Софії срібний
ковчег з мощами святих, який внаслідок негідних дій попа Филипа опинився в їхніх руках і нині
зберігається не в церкві, а в ратуші. Лист поданий за скаргою митрополита Іпатія Потія. Згадується
київський протопоп о. Іван Мужиловський.
Краків, року 1605, листопада 18.
Текст у виданні:
Левицкий О. К истории водворения в Киеве унии // Чтения в историческом обществе Несторалетописца. — 1891. — Кн. 5. — Отд. ІІІ. — С. 143.
№ 34
Позов до суду митрополиту Київському Іпатію Потію за скаргою київського земського писаря
Івана Лозки. За свідченням скаржника, софійський урядник Ян Завіша 10 серпня 1607 р. разом з
митрополичими слугами вчинив напад на маєток Лозки село Мала Бугаївка і захопив його. Збитки від
нападу (без урахування пограбованого майна) позивач оцінив у 50 злотих.
Київ, року 1607, жовтня 1.
Випис із актових книг київського гродського суду від 20 грудня 1607 р.
Костεнтин кнжа Ωстрозскоε воεвода киεвский маршалок зεмли Волынскоε:
Вεлεбному в бозε ωтцу Ипатεю Потεю архиεпископу митрополиту Киεвскому Галицко[му]
и всεя Руси владыцε Володимεрскому и Бεрεстεйскому и капитулε вм Киεвскоε митрополии зо
всих добр вм звирхностю εго королεвскоε млсти а владзою вряду моεго воεводского киεвского
приказуεм абыс вм пεредо мною а в небытности моεй пεрεд судом моим кгродским Киεвским
на рочках кгродских киεвских которыε припасти и сужоны будутъ в року тεперешнем шεстсот
сεмом мца дεкабра пятого сами ωбличнε и завитε стали на жалобу и правъноε попартъε урожоного
пна Ивана Лозки писара зεмского киεвского скутечне усправεдливили который вεлможност вшу
позываεт ω то
Иж вша млсть в року тεпεрεшнεм шεстсот сεмом мца августа десятого дня нεт вhдома для
котороε причины наславши моцно кгвалтомъ урядника своεго софεйского митрополии киεвскоε
пна Яна Завишу и з ним инших слуг то εст пна Яна Маславского пна Федора Судовского и пна
Михайла Колчанского и инших многих слуг бояр и подданых своих ωколко дεсят конεй з бронями
розными яко до потрεбы велεбности вшой имена и назвиска знаемыми наймεнε поводово сεло
Бугаεвку Малую у воεводствε Киεвском лежачую котороε повод ωд часу нεмалого // за пεвным
правом в спокойном дεржаню своεм мεл то пан прерεчоный тот ур[яд]никъ вεлεбности вшоε
пан Янъ Завиша с тыми слугами вшей м[лсти] а помочниками своими наεхавши моцно кгвалтом
на тоε имεнε Буга[εвку з ω]ного повода кгвалтовнε и бεзправнε выбил и ωноε зо всим ωтнял
[спокойного] дεржаня и вживаня εго то εст з двора людεй подданых и зо всих з и[х прихо]дячих
пожитковъ доходов всяких выбил и ωноε зо всим ωтнял за [чимъ пово]дови такъ за выбитεмъ
кгвалтовным тых добр нεвживанεмъ по[житковъ] с подданых цыншов 1 робот подвод данεй и иных
прихоов з них так жε з розн[ых] доходов того имεня до шкод нεмалых приправили повода котоых
с[о]бh повод кром грабεжу при том выбитю поводу сталого ω который ω[со]бным позвом вм
повод позываεт и волноε право в судε налεжном захов[у]εтъ ωт вшεε млсти быти мεнит собh
на пятдεсят золотых полских по[д]нятых и вшу млстъ такъ ω выбитε кгвалтовное с тых добр
заплачεнε кгвалту и шкод яко теж и ку привεрнεню собh дhржанε тых добр повод тым позвомъ
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Так в тексті. Має бути «чиншов».
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позываεт на рочки звыш помененыε про то абы вша млстъ на року том назначоном всε то вша
млстъ з доводов листовн[ых] права посполитого и словы ширεй вывεдεно и ωказано будεт за[ви]
тε стали кгвалт и шкоды заплатили а добра тыε в дε[р]жа[н]ε [с ко]торых εстε повода выбили
ωному зо всим уступили и во всεм [сε] томъ на конεц усправεдливили
Писан у Киεвε мца ωктεбра пεрво[го] дня року шεстсот сεмого:
Филон Котεлницкий писар: ... //

ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 290, арк. 28-28зв.
№ 35
Опис маєтностей уніатської митрополії під Києвом, складений королівськими ревізорами, із
зазначенням повинностей підданих.
Року 1607.
Z metryki rewizya Kyowa y dobr inszych przez rewizorow jego krolewskiey msci
Siola metropole.
Siolo Bahrynow w tym siele bylo pietnascie sluzeb teraz pusto lezy
Siola z ktorych wychodzywalo bojar slug pancernych na sluzbe gospodarska siolo Kulawno siolo
Jankowicze siolo Popadyczy siolo Jurjewicze siolo Rozlowicze siolo Newesolwicz Niewelka siolo
Iwankowicze z tych siol wychodzywalo ludu pancernego na sluzba gospodarska 240 a teraz te siola puste
wszytkie
Z siol polnych z Krywego z Choderkowa z Sokulczy dani chodywalo trzy kadi miodu nizeli zapuscieli
od dawnych lat
Co na monastery
Monastyr byl swietey Przeczystey Gnilecki ku temu monastyrowi ieziora y sionozeci bywaly nizeli od
tatar zapuscialo a gony bobrowe z tey pustyni z tey pustyni1 wyiezdzal sluga pancerny i eden kon na sluzbe
gospodarska
Monaster nazywaia Zarubski swietey Przeczystey k temu manasterowi bywala takze pasznia bartna
ziemia ieziora y bobrowe gony teraz wszystko pusto ieno ieden czerniec dla ciezary
Manaster nazywa sie Wedubicki swietego Michala co trocha pozytku czerncom a metropolicie mie
Sloboda w Kyowie na horodyszczy starym ktore ludzie metropolitanskie siedza te wszytkie sluzbe gospodarska
ziemska [...] sluza iak ktory moze bo od tatar zwoiowany a w2 fortecy z temi slugami cerkiewnemi ktore u starym
horodyszczu siedza powinnosc ich na warte fortec swoich w zamku dla obrony ktody koly ...... na ...... iest y ...... kolo
horoden swoich tychze ludzi powinnosc zamkowy (jkrst?) mosci polowice z archimandrytowemi ludzmi siedliska
istebockie lustowne rychowskie Wasylowi Passkowiczu na sluzbe metropolita dТак в тексті. Має бути «чиншов».

Siolo Michalki sluzba iedna dano sludze cerkiewnemu Matfeju Malkowiczu w tym ze siele czlowek
przychozy dany temuz Matfeju na sluzbe zerebey pusly na posluszenstwo wrednikowi ...... miasta y powiatu
Kyowskiego a maietnosci ziemianskich y cerkiewnych y dochodow woiewodzynych nie moglo byc na ten czas
bo niedopuszczono ego w niebytnosci woiewodzyney namiesnik jego odkazal iz ludzie nie posluszni jego ani
pod jego moca ale pod horodniczego iako sprawcy na ten czas woli gospodarskiey ustanowinego a horodniczy
odkazal po temuz iz ludzie nie posluszni jego ale namiesnik woiewody ymy sprawuie
A tak co my sami soba wyciedzic sie mogli tosmy popisali tak iako iest // po ktorym po pisaniu w roku
tysiac szescset (tu daley nie znac dolrze iakiego) widymusem z Warszawy3. ... //
ЦДІАК України, ф. 182, оп. 2, спр. 59, арк. 1-1зв.
№ 36
Лист польського короля Сигізмунда ІІІ до київського підвоєводи Вацлава Вільгорського про
заборону втручатися у володіння грунтами, що належать уніатській митрополичій катедрі св. Софії
у Верхньому Києві.
Краків, року 1608, березня 31.

Так в тексті.
Далі закреслено: «grodzie».
3
Пізніше була вставлена дата 1607 рік.
1
2
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Zygmunt III z bozey laski krol polski wielkie xiaze litewskie ruskie pruskie zmoyckie mazowieckie
inflantskie a szwedzky gottski wandalsky dziedziczny krol.
Urodzonemu Waclawowi Wielihorskiemu podwoiewodziemu kiiewskiemu, abo temu kto by od
wielmoznego podskarbiego coronnego, dla odebrania tego woiewodstwa Kiiewskiego zeslany byll, wiernie
nam milemu, laske nasze krolewska
Urodzony wiernie nam mily. Przelozono nam imieniem wielebnego oyca Hypatia Pociea archiepiskopa
mitropolity Kiiowskiego isz w pewne dobra cerkwie soborney kiiewskiey mianowicie w slobode Sopheyska
na gruncie wiecznym cerkiewnem osadzona zadnego y pretextu prawa do niey nie maiac podwoiewodziowe
kiiewscy wstepuianc, z wladze wielebnego mitropolity y urzednikow iego odeymowali, y zazywania mu dobr
tych iako wlasnych cerkiewnych bronili, a potwierdzaianc wlasney possesy swey, y antecessorow swych, y
tego bezprawa, ktore w dobrach tam tych Cerkiew boza ponosila pokladall przy inszych documenciech przed
nami listy jasnie wielmoznego Konstantina Ostrozskiego woiewody kiiowskiego w Bodze zmarlego, ktoremu
on te dobra wlasanie do cerkwie y mitropoliey tameszney nalezec przyznawaianc; podwoiewodzym swym pro
tempore bedacem wstempowac sie y przeszkody w nich czynic, zakazuie, jako to szyrzey listy tam the w sobie
opisuia
My tedy bedac zwierchnim od Pana Boga zrzadzonem protectorem cerkwi bozych widzanc przy tem
stali iasnych dowodow wlasnosc dobr przerzeczonych mitropolitowi nalezacych, ochraniac sie nam godzi aby
zadnego praejudicium w nich Cerkiew boza y wielebny ociec mitropolit nie ponosil, a pogotowiu ani te dobra
z wladze metropolitowey odeymowane byly. Prze to te dobra iako zawsze y przed tem nalezaly przy wladze
y iurisdictiey prawie y possesiey cerkiewney ostawuiac wiernosci twey i kto by kolwiek sprawowanie dobr
woiewodztwa Kiiewskiego sobie polecone miall rozkazuiemy abys sie w te dobra nazwane sloboda Sophieyska
y w niktore insze cerkwi y mitropoliey nalezance iakim kolwiek imieniem nazwane wiecey nie wstepowall y
coby zabranego od Cerkwi bylo, zaraz ex nunc ustapill, poddanych z wladzie y iurisdictiey nie odymowal, y w
pozytkach stantad przychodzancych // przeszkoda nie byll we wszytkim sie przystoynie przeciwko cerkiewnem
oycowi mitropolicie y urzednikom iego tamesznem zachowuiac, czynianc to dla laski naszey.
Dan w Krakowie dnia XXXI msca marca roku panskiego MDCVIII panowania krolestw naszych
polskiego XX a szwedzkiego XV roku
Sigismundus Rex
Печатка
Alexander Krupecky ... //

ЦДІАК України, ф. 182, оп. 2, спр. 62, арк. 1-1зв.

№ 37
Лист митрополита Іпатія Потія про призначення о. Антонія Грековича митрополичим
намісником у м. Києві та про надання йому Видубецької архімандриї.
Володимир, року 1610, січня 22.
Іпатεй Потεй божою млстю архиεпископъ миторполит Киевъский
Галицкий и всея Росии εпископ Володымерский и Берестейский
Ωзнаймуемъ сим листом нашим кому бы ω том ведати належало, ижъ ωтецъ Анътоней Грековичъ
свещенноεромонах служачи нам час немалый за слугу рукоданного справуючы на дворе нашом вряд
свой дияконский, по котором мы дознавъшы вшеляких цнот веръности и статечъности и што колвекъ
ωдно яко слузε цнотливому належало то ωн намъ пану и пастыреви своему статечне заховал, ино
мы нагорожаючы ему послуги его верные, впрод на станъ прεзвитεрский рукоположенемъ нашим
посветили а потом намесником албо протопопою нашимъ киевским учынилиεмо его ωпатрывшы
его для слушного выхованя манастыром Выдубицким названым у Киеве. А то для того, жебы
ωнъ там водлугъ чыну своего иноческого мешкаючи фалы божое пилновалъ и повинности вряду
свого протопопъского постерегалъ и εдиности светое с Костелом Рымским прынятое на которую
и попрысягнулъ не ωдступовалъ але и ωвшем ωную словом и дεломъ залецал и помнажалъ, и нас
пастыра своего послушным былъ а до противниковъ тое εдиности светое и нас пастыра своего
никако не прылепълялсе:
Которы же то вышъ менений манастыръ ему ωтцу Антонию дали есмо зовсими пожытками
до того манастыра здавна належачыми, с поддаными, кгрунты, лесами, сеножатми, ωзерами, также
и с прысудами и [што кгды] колвекъ до того манастыра Выдубицкого належало такъ яко и инные
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игуменове дεржывали зо всимъ на все дали εсмо и симъ листом нашымъ даεмъ до то[...] пры тых
кондицыях своих вышъ мененых статечне трывати будетъ и на то дали есмо ему сес нашъ лист з
нашою печатю и с подписом руки нашое,
Писанъ у Володымеры, року божого нарож ≠ах дεсятого мсца гεнвара кв дня
Іпатεй архиεпископ
Печатка //
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 315, арк. 1.
№ 38
Лист митрополита Іпатія Потія до митрополичих підданих Київської волості з повідомленням
про призначення протопопа о. Антонія Грековича духовним намісником у Києві. Зазначається, що він
разом з урядником Хрушлинським має пильнувати справи митрополії. Піддані ж мають забезпечити
о. Грековича усім необхідним для життя.
Володимир, року 1610, січень.
Іпатεй Потεй божою млстю архиεпископъ митрополит Киεвъский
Галицкий и всея Росии εпископъ Володымерский и Бεрεстεйский
Подданим нашым волости Киевъское митрополе. Ижъ мы б[а]чечы то быт пилную потребу абыс
мы тамъ у Киеве намесника нашого духовного мели [д]ля велю прычын пре то ωзнаймуемъ вамъ, ижъ
посылаем ωтца Анътония Греко[в]ича которому злецыли есмо вряд протопопъский у Киеве, абы ωнъ
там ωбецн[е] мешкаючи вшелякихъ порядковъ такъ в церквях божых догледалъ яко теж и справ нашых
посполу из врядникомъ нашимъ паномъ Хрушлинъским пилновал и ωбо вс[е]мъ з ним ся порозумевал,
такъ же и в крывдах вашых кгды ся трафит усякого вряду вам помоцнымъ былъ, што повиненъ учынити
будетъ. А такъ жедаемъ [ωт вас]ъ, нез жадное яксе повинности, але з доброе воли и хути [... на]месника
нашего такъ хлебомъ яко тежъ и иншым[...]ожывшы ему стацые [...]кобы ωн там прыехавъшы [голоду
не терпелъ ...] шного [...] ωнъ дознавъшы таковое ласки и у[...] зычливъший вам вовсем будεтъ учините
нам ре[...] кгды ся не будете спротивляти жеданю наш[ому...]
[Писанъ у Во]лодимери року бож нарож ≠ах[і мсца гεнвара ... дня ]
Власною р[у]кою
Печатка //

ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 316, арк. 1.

№ 39
Лист уніатського намісника в Києві ігумена Видубецького о. Антонія Грековича до митрополита
Іпатія Потія з повідомленням про приїзд до Києва та виступи київських міщан і духовенства проти унії.
Йдеться, зокрема, про захоплення церковних маєтностей різними особами, запустіння митрополичого
собору св.Софії, занепад церкви св. Михайла у Видубецькому монастирі, а також скрутне матеріальне
становище самого намісника.
Київ, року 1610, 1(14?) березня.
Милостивый пане пане и добродhю мой милостивый.
Унижоные повольности службъ моих залицам ласце вм моего мл пна
По прыеханю моего до Киева на недhлю месопустную старалемся яко бым моглъ с попами
киевъскими до розмовы прыйти и лист свой иж вы мнh на протопопство данй указам, до того прыйти
жадным способом не моглем, бо ωткладали до недhлh зборное где ся людей множство збырает, для
чого бы то чынили не вhмъ до конца, еднак же с порадою его мл кз быскупа Киевъского упередилем их
тым писанемъ, албо листом на протопопство мнh иж выданый през енерала пры котором злецилем ему
тые слова мовит же я процесий не бороню ведлугъ стародавъного звычаю, вам ωтправоват толкож абы
без турбаций и седиций была, к тому если же ωтдадут послушенство его мл, и службу божю служыт
з ним посполу буду, а если бы не хотhли ωтдат послушенства ино набоженства готового слуха[ти] не
бороню, им, што на то ωтповhдили, вм моему млвому пану реляц[...] енераловый копhю посылаю, с
которое будеш вм рачыл зрозумети их ωборону якож пилно розумhю быт потребный лист до них εго
мл пана воеводы бо теж ωни выправили зараз до пана воеводы з листом своим и с подарком
В недhлю зборную не ишли с процесиею, але и ωвъшем побунтовали на мене люд посполитый,
поповъ прыежджых козаковъ которые переймуючы на улицах на дорогах погрозки и страхи чынят лжут
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сромотят поведаючы же их на вhру ляцкую прыехал есми крестити а то все з уданя поповъ киевъских и
ченъцовъ, ωво згола жадного прыятелем собh не маю якос тоеж недhлh зборное попы прыслали мещенина
киевского который учынил розрух межы людми поведаючи же вас тут замъкнувши церковь тут у ляцкую
вhру крестити будут и тут до колко сет людей проч пошли с цркве еднак же зосталося их было
сколко десет и слухали набоженства и казания
Далей штобым з ними мhлъ почат не знаю науки вм моего мл ωчекивалъ бо мя так ...... же
ледве не жебрую хлhба бы мя не пан Хруслинский ратовал кторый там же купует ва[...] // прышло
бы ми прудко назад до вм ехат и так не будет ли ласки вм не вhдаю яком жыти маю, подданые
панщызны не робят стаций которуюс ми вм позволит рачыл на подданых не машъ што взят
бо ωт жолнеровъ сут и козаковъ барзо зедраны, кгрунты црковъные розно розобраны панове
Трыполские селищъ двh держат на колко мил кгрунту пущъ и ωзерей, кнежъна Корецка, так
же кгрунт црковный власный Гнилевцизну взяла, архимондрыт 1 на кгрунте выдубицком цегелню
поставил и иншых кривдъ и шкод немало што все хотечы ωтшукат накладу потребна, а я ледве
хлба не жебру прошу теды вм моего млвего пана рач вм з милостивое ласки свое мнh ωзера
на монастыр тот ωт князя Прунского прысужоные которых урядники вм уживают прывернути
кгдыж тые ωзера здавна на манастыр Выдубицкий наданы, абым чым моглъ и прыятеля собh
набыти и непрыятеля звитежыт бо тут як ведят так важат и шанут,
В церкви теж Софейской немаш згола нhчого толко едны рызы адамашъку бhлого, нh
креста нh кадилницы нh стихаров кромh келиха и дискоса, если бым был не позычал у ωтцовъ
доминикановъ апаратовъ, не мhл бым в чим служити в недhлю зборную црковъ теж Выдубицкая
упала еднак моглъ бы ωлтар деревяный прыбудововшы еще служыти кгды быс вм мой млвий пан
волости росказат рачыл дерева водою спестит с Полеся,
Новин жадных не мам з Москвы толко козаки до Москвы едучы подданых ...... а з Москвы едучы
такъжε
Ωтдаю за тым самого себе и поволност мое в милостивей ласке вм мго млвого пана,
Дан с Киева рок ≠аха2 мца марта а дня по старому
Вм моего млвого пана поволный и намнейшый слуга и богомолец смиреный Антоний Грековичъ
рукою власною.
ЦДІАК України, ф. 182, оп. 2, спр. 64, арк. 1-1зв.
№ 40
Свідчення возного про відмову київського православного духовенства визнати над собою духовну
владу протопопа о. Антонія Грековича, призначеного уніатським митрополитом Іпатієм Потієм.
Випис з актових книг Київського гродського суду.
Київ, року 1610, березня 8.
Видимус с книг кгодских воεводства Киевского
Року божого нароженя тисεча шεстсот дεсятого
мсца марца ωсмого дня
На врядε кгродском Киεвском передо мною Михайлом Мышкою Холоневским ротмистром εго кр
мл подвоεводым киевским пристановившисε ωчевисто возный εнεрал воεводства киεвского шляхεтный
Павεл Гуторович ку записаню до книг сознал тыми словы
Я Павεл Гуторович εнерал возный воεводства Киεвского сознаваю на том квите моεм ку
записаню до книг урядовых иж року теперешнεго тисеча шεстсот дεсятого мсца марца сεмого дня
будучи мнε посланыму з листом εго мл ωтца Ипатεя митрополита Киевского ωтвартым ωт ωтца
Антония Грековича до всих свещенников киевских где их всих заставши у церкви соборное киевское
мурованоε в рынку стоячоε свεтоε Пречистоε и на ωтправованю завтрении подалом ωчевисто лист
εго мл ωтца митрополита до них писаный и при том листе [мовил и]м абы рεчоного ωтца Антония
Грековича яко презвитера и протопопы ωт εго мл свεщенником киевским установеного во всεм
послушни были з ним заровно вшелякоε набоженство ωтправовали и его мл ωтцу митрополиту
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Мається на увазі архімандрит Києво-Печерського монастиря Єлисей Плетенецький.
Так в тексті. Маε бути ахі
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послушенство своего ωтдавали взываючи их всих свεщенников на Гору до церкви митрополии
киевское Софейское до ωтправованя службы бжое яко перед тым бывало и просεчи ...... ......
Тоды мнε εнералу возному вышейпомяненому рεчоныε свεщенники киевскиε прочитавши лист
εго мл ωтца митрополитов ωтказали тыми словы, иж дεй, ясневелможный εго мл пан воевода киевский
и вси их мл пнве ωбыватεлε воεводства Киевского при бытности εго мл в Киεвε будучиε // з места
Киεвского ωтεжджаючи на всих свещенников киевскихъ взят рачили под ωпеку и ωборону свою
панскую а тепер иж εго мл ωтεц митрополит през лист свой нам речоного ωтца Антония за протопопу
подаε и вшεлякоε послушεнство собε и тому Антонию ωтправоват кажε а листу на то з одного εго
мл пна воеводы киεвского и всих их мл пнов ωбывателев киевских релии ншое под которых ωпекою и
ωбор[оною] εстεсмо нам не указуε и εго не бачимо с тоε меры речоного ωтца Антония за протопопу не
приймуεмо послушенства своего εго мл ωтцу митрополиту и тому то протопопε εго мл ωтдават и там
на гору до Софейское церкви ити с процεсиями не хочемо и таковый ωтказ свой речоные свещенники
киевские мною енералом возным сведчили и на то дал тот мой квεт с печатю моею ку записаню до
книг врядовых
Писан у Киεвε року мца и дня вышейнаписаного котороεж то ωчεвистоε возного сознанε до книг
εст записано с которых и сεс видимус под печатю моею εст выдан писан у Киεвε
Михайло Мышка Холонεвскый 							
Печатка
рот к εго млсти подвоεводий кый ... //
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 316, арк. 3-3зв.
№ 41
Протестація уніатського митрополичого намісника о. Антонія Грековича на православне
духовенство Києва. За його свідченням, у соборну неділю 7 березня 1610 р. православні священики
спровокували в місті антиунійні зворушення, пустивши поголос, що він, Грекович, має намір хрестити
людей у «лядську віру». У виступах, що тривали також 8 та 9 березня, відзначився козак Петро зі
своїм товариством. Останні лаяли о. Антонія та погрожували розправитися з ним.
Київ, року 1610, березня 10.
Выпис с книг кгродских воεводства Киεвского
Року божого нарожεня тисεча шεстсот дεсятого
Мсца марца дεсятого дня
На врядε кгродском в замку господарскомъ Киεвском пεрεдомною Михайлом Мышкою
Холонεвским ротмистром εго кр мл подвоεводим киεвским жаловал и ωповядал ωтεцъ
Анътоний Грεковичъ намистникъ и протопопа киεвский в бозε вεлεбного εго мл ωтца Ипатεя
Потεя митрополита Киεвского Галицкого и всεя Руси владыки Володимεрского и Бεрεстεйского
на попов миста Киεвского всих ω том
Иж року тεпεрεшнεго тисεча шεстсот дεсятого мца марца сεмого дня которыε тыε попы
наполнившися воли своεε и нε дъбаючи ничого на покой посполитый правомъ и констытуцыεю
сεйму прошлого року тисεча шεстсот дεвятого ωбварованый ку вεликой уймε доброε и
учъстивоε славы и юрыздыцыи εго мл ωтца митрополита яко звирхного пастыра ωт εго кр
мл конфирмованого противεчася в том воли εго кр мл и чинεчы сεдыцыε и възгоршεнε мεжи
людми посполитыми потурбовали и побунтовали поповъ приεждчих козаковъ такъ тεжъ при
них и людъ посполитый которыε сε были вεдлε звыклого стародавного звычаю на собор нεдили
пεршоε в пуст по старому калεндару зобрали удаючи жε тых всих у виру лядцкую крεстити
будутъ которыε бы пошли на набожεнъство до цεркви святоε Софии якожъ εщε на тум сами
досыт того ж року мца и дня вышεй мянованого прислали там до тоε цεркви святоε Софии
ниякого Ивана которого ωни лεдвий видают и прозвиско εго як εго прозывают которий там
будучи так жε люди бунтовал удаючи так жε вас тут будутъ в той цεркви замкнувши крεстити
у виру лядцкую
Того жъ року тисεча шεстсотъ дεсятого мца марца ωсмого и дεвятого дня направили на
нεго козаковъ киεвских а мяновитε козака нεякого Пεтра который маючи при соби товариство
своε нεпоωднокрот пεрεймуючи // на дорогах лъжил и словами нεуцтивыми доброй славε
εго доткливыми соромотил ωтповεдъ и похвалки чинεчи на здоровε εго што онъ ни ωт кого
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иного розумиючи тулко ωт тыхъ поповъ яко взрушитεлий покоя посполитого ωт которых ωн
нε будучы бεзпεчεнъ здоровъя своεго и хотячи з ними всими ω то правнε поступовати гдε форумъ
укажεт просилъ абы тоε ωповиданε εго до книг кгродскихъ киεвскихъ было записано што εстъ записано
с которых и сεс выпис под пεчатъю εст выданъ
Писанъ у Киεвε.
Михайло Мышка Холонεвскый					
Печатка
εго кр мл подвоεводий киεвский ... //
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 316, арк. 5-5зв.
№ 42
Протестація запорозького козака Григорія Середи на протиправні дії представника уніатського
митрополита в Києві о. Антонія Грековича. За свідченням Середи, він грубо порушує права Православної
Церкви та неправдиво звинувачує козаків у порушенні спокою в місті.
Київ, року 1610, березня 10.
Текст у виданні:
Акты ЮЗР. — Т. ІІ — СПб., 1865. — С. 58-60.
№ 43
Лист архімандрита Києво-Печерського монастиря Єлисея Плетенецького про врегулювання з
уніатським ігуменом Антонієм Грековичем суперечки стосовно зведення цегельні на землях Видубецького
монастиря.
Києво-Печерський монастир, року 1611, квітня 11.
Σлисεй Плεтεнεцкій архимандритъ мнра Пεчεрского Кіεвского
Ωзнаимую ижъ што в року прошломъ шεстьсотъ дεвятомъ стихаръ мой Павεлъ Робячи на потрεбу
мою црковную цεглу поставилъ былъ цεголню на кгрунтε манастира Видубицкого Нεводичахъ з
омилки розумεючи жε на кгрунтε манастыра Пεчεрского тεди за жаданεмъ моимъ отцъ Антоніε ігумεн
видубицкій позволилъ стрихару моεму Яну Воронε в томъ року шεстъсотъ одинадцатомъ в той цεголни
цεглу робити а потомъ у вεсεнь тую цεголню с того кгрунту знεсти роскажу и на томъ далъ сεсъ мой
квитъ под моεю пεчатью и с подписомъ руки моεε
Писанъ в манастирε Пεчεрскомъ мца апрεля аі дня року ≠ахаі
Рукою власною
Мhсцε пεчати ... //
ІР НБУВ, ф. ІІ, № 6508, арк. 216.
№ 44
Позов до королівського задворного суду представникам київського православного духовенства за
скаргою видубецького ігумена о. Антонія Грековича. За його свідченням, православні священики не тільки
відмовилися визнати його духовну владу як київського протопопа, а й підбурили проти нього київських
міщан та запорозьких козаків. Саме за їхньою намовою один із запорожців прокрався до Видубецького
монастиря, де, побачивши о. Антонія, вистрілив у нього, але не влучив.
Київ, року 1611, вересня 7.
Жыкгимонт Трεтий
Вам богомолцом нашим Климεнтию набεрεзскому Захарию притистскому Сεмεну
Добрыковскому воскрεсεнскому Фεдору рожεствεнскому Михайлу борисоглεбсклму Микитε
спаскому а Кирилу попом киεвским з особъ и добръ ваших вшεляких приказуεмы абыстε пεрεд
на(с) гдра и панов рад наших так свεцких яко и духовных на сεймε валном в року тисεча шεстсот
ωдинадцатого мца сεнтεбра двадцат шостого дня в Варшавε зачатом ωт поданя вам сεго мандату
нашого за нεдεль шεстъ сами ωбличнε яко на року завитом стали а то на жалобу и правноε попартε
вεлεбъного ωтца Антония Грεковича намεстника εго мл ωтца митрополита Киεвского который вас
всих позываεт ω то
Иж дεй кгды был ωт εго мл ωтца митрополита киεвского пана и пастыра своεго в року
≠ахі пεрεд Вεликоднεмъ в пост вεликий до вас до Киεва з рамεня пастырского з листом εго млсти
посланый на намεсницство киεвскоε абы там мεшкаючи при цεркви свεтоε Софии фалу божую
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ωтправовал и порядку мεжи духовными въ εпархии Киεвской ωт εго млти ωтца митрополита
пεрεстεрεгал тоды вы вси сполнε з урядом мεстким киεвским и всим посполством рεлεй рускоε
тому сε спротивили и намовившисε з мεщаны в протεстации ωт нεго самого и имεнεм εго мл ωтца
митрополитовым учинεном мεноваными с которыми ωн волноε мовεнε в права за ωсобным мандатом
собε зоставуεт, то εстε за старшого своεго принят нε хотεли и кгды ...... были εстε рεквировали абы
службу божую пεрвоε нεдεли в пост вεликий служит до цεркви свεтоε Софии пошли нε хотεли ω чом
рεляцыя в книгах кгродских киεвских чεрεз εнεралов воεводства Киεвского εст учинεна а кгды ωн
видεчи таковый упор ваш и нεпослушεнство противко звирхности духовной и εму самому учинεный
сам ωднак в цεркви свεтоε Софии службу божую служовалъ тεды вы зрадою и посполству мεста
нашого Киεва пофалку на здоровъε εго вεли бы тамъ болшъ службу божую служил учинили εстε, и
спротивляючисε далεй праву посполитому и констытуцεй в року ≠ахфі ω успокоεню рεлεй кгрεцкоε
уфалεноε до казаков запорозких ω помоц в той мεрε втεкли и за информованεм и росказанεм вашим
козак ωдин пришεдши кгвалтовнε до манастыра Выдубицкого мεшканя εго ωтца Антонεя Грεковича
выдεчи εго самого по манастыру ходεчи зараз с полгаку на нεго стрεлил и другий раз стрεлити хотεл алε
ωн видεчи за собою погоню аж тылными двεрми до рεки Днεпра втεклъ,
Ω чомъ протεстацыя в кгродε Володимεрском учинεная ширεй в собε маεт до котороε сε нинεшний
повод с тым мандатом нашим во всεм рεфεруючи вас всих сполнε так ω нεпослушεнство звирхности
нашоε и мεло ступεнε юриздыцый тεпεрεшнεму поводови водлε права налεжачоε так и ω заклад в
конституцыи дεсεти тисεчεй золотых полских за зрушεнε покою пεрεпалыε и ω шкоды за тым походячиε
которыε собε повод дεсεт тисεч золотых полских быти мεнуεтъ и вас позываεт, про то абы εстε на року
вышмεнованом стали и шкоды заклад за зрушεнε покою пεрεпалый и шкоды заплатили и во всεм сε εму
водлε жалобы мандату нашого наконεц усправεдливили вεдаючи ω том иж хотяж быстε станули або
нεстали прεд сε на вас вина водлε права сказана будεт
Писан у Киεвε року ≠ахаі мца сεнтεбра з дня. //
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 316, арк. 8зв.
№ 45
Скарга уніатського намісника в Києві ігумена видубецького Антонія Грековича на підвоєводу
київського Михайла Мишку Холоневського. Як свідчить скаржник, підвоєвода прийняв до гродських
книг сфальсифікований київськими священиками запис про ліквідацію ним, Грековичем, усіх позовів та
скарг на православне духовенство міста Києва.
Житомир, року 1611, жовтня 4.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч.1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 399-402. Мова староукраїнська.
№ 46
Лист польського короля Сигізмунда ІІІ, із забороною київському воєводі гетьману Станіславу
Жолкевському перешкоджати уніатському митрополитові Іпатію Потію поширювати свою духовну
владу в межах Київської архієпископії.
Орша, року 1612, вересня 15.
Жыкгимонт Трεтий бжою милостю король польский великий княз литовский руски[й] пруский
жомойт[ск]ий мазовεцкий ифлянский швεдский гωдский
вандалский дεдичны король.
Вεлиможному Станиславови Жолковскому воеводе киевскому гетману полному коронному,
рогатинскому каменецкому межирецкому калускому старосте нашому у пр. нам милому а в нεбытности
подвоεводзому εго киевскому ласка наша королевска, упр: нам милые
Преложоно перед нами именем вεлебного в бозе Ипатея Потея архиепископа мεтрополити
Киевского Галицкого и всεя Руси, иж вряд упр: и вер въ юриздицыю и владзу εго вдаваючыся повинности
εму пастирскоε належачоε чынити и польнити нε допущаεшъ за чымъ в церквях божыхъ и в [ма]настирах
фала божя нε так яко пристой ωтправуεся, про то напоминаем упр: в и росказуем абыс упр: в урядови
своεму дале в юрисдицыю архиепископа Киевского вдаватися забронил ωвшεм въладу своεю чынити
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в той архиепископии εму допустил абы фала божа помноженε мела церкви манастир и стан духовны в
пристойным были порадку, иначей упр: в. нε учынишъ для ласки нашой и повинности своεε,
Писан у Ωрши петнадцатого дня мца сεнтябра року тисεча шестсот дванадцатого.
Sigismundus Rex
Печатка
Ioan Marcinkiewicz.
ЦДІАК України, ф. 2227, оп. 1, спр. 432, арк. 1.
№ 47
Лист короля Сигізмунда ІІІ про приєднання київського Золотоверхого монастиря св.Михайла
разом із усіма маєтками до уніатської катедри св. Софії у Києві.
Орша, року 1612, вересня 15.
Текст у виданні:
№ 48
Протестація уніатського митрополита Іпатія Потія на архімандрита Києво-Печерського
монастиря Єлисея Плетенецького та все православе духовенство Києва. Вони звинувачуються в тому, що,
прийнявши в себе Софійського митрополита грека Неофіта, дозволяють йому висвячувати священиків
та освячувати церкви; крім того, відмовляються видавати йому прибутки з церковних маєтностей,
нацьковують проти нього козаків та завдають роблять інших кривд уніатам.
Володимир, року 1612, жовтня 16.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч.1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 411-413. Мова староукраїнська.
№ 49
Скарга ігумена Видубецького монастиря Антонія Грековича на насильницькі дії архімандрита
Києво-Печерського монастиря Єлисея Плетенецького. Як свідчить скаржник, печерські піддані за
наказом архімандрита 10 серпня 1612 р. пограбували сад у Звіринцю. Через день, 12 серпня, було вчинено
збройний напад на Видубецький монастир, під час якого нападники побили церковного сторожа Хілка,
пограбували церкву та сад. Шкоди завдані монастирю були визначені у 200 кіп литовських грошей.
Згадується, що на момент нападу ігумен Грекович перебував на Волині у церковних справах.
Київ, року 1612, листопада 13.
Выписъ с книгъ кгродскихъ воεводства Кіεвского
Року бжого ≠ахві мця ноябра гі дня
На врядε εго королεвской млсти кгродскомъ Кіεвскомъ пεрεдо мною Василεмъ Дεдковскимъ
понамεсникомъ εго млсти пана Михаила Шишки1 Холонεвского ротмистра εго кролεвской млсти
подвоεводεго кіεвского постановившисε самъ особою своεю вεлεбній εго мл отцъ Антоній Грεковичъ
ігумεнъ Видубицкого мнстра жаловалъ и оповεдал такъ самъ от сεбε и братіи своεй чεрнцовъ яко тεжъ
высоцε в пну Бгу вεлεбного εго мл отца Іпатія Потεя з воли бжой архіεппа митрополита Кіεвского
Галицкого и всεя Руси имεнεмъ на вεлεбного отца Σлисεя Плεтεнεцкого архимандрита мнстра Кіεвского
Пεчεрского, о то
Ижъ в року тисяча шεстьсотъ двадцатомъ2 мсца августа дεсятого дня и иннихъ рознихъ дній и часовъ
вишърεчεній отцъ Плεтεнεцкій прεпомнhши винъ в правh посполитомъ в конституціи коронной писанихъ
бεзправнε а чинячи εму явную опрεссію моцю и кгвалтомъ наслалъ подданихъ слугъ своихъ имεни и
прозвисками εму самому вεдомими на кгрунтъ мнстра Видубицкого Звεринεцъ Нεводичи названій там жε
овоцъ садовій груши дεрεнъ и иній овоцъ подъ нεбытность на тот часъ εго побралъ и на свой пожитокъ
привεрнулъ тамъ жε на томъ кгрунтε слугу подданого своεго Сεмεна Шεбεндюка ганчара кгвалтовнε
посεлилъ а к тому того жъ року и мця дня дванадцятого ночнимъ обичаεмъ кгди вжε было годинъ килка в
ночь наслалъ моцю кгвалтомъ слугъ подданнихъ уходниковъ своихъ околконадцять з рожнимъ оружεεмъ
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Так в тексті. Має бути «Мишки».
Так в тексті. Має бутидванадцатомъ
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до мнстра Видубицкого тамъ жε ворота отбивши сторожъ поймавши подданого εго на імя Хилка
кіями окрутнε збили замокъ до цεркви отбивши рεчи црковніε розжаковали и овоцъ в мнстру
потрясши нεзвичаинε побрали и на свой пожитокъ обεрнулъ для чεго у вину дεсяти тисячεй
золотихъ в конституціи описаную попалъ
Яко жъ бы былъ тую протεстацію свою εго мл отцъ Антоній тутъ на врядε о вси тіε шкоди
и кривди заразъ учинилъ нижли на тот часъ отлεглимъ будучи на Волиню и забавεній послугами
митрополитанскими и црковними до вεдомости и поданя протεстаціи пріти нε могъ про то тεпεр
взявши вεдомость а хотεчи о то всε з εго млстю отцεмъ архимандритомъ правнε гдε право
форумъ укажε поступовать такъ // о кгвалтовноε насланε на звышъмεнованій мнтръ и кгрунтъ и
посεлнεнε εго яко тεжъ и о шкоди за тимъ походячіε которихъ собε копъ двhстh литовских быть
мεнилъ и протεстовалъ и просилъ абы тоε εго оповεданε до книгъ кгродскихъ кіεвскихъ было
принято што εсть записано.
Іεромонахъ Григорій Дошкεвичъ
намhсникъ катεдралній сто Софійскій
M.R. ... //
ІР НБУВ, ф. ІІ, № 6502, арк. 204.

Мhсцε пεчати

№ 50
Лист п. Войтеха Ломницького про угоду, укладену з ігуменом Антонієм Грековичем відносно
його поселення на землях Видубецького монастиря. Зазначається, що п. Ломницький разом з родиною
має оселитеся на церковній землі «хутором», забов’язавшись давати десятину з нив, а також по 21,5
грошей щорічно з котла горілки, яку він, Ломницький, має намір варити.
Видубецький монастир, року 1612, грудня 28.
Я Воитhхъ Ломницкій ознаимую и явно чиню тимъ моимъ листомъ тεпεръ и на потомъ
будучимъ ижъ взялεмъ кгрунтъ мнстра стого Михаила Видубицкого прозиваεмій Багриновъ
о границу з кгрунтомъ прилεглимъ мнстра Пεчεрского дεржачимъ от пана Григорія Павлини
нεподалεку футора εго над рhчкою Любкою у εго млсти гпдна отца Антонія Грεковича ігумεна
мнстра стого Михаила Видубицкого на посεлεнε футоромъ гдε посεлившися самъ з жонкою з
дεтми мεшкати буду з нивъ новихъ чεрεзъ мεнε розгроблεннихъ и з старихъ што за вhдомостю
εго млсти и мужовъ подданнихъ видубицкихъ ниви брати буду с тихъ всихъ всякого збожа
дεсεтину на мнстръ видубицкій давати маю и винεнъ буду в томъ жε тεжъ футорε робεчи
горεлку на котловъ пять албо на колко змогу курити тεди от кождого котла горεлчаного маю
εго млсти отцу ігумεну давать от кождого на початку року по грошεй двадцати и пополтора
гроша литовскихъ и тамъ на томъ кгрунтε мεшкаючи пожитков всякихъ постεрεгаючи самъ
уживати маю до воли ігумεнскоε и повинность вышε помεнεную εго млсти до мнстра чинити
и полнити маю
А εсли якоε дhло подданіε видубицкіε або и хто иній будε мhти до мεнε тогди пεрεдъ
ігумεномъ справитися повинεнъ буду а напεрεдъ и нимъ жаднымъ правомъ а пакъ ли быхъ тоε
будованε футоръ свой спустити хотεлъ ино εго млсть отцъ ігумεнъ тεпεрεшній и по нεмъ будучій
за шацункомъ людεй добрих заплатити маεтъ а нε похочутъ ли ино кому иному хотεчи толко нε
козакомъ продати маю гдε бымъ то похотεлъ учинити и козакомъ продавать, тεди вεсь накладъ
свой тратити маю а в дорогу нεподалεку до Фастова або до Василкова з отцεмъ ігумεномъ за
грошεмъ и стравою εго εхати маю и на томъ далъ сεсъ мой листъ под пεчатю моεю и под пεчатми
людεй добрихъ и с подписами рукъ ихъ млсти пна Андрεя Почεсного тивона мнстра Пεчεрского
а пана Гаврила Бεлεцкого
Писанъ у мнстру Видубицкомъ мця дεкабра ки дня року ≠ахві
Мhсцε пεчати

Мhсцε пεчати

Мhсцε пεчати

Woyciech Lomnicki
при пεчати рукою власною ... //
ІР НБУВ, ф. ІІ, № 6566, арк. 332.

Гаврило Бεлεцкий
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№ 51
Свідчення возного про покладення позову п. Якову Крушинському за скаргою Київського
митрополита Іпатія Потія. Я. Крушинський звинувачувався в незаконній передачі п. Лукашу Сапєзі
маєтку Котошно в Київському воєводстві, який належить Видубецькому монастирю. Разом із маєтком
було передано всі документи на право володіння ним. Збитки, завдані митрополії діями намісника
Крушинського, митрополит визначив у 15 тис. злотих.
Володимир, року 1613, квітня 12.
Выпис с книг кгродских володимерскихъ
Року божого нароженя тисеча шестсот тринадцетого
Мца априля двенадцетого дня
На вряде кгродском володимерскомъ передомною Андреεм Мисевским буркграбим а
наместником подстароства володимерского ставши ωчевисто возный εнерал Исакий Долмацкий
ку записаню до книг кгродских вызнал тыми словы
Иж року теперешнего тисеча шестсотного тринадцатого мца априля ωдиннадцетого
дня ωддалом ωчевисто в руки позов головный трибуналский в именю Бискупичах урожоному
пну Якубови Крушинскому ωт ωсвецоного и велебного в пну бозе ωтца Ипатея архиепископа
митрополиты Киевского Галицкого и всея Руси владыки Володимерского и Берестейского ω
учинене фирмарку албо замены именем церковным манастыра Выдубиского в земли Киевской
названым Котошном з εго мл пном Лукашом Сопεгою и ωддане ωному справ привилεв и фунъдашов
и иншим именямъ церковным служачих шацуючи собе за тым шкоды яко ωд слуги рукодайного
петнадцетъ тисечей золотых полских яко ω том меновите а ширей на том позве εстъ ωписано
за которым позвом так поводовой яко и позваной стороне рокъ ку праву перед судом головным
трибуналским короннымъ Любелским в року теперешнем тисеча шестсотъ тринадцатом на тот
час кгды справы роков заховалых або консерватъ воεводствъ Киевского Волынского и Браславского
сужоны будутъ стати зложил εсми
Которо[ε]ж то ωчивистоε вызнане возного уряд принявши до книг кгродских [записа]ти казал и
εстъ записано. С которых и сес выпис под печатъ[ю гроду εс]тъ выданъ
Писанъ у Володимери.
(Никицкий?) Матияш			
Печатка				
Корикговалъ
пис[ар] кгродский									
Вεрбицкий
володимεр[ский]
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 344, арк. 1.
№ 52
Свідчення возного про вручення позову православному духовенству м. Києва за скаргою
уніатського митрополита Іпатія Потія у зв’язку з прийняттям ними митрополита Софійського
Неофіта.
Київ, року 1613, квітня 13.
Текст у виданні:
Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — Т. 1. — К.,1883. — С. 193-198.
№ 53
Угода між ігуменом Видубецького уніатського монастиря Антонієм Грековичем та архімандритом
православного Києво-Печерського монастиря Єлисеєм Плетенецьким про владнання земельних та
майнових суперечок.
Рожницький маєток, року 1613, травня 1.
Выписъ з книгъ кгродскихъ воεводства Кіεвского
Лhта бжого нарожεня ≠ахгі мсца априля кє дня
На врядε εго корл млсти кгродскомъ Кіεвскомъ пεрεдо мною Василεмъ Дεдковскимъ
понамεсникомъ εго млсти пана Михаила Мишки Холонεвского ротмистра εго корол мл: подвоεводεго
кіεвского ставши очεвисто самъ своεю особою вεлεбній εго мл отцъ Антоній Грεковичъ намεсникъ
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кіεвскій ігумεнъ видубицкій подалъ до вписаня до книгъ нинεшнихъ кгродскихъ кіεвскихъ листъ
компромисъ угоди помεркованя и успокоεня пріятεлского заводовъ мεжи кгрунтами εго мл отца
архимандрита и капhтули εго мл пεчεрскими а кгрунтами своими и капhтули своεε видубицкими
Звεринεцъ и Наводичи названими такъ жε успокоεня пріятεлского о інвазію на мнстръ и црковъ
Видубицкую за компромhсомъ з пεчатми и подписомъ рукъ власнихъ од обоихъ сторонъ пεчεрскоε
и видубицкоε сталимъ тако жъ з пεчатми и с подписами рукъ пріятεлскихъ под заруками пεвними
учинεній. Просячи абы тотъ листъ компромисъ до книгъ кгродскихъ кіεвскихъ былъ принятъ и
вписанъ. Которого листу я понамεсникъ пεчатε и и подписовъ рукъ оглεдавши и εго вичитавши
до книгъ кгродскіхъ кіεвскихъ пріймуючи вписати вεлhлъ и так сε тотъ листъ слово од слова в
собε маεтъ:
Я Σлисεй Плεтинεцкій архимандритъ пεчεрскій кіεвскій зо всεю капитулою на томъ нижεй
писаномъ пріятεлскимъ помεркованю такъ власнε яко насъ прошоніε ихъ мл пни пріятεли в
заводεхъ з мнистрεмъ Видубицкомъ погодятъ и в томъ листε помεркуютъ обεцуюсь бεзъ жадноε
контрадикціи пристати и во всихъ пунктахъ тую угоду прійму на томъ при пεчати моεй подписую
рукою власною.
Я Антоній Грεковичъ намεсникъ митропол: Кіεвс: ігумεнъ видубицкий з капитулою нашой
угодε пріятεлской нижεй писаной и на вси в нεй пункта пристану и при пεчати моεй подписую
рукою власною
Вεдомо чинимъ тимъ листомъ ншимъ пріятεлскоε угоди што мεжи прεвεлεбнимъ в бозε
εго мл отцεмъ Σлисεεмъ Плεтεнεцкимъ архимандритомъ кіεвскимъ и всεю капhтулою мнстра
Пεчерского з εдиноε а вεлεбнимъ в бозε εго мл отцεмъ Антоніεмъ Грεковичомъ намεсникомъ
митропол Кіεвс: ігумεномъ видубицкимъ и капhтулою мнстра того за позволεнεмъ яснε
прεвεлεбного в бозε εго мл отца Іпатія Потεя архіεппа митрополита Кіεвс: Галицкого и всεя Руси
владики Володимεрского и Бεрεстεцкого з другоε сторони сталасε пεвная угода и пріятεлскоε
помεркованε в такій способъ //
Ижъ ми нижεй на подписε мεнованіε особи были εсми з обудву пεчεрскоε и видубицкоε
сторонъ прошоніε пріятεлh на угоду и пріятεлскоε помεркованε о посягнεнε кгрунтовъ
видубицкихъ о посεлεнε вновъ на Звεринцу и Наводичохъ слуг и подданнихъ з сторони
пεчεрскоε о забранε овоцовъ садовихъ там жε в садахъ на Звεринцу и Наводичохъ о
инвазію на мнстръ и на самую црквъ Видубицкую и о шкоди тамъ жε починεніε яко о томъ
протεстаціи и εжджεня и сознаня вознихъ и позви ширεй в собε обмовляют тεди ми на
прозбу их мл: назначивши часъ року тεпεрεшнεго ≠ахгі мця мая дня а зεхалисми на мεсцε
Рожницъ тамъ гдε дεлится долина Наводичи названая з озεра потоцкомъ з ровчакомъ ку
Днεпру идучимъ
Ту εго мл отцъ ігумεнъ видубицкій почалъ жаловатися што дεй на томъ мεсцу подлε
озεра того слуги εго мл отца архимандрита сади ихъ црковніε видубицкіε кгвалтовнε нашεдши
отрусили и овоцу рожного на килканадцят возъ забрали а отцъ Фεодосій икономъ пεчεрскій
повεдилъ ижъ то εсть кгрунтъ власній пεчεрскій я на то свεдков людεй вεри годнихъ поставлю.
А εго мл отцъ ігумεнъ напротивъ мовилъ жε то кгрунтъ εщо при заложεню мнтра Видубицкого
от фундаторовъ ншихъ князεй рускихъ цεркви стой Архангεла Михаила Видубицкой наданій.
И заразъ та то покладалъ листъ привилεй короля εго мл Жикгмонта пεрвого под лεт ≠афз
юн: є є индикт: и в Вилню ігумεну видубицкому Якимεю даній в которомъ змεнкуεтъ ижъ маючи
пεрεдъ собою покладаніε листи прεдковъ своихъ ихъ мл королεй полскихъ Владислава и Казимεра
на Звεринεцъ от вεликихъ князεй рускихъ цεркви с: Архангεла Михаила видубицкого приданій
и самъ тεжъ король Жикгмонтъ листомъ своимъ тотъ жε Звεринεцъ мнтрεви Видубицкому
потвεржаεтъ а потомъ поднεсъ листъ князя Івана Фεдоровича Чарторийского справци
воεводства Кіεвского в Кіεвh виданъ року ≠аф...є є іюня гі в жалобε Антонія ігумεна видубицкого
до Іларіона архимандрита пεчεрского писанъ абы власнихъ зεмль и озεръ видубицкихъ нε
забиралъ под зарукою на короля εго мл ф рублεй грошεй. Потом поднεсъ оповεданε Антонія
ігумεна видубицкого на отца Іларіона архимандрита пεчεрского жε онъ чεрεзъ заруку гдрскую
ф рублεй грошεй нε дбаючи о заруку пущи видубицкіε пустошит року ≠аф...є іюня ...з а тіε
пущи од Нεводничой долини до Либеди показано намъ. Σщо жъ поднεсъ листъ вεлможного
εго мл пана Констεнтина кнзя Ωстрозского воεводи кіεвского писанъ в Дубнε ≠аф... мая єі к
архимандриту пεчεрскому Іларіону абы на ігумεна видубицкого Антонія пεрεхвалокъ нε
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чинилъ и зεмль мнстра Видубицкого нε забиралъ и в уходи мнтра нε вступовалъ знову подъ
зарукою ф рублεй грошεй. Σщо поднεслъ комисію того жъ вεлможного εго мл пна Констεнтина
княжатε Ωстрозского воεводи кіεвского року ≠аф...з сεнтεбр: ка которій з росказаня короля
εго мл Жикгмонта Августа кгрунтъ мнтра Видубицкого названій Звεринεцъ и Наводичи на
Видубичах граничилъ: а в той комиссіи граница такъ описана от рεки Днεпра ввεрхъ озεра
// затонъ з того вεрха озεра в долину глубокую Наводичи названую тою долиною ровчакомъ
з поточкомъ нεводницкимъ до колодязεй и вεрбъ граничнихъ от вεрбъ и колодязεвъ тою жъ
долиною нεводницкою ровчакомъ и поточкомъ на озεро котороε в долинε мεжи лεсомъ стоит
з того озεра на борочокъ от борочка на Пεрεпεличъ Долину и чεрεзъ гостинεцъ триполскій
з тоε долини в Либεдъ а тамъ млинъ видубицкій вмεстній пополамъ з пεчεрскимъ Либεдю
на низъ на садки до млинка з вεчистого видубицкого на Либεдεжъ одтолъ тою жъ Либεдю
до Днεпра знову. Σщо поднεслъ на тую комиссію и на кгрунт в комиссіи εго мл пна воεводи
ограничоніε од того жъ короля εго мл Жикгимонта Августа конфирмацію в року ≠аф...и в
Гроднε юл: є на остатокъ поднεслъ квитъ тεпεрεшнεго εго мл отца архимандрита которій
упросилъ εго мл отца ігумεна абы позволилъ стрихаромъ εго пεчεрскимъ Павлу а потомъ
Івану Воронε в цεголнh на кгрунтε мнстра видубицкого Нεводичахъ εщε на рокъ ≠ахаі цεглу
робити а цεголня тая стоит под цεрковищомъ видубицкомъ на долинε нεдалεко озεра и до
сихъ часъ нε знεсεна якосми оную и сами видεли и домавлялъсε εго мл отцъ ігумεнъ абы
тεжъ и з сторони пεчεрскоε свои права показано.
Алε отцъ ікономъ пεчεрскій жадного права нε показалъ тилко хотhлъ людми доводити
которихъ ми по εдному прεзъ сεбε приводεчи до статεчнε випитовалисми от ихъ кгрунтахъ чіи
они суть. О забраню овоцовъ садовихъ в мнстру Видубицкомъ и на Звεринцу и Наводичахъ
о інвазіи на мнстръ и на црковъ видубицкую о забраню рεчεй црковнихъ. О забитю сторожа
видубицкого о посεлεню на Звεринцу и Нεводичахъ Сεмεна Шεбεнюка и иннихъ слугъ
пεчεрскихъ алε помεнεніи свεдки нε εдно словнε повεдали.
Про то ми видεчи рожность свεдковъ болшε сторони інвазіи на мнстръ и побитя сторожа
и шкодъ в манастиру и в цркви починεнихъ з сознаня возного которій от ураду кгродского
кіεвского з шляхтою в тихъ справахъ оглεдати εздилъ информовалисмисε а сторони посягнεня
кгрунтовъ Звεринεцъ и Наводичи названихъ лεпшε поважаючи кролεй ихъ мл привилія и
иншіε дизпозиціи правніε нижли голій слова людзкіε такъ постановилисми наипεрво абы
εго мл отцъ архимандритъ пεчεрскій з капитулою пεчεрскою яснεпрεвεлεбного в бозε εго
мл отца митрополиту Кіεвского а потомъ и εго мл отца ігумεна видубицкого публичнε
пεрεпросилъ. Абы вси шкоди мнстрεви Видубицкому слушнε нагродилъ. А кгрунт Звεринεцъ
и Нεводичи названій водлугъ границъ в комиссіи εго мл пна воεводи описанихъ и привилεεмъ
εго кролεвской мл потвεржεнихъ εго мл отцу ігумεну и мнстру Видубицкому абы налεжалъ.
Котороεжъ то ншε // пріятεлскоε постановεнε обεдвε сторони бεзъ контрадикціи
приняли а жебы выш помεнεнихъ кондицій обоя сторона ни в чомъ нε нарушила и εдна другой
за описаніε граници нε пεрεходила алε овшεмъ навεки такоε постановεнε додεржала сами
мεжи собою положили заруку шεстьсотъ копъ грошεй литовскихъ на сторону ображоную о
которую заруку в наимεншомъ спротивεнюсε и нε досить учинεню тому ншому помεркованю
волно будεтъ сторонε ображоной другую сторону позвати до суду до которого похочεтъ гдε
постановившисε на кождомъ тεрминε бεз жадноε одволоки диляціи апεляціи и протεстации
так вεлε разій якъ бы вεлε того потрεба указала завитε и скутεчнε од суду нε одходεчи
усправεдливитисε маютъ и будутъ повинни на што для лεпшой вεри и пεвности ихъ мл
на голомъ папирε приймуючи вси пункта и кондиціи в томъ компромиссε виражоніε з
притиснεнεмъ пεчатεй своихъ на самомъ початку руками власними записалисε што всε
ими устнε а очεвистε прошоніε пріятεлh потвεржаючи и пεчати свои приложивши руками
власними подписуεмъ
Дялосε на мεсцу Рожницъ тамъ гдε дεлится долина звεринская Наводичи з озεрка
поточкомъ з ровчакомъ в затонъ идучимъ року бжого нарож: ≠ахгі мсца мая а дня
В того листу пεчатεй пять при початку компроміссу пεчать εго мл отца архимандрита
пεчεрск: и подписъ руки εго рукою власною. Тамъ жε другая пεчать εго мл отца ігумεна
видубицкого и подписъ рукою власною а на концу листу три пεчати их мл пновъ приятεлεй и
подписъ рукъ тими слови од обоихъ сотронъ прошоній пріятεль Михаилъ Мишка Хлонεнскій
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ротмистръ εго корол: мл: подвоεводій кіεвскій рука власная. Очεвистε прошоній од ихъ мл
пріятεлъ Тεодоръ Σлεцъ хоронжій кіεвскій устнε а очεвистε прошоній пріятεлъ Фεодоръ
Сущанскій Проскура писаръ зεмскій кіεвскій которій жε то листъ слово од слова до книгъ
кгродскихъ кіεвскихъ εсть вписанъ с которихъ и сεсъ виписъ под пεчатю εго мл пна ротмистра
подвоεводεго кіεвского εсть выданъ
Писанъ в Кіεвε
Павεлъ Рεховскій писарь							
Мhсцε пεчати
кгродскій кіεвский m.p. ... //
ІР НБУВ, ф. ІІ, № 6504, арк. 208-209зв.
№ 54
Лист митрополита Іпатія Потія до підданих Софійської митрополичої волості про доручення,
дане ним ігумену видубецькому Антонію Грековичу, провести ревізію церковних маєтків та необхідність
Наказує надати йому всю необхідну допомогу, зокрема поінформувати про діяльність митрополичого
намісника Валеріана Хрушлинського, зловживання якого завдали значних матеріальних збитків
митрополії.
Володимир, року 1613, липня 6.
Іпатей Потей бо[жою] млстю аръхиепископъ митрополит Киевъский
Галицъкий и всея Р[уси] владыка Володымерский и Берестейс[кий]
Ко въсимъ подданымъ нашым [во]лости Софейское до митрополи Киевъское нале[жачие]
Ωзнаймуем вамъ иж тамъ до васъ з рамени наш[о]го посылаем игумена нашого манастыра [Выдуб]
ицкого ωтца Анътония Грековича которому росказалиесмо до всих селъ волости Софейское ми[троп]
олии нашое зъехати зревидовати и вси пожытки и прыходы што колвекъ с которого села прых[о]дит
такъ дани медовое грошовое ...... и што ... колвекъ было ничого не ωставуючи списати на реестръ такъ
же и вси крывды вашы вам почыненые в забираню кгрунтов и дерева бортного ωт розмаитыхъ суседов
поделаные а ωсобливе и ωд врядника нашого Валериана Хруслинъского εсли бы якие крывды мели
есте почыненые албо податки без ведомости нашое выбираные ничого не утаиваючи такъ же и буды
попелныε где бы колвекъ попелы якие в пущах нашыхъ были палены и што ωд них аренъды за пневщыну
прыхадил[...] прыходит и ωт кого жебы то все по достатку на реестръ списалъ и до насъ под печатю
и с п[одпис]омъ руки своее послалъ жебыхмо ведали што потомъ с тым учынити и вас успокоити[...]
вы бы ω том ведали а меновите войтомъ атаманом и всим старшымъ якиеж бы колвекъ в [с]елах нашых
найдовалися росказуемъ жебысте тому посланцови и ревизорови нашому ω вс[ем] ничого мнаймейшего
не укрываючи достаточную справу дали, под прысягою и ωб[...]мъ сумненя вашого такъ же и то што бы
тепер за того врядника нашого недбалостю [...]о пожытковъ и доходовъ наших албо [...] прычинилося
жебысте все верне [...] не утаиваючи жадное речы для боязни бжее але яко верные подданые нашы
жебысте нам ωвсεмъ справу дали кгдыж то все для лепъшого и пожытечнейшого вашого на потом даст
Бог быти маетъ. А пак ли бысте што такового найменшого утаили ведайтε иж таковый кождый яко
зрадца пана своего срокгою казнею каран ωт насъ будεтъ с тымъ вас Богу поручаемъ.
Писанъ у Володымеры року божого нароженя тисеча шестсот трынадцатого мца іюня 6 дня.
Власною рукою								
Місце печатки
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 348, арк. 1.
№ 55
Протестація митрополичого намісника в Києві п. Вацлава Садковського з приводу незаконних дій
Криштофа Макаровича-Івашенцевича. Останній 22 жовтня 1613 р. вчинив напад на село Заруддя, в
результаті якого було розігнано його жителів та захоплено лісові угіддя. Під час нападу постраждали
церковні піддані: двох було вбито, одного поранено. Свідчення возного у цій справі.
Київ, року 1613, листопада 16.
Року божого нарожεния тисεча шεстсот тринадцатого
мсца ноябра шεстнадцатого дня
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До уряду и книг кгродских Киεвских пεрεдомъною Василεмъ Дεдковскимъ на тот час
будучымъ понамεстникомъ киεвскимъ ωт εго мл пана Михайла Мышки Холонεвского ротмистра
εго кр мл подвоεводεго киεвского постановившыс ωчεвисто у[ро]жоный пан Вацлавъ Садковский
намεстник высоцε вεлεбного в Панε Хрыст[усε] ωтца Σзεфа Вεлямина Рудского з ласки Божεй
архиεпископа и митро[по]лита Киεвского Галицъкого и всεя Руси добр софийских староста
ωбтεжъливε жаловал и солεнитεр протεстовал сε на урожоного пана Крыштофа Макаровича
Ивашεнцεвича ω то
Иж ωн часу нεдавно прошлого мсца ωктεбра двадцат второго дня року тεпεрεшнεго тисεча
шεстсот тринадцатого поминовши право посполитε и спεцыалный привылεй асεкурацыи добр
цεрковъных нас[лал] моцно кгвалтомъ слуг и подданых своих андрεεвских которых ωн имεна и
прозвыска лεпεй вεдаεт на сεло власноε митрополиε названыε Зарудε и на кгрунти до нε[го]
налεжачиε людεй всих в томъ сεлε мεшкаючых порозганял Ивана Лукошку в ухо лε[вε] з рушницε
пострεлил Ивана Дεшкового паробка забито замордовано и тε[ло] нεвεдат гдε подεли так жε
Грица Лукошкового паробка забито такжε тεл[о] нεвεдат гдε подεли кгрунту на мылю ушир
здавна до того сεла налεжачого кгвалтовнε ωднял бчол трыста бартий выдарлы маεтност усю
сεла помεнεного спустошил а нεконтεнтуючи сε тымъ лεсы зарудскиε кгвалтовнε посεк и попεли
в ных будникомъ своимъ палит росказал которых с пятдεсят чоловика зараз палит почεли и
тεпεр палят а до маεтности εго сεла Андрεεвки вывожуют
При которой то протεстацыи тут жε ωчεвисто возный εнεрал воεводства Киεвского
шляхεтный Павεл Гуторович сознал тыми словы иж он маючи при собε двох шляхтичов людεй
добрых пана Юзεфа Ωкминского и пана Яна Хотковского за приданεм урядовымъ то так быти
яко сε вышεй написано быти мεнил и тоε всε ωглεдал и того добрε вεдомъ просεчи абы тая
протεстация за ωчεвистымъ сознанεм докниг принята и вписана была с которых и сεс выпис под
пεчатю врядовою εстъ выдан
Писан у Киεвε							
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 354, арк. 1.

Печатка ... //

№ 56
Лист підданих Києво-Печерського монастиря про укладення угоди з архімандритом Видубецького
уніатського монастиря о. Антонієм Грековичем про оренду монастирського берега Дніпра та
о. Осокорок для рибальства.
Києво-Печерський монастир, року 1613, грудня 10.
Я Σрмолай Тарановычъ, Денис Вhровычъ Гарасимъ Мhтковычъ подданіε мнстра пεчεрского
ознаймуεмъ симъ нашим листомъ кому то вhдати будεтъ налεжало иж в року ≠ах... с позволεніεмъ εго
млсти отца ігумεна Выдубицкого мнстра ωтца Антонія Грεковыча на власномъ кгрунтε тогож мнстра
свεтого Михаила на рεцh Днεпрh взяли εсмо εзъ битий противъ цεркви свεтого Михаила εдного бεрεгу,
а другого бεрεгу у острова названого Осокорковъ кгрунтъ тогож мнстра с которого то εзу маεтъ и
повинны будεмъ отцу ігумεну на мнстир Видубицкій або кому будεтъ поручεно дати о Святой Тройци
святε нашεмъ рускомъ в сεмъ року ≠ахгі осεтровъ колодъ сεмъ и вεдεрцε сити а на осεнъ Мозирεнку
осεтрини и вεдεрцε ситы и колоду осεтра о святой Покровε а бεлуги на монастыр Видубицкий сколко
Богъ пошлεтъ, а въ долинε и въ огородε жадноε кривди сами чεрεзъ сεбε и чεляди своεε шкоды дhлати
нε маεтъ и на то дали εсмо сεсъ нашъ лист, и для лεпшоε твεрдости за уснεю прозбою нашою εго мл
отцъ Данилεй свεщεнникъ воскрεсεнскій а пнъ Филонъ Сεпчина Городискій пεчати своε приолжили, и
руками власными подписатъ рачили:
Писанъ у мнстрh Пεчεрскомъ: дεкабра і дня року ≠ахгі
Звыш прошоній Данилhй Григоріεвычъ					
Мhсцε
прεзвитεр воскрεсεнскій власною рукою					
Пεчати
Ωт звыш мεнованых особъ устнε прошоній					
Мhсцε
пεчатар Филонъ Сεнчина Городискій 						
Пεчати //
власною рукою
ЦДІАК України, ф. 130, оп. 1, спр. 3, арк. 1.
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№ 57
Позов до суду київському воєводі Станіславові Жолкевському за скаргою митрополита Йосифа
Рутського у справі про захоплення Софійської слободи у Верхньому Києві. Збитки, завдані в результаті
захоплення цього маєтку (без урахування вартості землі), митрополит оцінив у 3 тис. кіп литовських
грошей. Зазначається, що слобода була захоплена та приєднана до земель київського замку ще за
життя митрополита Іпатія Потія. Митрополит Рутський лише «одживляє» справу.
Київ, року 1614, березня 10.
Жикгимонт Трεтий божю млстъю корол полский вεликий княз литовский руский пруский
мазовεцкий жомоитский инфлянский а шведъский кготъский ванъдалъский дεдичный королъ.
Яснεвεлможному пну Станиславови Жолковскому воεводε киεвъскому гетманови полному
коронному рогатинскому калускому каменεцокому барскому etc старостε зо всих добръ верности
твоεε рухомых и нεрухомых росказуεмо абыс вεрностъ твоя перεд нами албо перεд судомъ нашимъ
головнымъ трибуналскимъ Любεлскимъ на консеръватахъ воеводствъ Киевъского Волынского и
Браславъского близко припадаючого ωт положεня позву того за нεдhлъ шεстъ албо тогды кгды тая
справа з рεεстру судового припадεтъ и сужона будεт ωбличнε и завите станул на жалобу и правъноε
попираниε прεвелебного в бозе ωтца Юзефа Вεлямина Руцъкого архиεпископа митрополита Киεвъского
и капитулы εго который вер твою позывают и припозывают а то ωтживляючи справу свою по зойстю с
того света прεвелебного ωтъца Ипатея Потεя архиεпископа митрополита Киевъского антецεсора свого
черεз ωногож вер твое с тоεюж капитулою ω насылане кгвалтовъноε подвоеводεм своεм пана Михайла
Холонεвского и инших нεмало слугъ своих которыε з власного росказаня воли и в[ε]домости вер твоεε
наεхавшы на маεтностъ власную цεрковную Софийскую [сло]боду близу цεркви свтоε Софии при
местε Киевε лежачую ωную зо всими людми кгрунту пожитками и приналежностями з моци владзы
дεржанъя спокойного уживаня ωт поводов ωтнεли повода и все духовенъство с тых добръ прεрεчоных
слободы Софийскоε кгвалтовнε выбили и до замъку Киевъского привε[р]нули за чимъ поводовъ, до шкод
великих вεрностъ твоя приправил которых собε нε вкладаючи то кгрунту шацуεт на тры тисечи коп
грошεй ли[тов]ских вер твоей зачатно интεнтованую так жε до готового поступку в той справε противко
вεр твоей ωтрыманого до того пунъкту яко тая справа смертию зошлого мит[ро]полита Киевского
розервана и нε скончона станула яко ω том увис поступокъ справы ширεй в собε ωбмовляет про то
ку прыслуханю се попираню далшом пос[...] черεз поводов в той справε тымъ позвомъ вεр твоя εстес
позва[н] толъко абысъ станулъ того теръмину и всего поступку правного а[...]вал и на то што справа
прийдεтъ судовнε ωтъповедалъ.
Писанъ в Киевε року Панъского тисеча шестъ сотъ чотырънадъцатого мца маръца дεсятого
дня ... //
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 359, арк. 1.
№ 58
Лист митрополита Йосифа Рутського до канцлера Великого князівства Литовського Лева
Сапєги про своє прибуття до Києва та події в місті, пов’язані з його приїздом. Пише, між іншим,
про суперечки серед православних щодо визнання його влади, про рішучу антиунійну позицію Києво –
Печерського монастиря, про готовність київського підвоєводи сприяти поширенню в місті унії та ін
Київ, року 1614, грудня 16.
Jasnie wielmozny a moy msciwy [...] canclerzu W x [Lit]
Modlitwy y sluzby moie pilno zalecam lasce wmsci m mego pana
Pana Boga wziawszy na pomoc, iachalemu do Kiiowa, chociaz zadnego z imm pp senatorow, tych do
ktorych listy mialem od wm mgo pana, za wmci1 pisane, w Kiiowie y poblizu Kiiowa nie zastalem. Nawat y x.
biskup Kiiowski pod ten czas z Fastowa miasta swego wyjachal byl do Ostroga. By to mi na wielkiey pomocy
to tylko ze zolnierze na ten czas tu leza mieli, y ti mie honorifice potkali.

1

Далі закреслено: «byly».
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Miedzy ludzmi tuteyszymi tak duchownymi, iako y swieckimi, wielka byla turbacia, y przez tydzien
caly rady ustawiczne, czy potykac mie, czy nie potykac. Popi soborni y rada mieyska, pozwolila byla, do
czego przystapili by byli ynszy monasterscy, ieden Pieczerski (pxte?) kierowal wszytkich zwiazawszy sie z
podwoiewodzym. Y tak mie duchowienstwo nie potkalo, ieno kilka popow z niektorych wsi przylaglych. Gdy
[...] wzdzal, a ludzi na obie stronie zegnul, klaniali sie ...... [...] zaraz poznalismy, ze pospolstwo wszytko bylo
po nas. Slug[...] u s Zophy pontificaliter liturgia, cztery razy, wielka froq[en]tia zawsze bywala. Przez wszytek
czas bytia mego w Kiiowie, wszytkie monastery mieli straz, y bramy zawarte. W monasterzy Pieczerskim
dziala y strzelba sposobiona byla. Bali [...] podobno; bym mia w monaster nie wiachal. ...... przed odiazdem
iuz mie sie // ukazowac poczali duchowni, y radni bych byl mogl dluzej pomieszkac, mial bym nadzieie, w
P. Bogu wszytko do dobrego konca przywrocic, mianowicie gdy przyszlo pisanie potym od P. woiewody
kiiowskiego podwoiewody chociaz schismatyk declarowal mi sie ze y cerkwie podac chce y iesli bym roskazal,
popy gwaltem przywiesc do mnie, ale ijam slyszal, ze popow inszj nadymali, zeby raczey od cerkwi precz
odchodzili, nizeli sie mnie poddawali, dla tego przez podwoiewodzego szcript do mnie poslali, ze z cerkwie
ustepuia a posluszenstwa oddawac nie chca. Wdzialo mi sie daley w tym postapic, ponirzem nie malem
drugich popow, ktorymi tey cerkwie osadzac. A co wietsza pogladalmu na czas teraznieyszy nie do conca
spokoyny, y to za seym bliski.
To mi sie zdalo teraz wmu memu msciwemu panu o drodze kiiowskiey oznaymic przy tym unizenie wmu
m m panu prosze o to, iesli by na seymie miala byc ordinatia mieysc semykowych, po roznych dignitarzow,
ktorych mnieysza w prawie opisane nie sa (racz by?) naszym msciwym panem, iz by na seymikach y na
ziezdzie mitropolita y wladykowie mieli mieysce po ich mmiach pp senatorach. To dla tego przypominam ze
na connotatia wi[...] // na pismy iest artykul o rozporzadzeniu tych mieysc. Pisalmu o tym do Nowogrodka na
seymik, drugi list temu podobny poslalem na seymik do Slonima. Gdyrz wszytko otrzymawszy gdy laska wmu
msgo pana przystapi.
Stad z Ukrainy woysko kwiartialne rusza sie ku nizowym kozakom, ktorzy niechca dosyc czynic
namowom commissarskim. Jest tez tu wiadomosc o caru tatarskim iz u Martwych Wod lezy z noyskim carom,
czekaiac gdzie mu sie leza obrocac. Powiadaia tez y o Moskwie iz sie w kupic pod Labinami. S tym sie powtore
pilnie zalecam lasce wmu msciwego pana.
Dn. z Kiiowa [...] 1614.
Wm mego mwego pana ustaniczny bogo[modlca] y powolny sluga [...] //
ЦДІАК України, ф. 48, оп. 1, спр. 555, арк. 1-3.
№ 59
Лист архімандрита уніатського Видубецького монастиря о. Антонія Грековича про надання
землі під поле підданому Києво-Печерського православного монастиря Гришкові Охрітові.
Звіринець, року 1615, березня 21.
Року 1615 Дня 21 марта:
Вhдомо чиню симъ листомъ моимъ ижъ просилъ у насъ Гришко Охрhтовъ зят подданій пεчεрский
поля напосhянε збожа з дεсятини, которому ми позволили виорати на кгрунтε ншомъ видубицкомъ на
горh Бусовици, на що для лhпшоε вεри и карту вишъ помεнεному Гришку далисмо с подписомъ руки
моεй и притиснεнεмъ пεчати
Року и дня вишъ мεнованого дhялося наЗвεринцу.
Мhсто пεчати
Антоний Грεковичъ
игумεнъ видубицкій
ЦДІАК України ф. 130, оп. 2, спр. 7, арк. 1.
№ 60
Протестація київського воєводи, в якій стверджується, що землі Верхнього Києва (Софійська
слобода), які перебувають у володінні уніатського митрополита, мають по праву належати замковій
адміністрації.
Київ, року 1615, вересня 4.
Выпис с книг кгродских воεводства Киевского
Року божого нароженя тисеча шестсот петнадцатого
Мсца сентебра четвертого дня
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Становши ωчεвисто у книгъ нинешних кгродских киевских передо мъною Михайломъ Мышкою
Холонεвскимъ подвоεводим киевским урожоный Ян Покощεвский припущаню дня сεгоднεшнεго,
подданых εго кр милости за дεк[рεт]ом трибуналским которых подданых межи валами старо[жит]ными,
киεвскими, будучих, назвавши ωных слободою Софεйскою велебный ωтεц митрополит Киевский чεрез
присягу же ему ωных велъможному его млсти пану воεводе киевскому пуститъ наказано уростивши собε
справ ω выбитъε якобы с тоε слободы выгралъ сведчилъсе имεнεмъ инстыкгатора εго кр млсти же хоча
жъ εго млстъ панъ воεвода киевский примушоный будучи дεкрεтомъ трибуналъскимъ, тыε подданые
пущаютъ, εго млсти ωтцу митрополитови, ωднак инст[и]кгаторови εго кр мл добра до чиненя ω тыε
подданыε яко и ω кгрунты тые которыε помεнεный εго млстъ пан митропо[лит] менит належати до тоε
помεнεноε слободы не завераетсе кгдыж яко тыε подданыε в валах старожитных где перед збуреньем
Киева место εго кр млсти Киεвъ сεдεло и до замку εго кр мс належало так и тыε кгрунты межи тыми
валами будучиε сут власныε εго кр мл, на которых людε там перед тым будучиε не до митрополии яко
εго млть ωтεц митрополит менит але до замку εго кр мл належали
И ω тоε всε инстыкгатор εго кр мл чинит будεт просечи абы тая протестация была принята и
записана што ωтрымал с которых и сес выпис под печатю моею εстъ выданъ, писанъ у Киεвε //
ЦДІАК України, ф. 182, оп. 2, спр. 67, арк. 1.
№ 61
Позов до Київського земського суду княгині Анні Корецькій за скаргою митрополита Йосифа
Рутського у зв’язку із захопленням нею урочища Гнилевщизна. Згадується, що на згаданих грунтах
здавна стояв Пречистенський (Гнилецький) монастир що належав до Видубецького ігуменства. На час
подачі позову монастир стояв в руїнах.
Київ, року 1616, липня 20.
... Жикгимонтъ Трεтый з ласки божεε король полскій вεликій князь литовский рускій
прускій, мазовεдскій, жомоицкій, инфляндскій швεдскій кгодскій вандалскій дεдичный король
Вεлможной кнжнε Аннε Ходкεвичовнε Яхимовой Корεцкой вεлможного нεкгди княжати
Яхима Корεцкого малжонцε позосталой зо всихъ добръ вεрности твоεε налεжачихъ и рухомыхъ
розказуεмъ абы вεрность твоя пεрεдъ судомъ нашимъ зεмскимъ Кіεвскимъ на рокахъ зεмских
кіεвскихъ в року тεпεрεшнымъ тисεча шεстъсотъ шεстнадцатомъ на завтріε по свεтомъ Михаилε
святε римскомъ в Кіεвε до сужεня припадаючихъ обличнε и завитε яко на року завитомъ
станула на жалобу и правноε попираньε в бозε вεлεбного отца Іосифа Вεлямина Рутского
архіεппа митрополита Кіεвского Галицкого и всεя Руси и капитули εго. Которыε вεрность твою
позиваютъ о то
Ижъ вεр: твоя кгрунты ихъ власніε з вεковъ до митрополіи Кіεвскоε налεжачіε урочище
названыε Гнилεчщизна на которомъ // мεсцу и урочищу былъ манастиръ заложεня свεтоε
Прεчистоε названый Гнилεцкій здавна до митрополіи Кіεвскоε а до ігумεнства видубицкого
налεжачій и прислухаючій, которыε от вεлю лhтъ чεрεзъ нεприятεля крижа свεтого будучи
спустошоній и сплюндрованій ажъ до того часу пусто стоитъ, которого и на тотъ часъ руины
муровнε суть ясними и вεдомими знаками, нε маючи до нεго жадного права слушности и
налεжности и овшεмъ упорнε бεзъправнε зо всими εго кгрунтами сεножатми и вшεлякими
пожитками и приналεжностями на милю вширъ и вдовжки осεгнула εси посεла отняла и ку
маεтности своεй мhстεчка Лεсниковъ яко прилεгліε тому манастирεви и кгрунтомъ εго вεр:
твоя привлащила до маεтности своεй Лεсникъ отняла и поводомъ вышъ помεнεнимъ тыхъ
кгрунтовъ привεрнути вεр: твоя нε хочεшъ, ку вεликой уимε добръ и пожитковъ црковныхъ
а нεмалой кривдε и шкодε вышъ помεнεныхъ поводовъ то чинεчи про то ку привεрнεню того
кгрунту мнстра вышεй помεнεного заложоного и зо всими εго кгрунтами приналεжностями
яко лεсами борами гаями сεножатми полми такъ розроблεнними и нε розроблεнними дεрεвомъ
бортнимъ озεрами и всими до того мнстра прилεглостями вεнцъ тεжъ и ку наказаню чεрεзъ
дεкрεтъ нашъ зεмскій пущεня до дεржаня поводомъ сεлъ подданихъ εсли бы якіε вεрность
твоя на тыхъ кгрунтахъ црковнихъ при манастиру вышъ помεнεномъ отсадили, а то взглядомъ
вшεлякихъ пожитковъ одныхъ жε подданыхъ чεрεзъ вεрность твою ущεрбкови Цεркви Божεй
выбранихъ тимъ позвомъ вεрность твоя εстε позвана а εсли бы поводовε в нεстаню вεрность
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твою мεли позискивати шацуючи собε звыналεзку судовую, на три тисεчи золотихъ полских
албо яко наказано будεтъ што всε вεрности твоεй на прошломъ року ширεй будεтъ вывεдεно и
обяснεно толко обысъ станула и судовнε отповεдала.
Писанъ у Кіεвε року тисεча шεстьсотъ шεстнадцатого мсца июля двадцатого дня Фεдоръ
Сущанскій Проскура писаръ ... //
ІР НБУВ, ф. ІІ, № 6434, арк. 63-63зв.
№ 62
Королівський декрет у справі про суперечку за права на Воскресенську церкву в м. Києві між
уніатським священиком Іваном Юзефовичем та київськими міщанами. Згадується, що о. Іван раніше
був настоятелем згаданої церкви, але згодом з певних причин втратив цю парафію. На момент розгляду
справи він формально не мав власної церкви, оскільки два храми у Верхньому Києві, які раніше були в
його володінні, о. Юзефович передав своєму неповнолітньому синові Мойсею Івановичу. Ці дві церки —
Св. Василія та Володимирська (Десятинна) — не мали парафій і виконували роль каплиць, де в певні дні
та на свята правилася літургія. Декрет передбачав для остаточного з’ясування справи передати її на
розгляд уніатському митрополитові.
Варшава, року 1616, серпня 18.
Текст у виданні:
Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — К., 1883. — Т. 1. — С. 211-214.

№ 63
Претензії про завдання матеріальних збитків уніатській церкві, висунуті київським митрополичим
намісником Станіславом Садковським у зв’язку з проведенням люстрації Київського воєводства 1616 року.
При цьому були викладені скарги:
1. На членів замкового уряду. Як свідчить Станіслав Садковський, за два роки до того київський підвоєвода
відібрав у з’єднаного священика церкву св.Василія у Верхньому Києві та незаконно привласнив її маєтності.
Згадується, що раніше цією церквою разом із двома іншими – св. Микити та Воздвиження Чесного Хреста,
а також митрополичими підданими, що складали церковну парафію, володів піп Филип. Однак, дві останні
церкви на 1616 р. остаточно зруйнувалися. Крім того, підвоєвода звинувачується у спустошенні лісових
угідь митрополичих маєтностей Погреби та Зазим’я, у незаконному накладанні на згадані села «стацій» та
взяття чиншу з церковного підданого Ризки, що мешкає на землі зруйнованої церкви Св. Спаса,
2. На київських міщан. Останні заборонили своїм священикам у свята йти за давнім звичаєм з процесіями
до собору св. Софії для відправлення там святкових богослужінь. Більше того, у святкові дні невідомі особи
вдираються до митрополичої слободи, аж під собор св. Софії, та чинять насильства і кривди уніатам,
3. На архімандрита Києво – Печерського монастиря. Як свідчить Станіслав Садковський, Печерський
монастир привласнив маєтки Видубецького монастиря (затор на озері біля Дніпра) та митрополичі
маєтності (с. Невчолове, грунти Стовпець і Псютичі),
4. На шляхту Київського воєводства. Княгиня Корецька захопила маєтності Видубецького монастиря
– Гнилівщизну, Калний Луг та інші церковні грунти. Пани Макаровичі спустошили Мигалки й Заруддя та
захопили деякі митрополичі грунти. Пан Єлець захопив 400 голів рогатої худоби в с. Воробйовичі. У різних
місцях церковні землі незаконно приєднали до своїх володінь також пани Тиші, Харлинські та Лозки.
[Київ, року 1616].
Текст у виданні:
КЕВ. — № 12. — 1873. — С. 356-363. Мова староукраїнська.
№ 64
Лист ігумена Видубецького монастиря о. Антонія Грековича до церковних підданих Ісаї (отаман
маєтку Свиноїди), Кирила (отаман маєтку Видубичі) та Бахара (отаман маєтку Осокорок) у
господарських справах. Доручає відібрати в п. Садковського незаконно привласнену ним десятину з
псютицького та багринівського маєтків і доставити її до Видубецького монастиря. Обіцяє захистити
їх від сусідів, які чинять кривди церковним підданим. Просить отамана Ісаю збудувати єз на Десні для
вилову риби, яку він, Грекович, хотів би отримувати.
Новогрудок, року 1617, (червня 2?).
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Антоній Грεковичъ ігумεнъ видубицкій
Атаманомъ мнра Видубицкого свиноεдскому Ісаию и Курилови видубицкому и осокорскому
Бахарови
Маю того вεдомость ω то жъ дεсεтини с поля такъ багриновского яко и псютицкого на дончини
панъ Садковскій собε бεрεтъ штобы нε мεло быть про то жъ вамъ росказую абы εстε з симъ листомъ
моимъ до пана Садковского зходили и то указали абы тую дεсятину на мнтръ Видубицкій оддано и
у атамана видубицкого на гумнε зложоно до прияханε тамъ моεго албо до вεдомости моεй до васъ а
о кривдахъ которіε от сусεдовъ маεтε старатисε буду у εго млсти абыстε мhли покой и при своεмъ
зостали.
А добрε бы тобε пнε Ісаию з мужами на Дεснh εзъ звиклій забивши и εго мл и мεнε рибкою
обослать албо самому привεзти хочъ вεдаю и бεзъ εзовъ того у васъ з ласки божоε досить εсть а εсли
самъ нε взможεшь быт ино прислати за достатεчною вεдомостю о кривдахъ своихъ жебы сε за што
пεвного было узяти
За тимъ васъ Гпду Бгу поручаю
Данъ з Новагородка юн: в року ≠ахзі
Власною рукою 		
Мhсцε пεчати ... //
ІР НБУВ, ф. ІІ, № 6567, арк. 334.
№ 65
Протестація митрополита Йосифа Рутського про вбивство козаками ігумена Видубецького
монастиря Антонія Грековича. Згадується, що незадовго до загибелі той їздив до Овруча для проведення
слідства у справі, яка стосувалася церковного суду. Другого дня після повернення (в ніч на 23 лютого)
кілька десятків козаків оточили Видубецький монастир, схопили Грековича і втопили в Дніпрі. Особисте
майно ігумена було пограбовано.
Без місця. (Перша половина 1618)
Текст у виданні:
ВЗР. — Декабрь. — Т. ІІ. — Вильна, 1864. — С. 24-26. Російський переклад.
№ 66
Лист митрополита Йосифа Рутського про накладення інтердикту на м. Київ та його околиці (на
три милі в радіусі) у зв’язку із вбивстом уніатського намісника в Києві о. Антонія Грековича.
Рік 1618 (не пізніше 10 липня).
Іωсифъ божю милостю архиепископъ и митрополит
Киεвский Галицки и всεя Роси
Рεчε Господ пророкомъ Ісаиεю словεса сия: аще прынεсεтε ми муку пшеничну всуε: кадилы
мεрзостъ ми εстъ: новомεсячия ваша и суботы и: вεлика дни нε прыεмлю: постъ и празнования и
празники ваша вознεнавидε душа моя бысте ми до [сыто]сти: и сεму не оуиму грεх вашых: аз да
воздвигнгнεтε руцh вашы къ мнh ωтвращу ωчи свои ωт вас: руки бо ваша полны кровε.
Таковая ...члю вамъ архимандрытомъ игуменомъ попомъ и всякому прычту цεрковъному во
градε Киεвскомъ и в предεлεх εго ωкрεст яко на мили тры сущымъ, понεжε ωбрεтошася в прдεлεх
вашых таковыи ижε руки своя богомεрзски возложыти дεрзнули на ωсобу Богу ωсвεщεную кров
крεскую нεповинну излили, прεчεстного ωтца Антония Грεковича игумεна выдубицкого и
намεстника нашого в дεлεх духовных в тамъ тых прεдεлεх сущаго, нощью на домъ в нεмъ жε бh,
с оружыεмъ набεгшы взяли и смεртию лютою убили:
Сεго ради дабы гнεвъ правεдны Бога Саваофа нε прышол на прεдεлы тыя и нε погубил
з вин[н]ими же и нεвинных мы архиεпископъ донεсшы то ку вεдомости εго королεвскоε
млти господара нашого милостивого, и прεсвεтлого ...лита εго властю ωт Бога намъ даного,
послεдуючы дрεвнимъ ωбычаεмъ цεрковнымъ ижε согласуются с правом короннымъ интердиктъ
сирεч запрεщεниε на вси цεркви монастырскиε и мирскиε во град[ε] и внh града Киεва сущыε
возложихом и сиим писаниεмъ ншимъ власаεмъ, εму жε вси во прычтε цεрковномъ сущыε кромя
всякого прεкословия повиноватися д[о]лжны будут под ωтлучεниεмъ ωт цεрквε и под клятвою
архиεрεйскою.
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Запрεщεниε жε сиε сицε разумεтися имат: дабы битε в колоколы сирεч звонεня во всεх помεнεных
прεдεлεх такъ жε и во градε устали: цεркви запεрты были; в них жεртва бεзкровная дабы нε совεршалася
и прочыми тайнами услугованя люду посполитому ωт Цεркви звыклого нε было: развε Исповεди и
Прычастия умирающымъ: Крεщεния жε родящимъся: Шлюбъ Малжεнский бεз вεнцов и бεз молитов
цεрковных дабыся ωтправова[...]токъ кобы свεщεнник был прытомный кгды вступующыε вмалжεнство
соб[ε] шлюбовати будут: Проводу жε умεршымъ и погрεбεня способомъ цεрковнымъ дабы [...]ад и
никому нε было.
Самых жε богомεрских убийцовъ и споспεшниковъ помочниковъ их ...... ...... же совε[т]омъ или
помощию и якимъ колвεкъ иннымъ ωбра[...] в томъ проклятомъ дεлε прычастниками были: правила
цεрковныε клятвε прεдают да будут сии ωт нас архиε[пи]скопа прокляты анафεма [...]
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 428, арк. 1.
№ 67
Лист короля Сигізмунда ІІІ до запорозьких козаків з вимогою видати вбивць уніатського
намісника в Києві о. Антонія Грековича. Козакам наказано сприяти роботі королівської комісії, що має
розслідувати це вбивство, а також виконувати умови інтердикту, накладеного на Київ митрополитом
Йосифом Рутським.
Варшава, року 1618, липня 10.
Жикгимонт Трети божю милостю корол полский великий княз литовский
руский пруский мазовецкий жомоитский ифлянтский а шведский кготский
вандалский дедичный корол
Всим вобец и кождому зособна а звлаща козаком всим то ест гетманови атаманом сотником
асавулом и иншим всим якого колвекъ стану и повалан[...] людем такъ в месте нашом Киеве яко и инде
ωколо Киева мешкаючим
Видамо чинимо иж преложоно ест намъ скарга именемъ велебного в бозе ωтца Юзефа Велямина
Рутского митрополиты Киевского Галицкого и всее Руси иж вы не контентуючи се тым же уставичне
кривды незносные такъ самому ωтцу митрополитови ...... и слугам εго чините и в отправованю хвалы
божоε в церквях перешкодою естесте але еще болшей хоча вам добре ведомо ест явное замордоване
и ωкрутное утопенемъ с того света зглажεнε велебного [в] Бозе ωтца Антоня Грыковича игумена
выдубицкого взглядом которого замордованя помененый вεлεбный ωтец митрополит яко пастор
и преложоный там тых краевъ интεрдыкт то εстъ заказ ωтправованя набоженства в церквях всее
дыωцезыи Киевское выдал вы того интердыкту держати не хочете и ωвшем ωный кгвалтите и
инквизыции ω утопеню того игумена которую бысте учинити с повинности хрестиянское мели
не чините
Который таковый учинокъ иж ест и Госпду Богу барзо противный и зверхностъ нашу не
помалу уражает тогды мы не могучи того в панстве нашом терпти напоминаем вас хотечи мет
конечне абысте тот интердикт ωт ωтца митрополиты выданый во всем моцно и непорушно
держали и жадного кгвалту в том εму чинит не смели дотул аж бы се герстове того ωкрутного
учинку выявили котор[ы]е абы тым прудше вынайдены быти могли певных комисаровъ наших на
достаточное выведоване се ω тым всим ωсобливым листом назначилисмо.
Атакъ абысте вы межи собо[й] такъ же с пилностю при тых же комисарах наших [...] на
роки се тые через которих тот учинокъ попол[...]ны ест ωных поймавши до далшое информации
нашое зад[...]и инам ω том через тых же комисаровъ наших листомъ своим знат дали певни
тогды того по вас естесмо же выведоване достаточное ω том всем учинивши таковым коториесе
винными в том покажут с повинности свое хрестиянское и для ласки нашое фолкговат и помочи
имъ жадное додавать не схочете ани их межи собою терпит будете чого иначе чинити не маете
под зарукою которую на кождаго з вас тым листомъ нашим закладаемо по две тисечи копъ грошей
литовских у...ючи если бы который колвекъ з вас за спротивенем се тому листови ншому в тую
заруку попал половицу ωное до скарбу нашого а половицу ωтцу митрополите заплатити повинне
будот ......
Писан у Варшаве [року] божого нароженя тисеча шестсот ωсмънадцатого мсца июля десятого
дня панованя королевствъ наш[ихъ полск]ого тридцатъ перъвого а шведского двадцет пятого
року.
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Sigismundus
Rex 				
Печатка				
Chrophus
Bakowiecki
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 421, арк. 1.
№ 68
Скарга уніатського священика Івана Юзефовича на київського підвоєводу Михайла МишкуХолоневського, який відібрав у нього церковні землі та безпідставно покликав до суду у якійсь справі з
о. Климом (настоятель Рождественської церкви у Києві). Після відмови о. Івана стати до суду, слуги та
гайдуки підвоєводи вчинили напад на оселю священика та відібрали його майно, в тому числі церковне
начиння, худобу, хутра, срібні та золоті гроші. Самого Юзефовича слуги намагалися відправити до
замкової в’язниці. Однак священику вдалося втекти та сховатися в одному з монастирів.
Житомир, року 1618, серпня 13.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 456-458. Мова староукраїнська.
№ 69
Скарга київських міщан на уніатського митрополита Йосифа Рутського, який, порушуючи
монополію на продаж у місті спиртних напоїв, наказав своєму намісникові Вацлаву Садковському
відкрити чотири шинки (медовий, пивний, винний та горілчаний) у Верхньому Києві. Наводяться
свідчення возних у цій справі. Згадуються митрополичі корчмарі Борсча, Іван, Кузьма та Протас, а
також дружина митрополичого намісника в Києві Софія Садковська.
Житомир, року 1618, вересня 24.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 468-470. Мова староукраїнська.
№ 70
Лист короля Сигізмунда ІІІ до київського воєводи Томаша Замойського з наказом надати допомогу
комісарам, відправленим до Києва для розслідування справи про вбивство уніатського намісника ігумена
Видубецького о. Антонія Грековича.
Варшава, року 1619, липня 6.
Жыкгмонтъ Третий божю млстю корол полский великий княз литовский
руский пруский мазовецкий жомоитъский ифлянтъский а шведский кготски вандалский
дедичный король
Вεлможному Томашеви Замойскому воеводе киевъскоиу кнышинскому etc старосте а в небытности
вεл: твоеε подвоеводему киεвскому упεр и верне нам милым, ласка наша королεвская,
Вεлможный и урожоный упр: и верне намъ милыε. Великие ωпрессие и кривды незносныε,
яко нам дано справу церкви божиε диεцезии Киεвскоε и велебный в бозе ωтец Веляминъ Руцкий
метрополита Киεвский Галицкий и всея Руси, ωт людей своволных поносят, которые зваснивши се
на Цεрковъ Божую и на пастыров ее не толко с послушенства сами се выламуютъ, и иншихъ до того
взбужают, але теж и на духовных ωтъповеди и похвалки на здоровъе ихъ чинят. Якож ведомо то естъ
не толко верностям вашим але и всей земли Киεвской, же ωсоба духовная ωфициял киεвский, игуменъ
выдубицкий тыми часы презъ тое своеволство утопεнεм невинъне зглажоны есть, а тымъ се есче не
контентуючи интердиктъ ωтъ мεтрополиты на всю диецεзию Киεвскую, взглядом того замордованя,
выдячый веле их змовъ учинивши кгвалтят, розными вымыслами своими и ωного держати нε хочут.
А ижъ повинъност хрестиянъская на нас то вымагаεт абысмо таковому своволенству въ панъствах
наших ростечатисе не допусчали, теды мы забεгаючи тому абы таковый спросный учинокъ бεз караня
не зоставал, певнымъ комисаром нашимъ, то ωсобливымъ листом нашимъ злецили есмо, а жебы тым
прудше тое справедливости, с тых которыε се з инквизиции винными покажут, ωтец мεтрополита дойти
моглъ, яко теж абы набожεнъства и хвалы Божоε ωтправованъε завжды в покою было, жадаемо абы
вел: твоя, и вер твоя такъ тепер пεрεд зъεханъемъ комисаровъ наших яко и кгды тыε комиссары наши
часу способъного там на тое местъце зъедутъ, ωнымъ, и ωтцу мεтрополитε во всемъ помочъю, яко
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налепъшою такъ в дохожεню справεдливости // яко и в затрыманю тых которыε се винъными покажутъ
были, и ω томъ старанъе пилное мели, якобы тое своеволенство ωтъ таковых збродней своих, погамовано
быти могло, и хвала божая без жадное перешкоды ωтъ противников, в церквях божих ωтъправована
была, яко тежъ и пастыре духовныε в покою, безпечни здоровя своего будучи, зоставали. Што вер: ваша
учинитε с повинъности своее хрεстиянскоε и для ласки нашоε,
Писанъ у Варшавε року божого нароженя тисеча шестъ сот деветнадцатого мсца июля шостого
д[ня] панованя королεвствъ наших полского тр[идцат вто]рого а шведского двадцат шостого.
Sigism[undus Rex] 				
Печатка				
[Chr]pus
Bakowiecki
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 431, арк. 1-1зв.
№ 71
Лист короля Сигізмунда ІІІ до київського римо-католицького єпископа та до членів земського і
гродського судів з наказом надати допомогу комісарам, призначеним для розслідування справи про
вбивство уніатського намісника в Києві ігумена Видубецького монастиря о. Антонія Грековича.
Варшава, року 1619, липня 6.
Жикгимонт Третий божю млстю корол полский великий княз литовский
руский пруский мазовецкий жомоитъский ифлянский а шведский кготъский
ванъдалский дедичный корол
Велебному и урожонымъ ксенъдзу1 бискупови Киевскому Янови Аксакови суди, Пεтрови
Злотополскому подсудкови земъскимъ, Павлови Роховскому писарови кгродскому киевскимъ
упр: ивер: намъ милым, ласка наша королεвская упр иверне намъ милыε,
Дошло до ведомости нашоε иж часу недавного в року теперешнем учинокъ злый непристойный
не толко перед маестатом бозским але и въ ωчах всих людей барзо бридкий ...... в панъстве нашом,
то ест в земли Киевской сталъсе же не ведат през кого ωсоба духовная капланъ релии кгрецкоε,
велебный в бозе ωтецъ Антоний Грекович, игуменъ видубицкий, ωфициял киевский, с того света
смертю ганебною то ест утопεнемъ зглажоный естъ, ω чомъ велебный Юзефъ Веляминъ Руцкий
мεтрополита Киевский Галицкий и всея Руси почуваючися в повинъности своей будучи пастыром
преложоным там того краю и релии кгрецъкоε, интердиктъ, на всh церкви до тоε диецезии
Киевское налεжачиε, забегаючи тому, абы авторесиус фацинорис яко напрушей вынайдени быти
могли выдал, што иж зверхностъ нашу барзо уражает, и не могучи того в панстве нашом тεрпεти
и ωвшемъ хотεчи абы такове, незносное и вшеляким правом противноε фацкнус импунитумъ не
зоставало, умыслили есмо велебности твоей и вер: вшим которых вера цнота и богобойностъ
ест нам добре ведома тую справу злецити, якож и злецаемо тым листом нашимъ, жадаючи
абысте вел: твоя, и вεр: вших там на тое местцу пополненого учинку албо на которое иное тому
актови способное, час на то способный упатривши зъεхали, и там инъквизицию и достаточноε
выведованъε ω том през сведецтва людей добрых ωбывателей тамошних з пилностю учинили
// а покажут ли се патраторес истиус фацинорис, ωных поимати и въ везеню до далшое в той
мере инъформации нашое затримати росказали, в чомъ сумненя велебности твоее и вер ваших
ωбовезуемо, певни будучи же вел: твоя и вер вша иначей с повинъности своее хрестиянское и для
ласки нашое учинити не схочεте, небытност ωднакъ ωдного або двох з вер: ваших тому актови
перешкодою быти не маεтъ,
Писанъ у Варшаве року божого нароженя тисеча шестсотъ деветнадцатого мсца июля шостого дня
панованя королевствъ наших полского тридцат второго а шведского д[вадц]ат шостого року
Sigismundu[s Rex]				
Печатка				
[Chrp]us
Bakowiecki //
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 432, арк. 1-1зв.

1

Далі в тексті пропуск.
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№ 72
Лист уніатського митрополита до русинських вихованців Грецької Колегії в Римі про гоніння, які
зазнають на Русі уніати. Сповіщається про вбивство козаками уніатського протопопа шаргородського
(Матея) та чотирьох ченців — василіан у Києві. Останніх було схоплено у соборі св. Софії на свято Різдва
Богородиці. Зазначаються їх імена: Олександр, Ігнатій, Гедеон та Кирило.
Новогрудок?, року 1622, листопада 81.
Текст у виданні:
MUH. — Vol. IX–X. — Romae, 1971. — Doc. 290. — P. 355-357. Мова латинська.
№ 73
Лист київського римо-католицького єпископа до православного митрополита Йова Борецького з
подякою за врятування з козацького полону чотирьох уніатських монахів, схоплених у Києві.
Фастів, року 1622, листопада 17.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VII. — K., 1887. — C. 588-589. Мова польська.
№ 74
Лист уніатського ченця-василіанина Олександра Шкодлицького до православного митрополита
Йова Борецького з подякою за попередження про небезпеку, яка загрожує йому в Києві.
Київ, року 1622, листопада 212.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч.1. — Т. VII. — K., 1887. — C. 589. Мова польська.
№ 75
Протестація уніатського митрополичого намісника в Києві п. Вацлава Садковського на ігумена
православного Кирилівського монастиря о. Кипріана Лабуцького у зв’язку зі спустошенням та
захопленням грунтів Бабицького маєтку. Згадується, що напад мав місце у вересні 1622 р., коли Військо
Запорозьке захопило в полон ченців Софійського монастиря. Шкоду від нападу п. Садковський оцінив у
тисячу кіп литовських грошей. Свідчення возного про огляд спустошених митрополичих угідь.
Київ, року 1623, січня 20.
Выпис с книг кгродских воεводства Киεвского
Року божого нароженя тисεча шεстсот двадцат трεтεго
Мца гεнвара двадцатого дня.
На врядε εго кр мл: кгродском в замку Киεвском пεрεдомною Алεксандром Солтаном
намεс[ником] киεвским ωд урожоного εго мл: пна Тεωдора Σлца хоружого подвоεвод[ича] будучим
ставши [ωчεвисто] урожоный пан Вацлав Садковский намεсник [мεтропо]лий софийский имεнεм
пна свого в бозε вεлεбного εго мл: ωтца Юзεфа [Вεлями]на Руцкого архиεпископа и мεтрополита
Киεвского Галицкого и всεя Р[уси и ка]питулы εго мл: чинил ωповεданε и протεстацию на вεлεбного
ωтца Кипр[иа]на Лабуцкого Жεрεбила кирилского и на всих чεрнцовъ братю εго манас[ты]ра
Кирилского ω то
Иж ωни нε толко знεважаючи право посполитоε и вины в нεм ωписаныε розмаитыε кривды
прошлых лεт чинит звыкли подданым мεтрополим бабинцам алε и нεдбаючи ничого на заклад в
конституции заложоный дεсεт тисεчεй золотых полских абы духовныε рεлии грεцкой в покою сε мεжи
собою заховали так во всεм яко истороны кгрунтов ωдны другим ничого нε одымуючи тεды прεрεчоный
игумεн кирилский з братεю своεю чεрнцами року тεпεр прошлого тисεча шεстсот двадцат второго в

Інформація митрополита Рутського про загибель представників уніатського духовенства є неточною. Із
названих ним осіб від рук козаків на той час загинув лише шаргородський протопоп Матей. Київські ченці–
василіани були ув’язнені, але не страчені. За версією єпископа Якова Суші їх тримали під вартою в козацькому
Трахтемирівському монастирі й звільнили за вимогою короля. Докладніше див.: AOSBM. LE. — Vol. II. — Romae,
1973. — P. 303-304.
2
В документі: dzien ofiarowania Panny Mariey.
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мсцу сεнтεбру под тот час правε кг[ды козакы] Войска Запорозкого чεрнцов софийских до своεго вεзεня
побрали наслали урядника св[оεго] мεроцкого с поддаными своими на кгрунт мεтрополий бабинский
которого кгрунту забрали и моцю кгвалтом ωдняли далεй нижли на милю и до дворца своεго мεроцкого
привεрнули ку вεликой кривдε и шкодε мεтрополии Киεвскоε дεрεва пустошат пчолы з бортεй подданым
повыдεрали попустошили которых шкод кгрунту вто нε вкладаючи а на пчол подданых повыдεраных
шацуют собε на тисεчу копъ гр: литовских ω котороε спротивинε сεст [так] конституции яко и праву
посполитому ω крывды а шкоды своε иж εго мл: ω[тεцъ] мεтрополит и капитула правнε чинит нε
занεхают у судах налεжных просил пр[εрεчо]ный намисник абы тая εго протεстация до книг урядовых
кгродских [Киεв]ских была принята и записана при которой протεстации возный εнεр[ал учынил соз]
нанε своε тыми словы
Я Бартошъ Шумовский возный εнεрал воεводства [Киεвского] зознаваю тым моим квитом ку
записаню до книг кгродских киεвских иж ро[ку] прошлого тисεча шεст сот двадцат второго мсца
сεнтεбра двадцат ωсмого [дня] былεм урядовнε вεзваный ωд урожоного пна Вацлава Садковского
намε[сника ми]трополии Киεвскоε софискоε а то на ωглεданε пчол подεртых подданы[х ми]трополих
сεла Бабинεцъ тεды за ωказанεм пна намисниковым видилεм [на гру]нтε бабинским на урочищу
Зарокочу подданых бабинских Иваном Кондра[то]м Яцковим Ярошом бабинским пεрвε потаεмнε и
крыεмε выдартых ωказовали ми сорок боротεй выдарто а зас што явнε выдартых указовали бортεй
пεтнадцат мεнуючи иж то чεрнци кирилскиε способивши собε козаков на помоц повыдεрали и на
голову выдрали узурпуючи и привласчаючи собε кгрунт до дεржεня такъ мнε тыε подданыε ωповεдали
жε и кривды ωд тых чεрнцов маютъ
А так я возный штом видεл и слышал то на писмε с подписом руки моεε пода[л] которая ж то
протεстация и рεляция возного до книг кгродских киεвских ε[сть] записана с которых и тот выпис под
пεчатю моεю εст выдан писан у Киεвε
Павεл Рεховский писар кгродский киεвский
Корикговалъ Новосεлεцкий 					
Печатка ... //
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 481, арк. 1-1зв.
№ 76
Протестація пана Олександра Брохоцького від імені митрополита Йосифа Рутського на
протиправні дії солдатів загону кварціального війська, якими командував ротмістр Самійло Лащ.
За свідченням Брохоцького маєтності Київської митрополії на Поліссі розорені частими переходами
козацьких загонів та «свавільних куп». На довершення всього жовніри загону Самуійла Лаща,
розквартировані в Овручі, примусили митрополичих підданих платити стації та незаконно виловили
рибу в церковному ставку. Було обкладено контрибуціями села: Коленець, Унін, Старі Воробйовичі та
Малі Воробйовичі. Всього було забрано готівкою 74 копи литовських грошей, а також риби на 10 кіп
литовських грошей.
Київ, року 1623, березня 27.
Выписъ с книгъ кгродских воεводства Киевского
Лhта божого нароженя тисεча шεстъсотъ двадцат третего
мсца маръца двадцатъ сεмого дня
На врядε кгродском в замку εго кр мл Киевском перεдо мною Александром Солтаном намесником
подвоεводεго киевского становши ωчевисто шляхетный пан Алексанъдер Брохоцкий слуга вεлεбного в
бозε εго мл ωтъца Вениамина Руцкого архиεпископа митрополиты Киевского имεнем помεненого пана
своεго и всεε капитулы соленитеръ сведчил и ωповεдалсε противко урожоному εго мл пану Самоεлεви
Лащове ротмистрови εго кор мл квартяному такъ же урожоному пану Станиславови Рыкалскому
поручикови εго ω то
Ижъ их млстъ нε ωглεдаючысе на срокгостъ права посполитого на артыкулы тежъ своε воεнъныε
которыε пиняжных стацый сродзе боронятъ выбирати маючи становиско албо лежу свою в мεсте εго кр
мл Ωвручомъ в року нинешнем тисεча шεстъсотъ двадцатъ третем мца марца ωсмого дня на маεтности
εго мл ωтца митрополитовы сεла полискиε которыε такъ южъ частым перехожанем се козацътва и
купъ своволных знищоныε сутъ моцно кгвалтом чоловика до двадцати наслали которыε то насланъци
челяд их мл самых и товариства им лεпεй знаεмого з росказанъя пановъ своих до тых сεлъ у розсыпку
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пустившысε не просячы яко звычай намεсника εго мл ωтъца метрополитового ω стацыю ани εму
ω том даючи знати алε сам до кождого сεла чатуючи хлоповъ небожат били розмаитыми страхами
кормили вымышляючи на них незвыклыε податъки яко жъ готовыми пинязми у худыхъ подданых нижεй
менованых сεлъ вымусили и кгвалтомъ взεли
Напεрεдъ зъ сεла Колонецъ з два[надца]ти мужиковъ збозства коп литовских сεмнадцатъ, з
Унина тежъ копъ семнадцат з дεся[т]и чоловика з Воробъεвичъ Старых копъ двадцатъ пят в Малых
Воробъεвичах слободε [коп]ъ петнадцат суму с тых всихъ сεлъ копъ литовскихъ сεмдεсятъ и чотыры
въ Унине [в ωзεро] вступно... неводомъ зловилии в которым розмаитых рыбъ за коп десетъ и болш [...]
стали и то такъ вытягънувши и своволне вымусивши до становиска свого ωвру[цкого] ωдвезъши паномъ
своим ωтъдали тым сε ωни из товарыствомъ соби вεдо[мим] подεливъшы на свой пожытокъ ωбернули
чим их милост въ вины в конъституцыяхъ на таковые ωписаныε и двоякую заплатутых вымушоных
пнзεй попали
Ω которое то вымушенε и кгвалтовноε с подданых бидных тых пинязεй взятε за тым ω вины
правныε пры томъ ωсобливε противъ εго мл пану ротмистрови самому ω то же пры коронъкгви сам
водлε конъституцыи нε мешъкаεт кгды жъ бы ...... за мешканем тамъ εго ωбецъным до таковых кривдъ
(и сквирку?) убгоих людεй могло нε приходити помененый пан Брохоцкий именем εго мл ωтъца
митрополита и капитулы противко помененым ωсобом и повторε сведчил и ωповεдалсε офεруючисε
ω то и ω кождую зособна речъ з ними в судε належном водле конституцыи правне чынити просячи за
тым абы тая протестацыя до книгъ кгродских киевских прынята и записана была которая за прынятεм
урядовым εстъ записана с которых и сεс выпис под печатю моее εст выданъ
Писанъ у Киεви
Місце печатки				
Павεл Рεховский
									
писар кгродский
киεвский ... //
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 484, арк. 1.
№ 77
Рішення Люблінського трибуналу про оголошення баніції княгині Анні Корецькій за захоплення
маєтностей Видубецького монастиря Куликів та Калний Луг.
Люблін, року 1623, травня 20.
Выписъ с книгъ головнихъ трибуналскихъ консεрватъ воεводства Браславского лhта божого
нарожεня тисεча шεстьсотъ двадцять трεтεго
мца іюня двадцать трεтεго дня
Пεрεдъ судомъ нинεшнимъ головнимъ трибуналскимъ короннимъ Любεлскимъ приточиласε была
справа з рεεстру судового за приволаньεмъ возного шляхεтного Станислава Рушля дня двадцатого
мая трибуналу тεпεрεшнεго мεжи вεлεбнимъ в бозε εго мл отцεмъ Іосифомъ Вεнияминомъ Руцкимъ
архіεпископомъ митрополитомъ Кіεвскимъ Галицкимъ и всεя Руси и капитулою εго мл поводами а
вεлможного пεнεю Анною Ходкεвичовою кнεжною εε мл Яхимовою Корεцкою позваную за листомъ
одосланя од уряду кгродского Кіεвского позваную, на баницию, и εε публикацию такъ жε и за припозовомъ
головнимъ трибуналскимъ од поводовъ попозваную до того одосланя на тεрминъ сужεня консεрватъ
нинεшнихъ виданій тεди постановившисε очεвисто у суду поводовая сторона два с капитули вεлεбніε в
бозε отцъ Алεцандεръ Школдицкій и Кирилъ Чεрняковичъ, позваную ижъ сε за приволанεмъ возного до
права нε становила з допущεня судового з волнимъ тоε справи арεштомъ до години звыклоε на упадъ зиску
рεчи в позвε виражоноε и в винε баниціи на припозовъ до рεмисси судовоε виданій вздалъ былъ которую
справу о годинε звиклой арεштовой от позваноε умоцованій εε шляхεтній пнъ Янъ Хриницкій арεштовалъ
по которомъ арεштε кгди тая справа з рεεстру арεштового дня на датε помεнεного іюня двадцять трεтεго
прεз возного судового приволана была, позваная яко и пεрвεй до права сε нε становила тεди εε мεнованая
сторона поводовая такъ сама яко и за моцю од εго мл отца митрополита Кіεвского з допущεня судового
повторε ужε то арεштε на припозовъ до баниціи виданій вздала которій так сε в собε маεтъ
Жикгимонт Трεтій божю мл король полскій вεликій князь литовскій, рускій, прускій, мазовεцкій
жомоитскій инфлянскій швεдскій кгодскій вандалскій дεдичній король
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Вεлможной княжнε Аннε Ходкεвичовнε Яхимовой Корεцкой зо всихъ добръ вεр:
т: лεжачихъ и рухомихъ приказуεмо // абысъ вεр: т: пεрεдъ судомъ нашимъ головнимъ
трибуналским короннимъ в Люблинε в тотъ часъ кгди справи консεрватніε воεводства
Кіεвского Волинского и Браславского в року тεпεрεшнεмъ тисεча шεстъсотъ двадцать
трεтεмъ припадутъ и сужони будутъ сама обличнε и завитε яко на року завитомъ стала на
поводъ и правноε попартε вεлεбного в бозε εго мл отца Іосифа Вεлиямина Руцкого архіεппа
митрополита Кіεвского Галицкого и всεя Руси и капитули εго мл которіε вεр т: позиваютъ до
всказаня на вεр: твою вини баниціи и оноε публикаціи виволаня вεр: т: с Корони Полскоε и
панствъ до нεε налεжачихъ в которую вεр: т: попала за противεнε сε дεкрεтовъ суду нашого
головного, которій судъ головній поводомъ всказалъ и присудилъ до вεрнεня имъ кгрунтовъ и
сεлища Куликова и Калного Лугу до добр вм мεстεчка Лεсникъ нεкгди бεзправнε забранихъ,
которіε вεр: ваша повинна была вεрнути под закладомъ в томъ жε дεкрεтε заложоныхъ трохъ
тисεчεй золотихъ полскихъ.
А кгди поводовε порядкомъ правнимъ водлугъ того жъ дεкрεту прεзъ урядъ кгродский у
вεр: т: вεрнεня тыхъ кгрунтовъ рεквировали тεди вεр: т: чεрεзъ слуги и подданіε своε лεсницкіε
урядови впεрεдъ кгрунтовъ помεнεнихъ пустить нε хотεли а потомъ и закладу за тоε а противεнεсε
попалого трохъ тисεчεй золотихъ возному впεрεдъ посиланому а потомъ и урядови платить и
добръ в той сумε і в закладε другоε таковоε трохъ тисεчεй за всε в шεсти тисεчεхъ золотихъ
полскихъ виносило нε поступила и моцно заборонила за што в вину прорεчεноε баниціи попала
яко на тεрминε за тимъ позвомъ припаломъ процεссомъ правнымъ вεр т: прεзъ поводовъ оказано
и довεдεно будεтъ абысъ вεр: твоя стала и на тотъ позовъ судовнε отповεдала.
Писанъ у Кіεвε року тисεча шεстъсотъ двадцять трεтεго мца фεвраля дванадцятого дня
По которомъ взданю сторона поводовая далшого поступку в той справε правного на
позваной домовлялась. Про то судъ нинεшній головній трибуналскій за нεстанεмъ позваноε
а за домовεнεмъ сε и правними поступками сторони поводовоε прихиляючись в томъ до
права посполитого в далшомъ тоε справи поступку в способъ зиску суму // пинεзεй в процεсε
мεнованую три тисεчи золотихъ полских и другую таковую суму в листε увяжчомъ заложоную
а про нεпоступεнε увязаня возному с помεнεнимъ листомъ εздячому в закладε пεрεпалую
сумою всεю шεсть тисεчεй золотихъ полскихъ поводомъ на позваномъ и добрахъ εε вшεлякихъ
лεжачихъ и рухомыхъ присужаεтъ такъ жε и вину баниціи виволаня с панствъ короннихъ
и Вεликого князства Литовского на тои жε позваной яко праву спротивной и нεпослушной
всказуεтъ и возного до публикацій тоε баниціи при судε будучого шляхεтного Станислава
Рушля придаεтъ
Которій то возній чинεчи досить розказаню судовому и повинности уряду своεго тую
баницію на позваной тутъ на ратушу любεлскомъ при згромажεню вεлю людεй зацнихъ з рознихъ
воεводствъ згромажонихъ у суду справъ своихъ пилнуючихъ голосомъ винεслимъ обволалъ и
публиковалъ приводεчи то всимъ до вεдомости, абы с прεрεчоною яко баниткою жадного сполку,
ани обцованя нε мεли ради и помочи εй ни в чомъ нε додавали в домахъ и маεтностях своихъ
нε пεрεховивали алε сε з нεю яко правомъ пεрεконаную вεдлε права посполитого заховали под
винами в правε посполитомъ описаними о чомъ тотъ возній иж тую баницію на позваной обволалъ
и публиковалъ пεрεдъ судомъ нинεшнимъ очεвисто ставши рεляцію свою учинилъ и созналъ
А по обволаню и публикованю на позваной тоε вини баниціи, яко на ωтправу тоε суми
дεкрεтомъ вижεй всказаноε. Судъ нинεшній тую справу на моцную скутεчную и нεотволочную
εкзεкуцію до уряду кгродского Кіεвского отсилаεтъ которую то урядъ кгродскій Кіεвскій
εкзεкуцію моцную скутεчную и нεотволочную за прεрεчоную суму на добрахъ позваноε
вшεлякихъ лεжачихъ и рухомихъ за отказанεмъ дεкрεту нинεшнεго и рεквированъεмъ сторони
поводовоε нεодволочную учинити и виконати маεт, и повинεнъ будεтъ под винами в правε
посполитомъ описаними, и то всε про памεтъ до книгъ εстъ записано. С которихъ и сεсъ
выписъ под пεчатью зεмскою воεводства Браславского εсть виданъ писан у Люблинε.
Swietoslaw Czarnowski									
Мhсто
canclerz y deputat Gnizniecki m.p. 							
пεчати
Stanislaw Loza custos u deputat Lucki									
Alexander Niemierzycz deputat woiewodstwa Lwowskiego
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Алεцандεръ Кропивницкий воεводства Браславского писаръ m.p.
Woyciech Stanislawski pisarz ziemsli Lucki u dep. woie: Wolynskiego
Корикговалъ Дворεцкій
ІР НБУВ, ф. ІІ, № 6454, арк. 103-104.
№ 78
Свідчення возних про збройний напад на них підданих княгині Анни Корецької при спробі ввести
київську уніатську капітулу у володіння гнилецьким, куликівським та кальнолузьким маєтками.
Київ, року 1623, липня 21.
Выписъ с книгъ кгродскихъ воεводства Кіεвского
Лhта божого нарожεня тисεча шεстъсотъ двадцять трεтεго
мца іюля двадцять пεрвого дня.
На врядε εго кр мл кгродскомъ Кіεвскомъ, пεрεдо мною Яномъ Липълянскимъ намεсникомъ
кіεвскимъ, ставши очεвисто шляхεтніε, Андріянъ Ляховскій а Бартошъ Шумовскій возніε εнεраловε
воεводства Кіεвского чинили оповεданε и жалоснε протεстовали сε на вεлможную εε мл кнεжну Анну
Ходкεвичовну Яхимовую Корεцкую о то
Ижъ кнεжна εε мл: Корεцкая знεважаючи право посполитоε и вини в нεмъ описаныε о бεзпεчεнствε
судовимъ особливε обварованоε кгдисми были урядовнε вεзвани на справу судовую од шляхεтного пна
Алεксандра Брохоцкого1 на тотъ часъ понамεсника мεтрополіи Кіεвскій, а то на одобранε кгрунтовъ
сεлища Гнилεцкого Куликова и Калного Лугу дεкрεтами суду головного трибуналского εго мл: отцу
Іосифови Вεнияминови Руцкому архіεпископови мεтрополитови Кіεвскому Галицкому и всεε Руси
и капитули εго мл присужонихъ, гдε кгди насъ на помεнεніε кгрунти шляхтою при насъ будучою
очεкиваючи ихъ мл пановъ судовихъ кгродскихъ кіεвских на поданε тыхъ кгрунтовъ дεкрεтомъ суду
головного трибуналского дεпутованихъ и чεкали εсмо тамъ од ранку ажъ до нεшпорноε години гдε
насъ тамъ εго мл панъ Лукашъ Витовскій подчашій и судъя εго мл: панъ Павεлъ Рεховскій писаръ
урядниковε судовыε кгродскіε кіεвскіε, на поданε тихъ кгрунтовъ зεхавши застали нижли од княжни εε
мл никого нε было до поданя тыхъ кгрунтовъ, и такъ ихъ мл одεхали ничого нε справивши, а мы которіε
εсмо с понамисникомъ чεкали нεшпорной години тεди вияхавши з миста Лεсникъ килка дεсят конεй
з оружεмъ воинε налεжачимъ, тамъ жε на насъ нападши обичаεмъ нεприятεлскимъ окрикомъ гукомъ
кинувшисε на насъ и на шляхту при насъ будучую, такъ жε и на подданихъ митрополихъ которихъ з
нами было килка дεсятъ хотεли бить забиять ижъ лεдво утεкли до болота а зъ болота до лεсовъ, и такъ
εсмо лεдво живо зостали од страху
А хотεчи о тоε зкгвалчεніε бεзпεчεнства судового и // свой εксцεссъ що всε болотами лεдво одтогнали,
из мεсца судового загнали правнε чинитъ, просили абы тая ихъ протεстація до книгъ урядовихъ кгродскихъ
кіεвскихъ была принята и записана котороε жъ то оповεданъε мεнованых возныхъ до книгъ εсть записано с
которихъ и сεсъ выписъ под пεчатью моεю εстъ виданъ писанъ у Кіεвε.
Павεлъ Рεховскій писаръ кгродскій кіεвскій 					
Мhсцε
пεчати
Корикговалъ Новосεлεцкій ... //
ІР НБУВ ф. ІІ, № 6456, арк. 107-107зв.
№ 79
Лист православного митрополита Київського Йова Борецького до слуцького протопопа Андрія
Мужиловського, в якому йдеться про прибуття до Києва, переговори та від’їзд за новими інструкціями
уніатського ченця-василіанина Івана Дубовича. Автор листа просить поради у цій справі, оскільки
на Різдво Дубович має повернутися для відновлення переговорів між представниками Уніатської та
Православної церков.
Київ, року 1623, листопада 30.
Текст у виданні:
Записки НТШ. — Т. CCXXV. — Л., 1993. — С. 339-340. Мова польська. Наведено український переклад.
1
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№ 80
Лист православного архієпископа Полоцького Мелетія Смотрицького до слуцького протопопа
Андрія Мужиловського з інформацією про прибуття до Києва представника уніатів ченця –
василіанина Івана Дубовича, який привіз пропозиції уніатської ієрархії стосовно об’єднання Уніатської
та Православної Церкви.
Київ, року 1623, грудня 6.
Текст у виданні:
Записки НТШ. — Т. CCXXV. — Л., 1993. — С. 340-342. Мова польська. Наведено український
переклад.
№ 81
Інструкція митрополита Йосифа Рутського ченцям-василіанам, відправленим до Києва для
переговорів з православними єпископами відносно об’єднання Уніатської та Православної Церков та
створення на їх базі Київського патріархату.
Новогрудок, року 1624, січня 20.
Текст у виданні:
АЗР. — Т. 4. — СПб., 1851. — С. 513-514. Мова староукраїнська.
№ 82
Лист православного митрополита Йова Борецького до російського царя Михайла Федоровича із
закликом надати підтримку Православній Церкві в Речі Посполитій у зв’язку з посиленням переслідувань
з боку католиків та уніатів.
Київ, року 1624, серпня 24.
Текст у виданні:
Воссоединение Украины с Россией. — М., 1953. — Т. 1. — С. 47-48. Мова староукраїнська.
№ 83
Лист уніатського митрополита Йосифа Рутського до невстановленої особи, в якому згадуються
місії до Києва ченців–василіан 1623–1624 рр. Їхньою головною метою було досягнення згоди між
уніатським та православним єпископатом у справі об’єднання церков та створення помісного Київського
патріархату при збереженні єдності з Римом. Сповіщається про хід переговорів з цього приводу з
митрополитом Йовом Борецьким та архієпископом Мелетієм Смотрицьким.
Без місця. Року 1624, вересня 7.
Текст у виданні:
MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 4-6. Мова латинська.
№ 84
Скарга намісника уніатського митрополита в м. Києві Івана Путяти на членів Київського
магістрату за організацію нападу озброєних міщан на митрополичу Софійську слободу у Верхньому
Києві та про пограбування шинків. Свідчення возного у цій справі.
Київ, року 1624, вересня 23.
Выпис с книг кгродских воεводства Киεвъского
Року божого нарожεня тисεча шестсот двадцат чεтвεртого
Мца сεнътεбра двадцатъ трεтεго дня
На врядε кгродском в замку εго кр млсти Киεвском пεрεдомною Алεксандром Солтаном
намεстником на тот час будучим на мεстцу εго млсти пна Тεωдора Σлца хоружого и подвоεводε киεвского
постановившисε ωчεвисто урожоный панъ Иван Путята намεсникъ на тот час софεйский мεтрополии
Киεвскоε и Кузма Боднаровский войтъ тоε жъ мεтрополии Киεвскоε имεнεм высоцε вεлεбного в бозε εго
мл ωтца Иωсифа Вεниамина Руцкого з ласки бжоε мεтрополита Киεвского Галицкого и всεε Русы и пна
своεго и капитулы εго млсти на славεтных панов Стεпана Кривковича намεсника войтовства киεвского
а пна Яцка Чεрнавъского бурмистра Василя Сошку рацу пна Ивана Сказску и инших посполитых людεй
мεсчан киεвских права [маг]дεборского свεтъчили ωповεдали и протεстовалисε ω то
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Иж помεнεныε ωсобы вси ωдностайнεсε на то нарадивши и намовивши року тεпεрεшнεго
тисεча шεстсот двадцат чεтвεртого мца сεнтεбра двадцатого дня зобравши посполитого люду
мεсчан киεвских юрздиции своεε ратушноε з возами с конми и з оружεм до войны налεжачим до
килку дεсят на мεстεчко εго мл ωтца митрополита Киεвского и капитулы εго мл на горε в Киεвε
подлε цεркви свεтоε Софии у валε лεжачоε додворку ωдного гдε канон розсычоный на прεдаж
поставлεный был кгдыж то завшε взвычаю стародавном водлуг прав бывало жε на празникъ Рожεства
Прεсвεтоε Богородицы руского свята завшε кадεй килка розсычовано моцно кгвалтом наεхали а
наεхавши канунника с того дворку выстрашивши увес мεд што колвεк ωдно розсычоно было з
бочками на возы побравши и пограбивши на дол до мεста Киεва до ратуша ωтвεзли ωтпровадили
и на власный пожиток свой ωбεрнули и привлащили, ω который то кгвалтовный наεздъ ω побранε
канону ωзнεвагу прав Цεркви Божой служачих и ω вины за тым походячиε ωфεруючи правнε
чинит а салву1 до поправεня тоε протεстацыи албо иншоε на тоε мεстъцε учинεня εго мл ωтцу
митрополитови и капитулε εго мл: заховавши ставили на подпартε тоε протεстацыи возного εнεрала
воεводства Киεвского Бартоша Шумовского который ωт уряду кгродского киεвского приданый
будучи созналъ
Иж року тεпεрεшнεго и дня вышъ мεнованого кгды тот наεздъ был ωт панов мεщан киεвских
маючи при собε стороною двох шляхтичов пна Яна Росконского а пна Павла Котлинского был в
дворку до мεтрополии Киεвскоε налεжачим в котором канон на выпрεдаж поставлεный был там
жε при мнε возном и шъляхтε помεнεной помεнεныε пнвε войтъ бурмистръ рацы мεста Киεва
наεхавшиε колко дεсят конно з оружεмъ воεнным и з возами шинкара выстрашивши увεс тот мεд
што εдно колвεкъ εго было на возы забрали заграбили и до ратуша ωдпровадили которого то мεду
розсычоного εго мл пан Путята намεсник мεтрополии Киεвскоε мεновал быти на килка сот золотых
забраного и просил помεнεный пан Путята абы тая протεстацыя так жε и рεляцыя возъного до книг
принята и записана была што я вряд принявши до книг записати казалεм и εст записано с котор[ой]
и сεст выпис под пεчатю моεю εст выдан
Писан у киεвε
Печатка									
Павεлъ Рεховъский
писарь кгродский киεвский //
ЦДІАК України, ф. 182, оп. 2, спр. 73, арк. 3.
№ 85
Позов мешканцям м. Києва до Київського гродського суду за скаргою уніатського митрополита
Йосифа Рутського про напад на митрополичу Софійську слободу у Верхньому Києві та пограбування
шинків.
Київ, року 1624, листопада 18.
...Томашъ Замойский на Замостю воεвода киεвский кнышинский кгонондзкий староста
Вам славεтным Фεдоровε Ходыцε войтови Матфhю Мачошε на тот час бурмистру Данилови
Жεлhзковичови на тот час райцы и иншим всим райцом лавником присяжным мhста и ратушу
Киεвъского при суду права магдεборского яко патраторум учинку нижей помεнεного з особъ и
зо всих добръ ваших лεжачих и рухомых звирхностю εго кр милости а з владзы вряду моεго
приказую абыстε пεрεдомною а в нεбытности моεй пεрεд судомъ моимъ кгродским киεвсъким
на рочках кгродских киεвских которыε припадутъ и сужоны будут в року тεпεрεшнεм тисεча
шεстсот двадцат чεтвεртомъ мца ноябра трынадцатого дня в замку Киεвъском сами ωчεвистε
и завитε стали и усправεдливεлистε на жалобу и правнε попартε в бозε вεлεбного εго млсти
ωтца Юзεфа Вεлямина Руцкого архиεпископа мεтрополита Киεвъского Галицкого всεε Руси и
капитулы εго млсти которыε яко ...... року вас позывают ω то
Ижъ вы знεваживши право посполитоε и вины в нεм ωписаныε нε боячиси винъ правных
на заборонεнε и гамованε тумультов в мhстах εго кр млсти застановεных в року прошлом тисεча
шεстъсот двадцат трεтεм мца сεнтεбра // ωсмнадцатого дня ты войтε с помεнεным Мачохою
бурмистром и зовсими райцами збунтовавши всε посполство мhста εго кр мл на тумултъ зобравши
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всих людεй посполства в купу до килкунасту сот с котрыми вы сами ωсобами своими з оружъεмъ
войнε налεжачим яко гетмани над войском с помпою з вεликим криком гуком галасом вышεдши
з мhста εго кр милости Киεва мимо замокъ публицε ω полудню и вошлистε до мhста εго мл
ωтца митрополитового на гору гдε своим вεликим тумултом криком гуком галасом всехъ людεй
подданых мεщан поводовых потрывожили их з домов своих утεкат мусεли гдε могли там жε
додворов εго млсти ωтца митрополих до нового и старого приходячи плоты ωкол ωгородов и дворов
поламали и впадши в двор с криком гуком гал[а]сомъ вεликим голосы лжили лаяли соромотили словы
нεуцъстивыми самого εго милости ωйца митрополита а мεновитε Дεнис Мартянович и Яцко Балыка
тыε словы нεпристойными лаяли а заставши там слугу в дворε мεшъкаючого который пεрεд тым
понамεсником бывалъ Алεксандра Брохоцкого того порвали мεжи сεбε вруки пястями били пεрεдв...
так гды привεдли войтъ казал был ростягнут постронками бит ωд чого ωдвюдлъ ωдина[...] змεжъ
иных Сызон Балыка εднакъ людεй притомных вε дворε котор[ы]ε, там з розных юрыздыцый были
мεд на шинкъ розсычоный пили п[...]томных побили поранили такжε и шинкаров з собою побрал[и]
и повεдли до свεтлицы впадши пhчъ побили до коморы двεри ωдбивши впадли мεды сычоныε и
нε сычонε которыε [кол]вεк там застали и налεзли моцъю кгвалтом побрали и пошарпали другиε
попили изсобою до мhста попровад[и]ли шкоды в побраню мεдов и в нεшинкованю их тисεчу
золотых учинили
А засобна до шкод εго млсти ωйца митрополита и капитулу чεрεз тоиж слуг подданых мεщаны
тамошних тым тумултом своим стрвожили иж ани мεшкат ани гандловъ своих и шинковъ беспεчнε
ωдправоват нε могут шацуют собε в том шкоды на дεсεт тисεчεй золотых полъских што часу права
вам ωказано будεт а зъ маистратεм зособна с кождою ωсобою в судε головном трибуналском цалоε
право собε заховуют абыстε на року выш ωзначоном сами стали вин[ы] за таковый тумултъ ωписаный
водлуг констытуции трист[а] гривен поводом так жε за мεды побраныε заплатили зска[...]я судового
нагородили и во всεмсε усправεдливεли
Писанъ в [зам]ку Киεвъском року тисεчашεстъсот двадцат чεтвεртого мца [сε]нтεбра двадцат
осмого дня
Павεлъ Рεховъский писарь //
ЦДІАК України, ф. 182, оп. 2, спр. 73, арк. 8-8зв.
№ 86
Лист запорозького гетьмана Андрієвича Каленніка до православного митрополита Йова
Борецького у справі війта Федора Ходики, а також про релігійну ситуацію в Києві. Застерігає
митрополита від нерозважливих кроків у справах віри.
Запорожжя, року 1625, лютого 17.
W Bodze wielebny mlsci oycze metropolicie Kiiowski etc etc
Dobrzego zdrowia y na wszem fortunnego powodzenia od Pana Boga waszey Swietey milosci iako
synowie duchowni y Cerkwie swietey wierni na dlugie czasy zyczemy.
Pisanie waszey swietytelskiey milosci nas doszlo przy innych pisaniach z kotorego my zrozumiawszy
ze wm zaluiesz ze tam pulkowniki naszy po trosze badaia sie aby haeresiey miedzy narodem chrzescianskim
nie powstawaly, y mimo wola wasze wzieli wiadomosc pewna ze miedzy duchownymi zdrada o tym pokazala
sie; za co ze karnosc odniosl, pochwalamy. Co sie tknie woyta kiiowskiego Theodora Chodyki ktorego teraz z
roskazania naszego pulkownicy naszi dla wszelakiego pozadku do miast wyslani za poreke dali y to pochwalamy,
a w dalszych postepkach z rady zupelney uprosiwszy dwoch towaryshow naszych Zachariasza Skapskiego y
Nicephora Hyry dawszy im informacia iako postepowac maia wysylamy o czym wasza swietytelska milosc
wiedzac abys sie w to tak dalecze nie wstepowal, ale y owszem miedzy duchowenstwem porzadku wszelakiego
przestrzegal, a miedzy swiedskiem narodem. To iusz my iako mogac przestrzegac bedziemy: gdysz to potszeba
waszey swietytelskiey milosci na pamieci miec ze niedawnymi czasy co sie stalo w narodzie naszym za
przlaniem krwie iako w Witepsku y indziey; a tak potrzeba aby przynamniey tu u nas to sie nie dzialo, bo iusz
y na woyta nie teraz sie tylko pokazuie, ale y przed tym pokazalo sie. My iednak do tych czasow cierpliwemi
byli, az sie teraz rezolwowali chcac aby tego daliey nie bylo. Przytym modlitwom waszey swietytelskiemu
milosci oddaiac sie prosiemy aby nie przepominanismy byli.
Dan z Zaporoza 17 feb. 1625.
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Waszey swietytelskiey milosci wierni synowie Kalennik Andrzeiowicz hetman
ze wszytkim rycerstwem Woyska jego kro mci Zaporoskiego
AGAD (Warszawa), Zbior dokumentów papierowych, sygn. 3989.
№ 87
Лист путивльських воєвод до Посольського приказу з повідомленням про проїзд до Москви через
Путивль послів від Війська Запорозького, які сповістили про важливі політичні новини в Україні. Серед
іншого згадано виступи запорожців проти київських уніатів та війта Федора Ходики.
Путивль, лютий, року 1625.
Текст у виданні:
Воссоединение Украины с Россией. — М., 1953. — Т. 1. — С. 50-53. Мова російська.
№ 88
Лист архімандрита Києво-Печерського монастиря Захарії Копистенського до запорозьких
козаків із спростуванням інформацію про перехід в унію війта Федора Ходики, інших райців м. Києва.
Рішуче вимагає звільнити у’язненого війта та міського писаря.
Києво-Печерський монастир, року 1625, березня 6.
My Zachariasz Kopystenski archimandryt
y wszytka bracia czerncy capitula (manastera?) Piczarskiego Kiiowskiego.
Prawoslawnemu y wielmoznemu Woysku jego kro mci Zaporoskiego y wszytkim jch mciom panom
pulkownikom y wyslanym teraz swiezo panu Zachariaszowi Skapskiemu y panu Niceporowi Hyry, y panom
esaulom, panom atamanom y wszytkim towaryszom kozakom Woyska jego kro mci Zaporoskiego, synom
Cerkwie Wschodney.
Wiadomo czyniemy y swiadectwo nasze wszytkiemu narodowi chrzescianskiemu wydaiemy: isz pan
Theodor Chodyka woyt, y pan Syzon Balyka burmistrz, y wszyscy panowie raycy miasta jego kro msci
Kiiowa, tak ze y pan Michaylo Caserko pisarz odstepniliami wiary S.Cerkwie Wschodniey nie se, y pod unia
nie poddali sie; ani z unitami na cerkwi nasze nie nastepuia y nie przeslawaia, ale y wszem cerkwi w Kiiowie
okrasaia y ozdobiaia y w tych ze cerkwach spowidaia sie, Cialo y Krew Pana Jesusawe przyymuia, y do
monastyra praychodza. A za kanuny swiesczennikom kiiowskim dosyc uczynili y w tym dobrze ich upokoili.
A prze to waszych mci wszytkich iako synow Cerkwie Wschodney y naszey pokornosci, prosiemy
pokornie abyscie wasza mlsc pomienionych osob prawowiernych wolnymi uczynic raczyli. Wiedzac to isz o
wiare Bogu tylko samemu a przeoswiaconemu metropolitowi episcopom y duchownym sad nalezy. Prosiemy,
prosiemy placzliwie abyscie wasza mlsc ten swiety wielki post poszanowali, ktory wam y nam przystoi lzy z
oczu wylewac za grzechy swe a nie krew chrescianska przelewac. Wszelaki gniew Bozy y sad straszny za to
y pomsta przysc ma zaden w zadnych panstwach nard nikoho na gardle nie karze, gdy wystepku instigatora
nie bedzie, iako y tu na pana woyta, na pana pisarza y na pp radnych nie masz, y iuz pan woyt dzis iest iako
duchowna osoba, gdysz iuz y woytostwa urzad swoy spuscza, y do monastyra sie Miezyhorskiego udal, y tam
oyca commentarza yhumena za duchownego sobie oyca przyial y czercem obiecal sie bydz y iusz sie gotuie, y
bierzemu sie za niego iako za swego y potrzeba to uwazac waszym mcim isz nie w miescie Kiiowie ani w domu
od poslanych was mosciow iest poymany, ale z cerkwie Bozey manastyra Miezyhorskiego iest wziety co iest
wielkim grzechem y nieslawa wasza y nasza. Do Cerkwie bowiem swietey y do manastyrow by kto y nawiekszy
zloczynca wszedl albo zbiegl, tedy ani zaden urzad, ani krol nie bierze y nie wyciaga. Prawo bowiem Boze y
canony s. soborow bronia tego srogo. A Pan Michaylo Pisarz takze iako czlowiek chory y ulomny pisarzem
nie chce bydz, ale do nas duchownych na sluzbe sie przypowiada. Slusnie tedy y ten lasce Boza y woyskowa
y waszych mci wszytkich ma odierzec: a tak tedy imieniem Bozym waszych msciow wszytkich // prosiemy y
molimy nie wascie sie krwi rozlewac. My to iako bogomodlcy y przyaciele Woyska Zaporoskiego piszemo y
postrzegamy aby sie grzechem krwi nie pomazali. Tak ze aby y my, y cerkwie Boze y manastyrze nielaski y
gniewu jego kro mci pana naszego mlciwego nie ponosili: takze y Woysko jego kro m. Zaporoskie tak kro jego
m iako y senatorow jch mci laske ktora maia tak ze y zaslugi swe krwawe dla iedney glowy nie stracili, y aby
do turbacyy iakich nie przychodzilo.
Oznaymuiem w. m. isz znamienita y wielka laske jego kro mci mamy: to iest przywiley na archimandryctwo
Pieczarskie bez uniey jego kro mc nam raczyl dac: czego pewnie y Woysko Zaporoskie wdzieczne bydz ma,
y przez posly swe gadzi sie aby znamienite podziekowac uczynili. Prosim tedy abyscie wasza msc te lasce
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jego kro mci tak tez y prozbe nasze raczyli uwazac a ieslibyscie wm Pana Boga u nas w tym nie usluchali,
tedy ostatek wolnosci y nam y cerkwiam bozym abyscie nie stracili y pewnie iusz nie mielibysmy czego
oczekiwac w manastyrzech, ale musielibysmy sie rozsiac rozno, czego byscie wm y sami na potym odzalowac
nie mogli. Przychylaiac sie tedy do pierwszego naszego pisma swiadecznego do Woyska na Zaporoze danego,
y to drugie pismo daiemy was mosciom y do Woyska jego kro mci do Zaporoza one posylamy; maiac nadzieie
w Panu Bogu y Przenaswietszey Bogarodzice Dziewie Mariey, ze bedziem w tey naszey prozbie wysluchani y
pomilowani. A dla wiary y pewnosci tego pieczec soborna pieczarska przylozylismy y reka swa archimandrycza
podpisalem.
Pisan w manastyru Pieczarskim Kiiowskim d 6 mczu marca w niedziele zborna a 1625.
A Zachariasz Kopystenski archimandryt ze wszytka bracia capitulna manastyra Pieczerskiego
Kiiowskiego. //
AGAD (Warszawa), Zbior dokumentów papierowych, sygn. 3989.
№ 89
Лист до київського воєводи Томаша Замойського від Київського магістрату зі скаргою про напад на
місто запорозьких козаків, ув’язнення членів міського уряду та вбивство війта Федора Ходики.
Київ, року 1625, червня 1.
Jasnie wielmozny a millosciwy panie woiewoda kiiowski
panie panie nasz mlsciwy
Nanizsze sluzby nasze do millosciwei laski wm pana
Pana naszego mlsciwego pokornie oddawamy.
Wiadomo to iuz iest dobrze wm panu panu naszemu mlsciwemu, iako teraz niedawnemi czasy, za
wyslaniem do nas z Zaporoza od Woiska Zaporoskiego, kilka pulkow kozakow, ktory nie maiac do nas
poddanych jego k. m. a namnieiszych slug w m pana naszego m., zadnei potrzeby y naleznosci po dwakroc
wpadaiac do miasta jego k. m. Kiiowa, nas urzednikow starszych mieiskich burmistrzow y raycow polapawszy,
wiezeniem srogim trapili y szkody wielkie y nieznosne w miescie poczynili, a potym za poreke nas dali. A
nie dosyc ieszcze na ten maiac woita naszego czleka iusz w leciech podeszlych bendacego Theodora Chodyke
wlapiwszy z pissarzem mieiskim od ktorego y podarki niemale, za to ze go zywcem do Woiska na Zaporoze
prowadzic mieli pobrawszy ate go nie dotrzymali, ale wyprowadziwszy go z miasta do Trypola w szesciu
milach sciac kazali y sciatogo niewinne, a pissarza na Zaporoze zywcem (gdzie y teraz iest) zaprowadzili, o
ktorym takim wielkim utrapieniu y zubozeniu naszym dawnobysmy wm panu panu naszemu mlsciwemu dac
znac nie zaniechali, lecz za wielka boiaznia nasza od nich po ten czas przysc do tego nie moglismy.
A teraz kasek od tych ludzi uwolneni bendac o takim wielkim utrapieniu y znisczeniu naszym daiac,
wiedziec, pod milosciwa laske y obrone wm pana pana naszego mlsciwego zebysmy do ostatniego znisczenia
nie przychodzili uciekamy sie a przy tem unizenie y pokornie wm pana pana naszego mlsciwego, za to proszac
racz wm pan nasz mlsciwy temu ubogiemu miastu y nam namnieiszym y podnoznym slugam swym na ten czas
wielce utrapionym y znisczonym laske y milosierdzie swe panskie pokazac, a za nami ubogimi ludzmi do jego k.
m. pana pana naszego mlsczego milosciwie sie wlozyc y laskawie przyczynic zeby jego k. m. pan nasz mlsciwy
podlug starych praw naszych y dawnego zwyczaiu, strony wypadania naszego z miasta w pogonia za tatary
a od obozow y w nich lezenia nas iako ludzi ubogich handlowych a nie paszennych, za milosciwa przyczyna
wm pana naszego mlsciwego, od tak, wielkiego y nieznosnego ciezaru uwolnic raczyl, o czym zlecylismy y
ustne mowienie y zazywanie pokornei prozby do wm pana pana naszego mlsciwego temu bratu naszemu panu
Konaszkiewiczu burmistrzu y Wasilu Chursowiczu raycy. Oddawcom wm panu naszemu mlsciwemu tego listu
naszego ktorym pokornie y unizenie prosimy racz wm pan nasz mlsciwy onym w pokornych prozbach naszych
audientia swa panska dac y onych pokornei prozby (dodawszy im w tem zupelnei wiary) milosciwie y laskawie
wysluchac, a my za to Pana Boga wszechmogacego zeby on sam dobrym zdrowiem wm pana naszego mgo z
jasnie wielmozna jey mscia pania woiewodzina P. P. nasza mlsciwa y s przezacnym a milym potomstwem wm
pana pana naszego mgo wo wszelki czas poblogoslawic, y w dlugi wiek sczesliwie wm naszemu mlsciwemu
panu panowac dac raczyl prosic iakosmy zwykli nigdy nie ustaniem, a przy tem powtorze nanizsze sluzby
nasze pokornie oddawamy do mlsciwei laski wm pana pana naszego mlsciwego
Pisan w ratuszu kiiowskim d 1 jnni a 1625
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Wm pana pana naszego mlsciwego nanizsze sludzy burmistrzy rayce lawnicy y wszyscy miesczanie
miasta jego k. m. Kiiow //
AGAD (Warszawa), Archiwum Zamoyskich, sygn. 337, k. 40.
№ 90
Лист севських воєвод до Розрядного приказу з повідомленням про підготовку козаками повстання
на Україні, серед причин повстання якого згадано намір польського уряду ввести в Києві та інших
містах Речі Посполитої «лядської віри».
Севськ, року1625, червень.
Текст у виданні:
Воссоединение Украины с Россией. — М., 1953. — Т. 1. — С. 54-55. Мова російська.
№ 91
Лист єпископа Рафаїла Корсака до кардинала Інголі. Серед іншого йдеться про насильства,
вчинені уніатам Києва з боку козаків. Сповіщається про прийняття з’єднання представниками
київського патриціату на чолі з війтом (Федором Ходикою), яка закінчилася трагедією – загибеллю
війта у Трипіллі та ув’язнення козаками членів магістрату.
Року 1625?
Текст у виданні:
MUH. — Vol. IX–X. — Romae, 1971. — P. 508. Мова латинська.
№ 92
Декрет комісарського суду у справі про захоплення козаками уніатської церкви св. Василія в Києві
та вбивство ними її настоятеля о. Івана Юзефовича. Члени суду прийняли рішення про повернення
згаданої церкви уніатам.
Київ, року 1626 січня 21.
Випис із книг київського гродського суду від 23 січня 1626 р.
Выпис с книг кгродских воеводства Киевского
Року божого нароженя тисеча шεстсот двадцат шостого
мца гεнъвара двадцатого третεго дня
На врядε εго корол млсти кгродскомъ в замъку Киевскомъ пεредомною Алесканъдромъ Солтаномъ
намесникомъ подвоеводства Киевского постановившис ωчевисто урожоный εго млистъ панъ Мартинъ
Корсакъ для вписанъя до книг ненешних кгродских киевскихъ пер облятамъ подал декрет велможных
их млсти пновъ комисаровъ εго млсти пна Мартина Козановского и εго листи пна Стефана Немhрича
подкоморого киевского старосту ωвруцкого с печатми и с подписами рукъ их межи велебнымъ в бозе
ωтцемъ Иωсифомъ Руцкимъ метрополитом Киевскимъ и капитулою εго а козаками киевскими сталый
и учинεный которого передо мною врядомъ положивши просил абыс был принят и у книги кгродскиε
киевскиε уписан за вряд примуючи перед собою читати казаломъ и такъ се в собе писмомъ полским
писаный мает,
Marcin Kazanowski kasztelan halicky starosta bohuslawski Stefan Niemirycz podkomorzy
kiiowski starosta owrucki comisarze od jego krl msci y Rzeczy Pospolitei na komisyio kozacka wyslani
oznaimuiemy
Jz gdy przy konkluzyi kozackiey comisyi z Woiskem jego krl ml Zaporoskim przyszlo nam rozsadzacz o
przywroceniu dobr starostom dzierzawcom y stanom duchowny y swieckim niegdy przez kozakow zabranych
tedy miedzy inszemi urodzony pan Marcin Korsak namiestnik metropolii Kiiowskiey sofeiski imieniem pana
swego wysoce wielebnego jego mscy oica Josefa Welamina Ruckiego archiepiskopa metropolita Kiiowskiego
Halickiego wszytkiey // Rusi y kapituly jego msci skarzyl na kozaki zaporoskie w miescie jego krl msci w
Kiiowie mieszkaiace jz oni roku przeszlego tysiac szescset dwudziestego piatego nawiadszy inszych kozakow
do Kiiowa popa ktory byl w posluszenstwie iego mscu oicza metropolita y na gruncie metropolim trzymal
cerkiew swietego Wasila murowana na gruncie sofeiskim na gurze lub to za przywileiem jego mscu ale s
podawania iego ms oicza metropolita porwawszy gwaltem z domu iego bezprawnie onego sciac kazali y te
cerkiew ktora on trzymal do posesyi swei wzieli przywileia wszytki fundusze na rozne dobra tei cerkwi sluzace
przy im pobrali y do tych czasow besprawnie trzymaia y prosil aby ta cierkiew z dobrami iey sluzacemi jego
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msu oiczu metropolitowi y kapitule beli przyrocone
Na co kozacy kiiowscy Solenik y Kisim od wszytkich tak ze zosobna pan Michal Doroszenko hetman
Woiska Zaporozkiego s pulkownikami asailami y sedziami swemi ze tei cerkwie ani dobr do niey, nalezacych
nigdy odbiracz nie kazali y nie sa przez woiska zabrane y z rzekamy sie ich ma...
Comisarze baczac to iz sie znaczy z skargi zes ie stala krzywda jego mscu oiczu metropolitowi y kapitule
jego mscu wodzenu tei cerkwi y dobr do niey nalezacych do czego kozacy nie naleza aby sie mieli wdawacz
w rzad, cerkwi bozych y dobr do niei nalezacych y owszem to wlasnie nalezy jego m oiczu metropolitowi
samemu prze to nakazuiemy aby ta cierkiew swietego Wasila na gurze Sofeiskiey ze wszytkiemi dobrz do niey
nalezacemi znowu jego mscu oiczu metropolitowi y kapitule do posessyi przez urzad zamkowy y przez woznego
byli podane od daty tego decretu naszego za niedziel dwie do ktorego dekretu pieczeci nasze przylozylismy y
rekoma naszemi podpisalismy sie
Dzialo sie w Kiiowie roku tysiac szesc set dwudziestego szostego miesiaca stycznia dwudzstego
pierwszego dnia
У того дεкрету печатεй притисненыхъ их млсти пановъ комисаровъ две а подпис рукъ тыми
словы
Marcin Kazanowsky kasztellan // halicky
Stefan Niemirycz podkomorzy kiiowsky starosta owrucki
Который жε то декретъ я вряд принявши за покладанъεмъ и прозбою вышъречоноε ωсобы ωного
до книг уписатъ казалъ и εстъ записано с которыхъ и сес выпис под печатъю моεю εстъ выданъ
Писанъ у Киεвε
Павεл Рεховский писар кгродский киевский				
Печатка ... //
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 525, арк. 6-7.
№ 93
Свідчення возних про введення уніатського намісника Мартина Корсака у володіння церквою
св. Василія в Києві. Згадується про захоплення козаками цього храму 1625 р. та вбивство ними його
настоятеля о. Івана Юзефовича.
Київ, року 1626, лютого 61.
Выпис с книг кгродских воеводства киевского
Року божого нароженъя тисеча шестсот двадцет шостого
Мсца фεвраля шостого дня,
На вряде εго корол: мл кгродскомъ в замъку Киевскомъ передо мною Александромъ Солтаномъ
намесникомъ подвоеводства Киевского ставшы ωчевисто возныε εнераловε воеводства Киевского
шляхетныε Павел Гуторович и Нестер Радюка ку записаню до книг сознали тыми словы
Я Павел Гуторович а я Нестер Радюка возныε εнεралове воеводства Киевского сознаваемъ
тымъ нашимъ квитомъ ку записаню до книг кгродских киевских иж року теперешнего тисеча
шестсотъ двадцат шостого мсца февраля четвертого дня маючи при собе сторону двух
шляхтичов пна Яна Высоцкого а пна Стефана Змиевского былихмо на справе высоце велебного
εго мл ωтца Иωсифа Велиямина Руцкого архиεпископа митрополита Киевского Галицкого всей
Руси и капитулы εго мл пры урожоных εго мл пну Александре Солтане намеснику на тот час
киевском ωт урожоного εго млсти пна Теωдора Σлца хоружого и подвоеводе киевском будучим а
то на увезане и до посесыи подане церкви мурованой светого Василя на горе Киевской в кгрунте
софейском метрополии Киевской лежачой и кгрунтовъ там же и добр певных здавна до той церкви
приналежачих по зошлымъ албо через козаки стятом свещеннику Иωане Σсифовичу позосталых
а на той час месце εго корол мл через их мл пновъ комисаров ωт εго корол мл и Речи Посполитое
при конклюзыей козацкой будучих водлуг комисыей с козаками запорозскими ω ворочене добр
духовных и свецких неправне албо через кгвалтъ некгды забраных постановеной межи иншими и
тую церковъ з добрами всими их мл пнове комисаре его мл ωтцу митрополитови и капитуле яко в
1
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кгрунте εго мл метрополим лежачой и подаваню εго млсти належача водлуг зреченясе через самы
козаковъ яко светчит декрет комисарский привернули
Тогды помененый пан намесникъ з нами возными из шляхтою при нас будучими до помененой
церкви зhхал там же собравши усих подданыхъ на кгрунте альбо, на плацах ωколо церкви мешкаючих до
громады который εго мл: пан наместникъ перед нами возными пытал хто их был до той супосесором по
зестю албо // стетью, помененого попа и инших добр кгрунтовъ до тое церкви належачих ωни поведили
же по смерти тамъ того попа нихто се до них не приповедл и куниц албо чиншовъ εсче нихто ωт них
не брал за той рокъ прошлый кгрунты [вед]луг давного звычаю з десетины люде ωколичныε сеели и
сена косил[и] и попадиε ωтдали посылал нас пан намесникъ до попадиε абы в грома[де] станула и
ключи до церкви ωтдала и аператы церковныε εсли бы яки[е] были у церкви штобы здала поведила
што и ключовъ до церкъви не маю и у церкви нет ничого и здавати не маючого потомъ послалъ нас пан
намесникъ до манастыра Михайловского до игумена и до чернцовъ пытаючи εсли мают якис претекстъ
до тое церкви и до доб[р] εй належачих где самого игумена не застали εно намесника ωтца Никодема
з ыншими чернцами которыхъ кгдыхмо пытали поведили же мы до тое церкви и до тых добр ничого не
належимо ани ωных ведати ведати1 не хочемъ
Што кгдыхмо пну намесникови поведили пан намесникъ шол до церкви которую зосталихмо ани
замъкомъ ани клодкою не замкненую у середине там же нhтъ ничого ωдно колко ωбразковъ малых а
дзвонокъ ωдинъ малый снегу за неωпатрностю везде навеяло а ижъ якъ инътромисыε в тую церковъ
ани у поданыε пну намесникови нихто не боронилъ тогды пан намесникъ списавши на реестръ усих
подданых при той церкви мешкаючих и поля кгрунты εзера уходы на розных местцах лежачиε здавна
до тое церкви належачие уси на реестръ списавши с подписами рукъ наших до посесыи намесникови
метрополии Киевской на тот час будучому урожоному пну Мартинови Корсакови подал и поступил зо
всими пожитками зъ юрисдыцыεю и с послушенствомъ подданых усих которыε заразом послушенство
ωтдали и такимъ способом помененого εго мл ωтца митрополита и капитулу εго мл посесор... ц[е]ркви
светого Василя подданых и усих добр кгрунтовъ до нее належачихъ учинилихмо и на тохъ мы дали тотъ
нашъ квитъ подъ печатъми нашими и с подписомъ рукъ хто з нас // писати умелъ
Писанъ у Киεвε року и дня звышъ писаного котороε жъ то ωчεвистое сознане возныхъ до книг
кгродских киεвскихъ εстъ записано с которых и сес выпис под печатю моεю εст выдан
Писан у Киεвε
Павεл Рεховский [писар] кгродский киεвский 				
Печатка ... //
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 444, арк. 11-12.
№ 94
Свідчення возних про захоплення ченцями монастиря св. Михайла уніатської церкви св. Василія в
Києві та поставлення там православного священика.
Київ, року 1626, серпня 19.
Выпис с книг кгродских воεводства Киεвъского
Року божого нароженя тисеча шестсот двадцат шостого
Мца августа деветнадцатого дня
На врядε εго кр млсти кгродским в замку Киεвъским передомною Алессанъдромъ Солтаном
намесником подвоεводства Киεвъского ставъшы ωчевисто возниε εнераловε шляхетныε Пεтр
Котелницкий а Бартошъ Шумовск[ий] возниε εнεраловε воεводства Киεвъского в справε нижей
помεнεной чынили сознанε и своεю протεстацыεю подали на писмε тыми словы
Я Петр: Котелницкий а я Бартешъ Шумовъский возныε εнεраловε воεводства Киεвъского
сознаваεмо тым нашым квитомъ и с протεстацыεю нашою ку записаню до книг кгродъских киεвских
ижъ року теперешного тисеча шестсот двадцат шостого мца августа сεмого дня былисмы урядовъне
приданы и посланы ωд уряду кгродского Киεвского εго млости пна Тεωдора Σлца хоружого и подвоεводε
киεвъского насправе высоцε вεлεбного εго мл: ωтца Иωсифа Вεлиамина Руцкого архиεпископа

1

Так в тексті

374

митрополита Киεвъского Галицкого всεй Руси и капитулы εго млсти а то для пилнованя кгвалтовъного
нахожεня на церковъ свεтого Василя мурована по стятым попε Иванε на горε киεвъской Софейской в
посεсыи εго мл ωтца мεтрополита и капытулы будучой гдε ми маючи при собε сторону дву шляхтичовъ
шляхетных панов Миколая Иваницкого Пεтра Прусиновича былисмы при той церкви у самыхъ двεрεй
гдε пεрεд полудънεмъ година алъбо двε прышли до цεркви той присланы ωд ωтца Иεва Борεцкого
игумεна свεтого Михайла Золотовεрхого чернцовъ попов шεст а слуг εго ωсобъ килка εму, имεны и
назвыски добрε вεдомых всих было ωсобъ до килкунастъ былъ пры них мεщанин киεвъский Иван Толстый
муляр который прыпровадили Мойсεя Ивановича поповича сына попа стятого хлопца εще нεдорослого
в поповъским убεру мεнуючи εго быт попом тои цεркви гдε был пры нас понамεсникъ митрополый
Киεвъской шляхетный пан Малхεр: Бисковъский тогды помεнεныε чернъцы з слуги ωтца Борεцкого
прышедшы с фуриεю зараз рεкли пущайтε до тои церкви на што им пан понамεсник повεдил жε ту нε
маεтε жадноε потрεби до тои церкви кгдыж εст в поссεсыи на той час εго мл ωтца митрополита яко
старшого подавъцы тои цεркви а чεрнъцы з слугами ωтца // Борεцкого руцима сε кгвалътомъ гурмомъ
до дверей возъныхъ нас ωт двεрεй ωдопхнули ωдного нас мεновитε наймε Петра Котелницъкого
пястми за шыю и в пεрси побили пошарпали ω што сε мы зособна протεстуεмъ колодъку у церкви
ωдервали моцю кгвалътомъ до церкви вошли того хлопъца албо выростка помεнεного мεнуючы εго
попом до церкви впровадили помεнεному понамеснику и нам возным нагрозили и такъ нас кгвалтом ωд
тои церкви ωдопъхнулы и εго мл ωтцу митрополитови той ωтεцъ игумен михайловъский тую цεрковъ
ωднял з спокойного держаня выбил и до посεсыи Своε монастырскоε прывласчил котороε то ωднятоε
тои церкви помененый понамεсникъ нами возными и шляхтою ωсведчил а мыстε тежъ самы перед
собою ишляхтою ωсведчыли яко нас ωдопхнули а ωдного и побито чего на нас былъ помочныком до
ωтпиханя и битя мεсчанин киεвъский муляр который з своεю девкою ωженил того хлопъца попочича1
Атак мы возновε пры чымысмы были штос мы выдели ислишели то написмε с подписом рукъ
наших подаεмо котороε жъ то ωчевистоε сознане возных за принятεм моим урядовым до книг εст
записано с которых и сест выпис под пεчатию моεю врядовою εст выдан
Писанъ в Киεвε 		
Паεл Рεховский писар кгродский киεвский					
Місце печатки
Корыкговалъ Седор Фетинский //
ЦДІАК України, ф. 182, оп. 2, спр. 70, арк. 1-1зв.
№ 95
Лист Якова Маркарта до митрополита Йосифа Рутського у справі про передачу вакантної по
смерті Захарії Копистенського Києво-Печерської архімандриї уніату (Герману) Тишкевичу.
Варшава, року 1627, жовтня 13.
Текст у виданні:
Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — Т. 1. — К.,1883. — С. 294.
Мова латинська.
№ 96
Лист митрополита Йосифа Рутського до варшавського нунція у справі про передачу КиєвоПечерської архімандриї уніату Герману Тишкевичу. Згадується, що протягом 20 років він був ченцем
цього монастиря і лише два року тому перейшов в унію.
Білопілля, року 1627, жовтня 19.
Текст у виданні:
AOSBM.LE. — Vol. I. — Romae, 1972. — P. 152-153. Мова латинська.
№ 97
Позов до Головного Люблінського Трибуналу київському священику церкви св. Василія Мойсею
Івановичу за скаргою уніатського митрополита Йосифа Рутського. Отця Мойсея звинувачували в
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тому, що він, на відміну від свого батька Івана Юзефовича, не тримався унії, перейшов до православ’я
та захопив за підтримкою ченців монастиря св. Михайла уніатську церкву св. Василія у Верхньому
Києві.
Київ, року 1628, січня 3.
... Жикгимонтъ Третий божю мл корол полский великий княз литовский руский пруский мазовецкий
жомоитский инфлянский а шведский кгодский вандалский дедичный корол
Тобе Мойсеεви Ивановичови якому попу новому сынови зошлого албо ωтъ козаковъ стятого
Ивана попа василевъского на горе митрополей киевъской в Киеве мешкаючого з особы и зо всих добр
твоих лежачихъ и рухомыхъ приказуεмо абыс перед судомъ нашим головным трыбуналъским коронным
Любельскимъ в Люблинε межи справами конъсерватъными воеводствъ Киевъского Волынского и
Браславского в року теперешънем тисеча шестъсотъ двадцатъ ωсмомъ по ωтъсуженю воеводства
Волынского припадаючими кгды тая справа з реεстру судового межи справами духовъными припадет
сам ωчевисто // яко на року завитом сталъ и усправедливилсе на повод и правноε попартъε в бозе
велебного εго мл ωтца Иωсифа Велиамина Руцкого архиεпископа митрополита Киевского Галицкого и
всея Руси и капитулы εго который тебε позываютъ ω то
Иж року прошлого тисеча шестъсотъ двадцать шостого мсца авъгуста семого дня способивши собε
помочников яких сам добре знаεтъ имена ихъ ведаетъ любо то игумена Михайла Золотоверхого с которым
то поводове ωсобне право собε заховуютъ але же ты самъ тыε добра през кгвалътъ ωбнялъ и ωныε
трымаеш учинившисе якимъсь якобы попом релии крецское препомнивъше боязни божое зневаживши
право посполитое и вины в нем ωписаныε чого и констытуцыями впровано абы духовъныε в добрах
державъ своих спокойне были заховани под закладом десяти тисечи золотыхъ полъскихъ а ты не боячись
и на заклад заложоный и не паметаючи на животъ ωтца своего который был в послушенствε и в релии
поводов в унии и в том послушестве живота своεго доконал и кровю яко ωдин мученикъ тое запечатовалъ
и не хотечи ты наследоватъ родича своεго и не хотечи быть послушнымъ вокацыи εго ...... и ωтъ поданя тое
церкви ωтъца своего прикиневъшисе до противъноε стороны ωныхъ помочю, нашолъ моцъю кгвалтомъ на
церковъ старую мурованую заложеня светого Василя в кгрунте митрополии Киевъское на горе Софийской
замок отъбивъши през кгвалътъ взялес и на знεвагу прав и зверхности духовное ку шкоди великой, Церкви
Божое яко то тобе часу права на термине вышей ωзначономъ достатечнε ωказано будетъ абыс станулъ
заклад в констытуцыи ωписаный з казаня судового заплатилъ и во всемъ се усправедливилъ
Писан у Киевε року тисеча шестъсотъ двадцатъ ωсмого мсца генвара третего дня. ... //
ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 132, арк. 1-1зв.
№ 98
Лист ігумена Успенського православного монастиря в Овручі о. Філарета Кизаревича до
російського царя Михайла Федоровича. Нарікає на те, що недавно недавно переданий Овруцький
монастир стоїть спустошений «от злокозных униятов» і потребує відновлення. Просить у зв’язку з
цим матеріальної допомоги своїй обителі.
Києво-Печерський монастир, року 1628, січня 17.
Текст у виданні:
Воссоединение Украины с Россией. — М., 1953. — Т. 1. — С. 76.
№ 99
Привілей короля Сигізмунда ІІІ ігумену Видубецького монастиря о. Євстафію Пешковському на
право тримати паром на Дніпрі. Зазначається, що прибуток від його експлуотації має йти на відбудову
монастирської церкви та виховання церковних підданих у дусі відданості унії.
Варшава, року 1628, серпня 14.
Жикгимонтъ Трεтий бжіεю млстію король полскій вεликій кнзь литовскій рускій прускій
мазовεцкій жимоитскій инфлянскій а швεдскій кготскій вандалскій дεдичній король.
Ωзнаймуεми симъ листомъ нашимъ всhмъ вобεцъ и кождому зособна кому то вεдати налεжитъ:
прεложоно намъ имεнεм отца Іосифа Вεлямина Рутского архіεппа митрополити Кіεвского жε на
кгрунтε власномъ цεрковномъ монастεра Видубицкого заложεня свεтого Михала юрисдиціи εго
дховноε здавна до мεтрополіи Кіεвской налεжачого одεржаня и уживаня на тотъ часъ отца Σвстахія
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Пεшковского ігумεна видубицкого сутъ оба два бεрεги до пεрεвозу чεрεзъ рεку Днεпръ способніε
на Либεдε той убогой цркви бжой и служитεлεмъ при нεй мεшкаючимъ яко жъ колвεкъ пожитεчніε
станови шляхεцкому и посполству члкви купεцкому для снаднεишого згору зεзду и пεрεвозу до годніε
и бεзпεчніε мεжи которими обεма бεрεгами цεрковними прεзъ Днεпръ в милh од Кіεва вεлεбній отцъ
митрополита Кіεвскій коштомъ мнстра Видубицкого пороми способніε и бεзпεчній пεрεвоз а при
нεмъ и умεтнихъ пεрεвозниковъ ховати умисливши жεдал насъ прεзъ отца Рафала Корсака εпископа
Галицкого коадютора своεй мεтрополεй и пεвнихъ пановъ радъ и урадниковъ ншихъ абис ми яко
наивисшій опεкунъ и промоторъ добръ и пожитков цεрквεй бжіихъ з владзи и ласки нашоε королεвскоε
εму вεлεбному архіεпископови митрополитε Кіεвскому и наступцомъ тамεчнимъ ігумεномъ монастεра
Выдубицкого то позволити и апробовати рачили.
В чомъ ми видεчи, быть рεчъ и причину ихъ слушную а вεдлугъ права станови дховному и
свεцкому на ихъ кгрунтεхъ заживати волную и там тому мнстрεви Видубицкому и посполитому
чεловεкови купεцкому догодную в чεсную и пожитεчную нинεшнимъ листомъ ншимъ прεрεчоному
ігумεнови видубицкому тεпεръ и на потомъ будучимъ тихъ поромовъ и пεрεвозу прεзъ рεку Днεпръ мεжи
обεма бεрεгами своими на Либεдε волнε бεзпεчнε мhти и заживати позволяεмъ а од пεрεвозу плачεня
од конεй бидла вшεлякого и возовъ наложистихъ потому яко на пεрεвозахъ нашихъ королεвскихъ //
вышгородскомъ кіεвскомъ и иншихъ вεдлугъ права и звичаю а способности латвεйшоε труднεишоε
узкоε и ширшоε пεрεправи платити и вибирати маютъ волни и повинни будутъ оборочаючи то на
поправу и оздобу дому бжого и вихованε слугъ εго под послушεнствомъ вεлεбного отца митрополити
Кіεвского тεпεръ и на потомъ будучого в εдности з свεтимъ Костεломъ Римскимъ будучихъ.
Што до вεдомости всhмъ кому то налεжитъ а мεновитε воεводомъ подъ воεводзимъ намεстникомъ
ихъ такъ жε воитом бурмистромъ урадникомъ мεскимъ кіεвскимъ и прилεглεйшимъ людεмъ становъ и
кондицій вшεлякихъ доносεчи росказуεми абы вεр: ваш: вεдачи о томъ на помεнεннихъ поромεхъ и
пεрεвозε видубицкомъ волнε и бεзпεчнε сε провозεчи од того пεрεвозу платили такъ и по тому яко на
иншихъ пεрεвозахъ тоε рεки Днεпру в сушу и в поводъ людε посполитε платити звикли за тотъ пεрεвозъ
давали моцю сεго листу нашεго до которого для лεпшоε вεри и пεвности руку нашу подписавши пεчатъ
коронную притиснути росказалисми
Писанъ у Варшавε дня чотирнадцятого мсца августа лεта бжого нарожεня тисяча шεстъсотъ
двадцять осмого панованя ншεго полского чотирдεсятъ пεрвого а швεдского тридцят пятого
Sigismundus Rex
					
Мhсцε пεчати Корони Польской
Zachariasz Bozewicz Jelowski
Stolnik Kiiowski Sekr. J.K.M. ... //
ІР НБУВ, ф. ІІ, № 6533, арк. 266-266зв.
№ 100
Лист короля Сигізмунда ІІІ до воєводи київського Томаша Замойського про відправлення до Києва
митрополитом Йосифом Рутським ченців-василіан для відбудови собору св.Софії та відновлення там
богослужіння. Просить узяти їх під свій захист.
Варшава, року 1629, березня 18.
Zygmunt III z laski bozey krol polski wielki xiaze litewskie ruskie pruskie mazowieckie zmudzkie
inflanskie a szwedzki gottski wandalski dziedzieczny krol
Wielmoznemu Thomaszewi Zamoyskiemu woiewodzie kiiowskiemu knyszynskiemu goniadzkiemu
staroscie naszemu uprz. nam milemu, a w niebytnosci podwoiewodzemu y urzedowi grodzkiemu kiiowskiemu
laska nasza krolewska wielmozny yprz nam mily.
Przelozono nam imieniem wielebnego w Bodze oyca Josepha Wielamina Ruckiego metropolita
Kiiowskiego Halickego y wszytkiey Rusi, iz cerkiew catedralna s. Soffiey w miescie naszym Kiiowskim przez
spustoszenie poganskie y dla wielu inszych przyczyn od dawnych czasow bez odprawowania w niey nabozenstwa
pusto zostaie. Tedy przerzeczony wielebny ociec metropolit z powinnosci urzedu swego postrzegaiac tego, aby
w diocesiey iego a naybarziey gdzie stolica metropola iest, chwala boza porzadkiem zwyklym odprawowac
sie mogla, duchowienstwo swoie zakonnikow s Bazylego na mieszkanie do Kiiowa dla otprawowania w tam
tey cerkwi s. Soffiey ustawicznoc nabozenstwa y dla dogladania poprawy tam tey cerkwie posyla. Co aby tym
bezpeczniey odprawowac mogli, proszeni iestesmy abysmy tych zakonnikow w obronie naszey mieli. My tedy

377

zyczac aby za sczesliwego panowania naszego w panstwach nam od Pana Boga powierzonych, chwala boza
iako nayprzystoyniey na kazdym mieystie odprawowac sie mogla wziawszy pomienionych zakonnikow pod
obrone nasza zadamy uprz w abys uprz w albo podwoiewodzy y urzad tameczny grodzki kiiowski przestrzegali
tego iakoby ci zakonnicy pod obrona nasza bedac w bezpieczenstwie wszelakim zostawali y to co im od
wielebnego metropolity Kiiowskiego iest z [...] strony odprawowania chwaly bozey, iako dozoru w porzadku
y poprawienia tey spustoszley cerkwie bez praeszkody od wszelakich osob odprawowac y wykonywac mogli
co uprz w y w niebytnosci urzad tameczny z checi powinney przeciwko chwale bozey y z powinnosci swey a
dla laski naszey uczynia
Dan w Warszawie dnia XVIII msca marca roku panskiego MDCXXIX panowania krolewstw naszych
polskiego XXXIX a szwedzkiego XXXIII roku
Sigismundus Rex 				
Chrophus Bakowiecki
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 565, арк. 1.
№ 101
Свідчення возного про покладення позовів різним особам за скаргою митрополита Йосифа
Рутського, в їх числі:
— Архімандриту Києво-Печерського монастиря св. Петру Могилі три позови: 1Про знищення
парому на Дніпрі що належав Видубецькому монастирю; 2Про побиття перевізників згаданого парому;
3Про спустошення сіножатей у гнилецьких, куликівських та кальнолузьких маєтностях;
— Марцибеллі Корецькій: позов за спустошення церковного маєтку Свиноїди;
— Самуелю та Каролю Корецьким: позов про захоплення гнилецьких, куликівських та кальнолузьких
маєтностей.
Київ, року 1629, червня 15.
Выпис с книг зεмских воεводства Киεвского
Року тисеча шестсот двадцат девятого
Мца июня петънадцатого дня
На роках судовых земских киевских на завтрεε поСветой Тройци святе римском в року
тεперешнεм вышεй на датε написаном припалых и судовне ωдправовати зачатых перед нами
Стефаном Аксаком судεю а Петром Злотополским подсудком врядниками судовыми земскими
киевскими ставши ωчевисто возный εнεрал воеводства Киевъского шляхетный Константый
Смоленский ку записаню до книг нинешних явнε и доброволнε сознал
Иж ωнъ року теперешнεго тисеча шестсот двадцат девятого мца априля десятого дня
позвовъ земских киевских автентичных три до местечка манастырского Печарского ωднесши
ωныε въ ворота брамы манастыра Печарского уткнул и ω положεню их чернцом воротному и
иншим розным людем ωповедил писаныε тыε позвы в жалобε высоцε в бозε велебного εго мл:
ωтца Иωсефа Велиамина Руцкого архиεпископа метрополита Киевского Галицкого и всея Росии и
капитулы εго по εго мл в бозε велебного ωтца Петра Могилу архимандрита печарского киевского
и капитулу εго перший ω порубанε порома на кгрунтε церковном выдубицком ω шкоды и ω вины
правныε, другий ω побитε перевозников на том пороме будучих в позвε менованых а третий ω
наслане на кгрунты и сеножати метрополии Киевскоε Куликовскиε Калный Луг и Кгнилицкиε
ω покошεнε сеножатей и ω побранε сен на том кгрунтε над рекою Ветою тогож року мца и дня
такий же позов земский киевский автентичный до села Совки маεтности манастыра Печарского
киевского ωднесши у атамана тамошнεго положил и ω положеню ωного томуж атаманови
ωповедил писаный тот позов ωд тых жε поводов и по тых же позваных ω подоптанε збож розных
на кгрунте поводов Володимерецком
Тогож року мсца а дня ωдинадцатого такий жε позов земский киевский автентичный до
места Гоголева ωднεсъши у ворота брамы замку тамошнεго уткнул и ω положеню ωного сторожом
и мещаном под тот час будучим ωповедил писаный тот позов по велможную εε мл панюю
Марцибеллю кнежну с Корца Миколаевую Глебовичовую каштеляновую виленскую и малжонка
εε яко ωпекуна велможного εго мл пна: Миколая Глебовича каштеляна виленского ω насланε на
кгрунт поводов Свиноεдовский и ω подранε бчол на том кгрунтε поддан[ых] поводов,
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Тогож року и мсца а дня чотырнадцатого такий же позов земский rиевск[ий] автентичный
до местечка Лесникъ ωднесши в браму замочку тамошнεго уткнул и воротному ω положеню ωного
публиковал писаный тот позов по велможным // кнεжат их млстεй Самуεля Корецкого и Кнεжати
Кароля Корецкого, каштеляна волынского ω кгвалтовноε выбитε з спокойного держаня поводов з добр
ихъ до метрополии Киевскоε належачих названих Гнилецкого Куликова и Калного Лугу и ω шъкоды за
тым походячиε
Ω чом тыε вси позвы ширεй в собе маютъ за которыми позвами ωн возный рокъ сторонам ωбом
такъ поводом яко и позваным на роках земских киевских которыε в року теперешнем тисеча шестсотъ
двадцат девятомъ на завтрεε по Светой Тройцы святе римском припали и судится зачали ку росправе
правной становитисе зложил и назначил и просил абы тоε εго ωчевистоε сознанε принято и до книг
записано было што ест принято и записано с которых и сест выпис под [печатю] нашами εстъ выдан
Писанъ у Киεвε.
Фεдор Сущанский Проскура 		
Печатка 		
Печатка
писар зεмский киεвский ... //
ІР НБУВ, ДА. П. 216 (є), арк. 356-356зв.
№ 102
Лист митрополита Йосифа Рутського до кардинала Сантакроче в різних суспільно-релігійних
справах. Згадує між іншим, про свою подорож до Києва, сповіщає про часткову відбудову там собору
св. Софії та необхідність відновлення в ньому богослужінь.
Забоже, року 1630, лютого 23.
Текст у виданні:
MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 114-119. Мова латинська.
№ 103
Опис земельних володінь уніатської митрополії в Києві, складений підкоморієм Іваном
Грузевичем.
Київ, року 1630, березня 14.
Випис із київських магістратських книг1.
Выписъ изъ книгъ мhскихъ кіевскихъ
Павелъ Гуторовичъ и Торехъ Пашинскій, возные генералове воеводства Кіевского «маючи при
соби сторону: пана Мартына Климовича и Павла Красовича; будучы мы по нову зъ ураду прыдаными
коморныкови земли воеводства Кіевского, его м-ти пану Ив. Грузевычу, въ объhздъ грунту церкве
Софійское, за поводомъ е. м. ксендза Руцкого державцы грунтовъ софійскихъ зъ едное, за поводомъ
освецоного кнажати е.м. Кароля Корецкого, кашталяна волынского, слугъ и державцовъ Билгородскихъ
зъ другое стороны, от Билогородки выводчій дуктъ грунтовъ, выеихавши съ Киева:
Гостынцамъ Велыкимъ Василъковъскимъ въ Золотыи Ворота, и такъ тымъ гостынцамъ маючи по
лhвой руци до броду Лыбеди и за Лыбедю ажъ до тисныхъ улыцъ грунтъ Софійскій, а по правой руци съ
Кіева отъ самыхъ Золотыхъ Воротъ по Лыбедь и за Лыбедь, ажъ до тисныхъ улыцъ грунтъ Василεвскій
нагорнеи старои мурованой церкви; ихалысъмы до початку до дороги Путыща Старого што одъ тисныхъ
улыцъ зъ Гостынца Велыкого ...... до Лыбеди до броду Кощыевского ку Кіеву назадъ, которое то пустыще
зверхъ маетъ зъ εдное стороны отъ Гостынца Велыкого церкве речоное Васылъевское, а з другое стороны
зъ дубровы кгрунтъ мнастыра Михайловского церкве Золотоверхое, который отъ Лыбеди ажъ до
Борщовки идетъ и тамъ пяту свою маетъ, и звечисто до того мон. Мыхайловского служытъ вышедши-жъ
зъ тисныхъ улыцъ на дорогу Запольскую по правой руци мымо грунтъ речоный Золотоверхое церкви, а
по ливой Жилянской къ Боршовци и за Борщовку ажъ ку Смугавыми долыни Днипрца, которая Гатенскій
Ныкольский зъ Жилянскимъ грунтомъ дилытъ; за тымъ Никольскій пустынскій Кіевскій и Кгрунтъ
Кривковсчизны, вправо, засъ одъ Борщовки, мымо грунтъ Васылъевскій церкви мурованое нагорное,
1

З колекції рукописів А.М. Лазаревського. Поділ на абзаци згідно з оригіналом.
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ажъ до долыны глубокое у верхъ Сиверни ричкы; одтолъ тою-жъ Запольскою дорогою, вправо, мымо
грунтъ Софійскій отдилъне, и въ ливо мhмо грунтъ также Софійский, и мымо грунтъ Юръевскій церкве
// Золотоверхое Михайловское, ажъ до самое речкы Веты».
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 57488, арк. 215-216.
№ 104
Свідчення возного про вручення позову до трибунальського суду намісникові Києво – Печерського
монастиря Філарету Кизаревичу за скаргою уніатського митрополита Йосифа Рутського. Кизаревича
звинувачували в тому, що він перешкодив введенню уніатського митрополита у володіння монастирями
та маєтками в м. Овручі, присуджених на його користь рішенням Люблінського трибуналу.
Житомир, року1630, травня 21.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 612-613. Мова староукраїнська.

№ 105
Скарга від імені уніатського митрополита Йосифа Рутського на архімандрита Києво-Печерського
монастиря св. Петра Могилу, який, зібравши 1 тис. підданих та запросивши 150 запорозьких козаків,
учинив напад на митрополиче село Зазим’я за Дніпром. Митрополичий маєток протягом тижня
перебував у облозі, селян залякували, було спустошено поля, захоплено багато збіжжя та іншого майна.
Звістку про напад на митрополичі маєтності передав уніатський зазимівський піп, який уночі таємно
відплив на човні до Києва. Зг. дозорця митрополичих маєтностей у Києві пан Ян Корсак.
Житомир, року 1630 серпня 2.
Текст у виданні:
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 618-619. Мова староукраїнська.

№ 106
Реляція невстановленої особи про подорож митрополита Йосифа Рутського до Києва у листопаді
– грудні 1629 р. з докладним описом подій, які мали місце під час його візитації.
Року 1630.
Peregrinatio Chioviensis.
Post illam tragediam aut potius inhospitalitatem Stepanensem, de // qua ut puto iam satis constare,
commoratus Ill.mus in illo monasteriolo pauco supra duas hebdomadas tempore, in profundiorem Polessiam,
aut potius Ukrainam, in villas metropolitanas ire statuit. Recens pavor incussus a Stepanensibus familiam fecit
murmurare et quasi pertime-scere, ne forte quo in plures schismatum civitates progrediemur, inimi-citiis ipsorum
obrueremur. Sed ab Ill.mo fama sparsa se non ultra iturum Zwiahel, civitatem Ill.mae palatinae Vilnensis1 fecit
eos acquiescere. Ceptum itaque iter nona circiter novembris. Non defuere hoc in itinere complures, qui falso
spargebant (quod libenter ut puto viderent) conspirasse Kozakos in necern III .mi et certis in locis, in nemoribus
scilicet occultantes, adventum expectare.
Foelicibus auspiciis in quiete pervenimus in Korec, ubi humanissime exceptus est Ill.mus a duce Korecky,
inchoaturumque praeterito anno cum ipso negotiorum partem perfecit, partem reliquit perficiendam. Hinc
primo divertit ad castellanum Chioviensem, D.num Hoysky, deinde ad Zwiahel. Gratum adventum III.mi omni
humanitatis officio excepit D.na palatina Vilnensis. Hie in commoratione unius septimanae additus est Ill.mo
animus visitandi non modo villas proprias, verum Chioviam ipsam. Hoc non omnes quidem sciverant, sed quod
Ill.mus mitram et alia preciosiora reliquerit penes ducissam, suspitio orta inter aliquos, qui etiam propria sua
relinquere apud cives Zwiahlenses volebant. Ill.ma palatina, quantum ei licuit, omnem R.mo nostro securitatem
in universo districtu Chioviensi pollicebatur et ad tutiorem mansionem partem satellitii, quae placeret, Ill.mo
concedebat. Verum ne adeo Ill.mus aggravaret currus, tres tantum delegit.
ltum igitur sic ad proximam villam, Weremieyki nuncupatam. Commoratus in ilia triduo, ceptum iter
prosequitur. Pridie diei dominici ad D.num vexilliferum Chioviensem Jelec declinavit, qui hilari vultu III.

1

Anna ab Ostrog, uxor loannis Caroli Chodkiewicz, palatini Vilnensis (1616–†1621), tune temporis vidua.
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mum excepit et pro ea retinuit die. Presbiter illius, Unioni addictissimus, potestati R.mi sese submittere paratus
erat, multumque exoptavit, ut Patres nostri eius in ecclesia liturgisarent, ipseque Ill.mus adesse dignaretur.
Verum loci dominus, nomine solum catholicus, schismati addictissimus, presbiterum reprehendit dixitque,
coram R.mo se hoc tuto facere non posse, ne forte incursionem aliquam a Kozacis perferret. Ea ipsa die abiit
Ill.mus pro noete ad praeparatam mansioni suae villam Worobienicze dictam. Huius villae presbiter perverse
rumore, scilicet quasi Ill.mus multos alios ad rhedam vinculis adnexos secum ducat, alios ligatos et immaniter
concussos vehat, percitus, fugit inde duodecim millaribus (!) ad civitatem Owruczow.
Post aliquot dies D.nus Martinus Korsak venit Chiovia, quo etiam sequenti die redire iussus, ut pro
adventu omnia necessaria compararet. His auditis, familia iter aggredi ob periculum mortis recusabat, cui vix est
persuasum, tuna quod regii essent milites non pauci in civitate, turn quod Kozaci haberent quid secum agerent
cum commissariis regiis in supplendo defectu 6 millium, vel si superessent in minuendo nuniero. ltum igltur
e loco sola cum familia. Vei(um) appropinquantibus nobis Chioviam, nobiles in bonis metropoliae residentes
(fol. 23 v) obviarunt; post haec D.nus Korsak et D.nus Sadkowsky cuna aliquot curribus ad condecorandum
adventum adfuerunt honoremque debitum praestiterunt. Mox Kozacy R.nii agros incolentes, non absque
consilio et licentia suo-rum, occurrerunt, debitamque reverentiam exhibuerunt. Propius nobis civitatem
accedentibus, pars cleri latini supervenit, duo scilicet praecipui ex canonicis, duo ex monachis Dominicanorum,
item plebanus. Hi dum longa R.mum oratione salutant, advenit centurio cum. sua cohorte, quae sub id tempus
Chioviae residebat, parique ratione R.mum salutavit, omne offerens officioruna genus. Tali R.mus comitatu
nobilium, militum et spiritualium stipatus, decenter satis civitatem est ingressus rectaque in celeberrimum illud
Sapientiae domicilium tetendit; inde cum eadem copia hominum ad aulam est deductus. Eo die spirituales et
aliquos ex nobilibus in coena excepit.
Postridie, quae dies erat Divi Basilii, celebrare ipse R.mus non poterat ob defectum mitrae, quam, ut
dictum, in Zviahel reliquerat, eapropter ne (ut postmodum rescivimus) si forte sic fata tulissent, occi-deretur,
mytra praeda Kozacis fieret. Ipse turn post finem sacri est concionatus in magna frequentia sacerdotum,
militum et ipsorum schismaticorum. Suffecit vox, Deo ipso auxiliante, tantae capacitati cum admiratione
omnium nostrorum, cuius capacitas, ni fallor, triple aut quadruple maior ecclesia SS.mae Virginis Vilnensis,
computando curritoria, esse potest. Plurimi aderant schismatici, inter quos magna spes nepotum, duo filii
pseudometropolitae subtristes quodam modo R.mo adhaerere videbantur. Exeuntem de ecclesia multi praeibant
et con-sequebantur, multi adventum felicem gratulabantur, visum nobis ac si omnium votis et studiis requisitus
Chioviam appulisset.
Ea die laudissimo prandio milites sunt excepti. Delatum est ad nos cives Chiovienses intranti Chioviam
Ill.mo obviam ire, dona et honorem deferre non tanquam pastori, sed tanquam suo vicino voluisse; quod dubio
procul iecisaent, ni Kozaci eos prohibuissent. Vacabant mulultoties tacitis Kozaci consiliis cum nonnullis
ex spiritualibus schismaticis, quorum conventiculis adesse non poterant nec antesignanus eorum nec animo
susceptos per catacumbas et loca subterraiLea dlixerunt, munstrando hucusque intacta corpora et varia loca
:m.onasterii, frementibus aliis, scd nequicquam hiscere audentibus, regit enim illos in virga ferrea archimandrita;
poenitentiae hie iinponuntur funibus, vulgo postronhami, iussu arcilimandritae, ipso vidente, ab haydonibus
ipsius, et ut fortius percutiantur iubente.
In his duabus ferme hebdomadis absumptis et rebus Chioviae compositis, iterum in villas IU.mus sese
contulit. Unde post aliquot septimanas Zaslavium ivit R.mus pro funere D.)ai palatini Chioviensis, qui sepultus
est februarii 5 anno 1630. Haec lll.mus T. P. per me voluit scire. Duo omisi: Primum, quod schola schismaticorum
penul-tima die qua discedere debebamus misit iuvenem gratulatum R.mo, et obtulit epigrama polonicum; quern,
invenern R.mus humaniter acceptum, tractatum et donatum dimisit, et multa de schola ipsorum cum illo contulit.
Secundum, quod subditi R.mi, qui manent circa aedem S. Sophiae, in ipso die discessus rogarant dari sibi
pastorem, nam per totum tempus mansionis R.mi nullus ex popis audebat venire ad illos ad exercenda munera
sacerdotalia, etiarnsi invitabantur; ibant subditi R.mi etiam ad monachos pseudometropolitae; responsum est:
habetis vestros, quod ubi R.mo significatum est, assignavit unum ex nostris, qui tantisper parochialia exerceret,
et sine ullo impedimento exercebat, quousque ibi manebamus.
[/of. 24v, tergo, manu Ingotil Peregrinatio metropolitae in Chio-viam, ubi celebravit coram schismaticis,
qui satisfacti remanserunt vi-dentes ilium celebrare ritu graeco; et de archimandrita ibi degente, eiusque
inclinatione optima erga metropolitam. (alia manu) Die 5 septembris 1630. Congr. 128.
Текст у виданні:
MUH. — Vol. IX–X. — Romae, 1971. — P. 765-769.
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№ 107
Позов уніатському митрополитові Йосифу Рутському за скаргою архімандрита КиєвоПечерського монастиря св. Петра Могили у справі про напад митрополичих підданих с. Зазим’я на
грунти, що здавна належали монастирському с. Пухівка. Під час нападу що стався 10 серпня 1627 р.,
в ході якого було спустошено урочища Душнине Джерело та Криве Джерело.
Київ, року 1631, квітня 1.
...Жыкгимонтъ Трεтий божью млстю корол полский вεликий княз литовъский руский пруский
мазовεцкий жомоицкий ифлянский а шъвεдский кгодский вандалский дεдичъный король,
Вεлεбъному в бозε ωтцу Иωсифу Вεлиамину Руцкому архиεпископу мεтрополитови Киεвскому
Галицкому и въсεя Руси и капитулε вεл: вашоε киεвъскоε зо всих добръ вεлεбъности вашоε
лεжачых и рухомых приказуεм абыстε пεрεд судомъ нашым зεмским Киεвским на роках зεмских
киεвъских которыε в року тεпεрεшънεм тисеча шεстсот тридцат пεрвомъ ω Свεтой Тройцы
рымскомъ святε припадут и на завтрεε того свята на ратушу киεвском, судовнε ωтправованы
будут самъ стал, на жалобу и правноε попиранъε вεлεбъного в бозε ωтца Пεтра Могилы воεводича
зεмлъ Молдавъскихъ архимандрита и всεε брати чεрнцовъ капитулы манастыра Пεчεрского
Киεвъского которыε ωтступуючи апεляцыи своεε з роков прошълыхъ в року тисεча шεстсот
двадцат дεвятом ω Свεтой Тройцы сужоных в справε нижεй мεнованой выточоноε доводεчы
справεдливости подданым своимъ, // пуховским Борису Пшεнъку Яску Дεшъковичу Анъдрεεви
и Лεвъкови Мясисчεнкомъ вεлεбъность твою позывают ω то
Ижъ вεлεбъност ваша лεгъцε поважаючы право посполитоε и вины в нεмъ ωписаныε моцно
кгвалтомъ з оружεмъ войнε налεжачым року прошълого тисεча шεстсот двадцат сεмого мца авъгуста
дεсятого дня, слугъ бояр и подданых своих зазимεвъских и з ыншых сεл до мεтрополии налεжачых имεны
и назвиски вεлεбъности вашоε добрε вεдомых на власный кгрунт цεркви божоε манастыра Пεчεрского
до сεла Пуховы слободы з вεковъ налεжачый в спокойномъ дεржанью и ужываню их будучый на
розныε мεстца и урочища то εстъ мεновитε на урочищε Душънино Жεрεло Кривоε Жεрεло у пεрεбоεц
наславшы тамъ тыε насланцы выконываючы волю и росказанъε вεлεбъности вашоε дня и року вышεй
мεнованого закоты чεрεз подданых Пуховоε слободы з нεмалым кошътомъ побудованыε мεновитε
Борысу Пуховичу и Васку Пуховичу за котри и дεрεва на килка котцов на готованого Анъдрεεви и
Лεвъкови Мясищенкомъ за копъ двε ωдну на устю у ωстровε Колодни за рεкою на вεрховинε колодни
порубали и в нивεчъ поωброчали чым до шкод нεмалых такъ в порубанъю закот яко в спустошεню
и зловεню рыбъ тых подданых манастыра Пεчεрского приправили которых власности кгрунтовъ нε
рахуючы на пятсот копъ гршεй литовских мεнят быти поднятых абыс тεды вεлεбност ваша на року
вышъмεнованом ставъшы шкоды подданымъ поводовым заплатил, вины правныε учинъкови таковому
годнε нагородит и во въсεм ся поводови скутεчънε нажалобу их усправεдливил,
Писанъ у Киεвε року тисεча шεстсот тридцат пεрвого мца апрεля пεрвого дня,
Фεдор Сущанъский Проскура писар ... //
ЦДІАК України, ф. 182, оп. 2, спр. 76, арк. 3-3зв.
№ 108
Свідчення архімандрита дерманського Мелетія Смотрицького про чудо пов’язане з його особою,
яке мало місце 1629 р. у київській церкві Різдва Богородиці. За свідченням інших осіб, на які покликається
Смотрицький, у зазначеній церкві ієромонах Тарасій Земка1 під час проповіді лаяв Мелетія, звинувачуючи
його у відступництві від істинної віри. Критику Мелетієм непорядків у Православній Церкві Земка
порівнював із поведінкою біблійного персонажу Хама, який, замість того, щоб прикрити оголене тіло
п’яного батька Ноя, насміявся з нього. У цей момент невідомий хлопчик, який був у храмі, несподівано
для всіх тричі вигукнув: «Брешеш!». За словами Смотрицького, цей випадок був сприйнятий як знамення,
став відомим у Острозі і справив враження на місцевих православних священиків.
Свідчення Мелетій Смотрицький склав на прохання митрополита Йосифа Рутського.
Володимир, року 1631, червня 16.
Текст у виданні:
AOSBM. LE. — Vol. 1. — Romae, 1972. — P. 224-225. Мова латинська.
1

В тексті Тарасій Земка названий проповідником (concionator)
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№ 109
Лист короля Сигізмунда ІІІ до київського воєводи Януша Тишкевича з розпорядженням не
допустити обрання православним митрополитом Київським о. Мужиловського, який є кандидатом
козаків. Наказує взяти під охорону монастир св.Михайла Золотоверхого в Києві для подальшої передачі
його новому ігумену, ченцю-василіанину о. Германові Тишкевичу.
Варшава, року 1631, червня 23.
Текст у виданні:
Воссоединение Украины с Россией. — М., 1953. — Т. 1. — С. 111-112. Мова польська.
№ 110
Протестація Войтеха Липиновського від імені митрополита Йосифа Рутського про спустошення
митрополичих маєтностей Старі Воробйовичі, Нові Воробйовичі, Рутвянка, Рижна, Унін та Заруддя
п. Людвігом Олізаром Волчкевичем. Озброєний загін Волчкевича вдерся до митрополичих володінь відразу
після отримання вістки про смерть короля Сигізмунда ІІІ і громив їх протягом трьох днів — 11, 12 та 13
травня 1632 р. Маєтності було спустошено, а підданих побили та пограбовали. Жителі митрополичих
сіл розбіглися по лісах. Серед інших постраждав місцевий уніатський священик о. Андрій. Подається
реєстр пограбованого майна підданих по кожному селу.
Київ, року 1632, травня 22.
Выпис с книг кгродских воеводства Киевского
Року тисеча шестсот тридцет второго мсца мая двадцат второго дня
На вряде кгродском в замку его кор мл Киевском передомною Петром Брудкомскимъ намесникомъ
замъку Киевского становъши ωчевисто шляхетный панъ Войтех Липинойский именем превелебного въ Пану
Христусе его млсти ωтца Юзефа Велиямина Рутъского архиепископа метрополиты Киевъского Галицъкого
и въсее России и капитулы его мл соленитер сведчилсе и протестовал противко урожоным паном Людвикови
Ωлизарови Волчкевичови Лукашови Модлишевскомъ, и Янови Мерезе принципалом а Стефановичови
Подгорεцкомъ Станиславови Козицъкому и иншимъ комъпринцыпалом и помочником учинку нижей
менованого принципалом самым з имен и прозвискъ добре ведомым ω которыхъсε протестуючи ...... разε
яко которого власне именем и прозвиском зовут ачъ колвекъ выведит не может ωднакъ ωных тутъ до перо
за виражоных мет хочет ω то
Иж пмененые принципалове маючи якис ранкор на подданых софейских метрополих а затым
и на самого ωтца митрополита и капитулу его мл: который з себе хотечи показат кгды тая корона
за смертью светое памети короля пана нашого бывшого Жикгимонта Третего ωсеротела зостала под
которий час в той забной Коронне сумъма паксъ етъ транквилитас звласча през сыновъ тое жъ Коронны
мела бы быт захована с полнесе з собою на выконане нижей менованого ексъцессу добре нарадивъши
на срокгост вин в праве посполитым ωписаных ничого не ωгледаючисе року и мсца теперидучих дня
ωдинадцатого мая помененые принципалове тых то выжей менованых комъпринципалов своих и инших
придавши им людей служачых чловека болшей двох сот бояр зас и подданых коростешовъскихъ которых
принципал пан Ωлизар дедичомъ а панъ Модлишевский державъцою пан Мережка зас тежъ принципал
якобы дозорцою ωт так же теж бояр и подданых сидоровскихъ на маетности протестуючих софейские
до метрополии Киевъское належачие а меновите на тое село Воробиевичи Старые и Новые, Рутвянку
Рижну Унин и Заруде моцно а праве кгвалтовне // добре их на то армис етъ консилиω инструовати
наслали которые комъпринципалове то ест Стефановичъ Подгорецкий чили Подорецкий, Козицкий и
иншие с придаными им помоцъниками кгвалтовъне на тые маетности арматъно зъ стрелбою и иншим
ωружъемъ розным до войны належачим з людом въ Коростешове през бите в звон на кгвалтъ на тотъ
...... зобраным на тые села през дни три тоест през ωдинадцатый, дванадцатый, и трынадцатый мсца
теперидучого мая, наезджаючи мужиковъ такъ тых которые въ селахъ были яко и тых которые з страху
ушовши в лесах крилисе инсперате а якобы чатою нападываючи с белым головам навет не перепущаючи:
секли были мордовали забияли труды быдла и конh так же маетности и худобы мужицкие клетh и
скринh ωдбияючи брали, и иншие зас быдла и ωвци худъшие и ...... стинали
Яко жъ напрод в Воробиевичахъ на домъ свещенника тамошнего Анъдрея наехавши и комору
ωдбивъши взели в скрынъце готовых пнзей золотых двадцат, полотна локтей полтораста двh плахты
три кошули белоголовских зъ едвабомъ шитых кошул простых петнадцат наметцовъ белоголовских
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десет ωвручов шест чикотору новую з мешком в котором было пнзей золотых два боты козловые новые
чорные сермяг новых две белых у Демяна Ходюковича ωвъса стравили конми мерку а взяли полотна
локтей сто сермягу белую, и садло, у Коптювки кожухъ новый и сермягу новую взели; у Федора Дубая
кожух новый взели у Федора Кувъгара кожухъ и смерягу новую взели, у Яцъка Сувертоки коня вороного
самопал сагайдак шаблю а пнзей готовыхъ золотых два
В селе Унине у Сидора комору ωдбито и взято чотыри белци меду и садло ωдно
В селе Зарудю три комори ωдбито и все побрано,
В селе Рыжна у Кирила взято готовых пнзей золотых тридцат, и коня шерстю сивого у Ярмолы
коней рыжих двоε у Анъдрея Устимовича клячу тисавую з возом и з миркою жита, вяра гущою, сермягу
чорную новую, у Юрка клячу гнедую у атамана найме Гωпона, клячу гнедую, у Бориса Галана клячу
вороную у Миколая коня гнедого в том же селе Рыхни взято мужицких коз и ωвецъ триста, яловиц две
волов два //
В селе Рутвянце взято у Мица чотыри волы робочих коров ωсмъ и коня гнедого у Кузмы волов
чотыри коров чотыри, быков два подтелков чотыри у Горшоновъ волов чотыри коров чотыри подтелковъ
шест у Васка Щербины волов два и корову, у Кмита вола одного у Гришка Соцкого вола корову и
три подтелки, у Прокопа два волы и корову, у Юска три коровы вола и подтелковъ три, у Кирила
два волы корову и подтелков два у Васка вола коров две и подтелков сем, у Сенка клячу вороную, у
Бориска шинкара в коморе збодни взято золотых чотыри в том же селе Рутвянце взяли сокир мужицких
триста, сермяг пятсот, Кожуховъ двесте семдесят садел трыдцат коз и ωвецъ сто, кур и гусей забили
полтораста,
И такъ тые всh быдла конh и маетности мужицкие, забравши ωдны которых догнат не могли
стинали, другие зас в поблизших селах безценне меновите ωвцы бараны козы по грошей три албо чтыри
иншие зас быдла и конh за што которий моглъ продавали, част булшую до маетности принцыпала пана
Ωлизара то ест до Коростешева Городска и инших зас на ...ωные веспол зыншими маетностями ихъ
добрами хлопъскими
Так же и з слугою его мл: ωтца метрополиты шляхтичом добрим паном Василем Яхамовичом,
которой той наяздъ ωдпрасивши на дороге доброволной с трибуналу [Л]юбелского прошлого до Киева
з справами диспозициями важными н[а д]обра митрополии служачими испнзи едучого улапили
принципалом ωддали которому яко шляхтичови ω его деспектъ и везене салву до чиненя ωсобливое
протестации заховуетсе, зоставивши теды протестуючий его мл ωтцу метрополитови и капитуле его
мл: волное чинене
Абовем подданые вышейменованых в селах мешкаючие тым наездом будучи престрашоны
поуходивши в лесы и до тых час до села и убогих халупъ своих навернутсе не смеют за чим которий
з них забитый або раненый ест ведатсе не может, иншое ширшое протестации такъ ω тот наездъ яко
теж ω забране при пойманым слуге справ и пнзей и теперешнее протестации была ли бы чого потреба
по праву а ωферуючи его мл ωтца метрополити и капитули его мл: же ихъ мл: ω то с принципалами и
комъпринципалами правне чинит и тое жалобы свое реляциею вознего съперти не занехают на тот
час просил абы тая теперешная протестация до книг нинешних принята и записана была што ωтры[мал
с ко]торых и сес выпис под печатю кгродскою киевскою ест выдан
[Писан у Кие]ве
Печатка ... //
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 604, арк. 1-2.
№ 111
Лист єпископа Рафаїла Корсака до кардинала Інголі, у якому, між іншим, ідеться про смерть
15 квітня 1632 р. колишнього настоятеля уніатського монастиря при Софійському соборі у м. Києві
о. Олександра (Шкодлицького). Згадуються події десятилітньої давності, коли він разом з іншими
ченцями-василіанами був ув’язнений козаками за належність до унії, а також його подальша діяльність
як настоятеля василіанського монастиря у Мінську.
Варшава, року 1632, липня 5.
Текст у виданні:
MUH. — Vol. IХ–Х. — Romae, 1971. — P. 886-891. Мова латинська.
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№ 112
Лист королевича Владислава IV про визнання в Речі Посполитій православної єрархії. В документі
зазначається, що собор св. Софії у Києві разом з його маєтностями та підданими має бути переданий
православному митрополитові. Видубецький монастир під Києвом до кінця життя уніатського
митрополита лишатиметься під юрисдикцією уніатів.
Варшава, року 1632, листопада 1.
Текст у виданні:
MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 145-149. Мова польська.
№ 113
Інформація митрополита Йосифа Рутського єпископу Рафаїлу Корсаку, який відправляється до
Риму, про ситуацію, що склалася навколо Уніатської Церкви по смерті короля Сигізмунда ІІІ. У пункті
№ 2 зазначається про рішення передати православним кафедральний собор св. Софії у Києві. Пункт
№ 7 передбачає обмін Видубецького монастиря під Києвом на православний монастир у Гродні.
Краків, року 1633, березня 16.
Текст у виданні:
AOSBM. EM. — Vol. XI. — Romae, 1974. — P. 17-23. Мова латинська.
№ 114
Протестація п. Станіслава Корсака у справі про захоплення православним митрополитом св.
Петром Могилою собору св. Софії у Києві. За його версією, митрополит зібравши 50-600 озброєних
людей, прибув 12 липня 1633 р. до Софійської слободи у Верхньому Києві та вимагав у дружини
митрополичого намісника Мартина Корсака Олександри Чарковської ключі від храму. Отримавши
відмову, люди православного митрополита відбили замки з дверей та зайняли собор. При цьому було
побито челядника Чарковської Миколая Іваницького. Того ж дня було схоплено двох війтів митрополичих
поселень – одного зі «слободи», другого – з «местечка з слобожаны при светой Софии». Наступного
дня (13 липня) під тиском св. Петра Могили була змушена покинути своє помешкання в Софійській
слободі родина митрополичого намісника в Києві Мартина Корсака. 17 липня було захоплено три
останні уніатські церкви в Києві — св. Миколая (Десятинна), св. Симеона та св. Василія.
Київ, року 1633, липня 18.
Текст у виданні:
Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — Т. 1. — К., 1883. — С. 530-535.
Мова староукраїнська.
№ 115
Свідчення возних у справі про передачу православному митрополиту св. Петру Могилі собору
св. Софії у Києві. Зазначається, що митрополит на підставі рішення Сейму мав законне право зайняти
згаданий собор, при передачі якого вони, возні, були присутні. За їхніми словами Софійський собор стояв
порожній і напівзруйнований, у той час як митрополичий двір, що ним невідомо за яким правом володів
Мартин Корсак, перебував у доброму стані. Про передачу православним трьох інших церков (Десятинної,
св. Симеона та св. Василія) а також про факти насильства над уніатами не згадується.
Київ, року 1633, липня 23.
Текст у виданні:
Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — Т. 1. — К., 1883. — С. 536-538.
Мова староукраїнська.
№ 116
Позов до суду православному митрополитові св. Петру Могилі за скаргою уніатського
митрополита Йосифа Рутського у справі про захоплення ним собору Св. Софії та трьох уніатських
церков у Києві.
Київ, року 1633, жовтня 11.
Текст у виданні:
Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — Т. 1. — К., 1883. — С. 540-546.
Мова староукраїнська.
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№ 117
Лист митрополита Йосифа Рутського про викуп церковного маєтку Багринів під Києвом та
передання його в держання п. Іванові Гаєвському.
Рута, року 1634, квітня 26.
Мы Іосифъ Вεліяминъ Руцкій архіεппъ митрополита Кіεвскій и всεи Россіи и з капитулою
нашεю которіи тут подписалися чинимъ вhдомо тимъ листомъ нашимъ ижъ которε добра наши до
митрополіи Кіεвской здавна налεжачіε в воεводствh Кіεвскомъ фолварокъ названій Багрhновъ
над рhкою Днhпромъ лεжачій которій былъ пущεнъ од антεцεссора нашεго стой памяти нεбощика
Михаила Рагози митрополити Кіεвского нhякомусъ Мацεвичови в пhвной сумъ пhнязεй в сорокахъ
копахъ грошεй литовскихъ на що подтвεрждεніε од короля εго млсти на утвεрждεніε тои суми
зашла од которого Мацεвича правомъ заставнимъ досталъ былъ мεщанинъ кіεвскій панъ Іванъ
Хhлкεвич бывший воитъ кіεвскій и до тыхъ мястъ вдεржаню εго потомковъ и посεссоровъ было и
εсть взявши мытεди вhдомость о тимъ ижъ тіε потомковε εго за нεдозоромъ своимъ Цεркви Божεй
тимъ кгрунтомъ вεликую шкоду чинятъ постεрεгаючи абы до болшого знищεня той фолварокъ нε
пришолъ за прошεніεмъ благороднаго пана Івана Гаεвского которійся обhщалъ до всякой услуги
и зичливости Цεркви Божой и намъ быти тεди тимъ листомъ нашимъ позволяεмъ оному той
фолварокъ намъ вишмεнованній Багрhновъ потомкомъ нεбощика Івана Хhлкεвича тую сумму копъ
сорокъ одложити а по одданію сумми таковимъ жε правомъ якоε служило Мацεвичолви а потомъ
Мhлкεвичови тримать и спокойнε уживат мhεтъ.
На що даεмъ той листъ нашъ з пεчатію нашεю капhтулною и з подписомъ рукъ нашихъ
Дhялося в Руцh року Божого 1634 дня 26 априля.
Іосиф Вεляминъ Руцкій митрополит Кіεвскій Галицкій и всεя Россіи
Отцъ Гεрманъ Гостиловскій законникъ закону с Василия
Петр Зεнкович іεродіяконъ
Аврамий Гриневицкій свщεнникъ рукою власною
Мhсцε пεчати
митрополитанской
ІР НБУВ, ф. ІІ, № 6569, арк. 341.
№ 118
Лист київської міщанки Феодори Євсевичівни про передачу посесійних прав на маєток Видубецького
монастиря Багринів п. Івану Гаєвському.
Київ, року 1634, червня 27.
Я Феодора Мартинова Σвсεвичова мhщанка кіεская малжонка нhкгда зεшлого з того
свhта нεбожчика Івана Σвсεвича войта кіεвского чиню явно и визнаваю тимъ моимъ листомъ
доброволнимъ влhвковнимъ записомъ моимъ кому бы о томъ вhдати налεжало тεпεръ и на потомъ
завшε ижъ щосмо сполнε и εдностайнε звыш мεнованимъ малжонкомъ моимъ набулисмо були
правомъ вливковимъ способомъ зоставнимъ на записъ вливковій намъ вишмεнованимъ особомъ
даній от урожоного пана Валεріана Хрушлhнского на суму золотихъ сто полскихъ монεти и
лhчби полской в котрой то сумh вишъмεнованій панъ Валεріанъ Хрушлинскій трималъ кгрунт
цεрковній до стого Михаила Видубицкого налεжачій в воεводствh Кіεвскомъ будучи нεдалεко
мhста Кіεва названій Багрhновъ за рhкою Либεдю од зεшлого нhкогда з того свhта с той памяти
в Богу вεлεбного Михаила Рагози мεтрополита Кіεвского антεцεссора тεразнhишого мεтрополита
Кіεвского εго млсти отца Іосифа Вεниямина Рутского
Тεди я вышмεнована особа с потомками своими а синами моими то εсть Іваномъ и Филатіεмъ
Σвсεвhчами вишмεнованоε сεлищε Багриновъ такъ за тимъ листомъ моимъ вливковимъ записомъ
якъ заправомъ намъ данимъ од вышмεнованого пна Хрушлинского урожоному εго млсти пану
Іванови Гаεвскому и потомкамъ εго млсти той кгрунтъ сεлищε Багрhновъ в той сумh вишмεнованой
якомъ сама тримала в посεссіи своεй ажъ до тыхъ часовъ спокойнε зо всhми пожитками до того

386

сεлища налεжачими на εго млсти пана Гаεвского тимъ записомъ моимъ вливковимъ вливаю и з
того ся права вырhкаю вhчними часи, и тоε право котороε натой кгрунтъ служитъ до рукъ εго
млсти пану Гаεвскому оддаламъ и на томъ дала той мой листъ вливковій записъ такъ имεнεмъ
своимъ якъ имεнεмъ и синовъ моихъ вышъ мεнованихъ з пεчатми и подписами рукъ людεй
зацнихъ на томъ записh моεмъ вливковомъ нижεй подписаних
Писанъ в Кіεвh дня кз іюня року бжого тисяча шεстъ сотъ тридεсят чεтрεртого.
Мhсцε пεчати Мhсцε пεчати
Мhсцε пεчати Мhсцε пεчати
Імεнεмъ панhй Фεодори Мартиновни Івановой Σвсεвичовой войтовой кіεвской и за εм прозбою
подписуεтся Іванъ з Доборска Стривязкій
Устнε прошоній пεчатаръ Михаилъ Σзεрскый рукою
Устнε прошоній до подпису того квhту пεчатаръ Алεксандεръ Завадовский
Устнε прошоній пεчатаръ дотого вливку Іεронимъ Холоницкий ... //
ІР НБУВ, ф. ІІ, № 6571, арк. 345.
№ 119
Лист митрополита Йосифа Рутського до єпископа Рафаїла Корсака з повідомленням серед іншого
про великі матеріальні втрати, яких зазнала останнім часом Уніатська Церква. Згадуються, зокрема,
втрати на Київщині: собор св. Софії разом із Верхнім Києвом, а також Видубецький монастир з його
маєтностями. Згадуються деякі села на Київщині, які продовжують поки-що лишатися у володінні
уніатської митрополії.
Варшава, року 1635, березня 18.
Текст у виданні:
MUH. — Vol. XI. — Romae, 1974. — P. 130-133. Мова латинська.
№ 120
Протестація представника уніатського митрополита в Києві Станіслава Корсака з приводу
насильницьких дій православного митрополита св. Петра Могили, який 10 березня 1636 р. разом зі
своєю капітулою та слугами вчинив напад на церкву св. Миколая (Десятинну) у Верхньому Києві. У
результаті нападу церква була зруйнована, пограбована та прилучена до володінь православної
митрополії. Захоплене в цьому храмі майно С. Корсак оцінив у 100 тис. злотих.
Київ, року 1636, березня 29.
Текст у виданні:
ЧИОНЛ. — Кн.5. — К.,1891. — С. 223-224. Мова староукраїнська.
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Додаток № 1

Уніатські церкви, монастирі та духовенство Волині
1596–1648 рр.
Володимирський повіт.

Володимир
1) Успенський кафедральний собор
Іпатій Потій 1596–†1613(єпископ Володимиро-Берестейський, з 1599 — митрополит Київський)
Іоаким Мораховський 1613–†1631 (єпископ Володимиро-Берестейський)
Йосиф Рутський 1631 (митрополит Київський, адміністратор Володимиро-Берестейської єпахії) † 1637
Йосиф Баковецький 1632–†1655 (єпископ Володимиро-Берестейський)
Бенедикт Баковецький (чернець-василіанин, архідиякон) †1658
MUH. — Мol. IX–X. — Romae, 1971. — Р. 851.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 84, арк. 17-18, 78зв.-79, 195зв.-196 зв., 303-304зв.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 34, арк. 903.-904зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 73, арк. 69зв., 216зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 74, арк. 350.

Захарій (паламар) 1632.

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 67, арк. 656.
Іван-Леонтій Шепелевич (диякон та капітульний писар) 1611
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 20, арк. 276зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 43, арк. 264
Івановський-Лозовський Мануїл (пресвітер) 1599
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 12, арк. 294зв.
Мелешко Федір (диякон при кафедральному соборі, бакалавр та ректор володимирської школи) 1616 – 16251
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883 — С.  446-467.
AOSBM. LE. — Romae, 1973. — Vol.  II. — P.  305, 316.
MUH. — Romae, 1971. — Vol.  IX–X. — P.  418, 563, 573, 577-578, 588-590, 598, 793-795, 810, 857858, 872-874.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 28, арк. 885-886зв.
Іван-Тимофій Симанович (архідиякон, згодом — капітульний писар) 1625–1641
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 28, арк. 1045зв.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 34, арк. 1104-1105зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 60, арк. 69.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 68, арк. 552зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 69, арк. 1035зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр72, арк. 320зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 73, арк. 69зв., 216зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 74, арк. 350.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 76, арк. 150зв.
Прокопій Хмелевський (схоластик, ректор володимирських шкіл) 1634–1639
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 34, арк. 1007-1008зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 69, арк. 1035зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 72, арк. 320зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 73, арк. 69зв., 216зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 74, арк. 960зв.
Роман 1611
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 43, арк. 264.
Федір Дубницький (еклесіарх) 1638–1644
1

1626 року Федір Мелешко був висвячений на єпископа Холмського, але в день хіротонії він помер.
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ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 73, арк. 69зв., 216зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 74, арк. 69зв., 291, 945.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 76, арк. 150зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 79, арк. 270 зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 80, арк. 146-150 зв.
Гроновський Павло (магістр школи при Успенському соборі) 1646–1647
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 40, арк. 145зв.-146зв., 430-431.
Атанасій Фурс (пресвітер, згодом магістр школи при Успенському соборі та намісник Володимирської
єпископії) 1640–1647
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 83, арк. 82-83.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 84, арк. 524-525.
2) Монастир в єпископському замку при Успенському кафедральному соборі м.
Володимира
Настоятель та братія не встановлені.1638.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 73, арк. 916.
3) Церква св. Онуфрія (незаселений монастир)
Феодосій Гостиловський (пресвітер) 1631-1637.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 266-268зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 67, арк. 877;987-989зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 68, арк. 552зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 69, арк. 1035зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 72, арк. 320зв.
4) Монастир Св. Спаса (Спасопреображенський)
Пахомій Оранський номінат на архімандрию Жидичинську (ігумен). Жовтень-листопад1633
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 69, арк. 34зв.-36зв.
Євгеній Кам’янецький (чернець). Жовтень-листопад 1633
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 69, арк. 34зв.-36зв.
В інший час монастир не був заселений ченцями. Виконував функції парафіальної церкви.
Іван Вербицький 1599-1617 (пресвітер, архідиякон, 1608-1609 протопоп володимирський)
АЮЗР. — Ч. 1. — Т.VI — К., 1883. — С. 390.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 12, арк. 294зв.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 14, арк. 233зв.-234.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 18, арк. 168-169.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 19, арк. 341зв.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 24, арк. 397-399зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 34, арк. 392-396зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 42, арк. 577зв.-578.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 49, арк. 437-438; 440-441;596зв.-597зв.; 798зв.-801.
Микита (священик) 1600
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 33, арк. 25.
Василь Давидович (дяк) 1600
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 33, арк. 27зв.
Настоятель та духовенство не встановлені 1628
Zródla dziejowe. — T. V. — Warszawa, 1877. — S. 150.
5) Церква св. Михайла (незаселений монастир)
Федір Темлякович 1617 (пресвітер)
АВАК. — Вильна, 1893. — Т. ХХ. — С. 247-248.
Яків Залузький 1621 (священик)
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 489-490.
Федір 1621(вікарій)
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 489-490.
6) Церква св. Івана Залтоустого
Мануїл (архідиякон) 1600
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 13, арк. 167зв., 188зв.

389

Григорій Лозовицький (священик, одночасно — протопоп володимирський) 1610–1639
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 390-391.
Торгівля на Україні XIV – сер. XVII ст. — К., 1990. — С. 306-308.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 19, арк. 341зв.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 20, арк. 276зв.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 26, арк. 271-276.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 28, арк. 1045зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 43, арк. 178.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 47, арк. 979зв., 987.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 60, арк. 69.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 68, арк. 552зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 69, арк. 1035зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 72, арк. 320зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 73, арк. 69зв., 216зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 74, арк. 69зв., 290зв., 661.
ЦДІАК України, ф. 2070, оп. 1, спр. 102, арк. 29зв., 33зв.
ЦДІАК України, ф. 2070, оп. 1, спр. 102, арк. 29зв., 33зв.
РДІА. Спб., ф. 823., оп. 1, спр. 324.
Максим (піп) 1615
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр47, арк. 360зв.-361.
Євстафій (Остафій) Жукович зг. 1616-1647 (пресвітер)
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр47, арк. 987зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 67, арк. 877.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 68, арк. 552зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 69, арк. 1035зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 72, арк. 320зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 74, арк. 921.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 77, арк. 920зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 83, арк. 138зв., 400.
7) Церква св. Іллі
До переходу в унію (не пізніше 1606 ) при церкві існував православний монастир
Іван Вербицький 1606
ЦДІАК України, ф. 27. оп. 1,-Спр16, арк. 437.
Настоятель та духовенство не встановлені 1608
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 386-388.
Андрій Гостиловський (пресвітер) 1637
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 72, арк. 320зв.
Костянтин Євлович. (еклесіарх) 1639-1648
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 74, арк. 291.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 76.арк. 150зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 77, арк. 447–447зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 80, арк. 146-150.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 83, арк. 400.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 84, арк. 563зв.-573зв.; 664-671.
8) Церква св. Миколая
Полікарп 1597
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 73, арк. 623-624.
Атанасій 1604–1617
Площанский В.М. Прошлое Холмской Руси. — Вильна, 1899. — Т. 1. — С. 264.
АЮЗР — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 431.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 23, арк. 316зв.-317.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 49, арк. 596зв.-597зв., 798зв.-801.
Василій Прокопович (священик) 1632–1634
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 67, арк. 877.
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ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 68, арк. 552зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 69, арк. 1035зв.
Гордій Богданович (священик)1636
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 34, арк. 1023-1024.
Гордій Михилевич 1638–1647
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 72, арк. 320зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 73, арк. 1598-1599зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 74, арк. 291.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 77, арк. 920зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 83, арк. 400.
9) Введенська церква
Настоятелі та духовенство не встановлені 1597
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 73, арк. 623-624.
Олексій, зг. 1610
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 19, арк. 341зв.
Богдан Залузький 1611–1634
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 430-433.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 20, арк. 310зв.-311.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 25, арк. 162-166.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 26, арк. 271-276.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 28, арк. 1045зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 47, арк. 979зв., 987.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 49, арк. 448зв.-449зв.; 596зв.-597зв.;798зв.-801.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 60, арк. 69.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 58-59зв.;357-358.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 67, арк. 515; 877.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 68, арк. 552зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 69, арк. 1035зв.
ЦДІАК України, ф. 2070, оп. 1, спр. 102, арк. 29зв., 33зв.
10) Церква св. Прокопія
Дмитро 1597–1617 (1597–1602 — протопоп володимирський).
Теодорович Н.И. Город Владимир Волынской губернии. — Почаев, 1893. — С. 144.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 13, арк. , 167зв., 188зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 34, арк. 332-333зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 47, арк. 99зв.-100.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 49, арк. 596зв.-597.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 73, арк. 623-624.
Іван Русовецький (пресвітер) 1631–1648
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 266-628зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 67, арк. 877.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 68, арк. 552зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 69, арк. 1035зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 72, арк. 320зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 74, арк. 291.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 80, арк. 146-150зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 83, арк. 138зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 84, арк. 191-193; 304зв.-306зв.
11) Церква XII Апостолів
Іван Потапович (дяк) 1607 (гіпотетично)
АЮЗР. — Ч. VIII. — T. III. — K., 1909. — C. 524-525.
Роман (священик) 1610–1617
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 430-433.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 19, арк. 341зв.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 20, арк. 276зв.

391

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 47, арк. 987.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 49, арк. 449;596;
Филип Іляшевич (пресвітер) помер не пізніше 1631
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 517-527.
Василій Романович Завальський (священик) 1632–1635
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 67, арк. 877
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 68, арк. 552зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 69, арк. 1035зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 70, арк. 958.
Миколай Скибич (пресвітер) 1637–1647 (1647 р. — протопоп володимирський)
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 72, арк. 320зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 76, арк. 150зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 77, арк. 657зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 83, арк. 138зв.
Миколай Слюбич (пресвітер) 1639.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 74, арк. 291.
Матвій Слюбич (пресвітер) 1645
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 80, арк. 146-150зв.
Мартиян Городиський (пресвітер) 1647
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 83, арк. 293зв.-294зв.
12) П’ятницька церква
Михайло Самсацький (священик) 1604–1620
АЮЗР. — Ч. VIII. — T. III. — K., 1909. — C. 566-569.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 19, арк. 442-443зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 36, арк. 670-670зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 47, арк. 160зв.-161, 344зв.-346зв.
Сак Онискевич (дяк) 1620.
АЮЗР. — Ч. VIII. — T. III. — K., 1909. — C. 566-569.
Не пізніше 1642 року передана православним.
13) Церква св. Федора.
Настоятель та духовенство невстановлені 1628
Zródla dziejowe. — T. V. — Warszawa, 1877. — S. 146.
Гаврило (священик) 1633
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 68, арк. 552зв.
Біскупичі
14) Церква Бориса і Гліба.
Григорій (священик), зг. 1613–1616
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 432.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 47, арк. 800-800зв., 810-811.
Бутятичі
15) Церква св. Миколая
Никифор (священик) 1631
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 266-628зв.
Вербне
16) Церква N
Настоятелі та духовенство не встановлені 1644
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 79, арк. 1577зв.
Городище
17) Пречистенська церква
Кузьма Городиський-Жаба (священик) 1623 – 1624
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 28, арк. 222-222зв.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 34, арк. 54зв.-55зв.
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Григорій (Кузьмович) Городиський-Жаба (священик Пречистенський у Городищі, протопоп ковельський)
1624–1647
Торгівля на Україні XIV – сер. XVII. — К., 1990. — С. 306-308.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 34, арк. 54зв.-55Зв
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 69, арк. 460зв.-461.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 76, арк. 150зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 83, арк. 30, 151-152.
Зимне
18) Святогорський монастир (гіпотетично).
Настоятель на братія не встановлені. До 1624 р.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 536-540.
Ковель (протопопія)
19) Церква N
Себаст’ян Василевич (пресвітер) 1624
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 34, арк. 55зв.
Григорій Городиський-Жаба (протопоп) 1634–1647
Торгівля на Україні XIV – сер. XVII. — К., 1990. — С. 306-308.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 69, арк. 460зв.-461.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 76.арк. 150зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 83, арк. 30, 151-152.
Колпитов
20) Церква св. Миколая
Іван (священик) 1615
АЮЗР. — Ч. VIII. — T. III. — K., 1909. — C. 542.
Купечів
21) Церква Різдва Богородиці1
Леонтій 1601
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 14, арк. 226зв.
22) Церква Св. Спаса
Яків (священик) 1613
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 430-433.
Михайло Залузький (священик) 1631– 1641
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 1085зв.-1086.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 76, арк. 150зв.
Литовиж
23) Монастир св. Миколая
Настоятелі та ченці не встановлені 1604
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 36, арк. 663-664; 670-670зв.
Микуличі
24) Церква N
Настоятелі та духовенство не встановлені 1631
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 1497.
Питання про локалізацію церкви Різдва Богородиці не можна поки-що вважати остаточно вирішеним. У
тестаменті пана Михайла Груя від 1601 р. згадується, що названа церква знаходиться в селі Купечів. Оскільки
тестамент було вписано до актових книг володимирського земського суду, видається найвірогіднішим, що саме у
Володимирсьому повіті знаходилося це село. На сьогодні відоме лише одне село Купечів, яке локалізовано в межах
згаданого повіту, входило до Озерянського ключа і було власністю Володимирської єпархії. Однак, достеменно відомо,
що 1613 р. в єпископському маєтку Купечів була церква з іншою назвою — Св. Спаса. Пояснити цю невідповідність
можна двома версіями: 1) йдеться про різні маєтки з однаковою назвою; 2) у селі Купечів була не одна, а дві церкви.
Автор схиляється до другої версії.
1
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Овлочим
25) Церква N
Настоятелі та духовенство не встановлені 1626
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 63. арк. 1272зв.-1274зв.
Озеряни
26) Церква N
Герасим Устиновський (священик) 1626
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 60, арк. 982.
Орани
27) Церква N
Настоятелі та духовенство не встановлені 1644
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 79, арк. 1470-1470зв.
Перкович
28) Церква N
Настоятель не встановлений кін. XVI–XVII ст.
АС. — Т. 1. — Вильна, 1867. — Док. 67. — С. 217-219.
Пузовичі
29) Рождественська церква
Костянтин Купчич (пресвітер) 1642
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 77, арк. 695-696зв.
Рокитниця
30) Церква N
Настоятелі та духовенство не встановлені 1631
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 1497зв.
Свинюхи
31) Церква N (гіпотетично)
Яцко (піп)
ЦДІАК України, ф. 28. оп. 1, спр111, арк. 677зв.-678.
Стрижів
32) Церква N
Ім’я священика невстановлене
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 36, арк. 489зв.-491.
Сушичне
33) Церква N
Настоятелі та духовенство не встановлен. 1631
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 1498.
Тишковичі
34) Церква N
Ієремія 1606
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 38, арк. 229зв.
Настоятелі та духовенство не встановлені 1631
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 1497зв.
Фалимичі
35) Церква N
Андрій 1604
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 36, арк. 184-185, 335зв.-336, 478зв.-480.
Хмелев
36) Церква N
Настоятелі та духовенство не встановлені 1637
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 72, арк. 155зв.
Яневичі
37) Церква Св. Спаса
Настоятелі та духовенство не встановлені 1606
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 16, арк. 421зв.

394

Луцький повіт
Луцьк
38) Кафедральний собор св. Івана Богослова
Кирило Терлецький (єпископ Луцько-Острозький) 1596–†1607
Євгеній Єло-Малинський (єпископ Луцько-Острозький) 1607–†1620
Ієремія Почаповський (єпископ Луцько-Острозький) 1620–†1637
Йосиф Баковецький (єпископ Володимиро-Берестейський, адміністратор Луцько-Острозької єпархії)
1637–1638
Харитон (соборний диякон) 1597
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 45, арк. 147.
Євтимій Ойтеневський (пресвітер) 1625
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 563-565.
Федір Намисловський (капелан Луцько-Острозького єпископа Ієремії Почаповського) Чернецьвасиліанин 1626–1637
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 206, арк. 174зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 60, арк. 22-23зв.
Ісая Ленкович (протопоп кафедри св. Івана Богослова) 1637
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 208, арк. 345, 351зв.-352зв.
Олексій Лишанський (крилошанин) 1637
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 206, арк. 174зв.
Остафій Ойтеневський (ієродиякон Луцької єпископії) 1619
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 111, арк. 236зв.
39) Успенський (Пречистенський) монастир (чоловічий)
Настоятель та ченці не встановлені 1598–1604
АЮЗР. — К., 1883. — Ч. 1. — Т. VI. — C. 346.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 54, арк. 16-16зв.
Діонісій (священик) 1605
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 74, арк. 581зв. – 583зв.
Старший монастиря єпископ Мегленський Йосиф (грек) 1613
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 94, арк. 746зв.-747, 788.
Ігумен Макарій Счанский (Созанський?) 1619
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 111, арк. 236зв.
Ігумен Макарій Созанський 1620–1630
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 122, арк. 275.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 173, арк. 463-464зв.
ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 108.
Ісая Іванович (священоінок) 1620
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 122, арк. 275.
Фома Головневич (священик) 1620
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 122, арк. 275.
1633 р. монастир було відібрано у з’єднаних і передано Луцькому православному єпископові Атанасію Пузині.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 201, арк. 118.
40) Пречистенський монастир (жіночий)
Настоятельниця та черниці не встановлені 1607
АС. — Вильна, 1867. — Т. І. — С. 232.
Раїна (черниця) 1630 (гіпотетично)
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 173, арк. 463зв.
41) Церква св. Михайла
Григорій 1597
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 12, арк. 345-348.
Кузьма 1605–1610
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 396-397.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 74, арк. 583зв.-585зв.
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Ієремія (священик) 1614–1619
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 99, арк. 574зв.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 110, арк. 348зв.-349.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 111, арк. 236зв.
ЦДІАК України, ф. 26, оп. 1, спр. 23, арк. 204зв.
Овдій 1621–1630
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 120, арк. 523.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 158, арк. 505-505зв.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 166, арк. 42.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 173, арк. 1136зв.
У вересні 1636 церкву захопили прибічники Луцького православного єпископа Атанасія Пузини.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 727-729.
42) Церква св. Миколая
Симеон (пресвітер) 1597–1610
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 396-397.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 45, арк. 147.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 74, арк. 577-579.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 36, арк. 20зв.-22зв.
Дем’ян (священик) 1614
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 99, арк. 574зв.
Потрикій (священик) 1618–1619.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 110, арк. 348зв.-349, 825-827.
ЦДІАК України, ф. 26, оп. 1, спр. 23, арк. 204зв.
Бл. 1624 р. церква була знищена пожежею.
ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 129, арк. 1-1зв.
43) Церква Св. Трійці
Стефан (пресвітер) 1605–1619
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 396-397.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 74, арк. 573-575.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 99, арк. 140зв.-142.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 111, арк. 236зв.
ЦДІАК України, ф. 26, оп. 1, спр. 23, арк. 204зв.
Лука (пресвітер) 1621
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 120, арк. 523.
Федір Пигилевський 1628–1637
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 158, арк. 505-505зв.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 166, арк. 42.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 208, арк. 345.
44) Церква св. Офанасія
Григорій 1597–1621 (протопоп 1614–1621)
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — C. 396-397.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 57, арк. 953зв.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 74, арк. 575-577.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 99, арк. 574.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 100, арк. 565.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 110, арк. 825-827.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 111, арк. 236зв.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 119, арк. 415.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 120, арк. 523.
ЦДІАК України, ф. 26, оп. 1, спр. 23, арк. 204зв.
Артемій Машевич-Гуляницький 1629–1637
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 166, арк. 42.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 173, арк. 1136зв., 1354.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 208, арк. 345.
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45) П’ятницька церква
Дмитро (пресвітер) 1597
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 12, арк. 345-348.
Михайло (священик) 1605
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 74, арк. 585зв. – 588.
Федір (пресвітер) 1610
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 396-397.
Василій (пресвітер) 1614–1621
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — C. 480,484-485.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 99, арк. 574зв.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 100, арк. 565
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 110, арк. 825-827
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 111, арк. 236зв.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 119, арк. 415
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 120, арк. 523
ЦДІАК України, ф. 26, оп. 1, спр. 23, арк. 204зв.
Іоан Титомир (Татомир) (священик) 1628–1630
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 158, арк. 505 – 505зв., 614
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 166, арк. 42, 452
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 173, арк. 1136зв.
У вересні 1636 церкву захопили прибічники Луцького православного єпископа Атанасія Пузини.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 727-729.
46) Покровська церква
Іван Гуляницький (пресвітер) 1597–†1624
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — C. 396-397.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 99, арк. 574.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 111, арк. 236зв.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 150, арк. 839зв.
Бл. 1624 р. церква була знищена пожежею. Священика Ісакія Вичинського було призначено формальним
настоятелем неіснуючого храму для управління його маєтками.
ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 129, арк. 1-1зв.
Ісакій Вичинський (священик, 1629-1630 – протопоп луцький) 1625–1630
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — C.  733-735.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 158, арк. 156зв.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 166, арк. 42, 452
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 173, арк. 175-178зв., 1354
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 60, арк. 22-23зв.
1637 р. православний Луцький єпископ Атанасій Пузина відбудував Покровську церкву попередньо
відібравши в уніатів землю на якій вона раніше стояла.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — C.  733-735.
47) Рождественська церква
Потрикій (священик) 1605
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 74, арк. 579-581.
Олексій (пресвітер) 1610
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 396-397.
Леонтій (священик) 1614
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 99, арк. 574зв.
Остафій (пресвітер) 1619–1621
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 111, арк. 236зв.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 120, арк. 523.
У вересні 1636 церкву захопили прибічники Луцького православного єпископа Атанасія Пузини.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 727-729.
48) Церква Чесного Хреста
Михайло (священик) 1598
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904. — C. 501.
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49) Церква св. Дмитра
Настоятель та духовенство не встановлені. На 1620 рік церква була захоплена православними. В
травні 1625 року церква св. Дмитра (на той час уніатська) була пограбована та запечатана пріором
Луцького домініканського монастиря о. Гіацинтом Любонським.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 480-482, 556-557.
50) Благовіщенська церква
Василій 1618
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 110, арк. 825-827.
51) Воскресенська церква
Харитон 1599
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 57, арк. 953зв.
52) Монастир св. Стефана (вірменський)
Стефан Деяголович 1634
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 191, арк. 641-642.
Водиради
53) Церква N
Настоятель не встановлений 1599
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 257.
Головчиці
54) Церква N
Настоятель не встановлений бл. 1630 (гіпотетично)
Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в пер. пол. XVII ст. — К., 1931. — С. 35
(прим).
Голубне
55) Церква N
Настоятель не встановлений. 1620 року церква згоріла.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 112, арк. 896зв.-898.
Городок
56) Церква N
Настоятель не встановлений 1626
АЮЗР. — Ч. VI. — T. I. — K., 1876. — C. 462-465.
Губін
57) Церква N
Настоятель не встановлений 1618–1629
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 111, арк. 241.
Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в пер. пол. XVII ст. — К., 1931. — С. 30
(прим).
Дермань
58) Монастир Св. Трійці.
Мелетій Смотрицький (архімандрит) 1627–†1633
Голубев С. Києвский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — Т. 1. — К., 1883. — С. 317-322.
КЄВ. — 1877. — № 3. — С. 62-70.
MUH. — Romae, 1964. — Vol. I. — P. 13-14.
MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 29-30, 34-49, 128-130, 181-186.
MUH. — Vol. XI. — Romae, 1974. — P. 595-597.
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 53, арк. 1-1зв.
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 145, арк. 1-1зв.
Іван Дубович (настоятель) 1634–†1646.
MUH. — Romae, 1964. — Vol. I. — P.  359-361, 382-383, 385.
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 8, арк. 4-7зв.
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ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 30, арк. 1зв.
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 67, арк. 1зв.
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 103, арк. 7зв.-8.
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 119, арк. 1-2зв.
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 121, арк. 1-1зв.
Ісая Радовицький (диякон) зг. 1631
AOSBM. LE. — Romae, 1972. — Vol. I. — P. 225.
N. Іванович (чернець) зг. 1634
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 103, арк. 8.
Іпатій Радиєвич (ієромонах) зг. 1634
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 103, арк. 7-8.
Микоян Теодорович (ієромонах) зг. 1634
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 103, арк. 7-8.
Лаврентій Нозелковський (ієромонах та економ) зг. 1634–1641.
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 103, арк. 7-8.
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 121, арк. 1-1зв.
Ієремія Смотрицький (архідиякон) зг. 1634–1637
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 53, арк. 2-3, спр. 103, арк. 7-8.
Ісая Бадевич (ієромонах) зг. 1637
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 53, арк. 2-3.
Митрофан (Смотрицький?) (еклезіарх) зг. 1637
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 53, арк. 2-3.
Рафаїл (ієромонах та економ) зг. 1637
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 53, арк. 2-3.
Ісая Радиєвич (ієромонах) зг. 1641
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 121, арк. 1-1зв.
Стефан Негребецький (чернець-василіанин) зг. 1641
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 121, арк. 1-1зв.
Атанасій Кулемчицький (чернець-василіанин) зг. 1643
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 8, арк. 4-7зв.
Серафим Бельський (намісник монастиря) зг. 1643–1647
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 8, арк. 4-7зв.; спр. 188, арк. 7.
Герасим Куницький (чернець-василіанин) зг. 1647
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 188, арк. 7.
N.Савицький (намісник монастиря) зг. 1647
Селянський рух на Україні. — К., 1993. — С. 335.
Лаврентій Коселів (†1649р)
Біографічна довідка латинською мовою:
//Записки ЧСВВ. — Жовква, 1925. — Т. 1. — Вип. 2-3. — С. 288-289.
59) Церква N (парафіальна)
Василій 1634
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 103, арк. 7зв.-8.
Дідичі
60) Церква N
Гаврило Савицький (протопоп) 1598
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904. — С. 501.
Дорогобуж
61) Успенський (Пречистенський) монастир
Геласій Русовський (архімандрит) 1619–1620
АЮЗР. — Ч. VIII. — T. III. — K., 1909. — C. 559-560.
ЦДІАК України, ф. 25. оп. 1, спр. 116, арк. 558-558зв., 691-691зв.
ЦДІАК України, ф. 25. оп. 1, спр. 117, арк. 1191зв.-1192;
Ієремія Лисятицький (архімандрит) 1621–1629
АЮЗР. — Ч. І. — Т. VI. — K., 1883. — C. 524-525.
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ЦДІАК України, ф. 21, оп. 1, спр. 73, арк. 24-27зв.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 158, арк. 174зв.-176зв., 190-190зв., 411-413зв.
AGAD Warszawa. Archiwum Zamoyskich, sygn. 733, k. 79.
Никифор Заровський (архімандрит) 1629–1631
AGAD Warszawa. Archiwum Zamoyskich, sygn. 733, k. 80.
AGAD Warszawa. Archiwum Zamoyskich, sygn. 753, k. 68-68w.
Дубищі
62) «Спаський монастирок»
Макарій Созанський (ігумен луцький та дубиський) 1620
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 119, арк. 413зв.-414.
Настоятель та духовенство не встановлені 1628
Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в пер. пол. XVII ст. — К., 1931. — С. 32.
Дубно
63) Монастир Св. Спаса1
Касіан Сакович (архімандрит) 1628/29–1639
Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. — Кн. 5. — К., 1891. — С. 225-226.
АЮЗР. — К., 1883. — Ч. 1. — Т. VI. — C. 729-731.
MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 275.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 188, арк. 436-439.
Прокопій Хмелевський (архімандрит) 1639
Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. — Кн.5. — К., 1891. — С. 225-226.
Стефан Саннік (чернець) 1633
Теодорович Н. Историко-статистическое описание церквей и приходов волынской епархии. —
Почаев, 1890. — Т. 2. — С. 867-868.
Зозулинський (чернець) 1633
Теодорович Н. Историко-статистическое описание церквей и приходов волынской епархии. —
Почаев,1890. — Т. 2. — С. 867-868.
Панас (чернець) 1636 р.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — C. 729-731.
64) Монастир Чесного Хреста
Герасим Кониський (ігумен) 1636
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 201, арк. 776.
Генадій Жуховський (ігумен) 1639
Теодорович Н. Историко-статистическое описание церквей и приходов волынской епархии. —
Почаев, 1890. — Т. 2. — С. 867-868.
ЦДІАК України, ф. 21, оп. 1, спр. 119, арк. 2зв.-3.
65) Воскресенський монастир (жіночий)
Знаходився в околицях Дубна недалеко від с. Підбірче.
Настоятелька та черниці не встановлені 30–40 рр. XVII ст.
Теодорович Н. Историко-статистическое описание церквей и приходов волынской епархии. —
Почаев, 1890. — Т. 2. — С. 867-868.
Sophia Senyk. Women’s Monasteries in Ukraine and Belorussia to the period of suppressions. — Roma,
1983. — P. 19-20.
Мав статус архімандриї, до складу якої входили два інші дубенські монастирі — Чесного Хреста та
Воскресенський. Дубенська архімандрия приступила до унії за спиянням князя Олександра Заславського у 1628–
1629 рр. Першим настоятелем-уніатом монастиря Св. Спаса (і одночасно архімандритом дубенським) був Касіан
Сакович. 1633 р. православні солдати місцевого гарнізону вчинили напад на монастир. В результаті ченці Саннік
та Зозулинський зазнали тяжких поранень. Ймовірно, саме в цьому монастирі 1636 р. перебував в ув’язненні
православний чернець Бенедикт Гриневицький якого архімандрит Касіан Сакович намагався схилити до унії.
Зусиллями архімандрита Касіана Саковича та його наступника Прокопія Хмелевського обитель було відбудовано і
зведено нову муровану монастирську церкву. Напередодні Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
в дубенській архімандриї проживало 10 ченців.
1
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66) Церква Св. Трійці
Приписана до Кулемчицького василіанського монастиря на Холмщині
Настоятель та духовенство не встановлені 1629
APL. Chelmski Konsystorz Grecko-Katolicki 1629–1875, sygn. 827, k. 751.
Семен Браткович 1636–1637
Площанский В.М. Прошлое Холмской Руси. — Т. 2. — Вильна, 1901. — С. 29.
Жабче
67) Церква N
Настоятель не встановлений 1618–1619
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 111, арк. 237.
Жидичин
68) Монастир св. Миколая
Никодим Шибинський (архімандрит) 1621–1625
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 495-497, 565-570, 578-579.
ЦДІАК України, ф. 2071, оп. 1, спр. 3, арк. 4-4зв.
ЦДІАК України, ф. 2071, оп. 1, спр. 13, арк. 13-14зв.;
Ієремія Почаповський єпископ Луцько-Острозький (адміністратор) 1626
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 578-579.
Йосиф Баковецький (архімандрит) 1626–1632
ЦДІАК України, ф. 2071, оп. 1, спр. 1, арк. 18-19.
ЦДІАК України, ф. 21, оп. 1, спр. 81, арк. 319-319зв., 413зв.-414.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 172, арк. 56зв.-57зв.
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 602, арк. 1-2.
Пахомій Оранський (титулярний архімандрит) 1633–1637
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 602, арк. 1-2.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 185, арк. 253зв.-254зв.
ІР НБУВ, ф. 160, спр. 781, арк. 1.
Рафаїл Корсак (митрополит Київський, архімандрит жидичинський) 1638–1640
MUH. — Romae, 1964. — Vol.  I. — P. 248-249.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 210, арк. 602-602зв.
ЦДІАК України, ф. 2071, оп. 1, спр. 257, арк. 1-2.
AGAD (Warszawa), Arhiwum Zamoyskich, sygn. 424, k. 53-54.
Антоній Селява (митрополит Київський, архімандрит жидичинський) 1641–1643
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 225, арк. 14-15.
ЦДІАК України, ф. 2071, оп. 1, спр. 2, арк. 8-9зв.
ЦДІАК України, ф. 2071, оп. 1, спр. 3, арк. 9-14.
ЦДІАК України, ф. 2071, оп. 1, спр. 258, арк. 1-2.
Никифор Лосовський (титулярний єпископ Вітебський, архімандрит лещинський (пінський) з осідком у
Жидичинському монастирі 1641, архімандрит жидичинський 1643–†1649.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 740-742.
MUH. — Romae, 1964. — Vol. I. — P. 398-400.
Ісая Берецький (намісник Жидичинського монастиря) 1639
AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 964, k. 1-2.
Василій Миленський (ієромонах) 1621
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 501.
Діонісій (ієромонах) 1621
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 501.
Ісакій Вичинський (ієромонах) 1621–1625
АЮЗР — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 504.
АЮЗР — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 568-570.
Олексій Лашенський (диякон, член жидичинської капітули) 1625–1628
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 568.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 158, арк. 350, 725зв.
Симеон Волчкович (священик, член жидичинської капітули) 1628–1630
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ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 158, арк. 350, 725зв.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 173, арк. 1231.
Андрій Злотий (Злоцький) (чернець) 1629-1630
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 166, арк. 25
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 173, арк. 1136зв.
Порфирій Піринський (законник, намісник луцький) 1630
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 173, арк. 558-558зв.
Лаврентій Смольницький (чернець) 1630
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 173, арк. 1231.
ЦДІАК України, ф. 2071, оп. 1, спр. 253, арк. 1.
Лука Гонкевич (диякон) 1630
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 173, арк. 1231.
Варнава Ільковський (чернець) 1641
ЦДІАК України, ф. 2071, оп. 1, спр. 3, арк. 13.
Костянтин Павлович (чернець) 1645
ЦДІАК України, ф. 2071, оп. 1, спр. 8, арк. 21-22.
Теофан Боремський (чернець) 1645
ЦДІАК України, ф. 2071, оп. 1, спр. 8, арк. 21-22.
Генадій Микієвич (чернець) 1647
ЦДІАК України, ф. 2071, оп. 1, спр. 8, арк. 10-10зв.
Загальні відомості про монастир
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. I. — К., 1859. — С. 479-489.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 128-143, 152-186, 189-207, 212-220, 248-249, 258-263,
268-270, 284-285, 304-306, 314-317, 501, 504, 568-570.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. IХ. — К., 1893. — С. 367, 370.
АС. — Вильна, 1869. — Т. 6. — С. 205.
AOSBM. — EM. — Romae, 1956. — Vol. I. — P. 250-253, 268, 274, 319.
AOSBM. — LB. — Romae, 1972. — Vol. I. — P. 59-60.
MUH. — Romae, 1965. — Vol. II. — P. 140-141, 147.
MUH. — Romae, 1971. — Vol. IX–X. — P. 728-730, 733, 755, 793-795, 849-851, 856, 870-873, 903-904.
MUH. — Romae, 1974. — Vol. XI. — P. 20, 47, 195, 248-253, 321, 398-399, 466.
69) Церква Св. Духа
Василій Квінціцький (Криницький?) (пресвітер) 1641
ЦДІАК України, ф. 2071, оп. 1, спр. 3, арк. 13.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 227, арк. 52зв.-53зв.
Жорнів
70) Церква N
Олексій Комар (претендент на настоятеля цієї церкви замість усуненого православного священика) 1639
AGAD (Warszawa), Archiwum Zamoyskich, sygn. 424, k. 45.
Іванє
71) Церква N
Настоятель не встановлений бл.1630 (гіпотетично)
Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в пер. пол. XVII ст. — К., 1931. — С. 35
(прим).
Клевань
72) Церква Св. Трійці (гіпотетично).
Діонісій (священик) 1602–1614
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 99, арк. 140зв.-142.
Колодязі
73) Церква N
Настоятель не встановлений 1618–1619
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 111, арк. 240.
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Прокопій (пресвітер) 1637
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 676, арк. 1.
Линев
74) Церква N (гіпотетично)
Настоятелі та духовенство не встановлені 1644
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 79, арк. .1471зв.
Малин
75) Церква св. Миколая
о. Іван 1619-1620
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 484-485.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 111, арк. 85зв.-88.
Мощаниця
76) Церква N
Настоятель не встановлений бл. 1630 (гіпотетично)
Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в пер. пол. XVII ст. — К., 1931. — С. 35
(прим).
Обгів
77) Церква N
Настоятель не встановлений бл. 1630 (гіпотетично)
Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в пер. пол. XVII ст. — К., 1931. — С. 35
(прим).
Острог
78) Замкова кафедральна (Богоявленська) церква
Настоятель та духовенство не встановлені. За даними Острозького літопису1636 року православний
священик цієї церкви Іван Бережанський був видалений з Острога за неприйняття унії.
Бевзо А. Львівський літопис і острозький літописець. — К., 1970. — С. 139.
Члени капітули не встановлені 1637
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 208, арк. 425.
79) Пречистенська церква
Стефан (священик) 1636
Бевзо А. Львівський літопис і острозький літописець. — К., 1970. — С. 139.
80) Воскресенська церква
Настоятель та духовенство не встановлені. 1636 року православний священик цієї церкви Марко був
видалений з Острога за неприйняття унії.
Бевзо А. Львівський літопис і острозький літописець. — К., 1970. — С. 139.
81) Церква св. Онуфрія
Настоятель та духовенство не встановлені. 1636 року православний священик цієї церкви Кирило був
видалений з Острога за неприйняття унії.
Бевзо А. Львівський літопис і острозький літописець. — К., 1970. — С. 139.
82) Церква N
Настоятель та духовенство не встановлені. 1629.
MUH. — Romae, 1971. — Vol. IX-X. — P. 715.
Пелча
83) Церква N
Настоятель не встановлений бл. 1630 (гіпотетично)
Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в пер. пол. XVII ст. — К., 1931. — С. 35
(прим).
Подгорільці
84) Церква N
Настоятель не встановлений бл.1630 (гіпотетично)
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Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в пер. пол. XVII ст. — К., 1931. — С. 35
(прим).
Полонне
85) Церква N
Василь Машевич. 1637.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 208, арк. 388зв.-390.
Порванець
86) Церква N
Настоятель не встановлений 1643
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 38, арк. 643.
Птиче
87) Церква N
Настоятель не встановлений бл. 1630 (гіпотетично)
Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в пер. пол. XVII ст. — К., 1931. — С. 35
(прим).
Радчин
88) Церква N
Настоятель не встановлений бл. 1630 (гіпотетично)
Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в пер. пол. XVII ст. — К., 1931. — С. 35
(прим).
Рівне
89) Церква N
Настоятель та духовенство не встановлені. зг. міський піп який з представниками місцевої влади
примушував жителів Рівна до унії. Між 1628–1635.
AGAD (Warszawa), Archiwum Zamoyskich, sygn. 411, k. 21.
Рожищі
90) Церква Архістратига Михаїла
Мойсей Підгаєцький 1599–1620
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 57-арк. 405-408.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 122-арк. 17-18.
Михайло Сосновський (протопоп) 1628–1637
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 158, арк. 806зв.-807зв.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 208, арк. 351-352.
ЦДІАК України, ф. 26, оп. 1, спр. 39, арк. 352-354.
Розважів
91) Монастир N (жіночий)
Входив до складу дерманської архімандриї, зг. 1634
Настоятельниця та черниці не встановлені. «Отцем духовним» у розважівських черниць був Василь,
священик дерманський.
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 103, арк. 7зв.-8.
Сатів (протопопія)
92) Церква N
Андрій Речинський (протопоп) 1639
AGAD (Warszawa). Archiwum Zamoyskich. Sygn. 424. K.45.
Семидуби
93) Церква N
Настоятель не встановлений бл. 1630 (гіпотетично)
Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в пер. пол. XVII ст. — К., 1931. —
С. 35 (прим).
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Серни (Сарни)
94) Монастир Св. Трійці (чоловічий)
Геласій Русовський (архімандрит) 1608
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 374-377.
Іона Хирівський (архімандрит) 1614
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 99, арк. 459зв.-460зв.
Степань
95) Церква N
Атанасій (пресвітер) 1630
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 173, арк. 1467зв.
Студянка
96) Церква N
Настоятель не встановлений бл. 1630 (гіпотетично)
Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в
(прим).
Тороканів
97) Церква N
Настоятель не встановлений бл. 1630 (гіпотетично)
Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в
(прим).
Трестенець
98) Церква N
Настоятель не встановлений бл. 1630 (гіпотетично)
Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в
(прим).
Шепетин
99) Церква N
Настоятель не встановлений бл. 1630 (гіпотетично)
Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в
(прим).
Яблонне
100) П’ятницька церква
Кузьма Михайлович (священик) 1620
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 112, арк. 896зв.-898.

пер. пол. XVII ст. — К., 1931. — С. 35

пер. пол. XVII ст. — К., 1931. — С. 35

пер. пол. XVII ст. — К., 1931. — С. 35

пер. пол. XVII ст. — К., 1931. — С. 35

Кременецький повіт
Кременець(протопопія)
101) Монастир Св. Спаса (за містом)
Настоятель та ченці не встановлені 1636
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — C. 720
102) Воскресенська церква
Федір Турський (протопоп) 1602–1645.
Теодорович Н.И. Город Кременец Волынской губернии. — Почаев, 1890. — С. 55.
Zródla dziejowe. — T.V. — Warszawa, 1877. — S. 184.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — C. 720
ЦДІАК України, ф. 2168, оп. 2, спр. 44а, арк. 22-22зв.
ЦДІАК України, ф. 21, оп. 1, спр. 82, арк. 433-433зв., 459зв.-460.
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 37, арк. 368зв.-369зв., 481-482, 484зв.-485зв., 497.
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 47, арк. 26зв.–27зв., 71зв.-72.
Федір (Флавіан) Дубницький (протопресвітер, «преложоный Кременецъкое деоцезии и визитатор
епископства Володимерского») 1647–1648
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АЮЗР. — Ч. ІІІ. — Т. ІV. — К., 1914. — C. 581-584.
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 49, арк. 37, 190, 318.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 83, арк. 704зв.-705.
103) Церква Св. Трійці (під міським замком)
Настоятель та духовенство не встановлені 1636
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883 — C. 720
104) Церква св. Миколая
Сава (священик) 1626 (гіпотетично).
ЦДІАК України, ф. 21, оп. 1, спр. 73, арк. 213зв.-214зв.
За рішенням 1636 року королівської комісії церква після передачі православним мала бути розібрана
і перенесена на інше місце.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — C. 720
105) Преображенська церква («на Сичівці» в передмісті Кременця)
Настоятель та духовенство не встановлені 1610–1647
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 49, арк. 37зв., 190.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 83, арк. 704зв.
ЦДІАК України, ф. 2168, оп. 2, спр. 44а, арк. 22-22зв.
Антонівці
106) Церква N
Іван (священик) 1637.
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 43, арк. 63а-63азв.
Боложівка
107) Церква N
Настоятель та духовенство не встановлені 1644
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 46, арк. 227зв.-228зв.
Вербе (Вербне?)
108) Церква N (гіпотетично)
Настоятель та духовенство не встановлені 1631
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 1506зв.
В’язовець
109) Церква N
Федір (священик) 1637
ЦДІАК України, ф. 22. оп. 1, спр. 43, арк. 63а-63а зв.
Глицьк
110) Церква N (гіпотетично)
Настоятель та духовенство не встановлені 1631
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 1506зв.
Кутів
111) Церква N (гіпотетично)
Настоятель та духовенство не встановлені 1631
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 1506зв.
Лаговське
112) Церква N (гіпотетично)
Настоятель та духовенство не встановлені 1631
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 1506зв.
Лепесівка
113) Церква N
Ярмолай (священик) 1637
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 43, арк. 63а-63а зв.
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Піщатець (Піщатунець?)
114) Церква N
Ісая Кунцевич 1605–1617
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 450-451.
Іван 1617
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 450-451.
Святець
115) Церква N
Ілля (священик) 1637
ЦДІАК України, ф. 22. оп. 1, спр. 43, арк. 63а-63а зв.
Стожок
116) Церква N
Петро (священик) 1637
ЦДІАК України, ф. 22. оп. 1, спр. 43, арк. 63б-63б зв.
Татаринці
117) Церква Св. Трійці
Зведена коштом князя Лева Воронецького не пізніше 1601
Леонтій (священик) 1617–1619
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 26, арк. 83-83зв.
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 29, арк. 35зв., 127.
Тилявка
118) Церква N
Кузьма (священик) 1637
ЦДІАК України, ф. 22. оп. 1, спр. 43, арк. 63а-63а зв.
Шумськ
119) Монастир Св. Трійці (до 1637 — дерев’яна парафіальна церква Св. Трійці, уніатська
протопопія у маєтках волинського хорунжого Данила Єло-Малинського).
Йосафат Бокій (ігумен) 1637–1639
Stecki J. Wolyn. — Lwów, 1871. — N. 2. — S. 428-430.
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 46, арк. 466.
ЦДІАК України, ф. 221. оп. 1, спр. 138, арк. 257-258.
Митрофан Смотрицький (ігумен)1644–1645.
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 46, арк. 227зв.-229зв.
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 47, арк. 45-45зв., 214зв.-217зв.
Іван Бачинський (чернець) 1639.
ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 138, арк. 252-258.
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 46, арк. 466.
Ямполь
120) Церква N
Іван (священик) 1637
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 43, арк. 63а-63а зв.
Яцкове
121) Церква N (гіпотетично)
Настоятель та духовенство не встановлені 1631
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 1506зв.

Уніатське духовенство Волині парафії яких локалізувати не вдалося.

Семион Кониський (протопоп дубенський) 1636
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 201, арк. 776.
Гаврило (пресвітер володимирський) 1639
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 74, арк. 291.
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Григорій (ковельський дяк) 1642
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 77, арк. 159-159зв.
Іона (архідиякон володимирський) 1600
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 13, арк. 167зв., 188зв.
Олексій (диякон «бартоломеївський») 1606
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 38, арк. 229зв.
Йосиф Лишевич (священик успенський. Парафія у Володимирському повіті) 1624
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 34, арк. 55зв.
Євстафій Івановський (крилошанин. Парафія у Володимирському повіті) 1641
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 76, арк. 150зв.
Микола Полосар (пресвітер. Парафія у Володимирському повіті) 1641
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 76, арк. 150зв.
Василій Залузький (священик Воскресенської церкви, намісник протопопії ковельської) 1641
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 76, арк. 150зв.
Філарет Завада чернець-василіанин (1634 року перебував у Володимирі)
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 69, арк. 1035зв.
Яків Юскович (пресвітер. Парафія у Володимирському повіті) 1641
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 76, арк. 150зв.

Додаток № 2
Уніатські церкви, монастирі та духовенство Київщини
1596/1600 – 1638

Київ
1) Кафедральний собор св. Софії (1622–василіанський монастир)
Филип Офанасович («піп нагорський») зг. 1600–1605
Левицький О. К истории водворения унии в Киеве (без місця і дати). — С. 5-6.
ЦДІАК України, ф. 182, оп. 2, спр. 58, арк. 1зв.
ЦДІАК України, ф. 223, оп. 1, спр. 429, арк. 1.
1605–1622 Настоятелі та духовенство не встановлені
// КЄВ. — № 12. — 1873. — С. 356-363.
ЦДІАК України, ф. 48, оп. 1, спр. 555, арк. 1-3.
ЦДІАК України, ф. 182, оп. 2, спр. 62, арк. 1-1зв.
Олександр Школдицький (ієромонах, ігумен Софійського василіанського монастиря у Києві) 1622
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VII. — K., 1887. — C. 589.
MUH. — Vol. IX–X. — Romae, 1971. — Doc. 290. — P. 355-357.
Ігнатій Шопорович (ієромонах) 1622
MUH. — Vol. IX–X. — Romae, 1971. — P. 355-357.
Гедеон (чернець) 1622 р.
MUH. — Vol. IX–X. — Romae, 1971. — P. 355-357.
Кирило (чернець) 1622 р.
MUH. — Vol. IX–X. — Romae, 1971. — P. 355-357.
1622–1633 Настоятелі та духовенство не встановлені, 1633 собор передано православним.
Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — Т. 1. — К., 1883. — С. 530-540.
MUH. — Vol. II. — Romae, 1965. — P. 114-119, 145-149.
MUH. — Vol. IX–X. — Romae, 1971. — P. 765-769.
AOSBM. — EM. — Vol. XI. — Romae, 1974. — P. 17-23.
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 565, арк. 1.
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 57488, арк. 215-216.
2) Церква Богородиці Пирогощі (Згадується також під назвою Матеребозької церкви.)
Іван Мужиловський (протопоп київський) 1605
Левицкий О. К истории водворения унии в Киеве (без місця і дати). — С. 5-6.
ЦДІАК України, ф. 223, оп. 1, спр. 429, арк. 1.
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3) Церква св. Миколи Десятинного (Згдується також під назвою Володимирської церкви.
Зруйнована. Виконувала функції каплиці)
Филип Офанасович( «піп нагорський»)1605
Левицкий О. К истории водворения унии в Киеве (без місця і дати). — С. 5-6.
ЦДІАК України, ф. 223, оп. 1, спр. 429, арк. 1.
Прокопій 1605
ЦДІАК України, ф. 223, оп. 1, спр. 429, арк. 1.
Іван Юзефович, бл.1616–1625
Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — К., 1883. — Т. 1. — С. 211214.
1626–1633 настоятелі та духовенство не встановлені, 1633 церква була передана православним.
Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — Т. 1. — К., 1883. — С. 530535
4) Церква Воздвиження Чесного Хреста (Зруйнована, постійної парафії при храмі не було.
Відома також під назвою церкви св. Симеона. 1633 року передана православним.).
Алферова Г.В., Харламов В.А. Киев во второй половине XVII в. — К., 1982. — С. 1982. —
С. 39.
Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — Т. 1. — К., 1883. — С. 530535
Филип Офанасович («піп нагорський») 1605
// КЄВ. — № 12. — 1873. — С. 356-363.
ЦДІАК України, ф. 223, оп. 1, спр. 429, арк. 1.
Іван Юзефович 1618
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С.  456-458.
5) Церква св. Василія Великого (Зруйнована, виконувала функції каплиці. Відома також під
назвою церкви Трьох Святителів: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого)
Алферова Г.В., Харламов В.А. Киев во второй половине XVII в. — К., 1982. — С. 1982. —
С. 37.
Іван Юзефович. Бл.1616–1625
Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — К., 1883. — Т. 1. — С. 211214.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С.  456-458.
1625 р. Церква захоплена православними (вперше), 1626 р. передана уніатам. Настоятель не
встановлений.
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 444.- арк. 11-12.
ЦДІАК України, КМФ-32.оп. 1, спр. 525, арк. 6-7.
1626 церква захоплена православними (вдруге), повернена уніатам не раніше 1628 року. 1633 передана
православним.
Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — Т. 1. — К., 1883. — С. 530535
ЦДІАК України, ф. 182, оп. 2, спр. 70, арк. 1-1зв.
ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 132, арк. 1-1зв.
6) Церква св. Микити (Лежала в руїнах, на 1616 рік зруйнувалася остаточно. Формально на
початку XVII ст. перебувала у володінні «нагорного попа» Филипа Офанасовича. Місцезнаходження
руїн храму встановити не вдалося.).
КЄВ. — № 12. — 1873. — С. 356-363.
7) Монастир св. Михайла у Видубичах
1600 функціонував як жіночий монастир, тут перебувало більше десяти уніатських черниць разом з їх
настоятелькою Устинею.
ЦДІАК України, ф. 182, оп. 2, спр. 58, арк. 2.
Іоасаф Биковський (ігумен) 1605
ІР НБУВ, ДА, П216 (Є), арк. 372-372зв.
Антоній Грекович (ігумен) 1610–1618
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АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 399-402.
ВЗР. — декабрь. — Т. ІІ. — Вильна, 1864. — С. 24-26.
ЦДІАК України, ф. 130, оп. 1, спр. 3, арк. 1.
ЦДІАК України ф. 130, оп. 2, спр. 7, арк. 1.
ЦДІАК України, ф. 182, оп. 2, спр. 64, арк. 1-1зв.
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 315, арк. 1.
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 316, арк. 1-3зв., 5-5зв., 8зв.
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 348, арк. 1.
ІР НБУВ, ф. ІІ 6413-6576, арк. 216, 314.
ІР НБУВ, ф. ІІ 6502, арк. 204.
ІР НБУВ, ф. ІІ 6504, арк. 208-209зв.
ІР НБУВ, ф. ІІ 6566, арк. 332.
Ісакій (ігумен) 1618
ЦДІАК України, ф. 130, оп. 1, спр. 1, арк. 2.
1619–1627 настоятелі та братія не встановлені.
ІР НБУВ, ф. ІІ, спр. 6454, арк. 103-104.
Євстафій Пешковський ігумен. 1628–1635? р.
ІР НБУВ, ф. ІІ, спр. 6533, арк. 266-266зв.
Київське воєводство
8) Пречистенський монастир
Розміщувався на Гнилецьких грунтах під Києвом, входив до складу Видубецької ігуменства.
Незаселений, ежав в руїнах, діючого храму не мав.
ІР НБУВ, ф. ІІ 6434, арк. 63-63зв.
с. Воробйовичі.
9) Церква N
Андрій. 1632.
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 604, арк. 1-2.
с. Зазим’я.
10) Церква N
Невстановлений священик, 1630
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 618-619.
Лубни
14) Мгарський монастир
Калістрат (ігумен) 1638
Євфимій (чернець) 1638
Акты ЮЗР. — Т. 3. — СПб., 1861. — С. 10.
Овруч
12) «Заручайський» монастир Успіння Пресвятої Богородиці
Василій (пресвітер) 1600
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — C. 286-291.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 56, арк. 372зв.-374зв.
Спаський Кут
11) Церква N
Даних про настоятелей храму не збереглося. зг. 1631 р.
ЦДІАК України, КМФ-32, оп. 1, спр. 529, арк. 1-2.
15) Зарубський монастир (не локалізовано)
1607 там проживав один чернець
ЦДІАК України, ф. 182, оп. 2, спр. 59, арк. 1-1зв.
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Додаток № 3
Оподатковані священики східного обряду Волинського воєводства
за даними подимного перепису 1631 року
Володимирський повіт
(Володимиро-Берестейська єпархія)

№

Населений пункт

1

сс. Берняшів та Замличі

Власники,
які
податок «з попів»
Вацлав Козика

платили

2

с. Битне

Дмитро Балабан

3

с. Біскупичі

Володимирська єпископія

4
5

сс. Біскупичі, Засковець,
Рознева Волиця
с. Бутятичі

6

сс. Віжва та Вохновичі

7

с. Великий Хмелев

Ян Мировицький
Петро Дамінський
Ян Заленський

8

с. Верба

Гаврило Русальський

9

сс. Волохи та Воля Дубиська

Огнешка Олешкова

10

м-ко Воля Стобухова

Петро Підгороденський

11

сс. Ворзов, Мизів, Селище

Ольбрихт Лушковський

12

с. Вохновичі

Мартин Русальський

13

с. Вощатин

14

с. Городелько

Станіслав Корчмінський
Павло Ходзинський
Юрій Лада

15

с. Городище

16

с. Дольське

Григорій
Городиський
(протопоп ковельський)
Домінік Заславський

17

м-ко Домбровиця?

Ян Фірлей

18

сс. Єзів та Рокитниця

Станіслав Корчмінський

19

с. Задих?

Домінік Заславський

20

с. Затуриці

Андрій Лагодовський

21

с. Зимне

Миколай Чарторийський

22

с. Качин

23

с. Клуськ

24

с. Койлне

Адам Пашковський
Олександр Баковецький
Симон Клуський
Юрій Збирацький
Андрій Винський
Федір Злоба

?
Геліашова Малищинська
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Посилання
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1491зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1497зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1498
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1493.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1489
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1488
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1497.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1495зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1489
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1495
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1490
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1498зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1487зв., 1496.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1490.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1488
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1494
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1489зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1487зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1493.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1494зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1494зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1495, 1496.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1487зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1488зв.

25

сс. Колони та Мокча

Іванова Козичина

26

с. Конюхи

Миколай Глембоцький

27

с. Кричевичі

Ян Заленський

28

с. Купечів

Володимирська єпископія

29

с. Кустич

Валеріан Підгороденський

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1495

30

с. Лічин

Валеріан Підгороденський

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1495.

31

м-ко Локачі

Юрій Заславський

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1490зв.

32

с. Могильне

Миколай Лисаківський

33

с. Микуличі

Володимирська єпископія

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1494зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1497зв.

34

с. Мирогощі

Миколай Скниловський

35

м-ко Несухоїж (заставне)

Андрій Качевський

36

с. Оздуті

Олександра Скаржевська

37

с. Орани

Адам Кисіль
Михайло Оранський

38

сс. Підгайці та Хмелев

Янова Потіївна

39

с. Порванець

Ян Порванецький

40

м-ко Порицьк

Стефан Порицький

41

с. Пустовщизна

Станіславова Вольська

42

с. Равловичі

Юрій Заславський

43

с. Радовичі

44

с. Райшів

Микола Радохоський
Ян Граєвський
Маріан Ольшамовський
Ярош Заленський
Микола Гораїн
Іван Радовицький
Фрідріх Сестревітовський

45

с. Рокитниця

Володимирська єпископія

46

с. Саковець

Петро Козика

47

с. Секунія

Ян Дзічек

48

с. Сереховичі

Андрій Кичевський

49

с. Старий Порицьк

Стефан Порицький

50

с. Сушичне

Володимирська єпископія

51

с. С[...]мор

Янова Соколовська
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ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1494.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1492зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1497.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1498

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1493
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1497
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1488
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1488зв.-1489.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1492
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1487
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1492
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1489зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1491
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1489, 1491зв., 1495, 1496зв.,
1497, 1498зв.

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1487
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1498.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1493
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1489зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1497
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр.
66, арк. 1492
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1498
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1488зв.

52

с. Теребетеж

Адамова Суходольська

53

с. Тишковичі

Володимирська єпископія

54

м-ко Турійськ

Домінік Заславський

55

с. Хорева Волиця

Петро Загоровський

56

с. Холопичі

Юрій Заславський

57

с. Чемехичі

Юрій Заславський

58

с. Черчиці

59

с. Шелвів

Геліашова Черчицька
Андрій Черчицький
Ян Корбут
Матіаш Черчицький
Андрій Садовський
Ян Черчицький
Ярош Заленський
Матвій Черчицький
Андрій Закревський
Самійло Подорецький
Щасний Ольшамовський

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1491зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1497зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1493 зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1490зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1491
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1491
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1487, 1492, 1494, 1495зв.,
1496зв.

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1487зв.,1491зв.

Кременецький повіт
(Володимиро-Берестейська єпархія)
№

Населений пункт

Власники,
які
податок «з попів».

1

с. Андріїв

Миколай Чарторийський

2

с. Антонівці з присілками

Юрій Збаразький

3

сс. Березань та Синявці

Миколаєва Малинська

4

с. Березець

Андрій Фірлей

5

с. Вербе (Вербне?)

Данило Єло-Малинський

6

м-ко Вишгородок

Стефан Порицький

7

с. Вязове

Юрій Збаразький

8

с. Глицьк

Данило Єло-Малинський

9

м. Збараж

10

Збаразька волость

Юрій Збаразький
Людвік Мекицький
Юрій Збаразький

11

с. Імече?

Юрій Збаразький

12

с. Камінь

Криштоф Сенюта-Ляховецький

13

с. Козин

Андрій Фірлей

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1507.

14

сс. Козин та Іванове?

Андрій Фірлей

15

м-ко Колодне

Томаш замойський

16

с. Купель

Юрій Збаразький

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1507.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1508 (два попа).
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1502зв.
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платили

Посилання
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1510зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1503.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1507зв. (два попа)
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1507зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1506зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1504зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1502зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1506зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1502, 1511.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1502. (два попа).
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1503.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1509зв.

17

с. Кутів

Данило Єло-Малинський

18

с. Лаговське

Данило Єло-Малинський

19

с. Лопушне

Миколай Чарторийський

20

с. Ляхова

Миколай Лайдуша

21

сс. Матвіївці та Піщатунець

Миколай Лосятинський

22

місто Новий Вишневець

Костянтин Вишневецький

23

с. Олешковичі

Томаш Замойський

24

м-ко Радзивиллів

Миколай Лосятинський

25

с. Росток

26

с. Рудки

Ян Болбас-Ростоцький
Болбасова-Ростоцька
Олександр Либишевський

27

с. Семенів

28

с. Тараже

Войтех Висоцький
Стефан Четвертинський
Миколай Чарторийський

29

с. Теслугів (заставне)

Адам Жоравницький

30

м-ко Чернігів

Томаш Замойський

31

м. Шумськ

Данило Єло-Малинський

32

м. Януш-Поле

Юрій Збаразький

33

с. Яцкове

Данило Єло-Малинський

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1506зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1506зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1510зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1509.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1504зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1499зв. (два попа).
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1508.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1504зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1505, 1507зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1501зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1500зв., 1501.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1510зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1504.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1507зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1506зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1502
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1506зв.

Луцький повіт
(Луцько-Острозька єпархія)
№

Населений пункт

Власники які платили податок
«з попів».

Посилання

1

м-ко Березка

Мартин Чаплич-Шпановський

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1470.

2

с. Березне

староста червоноградський

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1478зв.

3

с. Берестечко

Самійло Хрінницький

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1482зв.

4

с. Би[...]ань

Єронім Харлинський

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1472.

5

м-ко Білов

Миколай Чарторийський

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1482.

6

с. Біскупичі

Єронім Харлинський

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1472зв.

7

с. Блудов

Роман Гойський

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1485.

8

с. Бородичі

Миколай Житинський
княгиня Заславська

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1472зв., 1485зв.

9

с. Бочаниця

Януш Брам

10

с. Васкодав

Федорова Копистенська

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1486зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1462.
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11

с. Вілчичі

Андрій Яловицький

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1466.

12

с. Войсеч

Миколай Чарторийський

13

сс. Воротів та Ромашів

Андрій Фірлей

14

сс. Ворсін, Ялович

Юзеф Якубовський

15

с. Воютин

16

с. Галичани

Іванова
ГулевичівнаВоютинська
Семен Воютинський
Яцкова Воютинська
Стефанова Немирічивна

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1464.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1474.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1481зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1475зв., 1485 зв.-1486.

17

с. Голишів

Миколай Чарторийський

18

с. Голотин

Станіслав Керзсновський

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1471зв.

19

с. Городище

Максим Хомяк

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1461.

20

с. Городок

Києво-Печерський монастир

21

с. Городок

Федір Линевський

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1466.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1476.

22

м-ко Горохів

Олександр Вільгорський

23

м-ко Гоща

Гаврило Гойський
Роман Гойський

24

с. Грушниці

Миколай Чарторийський

25

с. Гулевичі

Андрій Чолганський

26

сс. Гунчий Брід та Дрозден

Григорій Гулевич

27

с. Дідичі?

Ольбрихт-Станіслав Радзивілл

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1477.

28

с. Добрятин

Юрій Пузина

29

сс. Дрозден та Любітов

Андрій Гулевич - Дрозденський

30

сс. Дрозден та Зублін

Гневош Гулевич

31

с. Дядковичі

Григорій Промчейко

32

с. Журавник

Андрій Жолкевський

33

с. Забороле

Олександр Красинський

34

м-ко Заруння

Кароль Корецький

35

с. Засівне

Філон Гулевич

36

с. Зденіж

княгиня Заславська

37

с. Іваничі

Андрій Мшальський

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1472зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1468зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1473.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1483зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1483зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1479зв..
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1468зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1471.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1486зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1461зв1.

1

Згадано порожній церковний грунт.
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ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1479зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1481зв.

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1469.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1484-1484зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1482.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1467.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1467.

38

с. Кам’яниця

Олександр Яловицький

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1471зв.

39

с. Квасова

Адам Кисилевський

40

м-ко Клевань

Миколай Чарторийський

41

с. Княже

42

с. Козошнів

Лаврін
Князький
Князький
Ян Фірлей

43

с. Колки

воєвода більський

44

с. Коростове

Єреміяш Болбас - Ростоцький

45

м-ко Крупи

Гаврило Гойський
Роман Гойський

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1479.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1481зв. (зг. три попи).
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1480зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1462зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1483зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1481.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1484зв.-1485.

46

м-ко Лашків

Станіславова Крущова

47

с. Любінь

Вацлав Калусовський

48

с. Любітов

Андрій Медвецький
Федір Трацевський

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1462зв.-1463.

49

с. Любітова Волиця

50

с. Любче

Криштоф
Шимкович
Шкленський
Криштоф Харлинський
Павло Друцький - Любельський

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1469.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1472зв., 1474зв.

51

с. Марковичі

Домінік Заславський

52

м-ко Межиріч

Кароль Корецький

53

м-ко Мильськ

Андрій Чолганський

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1469.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1467зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1466.

54

с. Мирогощі

Олександр Сангушко

55

м-ко Мілятин

Юрій Гулевич

56

с. Мілятин

Роман Гойський

57

с. Міхлін

Станіслав Корчмінський

58

с. Молчичі

воєвода белзький

59

с. Мстишин-Пулганов?

Ян Буркацький

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1464зв.

60

м-ко Олика

Ольбрихт-Станіслав Радзивілл

61

с. Омеляни

Богдан Кукольський
Якуб Яроховський

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1476зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1469, 1471.

62

м-ко Острожець

Андрій Кашевський

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1481зв.

63

с. Перемись

Ян Вилежинський

64

сс. Підгайці та Ярославичі

Юрій Пузина

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1486.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1472зв.

65

с. Плоске

Данило Яловицький
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Тихін

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1460зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1473зв.

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1475.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1482зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1485.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1461зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1477зв.

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1484.

66

с. Полони

пан Шклінський

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1485.

67

с. Порванець

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1480зв.-1481.

68

с. Радошин

Ян Порванецький
Андрій Порванецький
Ярош Порванецький
Богдан Порванецький
Іван Порванецький
Симеон Порванецький
Павло Порванецький
Станіслав Порванецький
Никодим Порванецький
Філон Гулевич

69

с. Ридомль

Гаврило Гойський

70

с. Рогозне

Василій Рогозинський

71

с. Садова

Вікарії луцькі

72

с. Сека

Андрій Часновський

73

с. Ситовичі

Криштоф
Шкленський

74

с. Сільче

Олена Грабська
Маруша Грабська

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1481.

75

с. Скорч

Єронім Харлинський

76

с. Смершів

Миколай Чарторийський

77

с. Смордви

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1472.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1482.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1461.

78

с. Старий Горохів

Олександр Вільгорський

79

с. Старий Жуків

Миколай Чарторийський

80

с. Старий Торчин

Біскуп луцький

81

с. Сушка

Єронім Харлинський

82

м-ко Тайкура

Андрій Чолганський

83

с. Тайкура

Андрій Чолганський

84

с. Теремне

Луцька єпископія

85

с. Тесов

Шимонова Павличівна

86
87

сс.
Фалимичі,
Волиця.
с. Хорлупа

88

м-ко Хупків

староста червоноградський

89

м-ко Чарторийськ

воєвода белзький

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1477зв. (зг. чотири попи).

90

с. Черніж

воєвода белзький

91

Чорногородка

воєвода більський

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1477зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1483. (зг. двоє попів)

Шимкович-

?

Седмярки,

Луцька єпископія
Ольбрихт-Станіслав Радзивілл
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ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1463зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1484зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1461.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1485.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1480зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1469. (два попа).

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1469зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1482зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1480зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1472.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1465зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1466.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1478.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1462.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1478.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1477.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1478.

92

с. Шклін

воєводич познанський

93

с. Шубків

Ян Чаплич-Шпановський

94

с. Яловичі

Іван Ісайковський

95

с. Ясиневичі

Андрій Ясеницький

ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1471зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1480.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1466.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66,
арк. 1465.

Додаток № 4
Уніатський нобілітет Волині 1596–1655 рр.

КНЯЗІ
1) Воронецький Лев (гіпотетично)
Безпосередніх свідчень про належність князя Воронецького до унії немає. Про ймовірність його
належності до з’єднання можуть свідчити такі факти:
1601 року князь Воронецький у своєму тестаменті засвідчив про надання церкві Св. Трійці у
с. Татаринівці Кременецького повіту маєтків у цьому ж селі, а також земель і підданих у Красному Лузі,
Якимовцях, Юсковцях та Загірцях. Згадувалося, що татаринівська церква була ним самим змурована
і саме там князь заповідав поховати своє тіло після смерті. Пильнувати виконання умов тестаменту
було доручено князям Збаразьким, які відзначилися як послідовні прихильники унії. 1617–1619 рр.
у кременецькому земському суді розглядалася справа про порушення умов тестаменту князя Лева
Воронецького посесорами с. Татаринівці. Князі Збаразькі звинувачували посесорів у незаконному
володінні земель, приписаних покійним князем до татариновецької церкви Св. Трійці. У цій суперечці
на боці Збаразьких виступив уніатський митрополит Йосиф Рутський з капітулою, а також настоятель
згаданої церкви о.Леонтій. Цей факт свідчить, що на момент розгляду справи церква Св. Трійці була
уніатською. Теоретично цей храм міг бути православним на момент написання тестаменту (1601 рік),
однак цей факт виглядає маловірогідним.
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 14, арк. 808-810Зв
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 29, арк. 121зв.-123Зв
2) Збаразький Микола
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої надати
підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
3) Збаразька Маруша (гіпотетично)
Безпосередніх даних про належність княгині Збаразької до з”єднання немає. Від проголошення унії
у Бресті і до 1608 року вона зарекомендувала себе ревною захисницею православія та непримеренною
противницею Володимирського єпископа (згодом митрополита) Іпатія Потія. Монастирська церква
св.Іллі у Володимирі, що перебувала під її патронатом, стала одним з осередків місцевої антиунійної
опозиції. Спроба Іпатія Потія припинити у храмі богослужіння щляхом виносу звідти антимінсу не дала
бажаних результатів. Маруша Збаразька зуміла дістати новий антимінс у Константинополі, внаслідок
чого церква продовжувала бути діючою.
Однак, Іпатій Потій мав докази про незаконне вилучення церкви св. Іллі разом з маєтностями
з-під юрисдикції єпископа і передання її під патронат світських осіб. Саме тому він подав скаргу до суду,
стверджуючи, що княгиня Збаразька не має юридичних прав для патронату над цим храмом. Тривалі
судові процеси скінчилися 1608 року, коли рішенням Люблінського трибуналу право безпосередньої
юрисдикції митрополита Іпатія Потія було визнане цідком законним.
В цей момент княгиня Збаразька робить несподіваний крок. Вона не просто передає церкву уніатам,
(зрештою, до цього її зобов’язав суд), але й пише також на її користь щедру фундацію, наділяючи її
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великими земельними угіддями. У цьому документі вона підтвердила, що надалі храм має перебувати
під послушенством Володимирських єпископів.
Факт надання фундації церкві, уже переданій уніатському митрополиту, є дуже промовистим. Це
однозначно свідчить, що княгиня Збаразька з невідомих причин різко змінила свої релігійні уподобання.
Оскільки досі невідомий жоден факт надання фундації уніатській церкві з боку православних, логічно
пояснити дії Маруші Збаразької можна лише припустивши, що вона прийняла унію.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — C. 386-388.
ADS. — Lwów, 1892. — T. 1. — S. 320-322, 336-337, 353, 369, 373, 375-376.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 12, арк. 314-320зв.
4) Козика Андрій
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
5) Козика Януш
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві. 1609 року митрополит Потій доручив йому слідкувати за виконанням
своєї фундації на уніатську школу при кафедральному соборі у Володимирі.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 390.
6) Сокольський-Четвертинський Стефан (Чернече ім’я Себастіан).
Монах монастиря Святої Трійці у Вільні. Ще до прийняття чернецтва (не пізніше 1614 року)
виявив себе рішучим прихильником унії: 1607 року разом з іншими представниками волинського
нобілітету публічно підтримав кандидатуру уніатського претендента на Луцьку єпархію — Остафія
(Євгенія) Єло-Малинського. 1615 року перебував на Волині, брав участь в акції уніатського єпископа
Євгенія Єло-Малинського проти православної парафії при церкві св. Дмитра у Луцькому замку. 1614
року подарував свої маєтності Божов та Михлинів у Луцькому повіті монастирю Св. Трійці у Вільні.
Wolf. Kniaziowie Litewsko-ruscy. — Warszawa, 1895. — S. 491-492.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 78, арк. 879зв.-880.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 100, арк. 49-50, 66зв.-67зв., 96-97зв., 188-190, 199-200зв., 312зв.313, 393зв.-394,427-427зв., 458-459, 529-531зв., 561-561зв.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 124, арк. 724зв.-726зв., 731зв.-741зв., 772зв.-777.
ЦДІАК України, ф. 26, оп. 1, спр. 26, арк. 871Зв.-872Зв.
ЦДІАК України, ф. 2073, оп. 2, спр. 5, арк. 1.
7) Чарторийський Юрій Михайлович († не раніше 1620)
Лідер волинських уніатів кін. XVI – поч. XVII ст. До унії приступив, вірогідно, одразу після
її проголошення. Бажаючи підтримати уніатську церкву, він двічі — 1598 та 1603 рр. — збирав
з’їзди волинської уніатської шляхти у Луцьку та Любліні. На цих зібраннях приймалися звернення
до короля і Сенату із закликами надати підтримку унії.
1608 року князь Чарторийський у своєму маєтку Серни (Луцький повіт) заснував уніатський
монастир Св. Трійці і наділив його значними земельними та лісовими угіддями. Деякий час під
його патронатом перебував також Святогорський монастир у Зимному (Володимирський повіт).
Однак, 1604 року маєток в Зимному князь Чарторийський продав своєму двоюрідному брату
Юрію Івановичу Чарторийському, якому перейшло також право патронату на Святогорський
монастир. Можливо, що князь Чарторийський був також протектором монастирів у Пересопниці та
Дорогобужі.
1618–1620 рр. Юрій Михайлович Чарторийський опинився в центрі гучного скандалу,
пов’язаного з розторгненням його шлюбу з Феодорою Колпитовською, яку князь категорично
відмовлявся визнавати своєю дружиною. Справу по черзі розглядали уніатські єпископи Євгеній
Єло- Малинський (владика Луцько-Острозький) та Йохим Мораховський (владика ВолодимироБерестейський). Чим скінчилася ця справа, покищо неясно. Відомо, що 1620 року представники
волинської шляхти склали заяву, в якій гостро засудили підступи Колпитовської проти заслуженої
перед державою людини — князя Чарторийського.
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Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 374-377.
MUH. — Romae, 1971. — Vol. IX–X. — P. 261.
АЮЗР. — Ч. 8. — Т. ІІІ. — К., 1904. — С. 546-561.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 51, арк. 925-926, 929-930зв., 934-935зв., 1025зв.-1026.
8) Четвертинський Григорій
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
ШЛЯХТА
1) Баковецький Йоси ф †1655
Єпископ Володимиро-Берестейський 1632–1655.
Біографічна довідка:
Encyklopedia Powszechna. — Warszawa, 1860. — T. II. — S. 725.
2) Баковецький Бенедикт †1658
Архідиякон Володимирської єпископії
MUH. — Мol. IX-X. — Romae, 1971. — Р. 851.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 34, арк. 903.-904зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 84, арк. 17-18, 78зв.-79, 195зв.-196 зв., 303-304зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 73, арк. 69зв., 216зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 74, арк. 350.
3) Бачинський Іван
Чернець уніатського монастиря Св. Трійці у Шумську, зг. 1639
ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 138, арк. 252-258.
4) Бельський Серафим
Чернець-василіанин, намісник Дерманського монастиря. зг. 1643–1647
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 8, арк. 4-7зв.
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 188, арк. 7.
5) Билецький Станіслав
1603 р. підписав у Любліні заяву в Сенат, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних
мужів Речі Посполитої надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
6) Билецький Януш
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву
на ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
7) Биржковський Стефан
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904 — С. 501.
8) Бобицький Симон
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву
на ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
9) Бобрикович Iван
Крилошанин володимирський, уповноважений єпископа Іпатія Потія у судових справах. зг. 1598–1599 рр.
ЦДІАК України, ф. 27. оп. 1, спр. 11, арк. 24-25, 263-265.
ЦДІАК України, ф. 27. оп. 1, спр. 12, арк. 129, 190, 314, 331 зв.
10) Богданович Гордій
Священик церкви св. Миколая у Володимирі, зг. 1636
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 34, арк. 1023-1024.
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11) Бокій Йосафат
Архімандрит Шумського василіанського монастиря, зг. 1638–1639
Stecki J. Wolyn. — Lwów, 1871. — T. 2. — S. 428.
ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 138, арк. 257-258.
12) Браткович (Браткевич) Семен
Священик міста Дубна. Як випливає з його скарги, у торговий день 1636 року, його, за наказом
бурмістра, на глум унії і єпископа Терлецького кинули у в’язницю і протримали там три дні. Браткевич
стверджував, що сталося це за намовою жида Іцка, який підбурив проти нього членів Дубенського
магістрату, зг. 1636–1637.
Площанский В.М. Прошлое Холмской Руси. — Т. 2. — Вильна, 1901. — С. 29.
13) Букоємський Ян
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904. — С. 501.
14) Булицький Ян
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
15) Буркацький Адам
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
16) Василевич Себаст’ян
Пресвітер невстановленої церкви у Ковелі, зг. 1624
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 34, арк. 55зв.
17) Вевський Олександр
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904 — С. 501.
18) Венсковський Ян
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
19) Вербицький Іван
Пресвітер, згодом арихидиякон та священик Спасо-Преображенської церкви у Володимирі. 1609
року зг. як протопоп володимирський, зг. 1599–1617.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 390.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 12, арк. 294зв.; спр. 24, арк. 397-399зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 34, арк. 392-396зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 49, арк. 437-438; 440-441, 596зв.-597зв., 798зв.-801.
20) Вербський Григорій
У тестаменті від 1644 року пожертвував на уніатську церкву свого маєтку Верби 50 злотих.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 79, арк. 1577зв.
21) Винський Олександр
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904 — С. 502.
22) Витошицький Адам
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
23) Вільгорська Гальшка
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Дружина хорунжого волинської землі Данила Єло - Малинськог 1637 року разом зі своїм чоловіком
дала фундуш на уніатський монастир у місті Шумську, в якому визнала свою належність до з’єднання.
Stecki J. Wolyn. — T. 2. — Lwów, 1871. — S. 428.
24) Вільгорський Криштоф
Про релігійні погляди цього пана можуть свідчити такі факти:
— 1643 року він спільно з волинським хорунжим Данилом Єло-Малинським співпрацював у справі
побудови уніатського монастиря у Шумську. Саме тоді Єло-Малинський виділив йому 100 польських
злотих для придбання будівельного каменю. Ця обставина майже повністю виключає належність його
до православія.
— Того ж 1643 року пан Криштоф незаконним шляхом придбав церковне начиння в уніатській
церкві села Боложівка. За текстом актової книги важко встановити, чи мало місце пограбування,
чи просто Вільгорський взяв його без дозволу. Але незаперечним є факт, що він це начиння «...ку
набоженъству свему ωсобному в дворе боложовецкомъ перед тым ωборочалем и тепер их до церкви
ωтдати не хочет...». Використання церковного начиння з уніатської церкви для відправи богослужінь
у своїй домовій каплиці свідчить про належність пана Вільгорського до східного обряду. Взявши до
уваги факт його участі у будівництві Шумського монастиря, можна зробити висновок про належність
Криштофа Вільгорського до унії.
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 46, арк. 228.
25) Вільчовський Федір
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
26) Воронич-Воротинський Олександр
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904 — С. 501.
27) Воронич Федір
1614 року взяв шлюб з племінницею Луцького уніатського єпископа Єло-Малинського Анною
Пилявською в церкві єпископського маєтку Рожищі.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 101, арк. 24-24зв.
28) Гараїн Гедеон
Чернець - василіанин волинського походження невстановленої єпархії. В рукописі митрополита
Лева Кішки згадується як подвижник унії.
Біографічна довідка латинською мовою:
// Записки ЧСВВ. — Т. 1. — Вип. 2-3. — Жовква, 1925. — С. 289-290.
29) Гараїн Іон
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904. — С. 501.
30) Гараїн Іван
Підсудок кременецький, про прийняття ним унії зг. 1634
AOSBM. C. P. — Vol. 1. — Romae, 1956. — P. 11-12.
31) Городиський-Жаба Григорій (Кузьмович)
Священик Пречистенської церкви у Городищі, протопоп ковельський. зг. 1624–1647 рр.
Торгівля на Україні XIV – сер. XVII — К., 1990. — С. 306-308.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 34, арк. 54зв.-55Зв
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 69, арк. 460зв.-461.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 76, арк. 150зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 83, арк. 30, 151-152.
32) Городиський-Жаба Кузьма
Священик Пречистенської церкви у Городищі, зг. 1624
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 34, арк. 54зв.-55зв.
33) Городиський (Жаба?) Мартиян
Пресвітер церкви ХІІ апостолів у Володимиирі, зг. 1647
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 83, арк. 293зв.-294зв.
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34) Гроновський Павло
Уніатський священик, магістр володимирських шкіл зг. 1646
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 40, арк. 145зв.-146зв.
35) Гулевич Бенедикт † 1613.
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на ім’я
короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої надати
підтримку З’єднаній Церкві. 1613 р. вбитий луцькими міщанами у Пречистенському монастирі.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 94, арк. 746зв.-747.
36) Гуляницький Артемій
Священик церкви св. Офанасія у Луцьку, зг. 1637
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 208, арк. 345.
37) Гуляницький Іван
Пресвітер Покровської церкви, член луцької уніатської капітули, зг. 1602–1610
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 328-329.
38) Дзічек Ян
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904. — С. 502.
39) Довгіра Петро
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
40) Дубницький Федір
Уніатський священик, член володимирської капітули, зг. 1638–1646; протопоп кременецький
1647–1648.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 74, арк. 69зв., 291, 945.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1. спр. 76, арк. 150зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 80, арк. 146-150 зв.
41) Єловицький Адам
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву
на ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
42) Єловицький Захарій
Королівський писар, 1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий
календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904. — С. 501.
43) Єлович-Букоємський Миколай
1598 р. підписав Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904. — С. 501.
44) Єло-Малинський Данило
Волинський хорунжий, згодом каштелян белзький, сенатор, 1637 року разом зі своєю дружиною
Гальшкою Вільгорською дав фундуш на уніатський монастир у Шумську. †бл. 1656 року.
Теодорович Н.И. Историко-статистическое описание церквей и приходов волынской епархіи. —
Т. III. — Почаев, 1893. — С. 362-363.
Stecki J. Wolyn. — T. 2. — Lwów, 1871. — S. 428.
45) Єло-Малинський Матвій † 1615
Батько волинського хорунжого Данила Єло-Малинського Останній згадував його у своєму
тестаменті як уніата.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 24, арк. 105.
Stecki J. Wolyn. — T. 2. — Lwów, 1871. — S. 428.
46) Єло-Малинський Миколай
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904. — С. 501.
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47) Єло-Малинський Остафій (Євгеній) †1620
До 1607 року займав посаду луцького гродського судді. 1603 року був учасником Люблінського
з’їзду уніатської шляхти Волині і в числі інших його делегатів підписав заяву на ім’я короля і Сенату
із закликом підтримати з”єднання. Після смерті єпископа Кирила Терлецького отримав королівський
привілей на луцьку кафедру. Незважаючи на опір православної волинської шляхти та князя Януша
Острозького, Єло - Малинський утримав в своїх руках єпископський уряд. Намагаючись навести порядок
і дисципліну в церкві, він 1610 року безуспішно намагався притягнути до судової відповідальності
членів луцької уніатської капітули за розтрату церковних маєтків. 1615 року він разом з князем Стефаном
Сокольським, зібравши загін з гайдуків, церковних слуг та козаків, вчинив напад на православну церкву
св. Дмитра у Луцьку. За його часів унія в Луцько - Острозькій єпархії мала дуже слабкий поступ.
Докладніших відомостей про його пастирську діяльність розшукати поки що не вдалося.
Площанский В.М. ПХР. — Т. 1. — Вильна, 1899. — С. 266.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 368-370, 372-373, 396-397, 443-444, 480-482.
AOSBM. — LE. — Vol. I. — Romae, 1972. — P. 43-45.
MUH. — Vol. IX–X. — Romae, 1971. — P. 310-311, 317-318.
КЗС. — Вип.ІІ. — К., 1965. — С. 204, 227.
ЦДІАК України, ф. 21, оп. 1, спр. 55, арк. 156зв.-157.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 17, арк. 123-124зв., 164-167, 434-437, 516-522.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 18, арк. 46зв.-47, 63-65зв.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 19, арк. 89-90.
ЦДІАК України, ф. 2073, оп. 2, спр. 5, арк. 1.
48) Жоравницький Матвій
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904. — С. 501.
49) Жоравницький Томаш
Волинський скарбник, 1598 підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий
календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904. — С. 501.
50) Жоравницький Януш зг. 1598
Луцький військовий, згодом — кременецький підкоморій, 1598 підписав у Луцьку заяву в Сенат,в
якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904. — С. 501.
51) Залузький Богдан
Пресвітер Введенської церкви у Володимирі, зг. 1611–1634.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — K., 1883. — С. 430-433.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 20, арк. 310зв.-311.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 25, арк. 162-166.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 26, арк. 271-276.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 47, арк. 979зв., 987.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 49, арк. 448зв.-449зв., 596зв.-597зв., 798зв.-801.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 60, арк. 69.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 58-59зв., 357-358.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 67, арк. 515, 877.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 68, арк. 552зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 69, арк. 1035зв.
ЦДІАК України, ф. 2074, оп. 1, спр. 92, арк. 1-2зв.
52) Залузький Василій
Священик Воскресенської церкви, намісник протопопії ковельської, зг. 1641
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 76, арк. 150зв.
53) Залузький Михайло
Священик церкви Св. Спаса у с. Купечів, зг. 1631–1641
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 66, арк. 1085зв.-1086.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 76, арк. 150зв.
54) Залузький Яків

424

Священик церкви св. Михайла у Володимирі, зг. 1621
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 489.
55) Івановський - Лозовський Мануїл
Пресвітер кафедрального собору у Володимирі, член уніатської капітули, зг. 1599 рік
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 12, арк. 294зв.
56) Калусовський Ярош
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
57) Клюсовський Войтех
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904 — С. 501.
58) Колпитовська Анна
Мати Феодори Колпитовської, дружини князя Юрія Чарторийського, мала позов до духовного
уніатського суду у справі розторгнення шлюбу Феодори Колпитовської зі своїм чоловіком. зг. 1619 р.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 51, арк. 684зв.
59) Колпитовська Феодора
Дружина князя Юрія Михайловича Чарторийськог Справа про розторгнення їх шлюбу розглядалася
по черзі уніатськими єпископами - Євгенієм Єло-Малинським та Йохимом Мораховським 16181620рр.
Документи до справи про розторгнення шлюбу між Юрієм Чарторийським та Феодорою
Колпитовською:
АЮЗР. — Ч. 8. — Т. ІІІ. — К., 1904. — С. 546-561.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 51, арк. 925-926, 929-930зв., 934-935зв., 1025зв.-1026.
60) Колпитовський Костянтин
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
61) Колпитовський Олександр
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
62) Кондратович Семен
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904 — С. 501.
63) Кониський Герасим
Ігумен монастиря Чесного Хреста у Дубні 1636–1639. Не пізніше 1639 р. повернувся до
православія.
ЦДІАК України, ф. 21, оп. 1, спр. 119, арк. 2зв.- 3.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 201, арк. 776.
64) Кониський Семион
Протопоп дубенський, зг. 1636 р.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 201, арк. 776.
65) Коритецький Федір
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904 — С. 501.
66) Корсак Рафаїл † 1640
Митрополит Київський, 1638–1640 — архімандрит Жидичинського монастиря св. Миколая.
Біографічна довідка:
PSB. — T. XIV. — Wrocław, 1968/69. — S. 111-112.
Назарко І. Київські і Галицькі митрополити. — Торонто, 1962. — С. 38-43.
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67) Кошка Герасим
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
68) Красинський Гаврило
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
69) Крогулецький Михайло
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
70) Круя Михайло
1601 року склав тестамнт в якому заповів після смерті поховати своє тіло у церкві Різдва Богородиці
у маєтку володимирської єпископії с. Купечів. Цій же церкві пан Круя пожертвував дві копи литовських
грошей.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 14, арк. 225-226зв.
71) Куницький Герасим
Чернець-василіанин Дерманського монастиря, зг. 1647
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 188, арк. 7.
72) Кунцевич Ісая
Священик із с. Піщатка, зг. 1617
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 450-451.
73) Кунцевич Йосафат (св.) † 1623
Син Гаврила та Марини Кунцевичів з Володимира на Волині. Архієпископ Полоцький 1618–
1623 рр.
Біографічна довідка:
Козаневич Є. Життя святого великомученика Йосафата чину св. Василя В. архієпископа
Полоцьког. — Львів, 1994.
74) Лагодовський Ян † не пізн. 1624
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві. 1617–1622 рр. був волинським каштеляном, займав посаду сенатора.
Про релігійну належність в цей період свідчень не збереглося.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
75) Лепесовицький Григорій
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
76) Лепесовицький Олександр
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
77) Лепесовицький Петро
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
78) Лепесовицький Самуель
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1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву
на ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
79) Леський Ян
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904 — С. 501.
80) Линевська Маруша † не раніше 1639
У своєму тестаменті вона заповіла 100 злотих на Успенську церкву у Володимирі.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 75, арк. 624зв.-626.
81) Лисаковський Якуб
Луцький підстароста, 1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
1603 виступав як відпоручник уніатського митрополита Іпатія Потія у судових процесах за маєтності церкви.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904. — С. 501.
82) Лисятицький Ярема
Архімандрит Дорогобузького монастиря 1621–1630. В грудні 1622 року зазнав нападу з боку селян
православного шляхтича Олександра Сокольського і був поранений за свою належність до унії. 1630
їздив до Константинополя для переговорів з Константинопольським Патріархом. 1630 р. з невідомих
причин усунений від управління Дорогобузьким монастирем.
АЮЗР. — Ч. 1. — T.VI. — К., 1883. — С. 524-529.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 171, арк. 84-84зв.
AGAD (Warszawa), Archiwum Zamoyskich, sygn. 753, k. 68-68w.
83) Лозовицький Автанаїл
Зг.1652 р. як адміністратор уніатської архімандриї св. Миколая у Жидичині.
ЦДІАК України, ф. 2071, оп. 1, спр. 8, арк. 27-28 зв.
84) Лозовицький Григорій
Священик церкви Івана Златоуста у Володимирі, протопресвітер та протопоп (не пізн.1611 р.)
володимирський, зг. 1609–1639.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 390-391.
Торгівля на Україні XIV–сер.XVII ст. — К., 1990. — С. 306-308.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 19, арк. 341зв.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 20, арк. 276зв.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 26, арк. 271-276.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 28, арк. 1045зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 43, арк. 178.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 47, арк. 979зв., 987.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 60, арк. 69.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 68, арк. 552зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 69, арк. 1035зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр72, арк. 320зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 73, арк. 69зв., 216зв.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 74, арк. 69зв., 290зв., 661.
ЦДІАК України, ф. 2070, оп. 1, спр. 102, арк. 29зв., 33зв.
РДІА Спб., ф. 823., оп. 1, спр. 324.
85) Лосовський Никифор † 1649
Вихованець Грецької колегії у Римі, архімандрит жидичинського монастиря св. Миколая (1637–
1649), адміністратор Луцько-Острозької єпархії (1637–1649 ), з 1643 — титулярний єпископ Вітебський
з осідком у Жидичині на Волині.
Біографічна довідка латинською мовою:
AOSBM. LE. — Vol. II. — Romae, 1972. — P. 325-326.
86) Марецький Іван †1613
Возний Київського, Волинського та Брацлавського воєводств. Похований на цвинтарі уніатської
церкви Св. Трійці у Луцьку.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 94, арк. 938-938зв.
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87) Мелешко Федір †1626
Диякон при Володимирському кафедральному соборі, ректор уніатської школи у Володимирі
(зг. 1616). 1620 року склав тестамент, в якому заповів школі книги зі своєї власної бібліотеки. 1626 р.
висвячений на єпископа Холмського, але одразу після хіротонії помер. Єпископ Яків Суша вважав його
одним зі святих мужів уніатської церкви часів митрополита Йосифа Рутськог
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI — К., 1883. — С. 446-467.
AOSBM. LE. — Romae, 1973. — Vol. II. — P. 305, 316.
MUH. — Romae, 1971. — Vol. IX–X. — P. 418, 563, 573, 577-578, 588-590, 598, 793-795, 810, 857858, 872-874.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 28, арк. 885-886зв.
88) Мелешко-Микулицький Михайло † не пізніше 1603 р.
У своєму тестаменті від 1603 року пожертвував на уніатську церкву в Микуличах 2 волоки поля.
Тестамент в числі інших свідків завірив своїм підписом митрополит Іпатій Потій.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 38, арк. 108зв.-111.
89) Микулинський (Миколинський?) Атанасій
Священик церкви св. Миколая у Володимирі, член капітули. Згадується 1604–1617
Площанский В.М. Прошлое Холмской Руси. — Вильна, 1899. — Т. 1. — С. 264.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 431
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 23, арк. 316зв.-317.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 49, арк. 596зв.-597зв., 798зв.- 801.
90) Микулинський (Микулицький) Василій
«Инстикгатор духовный церкви головное Луцкое свтое Иоанна Богослова»
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 331.
91) Микулинський (Миколинський?) Філон
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні ра зом з іншими його учасниками підписав заяву
на ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
92) Мишка Аврам
Овруцький староста, 1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий
календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904 — С. 501.
93) Мишка Михайло
Волинський каштелян, 1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904. — С. 501.
94) Млечко Юль
1598 р. підписав Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904. — С. 501.
95) Мораховський Йохим † 1631
Єпископ Володимиро-Берестейський 1613–1631
Біографічна довідка:
Encyklopedia Powszechna. — Warszawa, 1864. — T. XVIII. — S. 889.
96) Негребецький Олександр
Чернець монастиря св. Миколая у Жидичині, зг. 1654
ЦДІАК України, ф. 2071, оп. 1, спр. 8, арк. 29-32зв.
97) Негребецький Стефан
Чернець-василіанин Дерманського монастиря, зг. 1641
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 121, арк. 1-1зв
98) Новосельський Ян
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву
на ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
99) Нозелковський Лаврентій

428

Ієромонах та економ Дерманського уніатського монастиря, зг. 1634–1641
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 103, арк. 7-8; спр. 121, арк. 1-1зв.
100) Обухівна Маруша † не раніше 1643
Дружина Аврама Дубницького, мати володимирського еклесіарха Федора Дубницьког У своєму
тестаменті пожертвувала кафедральному собороу у Володимирі 50 злотих на два сорокоусти. В цьомуж
храмі мало бути поховане її тіло.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 78, арк. 1074–1075зв.
101) Обухівна Олена † не раніше 1619
Дружина Павла Дубницького У своєму тестаменті від 8 лютого 1619 року згадувала Романа,
священика церкви XII Апостолів (уніат, член володимирської капітули) як свого духівника. Він же
затвердив своїм підписом тестамент.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 31, арк. 163-165 зв.
102) Овлочимська Анна † не раніше 1626
Донька володимирського земського судді Юрія Овлочимського. Згідно зі своїм тестаментом на
уніатську церкву в Овлочимі, де мало бути поховане її тіло, вона пожертвувала 100 злотих та деякі
власні речі. Крім того цей храм щороку мав отримувати 300 злотих на провізію. Нагляд за виконанням
пунктів заповіту що стосувалися овлочимської церкви доручався володимирським єпископам.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 63, арк. 1272зв.-1274зв.
103) Овлочимський Юрій † не раніше 1616
Писар земський володимирський. 1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими
його учасниками підписав заяву на ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав
державних мужів Речі Посполитої надати підтримку З’єднаній Церкві. Не пізніше 1616 року повернувся
до православія.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
104) Овлочимський Павло
Архімандрит кобринський, згодом — єпископ Самборський. Як екзарх Луцько-Острозької єпархії
згадується 1639 р.
// Волынские епархиальные ведомости. — 1880. — № 34. — С. 1545.
ЦДІАК України, ф. 21, оп. 1, спр. 119, арк. 3зв.-4.
105) Одинець Василь
1598 р. підписав Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904 — С. 501.
106) Одинцова Олександра. † не раніше 1598
Дружина Остафія Єло-Малинського (з 1607 р. єпископ Луцько-Острозький). У своєму тестаменті
записала своєму чоловікові 2,5 тис. злотих. Документ в числі інших свідків завірив своїм підписом
Луцько-Острозький уніатський єпископ Кирило Терлецький.
ЦД1АК України,ф. 26, оп. 1, спр. 13, арк. 123 зв.-125 зв.
107) Оранський Маріян
Архідиякон та член луцької уніатської капітули, зг. 1637
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 733.
108) Оранський Михайло † 1644
У тестаменті від 1644 року пожертвував на церкву у своєму маєтку Орани 100злотих. Крім того,
1600 злотих він заповів своєму синові єпископу Пінському Пахомію Оранському.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 79, арк. 1469зв.-1471зв.
109) Оранський Пахомій † 1653
Чернець-василіанин, 1632–1637 рр. — архімандрит Жидичинського монастиря св. Миколая,
1637–1653 рр. єпископ Пінський. Автор полемічного твору «Zwiercadło», спрямованого проти критики
уніатської ієрархії римо-католицького полеміста Касіяна Саковича.
Біографічна довідка латинською мовою:
AOSBM. LE. — Romae, 1972. — Vol. II. — P. 311.
110) Оранський Яків
Чернець-василіанин волинського походження невстановленої єпархії, зг. 1627–1629
AOSBM.S.Josaphat Hieromartur. — Vol. II. — Romae, 1955. — P. 28.
111) Ощовський Йохим
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1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
112) Павлович Костянтин
Чернець Жидичинського василіанського монастиря св. Миколая, зг. 1645
ЦДІАК України, ф. 2071, оп. 1, спр. 8, арк. 21-22.
113) Петровський Станіслав
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на ім’я короля та
Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
114) Пилявська Анна
Племінниця Луцького єпископа Євгенія Єло-Малинського. 1614 року в церкві єпископського
маєтку Рожищі взяла шлюб з паном Федором Вороничем.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 101, арк. 24-24зв.
115) Підгаєцький Мойсей † не раніше 1620
Священик церкви Архістратига Михаїла у Рожищах 1599–1620
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 57-арк. 405-408.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 122-арк. 17-18.
116) Повченкора Фласей
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904 — С. 501.
117) Подгороденський (Підгороденський) Андрій. † не раніше 1636 р.
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву
на ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві. Брав участь у рокоші Жебржидовського, але належав до того
крила рокошан, які відмовилися підтримати антиунійні пункти депутатів Київського, Волинського та
Брацлавського воєводств. З приводу цього, 28 серпня 1606 року була складена відповідна заява, яку
серед інших підписав також Андрій Підгороденський. 1636 року склав тестамент, в якому між іншим
заповів 600 злотих (разом з видатками на свій похорон) на користь церкви у маєтку Підгородні, а також
100 злотих на інші неназвані у тестаменті церкви.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
ВЗР. — декабрь. — Т. ІІ. — Вильна, 1864. — С. 20-21.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 73, арк. 52-53.
118) Потій Іпатій. † 1613 року.
Єпископ Володимиро-Берестейський, (з 1593), згодом митрополит Київський. (1599–1613)
Біографічна довідка:
Encyklopedia Powszechna. — Warszawa, 1865. — T. XX. — S. 873-874.
Назарко І. Київські і Галицькі митрополити. — Торонто, 1962. — С. 7-15.
119) Почаповський Ієрємія † 1637 року.
Єпископ Луцько-Острозький (1620–1637)
Біографічна довідка латинською мовою:
AOSBM. LE. — Romae, 1973. — Vol. II. — P. 311.
120) Радиєвич Іпатій
Ієромонах Дерманського уніатського монастиря, зг. 1634.
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 103, арк. 7-8.
121) Радиєвич Ісая
Ієромонах Дерманського монастиря, зг. 1641 р.
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 121, арк. 1-1зв.
122) Радовицький Ісая
Диякон монастиря Св. Трійці у Дермані, зг. 1631
AOSBM. LE. — Romae, 1972. — Vol. I. — P. 225.
123) Речинський (Речицький?) Андрій
Настоятель невстановленої церкви у Сатові, протопоп, зг. 1639
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AGAD (Warszawa), Archiwum Zamoyskich, sygn. 424, k. 45.
124) Русинович Василій
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий
календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904. — С. 501.
125) Русинович-Берестецький Філон.
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
126) Русович-Берестецький Стефан
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
127) Русовський Геласій
Настоятель монастиря у Сарнах (1608), архімандрит Успенського монастиря у Дорогобужі 16191620 рр.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — C. 374-377.
АЮЗР. — Ч. VIII. — T.III. — K., 1909. — C. 559-560.
ЦДІАК України, ф. 25. оп. 1, спр. 116, арк. 558-558зв.; 691-691зв.;
128) Русовський Дмитро
Зг. 1616 р. як священик уніатської церкви св. Прокопія у Володимирі.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 24.арк. 420-422зв.
129) Савицький Гаврило
«Протопоп дідицький», 1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий
календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904 — С. 501.
130) Савицький N
Намісник Дерманського монастиря, зг. 1647
Селянський рух на Україні. — К., 1993. — С. 335.
131) Сапєга Фрідріх † не пізн. 1650
Староста острівський на Білорусі, підкоморій вітебський. Один з найвпливовіших уніатів Речі
Посполитої. За свідченням єпископа Рафаїла Корсака на поч. 30–х рр. XVII ст. в межах його юрисдикції
проживало 3 тис. уніатів. Деякий час жив на Волині, 1626 року зг. як підкоморій володимирський.
MUH. — Romae, 1974. — Vol. XI. — P. 59, 335.
Яковенко Н. Українська шляхта. — К., 1992. — С. 189.
132) Свищовський Ян
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
133) Селява Антоній †1655
Митрополит Київський. 1641–1643 рр. — архімандрит Жидичинського монастиря св. Миколая.
Біографічна довідка:
PSB. — XXXVI/4. — zeszyt 151. — Warszawa, 1996.— S. 585-588.
Назарко І. Київські і Галицькі митрополити. — Торонто, 1962. — С. 45-49.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 225, арк. 14-15.
ЦДІАК України, ф. 2071, оп. 1, спр. 2, арк. 8-9зв.
ЦДІАК України, ф. 2071, оп. 1, спр. 3, арк. 9-14.
ЦДІАК України, ф. 2071, оп. 1, спр. 258, арк. 1-2.
134) Смотрицький Мелетій † 1633
Архімандрит
Дерманського
уніатського
монастиря
(1627–1633),
архієпископ
Гієрополітанський.
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Біографічна довідка:
Encyklopedia Powszechna. — Warszawa, 1866. — T. XXIII. — S. 733 -734.
135) Смотрицький Митрофан
Архімандрит Шумського василіанського монастиря Св. Трійці, зг. 1645
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 47, арк. 45-45зв., 214-214зв.
136) Смотрицький Стефан
Священик Пречистенської церкви міста Острога, 1636 року перейшов в унію.
Бевзо А. Львівський літопис і острозький літописець. — К., 1970. — С. 139.
137) Смотрицький Ярема
Чернець Дерманського монастиря, архідиякон, зг. 1634–1637
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 53, арк. 2-3.
ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 103.-Арк 7-8.
138) Сокол Євстафій (гіпотетично)
Прямих доказів про належність пана Євстафія до з”єднання нема. Припускати, що він всетаки був уніатом можна на основі його заповіту. Склав він його в жовтні 1621 року, коли, уражений
тяжкою хворобою, повертався з Хотинської війни. В ньому він визнав себе християнином «закона
греческого» і заповів половину свого майна передати монастирю Св. Трійці у Добротворі. При
цьому згадується його настоятель Прохор Крукович. Тепер все питання зводиться до вияснення
конфесійної належності вищезгаданого монастиря. Дані з цього приводу є такі: У творі
єпископа Якова Суші «De laboribus unitorum» цей монастир згадується в числі тих обителей,
які приступили до з’єднання в часи митрополита Йосифа Рутського (на митрополії з 1613 по
1637 рік). Отже, 1621 року він цілком міг бути уніатським. На користь цього свідчить також той
факт, що згаданий вище настоятель Добротворського монастиря Прохор Крукович згадується
1638 року у справах Холмського суду як уніат, що терпить кривди від «схизматів». А якщо
взяти до уваги ту обставину, що дружина Сокола Анна походила з відомої своїми унійними
традиціями родини Терлецьких, а один із свідків, що підписав тестамент (Ян Шибинський)
був родичем тодішнього уніатського Жидичинського архімандрита Никодима Шибинського, то
належність до з”єднання Євстафія Сокола видаватиметься цілком вірогідним.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — C. 515-518.
139) Сопокотко Адам
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904 — С. 501.
140) Сосновський Михайло
Настоятель церкви Архістратига Михаїла у Рожищах, протопоп. 1636 року був побитий
паном Гаврилом Куликом за свою належність до унії. Конфлікт виник, коли Михайло
намагався захистити честь уніатського владики Яреми Почаповського, якого Кулик лаяв.
Зг.1636-1637
АЮЗР — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 717-718.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 208, арк. 351-352.
141) Стапішевський Войтех
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904 — С. 501.
142) Терлецький Адам
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904 — С. 501.
143) Терлецький Іван
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар. 1603 року він
брав участь у Люблінському з’їзді уніатської шляхти Волині.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904 — С. 501.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
144) Терлецький Кирило †1607
Єпископ Луцько-Острозький 1585–1607рр.
Біографічна довідка:
Encyklopedia Powszechna. — Warszawa, 1867. — T. XXV. — S. 180-187.
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145) Терлецький Роман
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
146) Терлецький Федір
Учасник з’їздів уніатської шляхти у Луцьку та Любліні 1598 і 1603 рр. Підписав дві заяви в Сенат,
в яких дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904 — С. 501.
Z dziejow Ukrainy. Kijów, 1912. — S. 120.
147) Трипільський Максим
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904 — С. 501.
148) Тишкевич Криштоф
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904 — С. 501.
149) Тишкевич Фрідріх
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на ім’я короля та
Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
150) Тишкевич Ярош
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву
на ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
151) Тур Ярош
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву
на ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
152) Туровицький Григогій
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904 — С. 501.
153) Турський Федір
Протопоп кременецький 1602–1645 рр. Власним коштом ремонтував монастир Св. Спаса та
Воскресенську церкву. Бл. 1645 р. передав протопопію настоятелю Шумського уніатського монастиря
Йосифу Богутіну (Боговитину?) за 600 злотих.
Теодорович Н.И. Город Кременец Волынской губернии. — Почаев, 1890. — С. 55.
Zródla dziejowe. — T. V. — Warszawa, 1877. — S. 184.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — C. 718.
ЦДІАК України, ф. 2168, оп. 2, спр. 44а, арк. 22-22зв.
ЦДІАК України, ф. 21, оп. 1, спр. 82, арк. 433-433зв., 459зв.-460.
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 37, арк. 368зв.-369зв., 481-482, 484зв.-485зв., 497.
154) Фурс-Білецький Атанасій †1649
Магістр уніатськиих шкіл у Володимирі, згодом намісник та візитатор Володимирської єпархії.
1649 року отримав королівський привілей на єпископію Холмську, але невдовзі помер.
Біографічна довідка:
Encyklopedia Powszechna. — Warszawa, 1862. — T. IX. — S. 439-442.
155) Хирівський Іона
Архімандрит Серненського (Сарненського) монастиря Св. Трійці, зг. 1614
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 99, арк. 459зв.-460зв.
156) Хмелевська Катерина † не раніше 1637
Дружина Яна Потія — сина Київського митрополита Іпатія Потія. У своєму тестаменті
пані Хмелевська частину своїх коштів скерувала на користь Церкви. В тому числі: протопопу

433

володимирському, який мав на її похороні виголосити проповідь — 50 злотих. На образ Ченстоховської
Божої Матері, що зберігався у каплиці Св. Трійці, — 80 злотих. На чудотворний образ Пресвятої
Богородиці у володимирському кафедральному соборі — 200 злотих капіталу. З цієї суми щороку до
скриньки володимирського уніатського братства мало йти 16 злотих на молитви за живих і мертвих.
Згадується, що одна з доньок Катерини Хмелевської — Катерина — була черницею уніатського
монастиря у Новогрудку.
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 72, арк. 152-155зв.
157) Хмелевська (Потіївна?) Катерина
Донька Яна Потія та Катерини Хмелевської. Черниця уніатського монастиря у Новогрудку, зг.
1637
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 72, арк. 154.
158) Хмелевський Прокопій † 1664
Чернець-василіанин. З 1631 року викладав у володимирській уніатській школі, 1639 року став її
ректором. Тоді ж очолив Дубенську архімандрию. 1652 року висвячено на Перемиського єпископа.
Біографічна довідка:
Polski slownik biograficzny. — T. 3. — Krakow, 1937. — S. 326-327.
159) Хринич Іван
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S. 120.
160) Черкаський Іван † не раніше 1642
У своєму тестаменті заповів 10 злотих на Воскресенську уніатську церкву в Ковелі в якій мало
бути поховано його тіл
ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 78, арк. 881-883.
161) Чернчицький Іван (Волинець-Чернчицький?)
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904 — С. 501.
162) Шибинський Никодим.
Архімандрит Жидичинського уніатського монастиря св. Миколая 1621–1625 рр. За численні
злочини уніатський митрополичий суд позбавив його сану, після чого Шибинський тривалий час провів в
ув’язненні в монастирі Св. Трійці у Вільні. Після ув’язнення на деякий час повернувся на Волинь, після
чого був призначений архімандритом уніатського монастиря в Супраслі на Підляшші.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. VI. — К., 1883. — С. 495-497, 565-570, 578-579.
ЦДІАК України, ф. 2071, оп. 1, спр. 3, арк. 4-4зв.
ЦДІАК України, ф. 2071, оп. 1, спр. 13, арк. 13-14зв.;
163) Шимкович-Шкленський Юрій
1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на
ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої
надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912. — S.120.
164) Шишка Олександр
1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904. — С. 501.

Додаток № 4

Грошові одиниці, які були в обігу на Київщині та Волині
(кін. XVI – на поч. XVII ст.)
Гривня. Лічильна одиниця. Дорівнювала 48 польським грошам або 4 шевенам.
Гріш литовський. Білонова монета (сплав срібла і міді). Одна із найпоширених грошових одиниць
у монетному обігу Волині. Дорівнювала 10 пенязям.
Гріш польський. Білонова монета (сплав срібла і міді). Одна із найпоширених грошових одиниць
у монетному обігу Волині. Дорівнювала 18 пенязям.
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Дукат (злотий червоний). Золота монета вагою 3,5 г. Зустрічалися також дукати подвійні (7 г.) та
потрійні (10,5 г.)
Злотий польський. Лічильна одиниця. Дорівнював 30 польським або 24 литовським грошам.
Копа. Лічильна одиниця стосовно польських та литовських грошей, завжди дорівнювала 60.
На Волині у фінансових розрахунках мала більше поширення копа литовських грошей. Вона завжди
дорівнювала 1,25 польської копи, 2,5 польських злотих, 75 польським грошам.
Пенязь (динарій). Дрібна білонова монета (сплав срібла і міді). У грошовому обігу з XIV і до
початку XVII ст. Наприкінці карбування дорівнювала 1/18 польського гроша.
Півталяр. Срібна монета вагою бл. 14 г.
Півторак. Білонова монета. Карбувалася в Речі Посполитій з поч. XVII ст. і дорівнювала 1,5
польського гроша.
Рубль литовський. Лічильна одиниця стосовно литовських грошей, завжди дорівнювала 100.
Таляр. Срібна монета вагою бл. 28 г. Карбувалася в Речі Посполитій з 1580 року.
Четвертак. Срібна монета вагою бл. 7 г.
Шевен. Лічильна одиниця, що дорівнювала 12 польським грошам.
Курс золотого дуката (червоного злотого)
1587 — 56 гр. пол. або 44,6 гр. лит.
1627 — 160 гр. пол. або 127,2 гр. лит.
1633 — 165 гр. пол. або 132 гр. лит.
1640 — 165 гр. пол. або 132 гр. лит.
1643 — 180 гр. пол. або 144 гр. лит.
1650 — 180 гр. пол. або 144 гр. лит.
Курс срібного таляра
1581 — 36 гр. пол. або 28,8 гр. лит.
1598 — 35 гр. пол. або 27,8 гр. лит.
1611 — 40 гр. пол. або 31,2 гр. лит.
1616 — 46 гр. пол. або 36 гр. лит.
1620 — 73 гр. пол. або 57,6 гр. лит.
1626 — 80 гр. пол. або 64,8 гр. лит.
1628 — 76 гр. пол. або 60 гр. лит.
1629 — 100 гр. пол. або 79,2 гр. лит.
1635 — 99 гр. пол. або 79,2 гр. лит.
1640 — 103 гр. пол. або 81,6 гр. лит.
1650 — 104 гр. пол. або 83 гр. лит.

Додаток № 5
Одиниці мір, які застосовувалися на Київщині та Волині
(кін. XVI–поч. XVII ст.)
Безмін. Міра ваги, що дорівнювала 8-10 фунтам (3,2-4 кг.).
Беля. Пакунок товарів різного розміру.
Білець. Міра об’єму близька до кварти (бл. 1 л.).
Бочка. Тара місткістю від 36 до 122 гарнців (144-488 л.).
Бунт. Одиниця лічби товарів. Дорівнювала 15.
Вантух. (Лантух). Одиниця виміру хмелю, який продавався як правило великими шитими із
простого полотна мішками.
Вар. Одиниця виміру пива і меду, дорівнював трьом бочкам (432-1464 л.).
Відро. Міра об’єму, вміщало 10-20 кварт (10-20 л.).
Гарнець. Міра об’єму сипких тіл і рідин. Вміщав 4 кварти (4 л.).
Гривенка. Міра ваги, дорівнювала бл.200 г.
Гривня. Міра ваги, дорівнювала бл. 400 г.

435

Захцик. Міра лічби, дорівнював 60.
Кадь. Міра об’єму, дорівнювала 4 відрам (40-80 л.).
Камінь. Одиниця ваги, дорівнювала 32-50 фунтів (13-20 кг.), а для прянощів та коштовних
товарів — 11 фунтів (4,4 кг).
Кварта. Міра об’єму сипких тіл і рідин. Дорівнювала 1 л.
Ківш. Посудина близька за об’ємом до гарнця (бл. 4 л.).
Колода. Міра об’єму сипких тіл та рідин, дорівнювала 2 кадям або 8 відрам. (80-160 л.).
Корець. Міра об’єму, дорівнювала 20-32 гарнцям (80-128 л.).
Куфа. Міра об’єму рідин, головним чином спиртних напоїв. Дорівнювала 40 відрам (400-800 л.).
Лашт. Міра ваги, що використовувалася на річковому транспорті. Дорівнювала 120 пудам (бл. 2
тон).
Лібра паперу (24-25 арк. ).
Лікоть. Міра довжини (38-50 см.).
Літра. Пакунок шовку або золотої пряжі (бл.240 г.).
Лот. Міра ваги для зважування коштовностей. (бл. 12,5 гр.).
Маца. Міра об’єму сипких тіл. Дорівнювала 20–25 гарнцям (80-100 л.).
Мірка солодова. Одиниця виміру солоду-зерна, пророщеного для виробництва вару пива або
горілки. Дорівнювала 3 солянкам (240-300 л.).
Миля. Шляхова міра (8,5 км.).
Постав. Сувій тканини (7,6-40 м.)
Різа паперу. 20 лібер (480-500 арк. ).
Сажень. Міра довжини (1,5-2 см.).
Солянка. Міра об’єму сипких тіл. Дорівнювала 20-25 гарнців (80-100 л.).
Спуст. Міра об’єму горілки. Дорівнював 3 бочкам (432-1464 л.).
Стопа. Міра довжини. Дорівнювала 0,5 ліктя (19-25 см.)
Трахтер. Міра лічби, що використовувалася при підрахунках дрібного краму. Дорівнювала 10.
Толпа. Брусок солі вагою бл. 70 г.
Тузин. Міра лічби, дорівнював 12.
Фаска. Одиниця виміру масла. Складалася приблизно з 30 кварт (бл. 30 л.).
Центнер. Одиниця ваги, дорівнювала 5 каменям (64-100 кг.)
Чвертка. Фракція бочки.
Шифунт. Міра ваги, що дорівнювала 10 каменям (128-200 кг.)
Шкойц. Міра ваги (бл. 8 г.).
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Термінологічний словник
абовεм, а(л)бовем – бо, оскільки
автεнтнчни(и) – достовірний
акт – документ; публічно-правова дія
актовати – точитися, відбуватися
актор – позивач
акторат (поводство) – право однієї із сторін на
першочергове наведення доказів своєї правоти
актыкова(н)ε – запис документа до судовоадміністративних книг
акция – судовий процес за позовом; позов
а(л)лεкгация – відсияка до писемних доказів
а(л)лεкговати – посилатися на писемні докази
антεцεсор – попередник
артикул – стаття закону
афεктация – вимога
афεктовати – вимагати, домагатися
ачко(л)вεк – хоча, незважаючи на
бавεтися див. забавляти
баницыя – вигнання за межі держави з позбавленням
громадських прав; вирок про вигнання
барзε(и) – швидше
бовεм – бо, оскільки
боярин – представник прошарку дрібної службової
шляхти, який на ленному праві володіє землею,
відбуваючи визначені сюзереном служби
братанич – племінник, братів син
бурити рок – заперечувати правоздатність терміну
судового засідання
бурмистр – член міської ради в містах з елементами
магдебурзького самоврядування
валор – вартість
вариациа – видозміна, заміна
вεджε – а, але
вεд(л)ε, вεдлуг – відповідно до, згідно з чим
вεлε, вε(л)цε, вεлом – багато, більше, багатьма
вεнц – отже, значить
вεрификовати – перевіряти чи підтверджувати
достовірність
вεрховина – верхів’я
вεспрε(ц) (вспεрти) – заперечити
вεчисты(и)
(звεчисты(и))
–
віковічний,
споконвічний
взда(н)ε – отримання переваги у судовому
процесі
взда(т) – отримати перевагу у судовому процесі
вздлуж – уздовж
видимус – випис із судове-адміністративних книг
виж – дрібний судовий урядник
вина – грошовий штраф; різновид судової

оплати

ви(н)диковати – заявляти претензію, вимагати
судовим порядком
в кри(ж) – навхрест
внивεч – нанівець
воεвода – особа, яка стоїть на чолі воєводства
воεводнч – син воєводи
воεводство – найкрупніша адміністративнотериторіальна одиниця у Речі Посполитій
возны(и), возны(и) εнεрал– дрібний судовий
урядник
во(и)ски(и) – земський урядник, заступник
каштеляна у питаннях військової безпеки певної
території
во(и)т – голова міського (магдебурзького) суду
вокованы(и) – названий
врад – уряд, суд
вспак – навпаки; назад
вспартε – підтримка, допомога
вспεрти див. вεспрε(ц)
вструт, встрεнт (обмова) – доказовий аргу
мент, що заперечує правоздатність океримих
елементів судочинства; доказовий аргумент на це
заперечення
вцалε – цілком, повністю
вшεляки(и) – усякий, всілякий
выбы(т)ε – вигнання, віддалення, позбавлення
выдεлек – частина маєтку, що ділиться між
спадкоємцями або співвласниками
выкрочити – відступитися, порушити
вымовлятися – виправдовуватіся
вына(и)дεнε – рішення
выналεзεно – вирішено
выналязок – рішення, вирок
випис врадови(и) – випис із судовоадміністративних книг
выстьε – вихід, оголошення
выточитися, приточитися – трапитися
гамовати – стримувати, припиняти
голыми словы – голослівно
городничи(и) – наглядач за станом укріплень і
постачанням замку
гостинε(ц) – крупний торговельний шлях із сіткою
встановлених законом митниць
грабар – землекоп, грабар
губа – затока
давность зεмская – встаіювлений законом строк
давності, після якого колишній власник майна, що
не пред’являв на нього претензій, втрачає права
власності
данина – надання сюзереном землеволодіння
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васалові; привілей чи лист про це надання
двакрот – двічі
двор, дворε(ц) – господарська садиба
дворεнин – дрібний урядник при судах особистої
королівської юрисдикції
дεдизна, дεдина, дεдицство (имεнε матεристоε,
имεнε (ωтчизное) – спадкове шляхетське
землевояодіння
дεдич, дидич, дεдичка – спадковий власник
(власниця) маєтку
дεдукувати – виводити право, підтверджувати
дεклярация – оголошення, заява
дε(л) – розділення, розподіл
дεлибεрация – звільнення
дεлиберовати – звільняти
дεлиε(н)ция див. пи(л)ность
дεлята –об’ява в суді
дεржавца – тут: намісник королівського замку і
староства
дεрокгувати – завдавати шкоди
дεспоновати, диспоновати – розпоряджатися
дεтεрминова(н)ε – розмежування
дεфεнза – див. ωбороны правныε
дεцизия – рішення; наслідок, результат
дεцидовани(и) – вирішений, розв’язаний
дисε(и)ши(и), дишε(и)шы(и) – сьогоднішній
диспозыция – розпорядження
диспутация – спір
дифεрε(н)ци(и) див. розницы
добра – маєток, землеволодіння
довεдε(н)ε (доложε(н)ε) року – процедура
доведення правоздатності терміну судового
засідання
довод листовы(и), довод листовны(н) – корпус
документів, яким шдтверджуетваі право власності
на землеволодіння
доложε(н)ε року див. довεдε(н)ε року
досы(т) чинити – задовольняти
дочасний(и) – тимчасовий
дукт (εкспεдиωва(н)ε, ωбвожε(н)ε, ωдправε(н)
ε дукту, завод граничны(и), ωбвод тракт) –
офіційний показ границь маєтку; граничний обвід
дыляцы(я) див. ωдрочε(н)ε тεрмину
εвинкова(н)ε – доведення правоти
εвинкувати – доводити правоту
εз – запруда на річці
εкзεковати – виконувати судове рішення
εкзεкутор, εкзεквутор – виконавець судового
рішення
εкзεкуцыя – виконання судового рішення
εкспεдиωва(н)ε дукту див. дукт

εкспεдиювати – виконувати за дорученням
εкспεримент див. пробация
εкстракт – випис із судово-адміністративних
книг
εксцεпция – опротестування правомірності
судового процесу у зв’язку з недотриманням
формальностей судочинства
εлюцидовани(и) – висвітлений, пояснений
εфεкт – провадження справи в суді, результат,
наслідок
забавляти (бавεтися) – зволікати, затримувати
заварты(и) – закритий, запечатаний
завεрати – містити
зависати – припинятися, затримуватися
завитε – без відстрочки, остаточно
завод граничны(и) – див. дукт
задворны(и) – належний до особистої юрисдикції
короля
заис(т)ε – прихід, настання
закротити – наступити, заступити
занεхивати – занехаювати, відмовлятися
зарука (такса) – грошова сума, яку сторона
зобов’язувалася сплатити у випадку порушення
нею судового рішення
за(с), засε – а, ж, же
застановε(н)ε – угода
затлумε(н)ε – неясність, затемнення
затяги пра(в)ныε – чинності, пов’язані з судовим
процесом
заховати – дотриматися
зацны(и) – чесний, шановний, благородний,
поважний
збεги – піддані-втікачі
звεчисты(и) див. вεчисты(и)
звирхно(ст) – влада, підпорядкованість
звлаща – зокрема
(з)волока – зволікання, тяганина
згажаючисε – погоджуючися
зεмεнин – шляхтич-землевласник, осілий на
конкретній території
зεмля – крупна адміністративно-територіальна
одиниця
зεмство – тут: земський суд
злεцыти – доручити
зналεзε(н)ε – рішення
знамεна – зарубки на дереві, власницькі знаки
значнε – очевидно, наочно
зошли(и) – покійний
зрεтε(л)нε – вочевидь, очевидно
зрεчεньε – називання, говоріння
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зупε(л)ны(и) – повний, цілковитий
зыск – виграш справи
зыстити (прεзыскати) – виграти справу
илε – оскільки
имεнε матεристоε див. дεдизна
имεнε ωтчизноε див. дεдизна
импукгновати – опротестовувати, боронити
индикт – одиниця обчислення часу за
п’ятнадцятилітніми циклами
инквизиция – розслідування
инквировати – розслідувати
инкурса – наказ
иннотεсцεнция
–
виклик
до
суду;
повідомлення
ино – то
ннсεрованы(и) – внесений, пред’явлений,
зафіксований офіційно
инста(н)ция – вимога; виклик
и(н)стыкгатор – офіційний оскаржувач,
урядник з функціями нагляду за дотриманням
норм правосуддя
интεнтовати – порушувати судову справу; вести
судовий процес
интε(н)ция – намір
интεрмисия – перешкода
интεрпоновати – пропонувати, висувати
интεрцыза (роспис) – угода
интроми(с)сия – введення у володіння маєтком;
акт про введення у володіння
исты(и) – справжній, дійсний
кавза – судова справа
кадε(н)ция–термін засідання вищих судових
інстанцій
канцлирина – дружина канцлера – сановника,
який очолював державну канцелярію і охороняв
королівську печатку
капитула – колегія церковнослужителів при
єпископі
кашталян – каштелян, сановник з функціями
нагляду за станом укріплень і постачання
державних замків
квит – боргова розписка
кгвалтовнε – насильственно
ключник – збирач і охоронець великокнязівських
медових данин, що зберігалися в Київському і
Луцькому замках
кокгниция – визнання
ко(л)лятεрал – суміжник
комисия – судова колегія разового призначення
з уповноваженних королем осіб; судовий декрет
цієї колегії

коморник – судовий урядник у підкоморському
суді; помічник судді
компробовати – підтверджувати
компромисари – третейські судді
конвинкованы(и) – той, чия провина доведена
в суді
кондεмната – звинувачення; звинувачувальний
вирок
кондиктамин – зговір
кондиция – стан, становище; умова
конкурεнти – сусіди-суміжники, маєтки яких
сходяться на спільному пункті (п’яті)
конкурεнция див. пεта
консεрваты – судові сесії Люблінського
трибуналу – вищої апеляційної інстанції для
Малопольщі та українських земель у складі Речі
Посполитої
консидεровати – приймати до уваги, помічати
конспирация – змова
консциεнция – совість
контεнтовати – задовольняти
континуωва(н)ε – продовження
контрадиковати див. контровεртовати
контрадикция див. контровεрсия
контровεрсия (контрадикция, пропозиции
и контровεрсии, роспартε, роспира(н)ε) –
суперечка в суді, наведення альтернативних
доказів; протокол суперечки, поданий для запису
до судово-адміністративних книг
контровεртовати
(контрадиковати,
роспиратисε) – сперечатися в суді, наводити
альтернативні докази
конфεрованы(и) – підтверджений
копε(ц) – межовий пагорб, насип
кры(ж), в кри(ж) – хрест, навхрест
кухмистр – почесний титул у Великому князівстві
Литовському
лавник – член міської лави (міського суду) з містах
з елементами магдебурзького самоврядування
ла(ц)но – легко
лεкговати – доручати; узаконювати
лεпш – краще; більше
лεчь – але
лимитовати – відкладати, переносити
лист – юридичний акт: лист заручны(и), лист
ручин(и) лист-зобов’язання; лист комисар(с)ки(и),
декрет комісарського суду; лист компромисны(и)
документ із викладом умов полюбовної угоди;
лист ωтвористы(и), лист ωтворны(и), відкритий лист із
розпорядженням; лист ωтрочоны(и), лист ωдрочны(и)
лист на відстрочку судовихрозглядів; лист потвεржε(н)
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ε лист на підтвердження; лист судов(и) документ
будь-якого змісту виданий судом; лист
уважъчы(и) акт введення у землеволодіння
ловчи(и) – почесний титул у Речі Посполитій
ма(и)страт – магістрат – орган самоврядування в
містах, що користувалися магдебурзьким правом
малжонка – дружина
малжонок – чоловік
маппа – карта
маршалок – сановник із функціями предводителя
шляхетських ополчень, розпорядник на сеймиках
мεлиωровати – покращувати
мεновати – називати, згадувати
мεновитε – а саме
миля – одиниця відстані; коливалася в межах
5 – 7,5 км
мниманы(и), мнεманы(и) – уявний, вигаданий
мо(ц) зуполная – повноправне доручення
мо(ц) листованая – лист – доручення
мунимεнт див. твεрдо(ст)
на(д)во(нт)лоны(и) – сумнівний
назполε – спільно, разом
наклады – видатки
напрудшε(и) – якнайшвидше
нεважно(ст) – недійсність
нεкгды – колись
нεкговати – заперечувати
нεцεсьситованы(и)
–
зобов’язаний,
уповноважений
ωбваровати – забезпечити; подбати про
неушкодженість
ωбвεшчати, ωбвεсчати – оповіщати
ωбвод див. дукт
ωбвожε(н)ε дукту див. дукт
ωбволати – оголосити, обнародувати
обεлжε(н)ε – обмова; ображення
ωбликг, ωбликгация, (ωпис) – зобов’язання
ωбличнε – особисто
ωблята – запис документа до судовоадміністративних книг; акт-випис із книг, сила
юридичної доказовості якого рівноцінна актуоригіналу
ωбмова див. вструт
ωбовязки – судові нав‘язки, штрафи
ωбороны правныε – докази у судовому процесі
ωбруб, ωбрубны(и) кгру(нт), (ωстров) – цілісна
земельна ділянка, належна одному власнику і
обмежена довкола
ωвε(и) – той, цей
ωвшεм – проте, однак
ωдволати – оголосити про відстрочку, відстрочити

ωдправε(н)ε дукту див. дукт
ωдрочε(н)ε тεрмину, ωтрочε(н)ε термину
(дыляцыя) – відстрочка судового засідання
ωзεри(с)ка сухиε – озерища
ω(и)чич – спадковий власник маєтку
ωмылка – помилка
ωпεвати, отпεвати – гласити, повідомляти
ωпис див. ωбликг
ωповεда(н)ε – офіційна заява
ωсвεтчε(н)ε – офіційна заява
ωстров див. ωбруб
ωтвористε – у відкритому листі
ωфεруватися – згоджуватися
ωцεрк(л)ованы(и) – обмежований довкола
ωчεвисто – персонально, особисто
ωшацованы(и) – оцінений
панεнски(и) стан – дівоцтво
паны рада – сенат у Великому князівстві
Литовському
патрячи – дивлячись, придивляючись
пεнны(и) – обтяжений боргами
пεрεвод правны(и) – судовий вирок на користь
позивача, виграний процес
пεрεказа – перешкода
пεта (конкурεнция) – місце, де сходяться межі
трьох і більше маєтків
пεчатар – свідок, що затверджує документ своєю
печаткою
пи(л)ность (дεлиε(н)ция) – офіційна заява
застережного змісту
пи(с)мо – документ
плεнипотε(нт) – уповноважений
пляц – місце;
на ширшом пляцу – у вищій судовій інстанції
поважно(ст) – чинність, законність
поварованы(и) – видозмінений
повод – позивач
поводство див. акторат
поготовю – напоготові
подвоеводи(и) – підвоєвода, заступник воєводи
подкоморы(и) – межовий суддя
подлуг – згідно з чим
подобεнство – подібність, схожість
подстарости(и) – підстароста, намісник старости
подстоли(и) – почесний титул у Речі Посполитій
полслужбы див. служба
помεркова(н)ε приятε(л)скоε – полюбовна угода
помεрковати – погодитися, помириуися
поневаж – оскільки
попартьε – підтримка
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посεсор – власник
посполити(и) – загальний; простонародний
поступок правны(и) – судовий процес
поты – доти
потягати – намагатися, пробувати
пра – суперечка, пря
правопосполитоε–сукупністьзагальнообов’язкових
норм, встановлених або санкціонованих державою
право дедичное – земельне спадкове право
праты – луки
прεз – через
прεзεнтовати – з’являтися особисто
прεзыскати див. зыєтити
прεпεдиция – перешкода
прεрεчоны(и) – вищезгаданий
прεфикгованы(и) – призначений
прεфиксия термину– призначення терміну
судового засідання
привлащати – привласнювати
приволати – офіційно викликати
принципал – головний позивач у складному
процесі з багатьма учасниками; особа, чию справу
в суді веде адвокат
принципа(л)ны(и) кгрунт – головний об’єкт
межової суперечки за участю декількох суміжників
припатритисε– придивитися, уважно оглянути
припо(з)вы – повторні позови для матеріальних
відшкодувань у вирішеній судом справі
присεга тεлεсная – присяга з колінопреклонінням,
що поширювалася на непривілейовані стани
притомно(ст) – присутність
приточитися див. выточитися
приятε(л) – родич-свідок; третейський суддя
пробация (εкспεримεнт) – доказ; огляд доказів
продуковати – пред’являти, показувати
прозεквовати – продовжувати судову справу
прокгрε(с)с – порядок дій
пролонкгация – відтягання, затримка
пронунцыωвати – сповіщати
пропозиции й контровεрсии – див.
контровεрсия
пропозиция – скарга; претензія однієї сторони до
іншої
проробки (розробки) – очищені від лісу ділянки
протε(н)сия – протяжність
протεстоватися – скаржитися
протεстация – скарга
пружны(и) – даремний, марний, безпідставний
публиковати – оголошувати, обнародувати
пукгновати див. рεпукгновати
пусти(т) – пробачати, дарувати

рация; раци(и) правныε–доказ; юридичні
докази
рачε(и) – скоріше
рεасумовати
–
відновлювати:
повторно
підтверджувати
рεиндукция – повторне введення у насильно
відчужений маєток, здійснене за рішенням суду
рεляцыя (сознанε) – донесення
рεмисса – відстрочка рішення справи в суді
рεмора – затримка, зволікання
рεплика – заперечення
рεпротεстация – зустрічна скарга
рεпротестовати – заносити зустрічну скаргу
рεпукгновати (пукгновати) – відбивати, відкидати
рεспεктовати – виявляти повагу
рεтрузия – рішуче заперечення, опір
рεфεроватися
–
повертатися,
звертатися
повторно
ро(з)εзд – межове судочинство, розмежування
розницы (дифεрε(н)ци(и)) – незгоди сторін у
судовому спорі
розробки див. проробки
ро(з)судокь судовн(и) – судове рішевня
рок (рочок, тεрмин) – термін судових засідань,
судова сесія: рок завиты(и) остаточний судовий
термін, що не підлягає відстроченню: рок
прεпεлзлн(и) судове засідання, яке не відбулося;
роки зεмскнε судові сесії земського суду, які
тривали протягом двох тижнів у визначений
строк, а саме: михаиловскиε – після 29 вересня;
свεтотроицкиε – після Св. Трійці; трикро(л)скиε –
після 6 січня; роки подкоморскиε судові сесії
підкоморського суду; рочки кгродскиε – судові сесії
гродського суду
росказа(н)ε – розпорядження
роспартε див. контровεрсия
роспира(н)ε див. контроверсия
роспиратисε див. контровεртовати
роспис див. интерцыза
росправа правная – судовий спір
ротул – сувій
рочок див. рок
рубεжи – граничні зарубки на дереві
руда, рудка – струмок; болото
рукода(и)ны(и) – той, що виступає за
дорученням
сεнтεнциωвати – виносити вирок
сεнтε(н)ция (сказ) – судовий вирок
сεс – цей
сεстрεнε(ц) – племінник, син сестри
сыновε(ц) – племінник
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сказ див. сεнтε(н)ция
скутεчны(и),
скуточны(и)
–
остаточний,
здійснений
скуток – наслідок
служба (полслужбы) – земельно-податкова
одиниця у селянському землекористуванні
смужалина – струмок
сна(т) – певно, видно
совито – подвійно
созна(н)ε див. реляцыя
спарты(и) правом – той, проти якого висунуто
передбачені правом докази
спεцификовати – перераховувати зокрема,
докладно перелічувати
справа – судовий процес; різновид запису у
підкоморських книгах
справа бо(л)шая – процес у вищій судовій
інстанції
староста – королівський намісник у старостві –
судово-адміністративному окрузі на землях
державного домену
статут – звід законів
стεна – межа, границя між двома сусідніми
землеволодіннями
стεнник – суміжник стεчатисε – сходитися
сто(л)ник – почесний титул у Речі
Посполитій
сторона ωтпорная – відповідач
сторона поводовая – позивач
стры(и) – дядько по батькові
стру(ж)ка – струмок
сугранинк – суміжник
судεрεв, судεрε(в)ная земля – ліси та угіддя, що
перебували в спільному землекористуванні кількох
власників
суди(ч) – син судді
сукцεсор – спадкоємець
сумпт – вартість, видатки
супεрсεдовати – відкладати
сусεды количныε – жителі копного округу –
усталеної здавна територіальної одиниці, на
якій діяло патріархальне громадське (копне)
судочинство
суспεндовати – відстрочувати
суспεнса – відстрочка
сябр, сεбр – одна з категорій співвласників
такса див. зарука
твердо(ст) (мунимεнт) – маєтковий акт
тεрмин, тεрмεн див. рок
тεстамεнт – заповіт
тыкгодε(н) – тиждень

титулъ права – правова підстава
тракт див. дукт
триб – порядок; встановлений початок;
простим трибом – навпростець
трибунал, трыбунал – вища апеляційна судова
інстанція у Речі Посполитій
уближати – заподіювати збитки: ображати
гідність
уближε(н)ε (у(и)ма) – шкода, збиток; образа
гідності
увεзати – офіційно ввести у володіння
углы – поняття з межової практики на позначення
тих відрізків межі, де до стіни (граничної лінії)
двох сусідніх маєтків прилягало трете суміжне
землеволодіння
у(и)ма див. уближεнε
уконътεновати – задовольнити
умисл(н)ε – спеціально, нарочито
умкнεнε – позбавлення
уморити – скасувати, оголосити недійсним
умоцованы(и) – уповноважений
упатривши – придивившися
упри(и)мо(ст) – доброзичливість
усилнε – наполегливо
усиловати – намагатися
уфундованε юрыздыкцыи див. фундация
юрыздькции
уходы – лісові та річкові угіддя на державних
землях, якими могли користуватися вільні
прошарки населення з метою їх господарського
освоєння
участник – одна з категорій співвласників
фεровати – виносити судове рішення
фо(л)кгуючи – надаючи пільги, протегуючи
форум – судова інстанція
фундация
юрыздыцыи
(уфундоване
юрыздыкцыи) – офіційне проголошення
правоздатності судового засідання
хороба ωбложная – тяжка хвороба, що приковує
до ліжка
хоружи(и) – хорунжий, охоронець корогви повіту
(землі)
хоружич – син хорунжого
цокра – дочка
шацовати – оцінювати вартість
шацунок – оцінка, вартість
щεгулнε – зокрема, особливе
юж, южε – вже
юрисдиция – юрисдикція
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Іменний покажчик
Абрам, володимирський іудей – 261-262
Агарський – 131
Аксак Ян, київський земський суддя – 338, 361
Аланчі Станіслав, луцький злотник – 244
Альдобрандіно, кардинал – 109, 113, 117, 119
Андрієвич Ян – 174
Андрій, священик уніатської церкви св. Симеона
у Фалимичах – 121-122, 125
Андрій, стельмах, підданий Луцької уніатської
єпископії – 153
Андрій, уніатський священик 383
Анна, королева польська 97
Антон, підданий Луцької уніатської єпископії 155
Антоній, вірменський уніатський священик 219220, 222
Аовмен Григорій, урядник уніатського
митрополита Іпатія Потія 106-107
Атанасій, священик уніатської церкви
св. Миколая у Володимирі 139
Атанасій, степанський уніатський священик 190
Бабинська Маренція – 160
Бабинський Василій – 133
Баковецька Олександра – 259-260
Баковецький Бенедикт, володимирський
уніатський архідиякон – 241-242, 260, 267
Баковецький Григорій –161
Баковецький Захарій – 261
Баковецький Йосиф, архімандрит жидичинський
180, уніатський єпископ ВолодимироБерестейський 200, 202, 204-206, 210, 217, 225229, 234, 236, 238, 240, 242, 244-245, 247-248,
254-255, 260-261, 264, 267-268, 275, 281, 283-284
Баковецький Олександр – 273
Баковецький Олександр – 261
Баковецький Остафій – 260
Баковецький Христофор – 361, 378
Балабан Гедеон (Григорій), православний
архімандрит жидичинський – 93-98, 103- 105,
111-112, 134, 145-146, 168
Балабан Гедеон, православний єпископ
Львівський – 93, 95
Балабан Данило – 231
Балабан Федір – 94-95
Балика Сизон, бурмістр – 369, 370
Балика Яцко, війт – 330, 369
Банковський Ян – 154-155
Банлай Андрій, підданий Луцької уніатської
єпископії – 155
Банлай Мартин, підданий Луцької уніатської
єпископії – 155
Барановський Марек, возний – 330, 333
Барберіно, кардинал – 227
Бахара, отаман маєтку Осокорки – 357, 358
Бачинський, чернець Шумського уніатського
монастиря – 279
Бедонський Андрій, писар – 225

Белицький Симон – 268
Белоцький Герасим – 271
Беніаш, іудей-шинкар у Володимирі – 165
Берестанець, підданий Луцької уніатської
єпископії – 153
Берецький Ісая, намісник Жидичинського
уніатського монастиря – 256
Бернатович Юдко, львівський вірменин – 219
Биковський Іосаф, ігумен Видубицького
монастиря – 337, 338
Биковський Ян – 270-271
Биржковський Стефан – 102
Білецька Анна – 281
Білецький Гаврило – 348
Білецький Олександр – 171-172
Білецький Симон – 281
Білецький Станіслав – 119
Білецький Томаш, підстароста кременецький – 115
Білецький Ян – 119
Білостоцький Федір – 204-205, 268
Більський Ярош – 268
Бісковський Малхер, понамісник Київської
уніатської митрополії – 375
Бобицький Симон – 118
Бобовський – 132
Бобрикович Іван, служебник уніатського
митрополита Іпатія Потія – 106
Богдан, володимирський міщанин – 147-148
Богданович Гордій, священик уніатської церкви
св. Миколая у Володимирі – 230
Богданович Іван, швець – 147-148
Боговитин Андрій, волинський стольник –132-133, 149
Боговитин, кременецький підкоморій – 117, 133
Боговитин-Шумбарський Ян – 133
Богушко, урядник – 324
Боднаровський Кузьма, війт Київської
митрополії – 367
Божевич-Єловський Захарія – 377
Бокій Йосафат – настоятель Шумського
уніатського монастиря – 233, 279
Бонецький Станіслав – 268
Борейко-Кнерутський Богдан – 165
Борейко-Кнерутський Микола – 148-150, 161
Борецький Йов, Київський православний
митрополит – 362, 366, 367, 369, 375
Бориско, мешканець с. Рутвянка – 384
Боровик Пилип, чернець-василіанин, представник
Уніатської Церкви в Римі – 272
Боровський Вавринець – 216
Бородич Савка, степанський міщанин – 187, 198
Борсча, митрополичий корчмар – 360
Борятинський Семен – 216
Ботришевич-Яковицький Адам – 118
Бранвицький Адам – 269
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Брестовський Котух – слуга Миколая Борейка –
149-150
Бровко Войтко – підданий Луцької уніатської
єпископії 153
Броницький Ілля – 221-222
Броницький Костянтин – 268
Брохоцький Олександр – 363, 366
Бруджомський Петро, намісник Київського
замку – 383
Бруханський Бартош – 325
Бруяка Федір, гродський кременецький писар – 134
Будзішевський Юрій, королівський ротмістр – 177
Будкевич Сильвестр – 281
Букоємський Микола – 134
Букоємський Ян – 103
Булгак Микола, слуга єпископа Почаповського –
166-168
Бунь, кременецький іудей – 283
Бунякевич Карп, підданий Луцької уніатської
єпископії – 236
Бунякевич Прокопій, уніатський священик – 241242, 246
Буркацький Адам – 118, 121-122, 276-277
Бурчак Андрій, намісник Володимирського
підстароства – 283
Бучайський Вавринець, староста степанський
184-187
Вавулич-Солоневський Петро – 134
Важинський Матей – 329
Валевський Ян, возний – 103
Валтерис Симон, львівський міщанин – 219
Василевич Себастіан, пресвітер – 174
Василій, дерманський уніатський священик – 224
Василій, священик П’ятницької уніатської церкви у
Луцьку – 148-150, 159, 161, 163, 166
Василій, уніатський священик церкви XII
Апостолів у Володимирі – 226
Василій, уніатрський пресвітер – 328, 329
Васко, мешканець с. Рутвянка – 384
Васонич Миколай, степанський міщанин – 185
Васько, підданий Луцької уніатської єпископії – 156
Васько, попович, міщанин степанський –198
Васько, слюсар – 142
Васькович Герасим, степанський міщанин – 198
Вевський Олександр – 103
Векжинський Адам – 118
Велеско боярин, підданий волинського хорунжого
Василя Семашка – 141
Велятицька Анна – 104
Велятицький Адам, пінський земський писар – 118
Велятицький Іван – 104, 129
Велятицькі – 129
Вербицький – 349
Вербицький Іван, володимирський уніатський
пресвітер – 146
Вербицький Федір, уніатський володимирський
священик – 264
Вергуновський Федір, слуга Миколая Борейка – 149

Верельський Ян – 162
Вертик Петро – 257-258
Вигура Григорій – 134
Вигура Станіслав, понамісник київський –331
Вилежинський Сигізмунд, підчаший волинський – 268
Вилежинський Ян, луцький підстароста – 150,
160, 166
Виндюк, підданий Луцької уніатської єпископії – 155
Винський Олександр – 103
Виписький – 122
Випоза Ян – 271
Висоцький Тимофій, мечник волинський –133
Висоцький Ян – 373
Висчевська (Корманська) Анна – 235
Витонізький Дмитро – 268
Вишковський Павло, луцький гродський писар – 268
Вишневецька Анна, княгиня – 277
Вишневецька Варвара, княгиня – 277
Вишневецький Дмитро, князь – 277
Вишневецький Ієремія, князь – 277, 279
Вишневецький, князь – 220
Вишневецький Костянтин, князь – 277
Вишневецький Януш, князь – 277-278
Вишневецькі, князі – 277
Вілизовський Федір – 118
Вільгорська Гальшка – 233
Вільгорський Вацлав київський підвоєвода – 331333, 337, 340, 341
Вільгорський Кшиштоф – 278-279
Вірович Денис – підданий Києво-Печерського
монастиря 353
Вітковський (Вітовський) Станіслав – 329
Вітковський Ян – 268
Вітовський Лукаш, підчаший – 366
Віцекомос папський нунцій в Речі Посполитій – 227
Вкцинський Рафаїл – 106
Владислав, королевич 201 Владислав IV, король
польський – 207, 209-212, 244-245, 249, 251-253,
255, 262-263, 277-280, 385
Война-Линевський 260
Волинець-Чернчицький Іван, королівський
коморник – 102, луцький городничий – 133
Волський Криштоф, урядник Миколая
Борейка – 149
Волчек Ян – 337
Волчкевич Іван-Олізар – 127
Волчкевич Олізар Людвіг – 383
Вольський Самійло – 275
Ворона Дем’ян – 144
Ворона Петро – 268
Ворона Ян (Іван), підданий Видубицького
монастиря – 337, 345, 351
Воронецька Варвара, княгиня – 158
Воронецький Лев, князь – 113, 115, 157
Воронецький Михайло, князь, підстароста
володимирський – 264
Воронецький, намісник київський – 324
Воронецькі, князі – 158
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Воронич Самійло – 268
Воронич Федір – 144-145
Воронич Філон, поборця Київського воєводства – 145
Воронич-Воротинський Олександр – 102
Воронович Клим, степанський міщанин –198
Воротницький Миколай, учень уніатської школи
у Володимирі – 146
Гаєвський Іван – 386, 387
Галан Борис, мешканець с. Рихни – 384
Галушка, підданий Луцької уніатської єпископії – 152
Ганна, піддана Луцької уніатської єпископії – 122
Ганський Василій – 248
Гапонович Васько, степанський міщанин – 198
Гапонович Криштоф – 253
Гапонович Семен, степанський міщанин – 198
Гараїн Іван, підсудок кременецький – 225
Гараїн Іон – 102
Гарасименята Пархом, підданий Луцької
уніатської єпископії – 156
Гасецький – 266
Гашинський Торах, возний – 379
Гебицький Іван – 245, 251
Гевлович Петро, слуга єпископа Ієремії
Почаповського – 238-239, 244
Гедеон, чернець-василіанин – 362
Гембицький Андрій, біскуп Луцький – 265
Гендлимон Ілля, володимирський іудей – 230
Генріх Валуа, король польський – 161
Герасим, священик уніатської церкви в
єпископському містечку Озеряни – 175-176
Герасим, степанський міщанин – 187
Германик Мисько, підданий Луцької уніатської
єпископії – 156
Гиря Никифор, козацький старшина – 369, 370
Глебович Микола, віленський каштелян – 378
Глинська – 276
Глинська Маруша – 173
Глинський – 276
Глинський Івашко, підданий Луцької уніатської
єпископії – 156
Гнатко, степанський міщанин – 186
Гноєвський Іван – 131
Гноєвський Михайло, возний – 107
Гносецький Микола – 265-266
Гоголевич Прокопій, возний – 241
Гойський – 155
Гойський Гаврило, хорунжий київський – 145
Гойський Єрофей – 133
Гойський, каштелян київський – 380
Гойський Криштоф – 123
Гойський Роман, каштелян київський, староста
володимирський – 224
Голевич Прокіп – 248
Гомовський Криштоф – 255
Гомовський Станіслав – 256
Городиський Василій – 271
Городиський Григорій – 173 уніатський
ковельський протопоп – 255, 264, 266

Городиський Іван, возний – 220-221
Городиський Кузьма, настоятель уніатської
Пречистенської церкви у Городищі – 172-174
Городиський Мартин – 173
Городиський Ян – 174
Горський – 269
Горшони, мешканець с. Рутвянка – 384
Гостиловський Герман, чернець-василіанин – 386
Гостиловський Микола, підбакалавр
володимирської уніатської школи – 261
Гостиловський Федір, священик уніатської
Онуфріївської церкви у Володимирі – 207, 226
Гостинський Андрій, слуга єпископа Ієремії
Почаповського – 238-239, 244, 246-247
Грабинський – 266
Грабинський Войтех – 266
Грабовський Абрам – 268
Граєвська Катерина – 120
Граєвський – 261-262
Грекович Антоній, київський митрополичий
намісник – 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 349,
350, 352, 353, 355, 357-361
Грибовицький Стефан, учень уніатської школи у
Володимирі – 146
Григорій, священик уніатської церкви Бориса і
Гліба у с. Біскупичі – 139
Григорій, священик уніатської церкви св. Миколая
у Луцьку – 123
Григорій, священик уніатської церкви
св. Офанасія у Луцьку – 100, 104, 125 (прим.),
129, 136, протопоп луцький – 150, 159, 163, 166
Гриневицький Аврамій, священик – 386
Гриневицький Бенедикт, чернець православного
Жидичинського монастиря – 232
Гриценята Павло, підданий Луцької уніатської
єпископії – 155
Грицько підданий Луцької уніатської єпископії –
154-155
Грицько, хлопець – 140-141
Гроздицький – 248
Гроновський Павло, магістр уніатської школи у
Володимирі – 280
Грузевич Іван, підкоморій київський – 379
Грушецький Войтех, возний – 131
Груя Андрій – 113
Груя Михайло – 112-113
Губа, підданий Луцької уніатської єпископії – 154
Губало Криштоф, львівський вірменин – 219
Гулевич Андрій – 131, 145
Гулевич Бенедикт – 116, 118, 139-140
Гулевич Гневош – 133
Гулевич Іван (Owan) – 133
Гулевич Іполіт луцький ксьондз – 174
Гулевич Лукаш – 231
Гулевич Томаш – 268
Гулевич Ян – 246, 268-270
Гулевич-Воютинський – 177

445

Гулевич-Воютинський Лука – 268
Гулевич-Воютинський Микола – 268
Гулевич-Воютинський Олександр – 268
Гулевич-Воютинський Сильвестр, православний
єпископ Перемиський – 245
Гулевич-Воютинський Гаврило, хорунжий
чернігівський – 268
Гуляницька Палагія – 161
Гуляницький Андрій, намісник Луцького
підстароства – 263
Гуляницький Антон – 157
Гуляницький Артемій, священик уніатської
церкви св. Офанасія у Луцьку – 240-242
Гуляницький Гаврило – 157
Гуляницький Іван, пресвітер Покровської
уніатської церкви у Луцьку – 136, 150
Гуляницький Миколай – 268
Гуляницький Тимофій – 268
Гуляницький Федір – 157, 268
Гуторович Павло, возний – 338, 343, 353, 373, 379
Гучнич Левко, підданий Луцької уніатської
єпископії – 155
Давид, парубок – 207-208
Давид, чернець православного Жидичинського
монастиря – 210
Давидович – 323
Давидович Василь, диякон уніатського
монастиря Св. Спаса у Володимирі – 106-107
Далотецька Анна – 157
Далотецька Феодора – 157
Дамасценсіс Іван, чернець-кармеліт – 229
Данилевич Миколай – 271
Данилко – 276
Данило, підданий уніатської церкви Св. Трійці у
с. Татаринівці – 171
Данило, священик Воскресенської церкви  – 353
Данилович Іван, підскарбій коронний – 209
Дахнович Андрій – 116, 132
Дворецький – 366
Дедеркало Климко, татарин, слуга Олександра
Білецького – 171-172
Дедки, пани – 323, 324
Дем’ян, уніатський дяк – 100
Дем’ян, уніатський клірик – 100, 103
Демид, підданий Луцької уніатської єпископії – 152
Дерлукашович Григорій – 219
Децкович (Дешкович) Іван, церковний підданий –
147-148
Дешкович Іван, мешканець с. Заруддя – 353
Дешкович Яско, підданий Києво-Печерської
лаври – 382
Деяголович Стефан, вірменський уніатський
священик – 222
Дзічек Ян – 103
Дивинич Макар – 153
Дивинко Гум, підданий Луцької уніатської
єпископії – 153

Димович Мись, підданий Луцької уніатської
єпископії – 155
Димович Стефан, підданий Луцької уніатської
єпископії – 155
Дівочка Оносифор, митрополит – 324
Дідковецький Василь, понамісник – 347, 349, 353
Діонісій, клеванський священик – 141-142
Діонісій, священик Пречистенської уніатської
церкви у Луцьку – 125 (прим.)
Діонісій, чернець Жидичинського монастиря – 168
Дмитро, підданий Луцької уніатської єпископії –
156
Дмитро, уніатський володимирський протопоп,
настоятель церкви св. Прокопія – 93-94, 106, 138
Добриковський Семен, священик КиєвоПодольської Воскресенської церкви – 345
Добринський Микола – 100, 108
Добрянський Стефан, священик православного
Чернчицького монастиря – 97, 100-101, 108
Довгірд Петро – 119
Долмацький Ісакій, возний – 105-106, 111-112,
116, 122, 137, 349
Домановський Стефан – 261
Домбровський Марун?, скарбник волинський – 204205
Дорошенко Михайло, запорізький гетьман – 373
Достоєвський Андрій – 269
Достоєвський Ян – 269
Дошкевич Григорій, ієромонах, митрополичий
намісник – 348
Древинський Лаврентій, чашник волинський – 179,
280
Друцький-Любельський Павло, князь,
підстароста луцький – 219, 221-222, 268
Дубай Федір – 384
Дубницька Софія – 273
Дубницький Абрам – 272
Дубницький Вацлав – 272
Дубницький Гаврило – 275
Дубницький Корнило – 167
Дубницький Миколай – 272
Дубницький Олександр – 273
Дубницький Федір, володимирський еклесіарх –
257-258, 261, 264, 266, 268, 272, 283
Дубович Іван – архімандрит Дерманського
уніатського монастиря – 223-224, 275, 279, 366,
367
Дудаймо, підданий Луцької уніатської
єпископії – 152
Дудчик Кіндрат, підданий Луцької уніатської
єпископії – 151
Дяконський Іван – 124
Євлович Костянтин, священик Іллінської уніатської
церкви у Володимирі – 264, 266, 268
Євсевич (Мартинова) Феодора, київська
міщанка – 386, 387
Євсевич Іван, київський війт – 386
Євсевич Філатій, син Євсевича Івана – 386
Єзерський Михайло – 387
Єйзик, підданий Луцької уніатської єпископії – 153
Єлець – 357, 380
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Єлець Теодор, хорунжий – 362, 367, 373, 374
Єловицька Олександра, підстолинова
волинська – 158
Єловицький Данило – 134
Єловицький Захарій, королівський секретар – 99,
102, 134
Єловицький Ілля – 268
Єловицький Криштоф, волинський підстолій – 133134
Єлович-Букоємський Миколай – 102
Єлович-Букоємський Олександр – 268
Єло-Малинський Василій – 134
Єло-Малинський Данило, волинський хорунжий –
233, 279
Єло-Малинський Остафій, луцький гродський
суддя – 101, 118, 125, номінат на ЛуцькоОстрозьку уніатську єпископію – 127-134,
уніатський єпископ Луцько-Острозький
(Євгеній) – 135-136, 139, 143-145, 150, 159, 161164, 166-167
Ємелевський Ян – 167
Ємеловська Настасія – 161
Ємеловський Ян, війт єпископського містечка
Рожищі – 161
Єнич – 186
Єховський – 119
Железкович Данило, райця – 368
Желіборська Олександра – 232
Жеребило, чернець православного Кирилівського
монастиря – 362
Жикгмонт, король – див. Сигізмунд, король
Жищевський Павло – 268
Жовський Станіслав, кременецький плебан – 115
Жолендовський Микола – 162
Жолкевський Андрій – 191
Жолкевський Станіслав, гетьман, київський
воєвода – 346, 354
Жоравницький Томаш – 102, 118
Жоравницький Ян – 118
Жоравницький Ярек – 133
Жудра – 323
Жукович Герман, степанський міщанин – 198
Жукович Григорій, уніатський священик з
маєтку Біскупичі – 164-165
Жукович Остафій, володимирський уніатський
священик – 226, 264, 266, 268
Жуковський Корнило – 206
Жуковський Остафій – 137
Жуковський Ян – 262
Жулинський Збожний, писар земський белзький –
111
Жуховський Генадій, ієромонах Дерманського
уніатського монастиря – 224 ігумен уніатського
монастиря Чесного Хреста у Дубні – 258-259
Заблоцький Юзеф, возний – 157
Заблоцький Ян – 228
Завада Філарет, уніатський чернець – 158 ігумен
Кулемчицького монастиря – 182, 183, 226
Завадовський Олександр – 387
Завадський Михайло – 240
Завіша Ян митрополичий, урядник – 332, 339

Загоровський Андрій – 112, 116, луцький війт – 239
Загоровський Михайло – 268
Загоровський Олександр – 112, 116, 145, 147-148
Загоровські – 119
Загорський Остафій – 102
Задзик Яків, королівський секретар – 171
Заєць Остафій – 161, 268
Закревська Анастасія, православна черниця – 168
Закревська Марта, правослвна черниця – 168
Закревський Микола, возний – 147-148, 206
Закревський Станіслав – 107
Заленський Андрій, володимирський земський
суддя – 123-124
Заленський Ян, володимирський земський суддя –
178, 202, 225, 226, 235
Залеський – 276
Залеський Леонтій, православний архімандрит
овруцький і луцький – 280
Залузький Богдан, священик Введенської
уніатської церкви у Володимирі – 139, 146-148,
176, 213-214, 216-217, 224, капітульний писар –
226
Залузький Василій, намісник ковельської
уніатської протопопії – 264, 266, 271
Залузький Михайло, священик уніатської церкви
у с. Купечів – 264, 266
Залузький Яків, священик уніатської церкви
св. Михайла у Володимирі – 165
Замойський Томаш, підканцлер коронний – 168,
179, 183, 197-198, 360, 368, 371, 377
Заневич Андрій-Теофіл – 192-193
Запольський Федір – 268
Заровський Никифор, архімандрит уніатського
Дорогобузького монастиря – 183, 197
Заславський Владислав-Домінік, князь, конюший
коронний – 184, 198, 223-224, 229, 237, 258-259, 275
Заславський Костянтин, князь – 133
Заславський Олександр, князь, воєвода
київський – 163, 182, 184
Заславський Юрій, князь, воєводич волинський –
150, 207
Заславський Януш, князь, воєвода волинський –
132-133
Заславські князі – 181
Захаріаш, підданий Луцької уніатської єпископії –
154
Захарій, підданий Андрія Підгороденського – 232
Захарія, священик Києво-Подільської церкви
Миколи Притиска – 345
Збаразька (Загоровська) Маруша, княгиня – 116119, 135,
Збаразька Катерина, княгиня – 335, 336
Збаразький Криштоф, князь, воєводич
браславський – 114-115, 157, конюший коронний –
170
Збаразький Кшиштоф, князь – 277
Збаразький Микола, князь – 119
Збаразький Юрій, князь – 277
Збаразький Юрій, князь, староста пінський – 114, 157
Збаразький Януш, князь, воєвода браславський –
114-115
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Збаразькі, князі – 115, 278
Збожек Станіслав 240, намісник Луцького
підстароства – 241, 244-245, 253
Зброжко Рафаїл, степанський староста –189-190
Зведович Денис, підданий Видубицького
монастиря – 337
Звізда Іван, підданий Луцької уніатської
єпископії – 154
Здзоєвський Лука – 180
Здрученя, степанський міщанин – 187
Зевлов, іудей – 239
Земженята Карпо, підданий Луцької уніатської
єпископії – 156
Зенко, степанський міщанин – 187
Зенкович Петро, ієродиякон – 386
Зищевський Дмитро – 268
Зірка Ломиха, піддана Луцької уніатської
єпископії – 155
Злотолінський (Злотоборський) Юрій – 186
Злотопольський Петро, земський підсусідок – 361,
378
Змієвський Лаврін – 221
Змієвський Стефан – 373
Зозулинський Іоаким, чернець уніатського
Дерманського монастиря – 224
Зозуля Грицько, підданий Луцької уніатської
єпископії – 156
Зубрицький Станіслав – 166
Зуковецький Миколай – 268
Іωан, уніатський священик, архідиякон 93 – 94, 106
Іван, володимирський міщанин – 147
Іван, митрополичий корчмар – 360
Іван, підданий Луцької уніатської єпископії – 154
Іван, священик – 375, 376
Іван, священик уніатської церкви у с. Малин –
148-150, 161
Іван, священик уніатської церкви у с. Піщатець – 146
Іван, служебник Станіслава Гомовського – 255-256
Іван, уніатський священик містечка Ямполь – 237
Іван, уніатський священик у с. Антонівці –236
Іванець, підданий уніатської церкви Св. Трійці у
с. Татаринівці – 171-172
Іваницький Гаврило – 171, 178, 133, 218
Іваницький Матяш – 106
Іваницький Микола, челядник – 375, 385
Іванко – 276
Івановський Петро – 268
Івановський Федір – 113
Івашко, львівський вірменин – 219
Івашко, підданий Луцької уніатської єпископії –
155-156
Ігнатій, чернець-василіанин – 362
Ігнатко, степанський міщанин – 187
Ієремія, священик уніатської Михайлівської
церкви у Луцьку – 150
Іздебський Якуб, возний – 157
Іздебський – 231
Іздебський Миколай, урядник Яна Лагодовського – 124
Ілля, уніатський священик с. Святець – 237

Інголі, кардинал – 190, 201, 232, 272, 372, 384
Іован, чернець православного монастиря
св. Миколая у Жидичині 94
Іранський Михайло – 133
Ірша, кременецький іудей – 283
Ісайковський Лукаш, королівський коморник – 130132
Ісакій, чернець уніатського жидичинського
монастиря – 168
Ісая, отаман маєтку Свиноїди – 357, 358
Ісидор, митрополит – 117
Йосиф (грек), єпископ Мегленський, настоятель
Пречистенського уніатського монастиря у
Луцьку – 139-140
Кавецький, слуга Олександра Білецького – 171-172
Казановський Мартин, галицький каштелян – 372373
Казимірський Кшиштоф, Київський римокатолицький єпископ – 338
Каленнік Андрієвич, запорізький гетьман – 369,
370
Калинський Стефан – 205, 268
Каліст ігумен Видубицького монастиря –323, 325
Калусовський Вацлав – 268
Калусовський Ярош – 119
Каменецький Євгеній, чернець уніатського
монастиря Св. Спаса у Володимирі – 213, 217-218
Кандиба Станіслав, володимирський гродський
писар – 104, 116
Карвинський Якуб – 106
Кардашин Борис, підданий Луцької уніатської
єпископії –153
Карп, орендар – 155
Карп, підданий Луцької уніатської єпископії
(маєток Губін) – 155
Карп, підданий Луцької уніатської єпископії – 154
Каршевич Миколай, королівський секретар – 109
Качковський Войтех – 162
Кашевський (Кашовський?) Ян – 131, 134
Кашовський Андрій, ловчий волинський – 268
Кгловацький Михно, підданий Луцької уніатської
єпископії – 153
Кгозимирський Томаш, бурграбій
володимирський – 146-148
Кизаревич Філарет, ігумен Успенського
православного монастиря в Овручі – 376, 380
Кирдей-Козинський Григорій – 268
Кирило, київський священик – 345
Кирило, мешканець с. Рутвянка – 384
Кирило, мешканець с. Рихни – 384
Кирило, отаман маєтку Видубичі – 357, 358
Кирило, чернець-василіанин – 362
Киселівна Феодора – 276
Кисіль Адам, чернігівський підкоморій, каштелян
чернігівський – 193-196, 202, 227, 276-277
Кисіль Григорій, володимирський підсудок – 146
Кисіль Микола – 276
Кисіль Миколай – 194, 196, 221, 224
Кислович Себастіан, учень уніатської школи у
Володимирі – 146
Китайчич Стефан – 192-193
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Кізім київський козак – 373-374
Клечковський Станіслав, слуга Миколая
Борейка – 149-150
Клим, священик православної Рождественської
церкви у Києві – 360
Климент VІІІ, Папа Римський – 121-124, 325, 335,
336
Климентій, священик православної КиєвоПодільської Набережно-Миколаївської церкви –
345
Климович Мартин – 379
Климчицький Андрій, возний – 146, 208, 216
Клюсовський Войтех – 102
Кмит, мешканець с. Рутвянка – 384
Князик Пилип, слуга Києво-Печерської
монастиря – 330
Ковалевич Ярмош, учень уніатської школи у
Володимирі – 146
Ковальчук Яцко, підданий Луцької уніатської
єпископії – 153
Козак Іляш, підданий Луцької уніатської
єпископії – 154
Козанович-Прошицький Ян, намісник Луцького
підстароства – 189
Козика Андрій, князь – 118, 121, 128
Козика Томаш, підстолій волинський – 252-253
Козика Юрій – 133
Козика Ян, князь – 118, 127
Козинський Іван – 133
Козинський Костянтин – 134
Козинський Януш – 268
Козицький Станіслав – 383
Козурвіч Хома, степанський міщанин – 187
Колмовський Григорій – 124
Колневський Юрій – 118
Колпитовська Анна – 147
Колпитовський Костянтин – 118
Колпитовський Олександр – 118
Колудзький Павло – 211, 212
Колчанський Михайло, митрополичий слуга – 339
Комар Олексій – 257
Коморовська Софія – 140
Комунський Матей – 130
Конарський Прокіп, степанський міщанин – 198
Конашевич, київський бурмістр – 371
Конджрат Іван, митрополичий підданий – 363
Кондратович Семен – 103
Кониський Генадій, колишній ігумен
уніатського монастиря Чесного Хреста в
Дубні – 259
Конон – 276
Копистянський Захарія, архімандрит КиєвоПечерської лаври – 370, 371, 375
Копоть Василій – 235
Копоть Микола – 173
Корбулт Яків – 214, 224
Корець Прокіп, підданий Видубицького
монастиря – 337
Корецька (Ходкевич) Анна, княгиня – 333, 334,

337, 338, 356, 357, 364, 365, 366
Корецька княгиня – 343
Корецька Марцибела, княгиня – 378
Корецький, князь – 181, 380
Корецький Іоаким (Яхим), князь – 333
Корецький Кароль, князь – 378, 379
Корецький Самуель, князь – 378, 379
Коритецький Федір – 102
Корницькі – 157
Корсак Мартин, митрополичий намісник у Києві –
372-373, 380-381, 385
Корсак Миколай – 239
Корсак Рафаїл, єпископ Галицький, уніатський
митрополит Київський – 183, 190, 201-202, 208,
232, 235, 247-251, 253-254, 257-259, 264, 372, 377,
384, 385, 387
Корсак Станіслав, представник уніатської
митрополита в Києві – 387
Корсак Троян – 260
Корсак Ян, дозорця митрополичих маєтностей у
Києві – 380
Корсак-Каменський, 261
Кортісціо Альберт, єзуїт – 221
Корчмінська Богдана – 158
Косаровська Катерина – 273
Костюшкович Гаврило – 268
Костюшкович Григорій – 268
Костюшкович Петро – 268
Костюшковичі – Хоболтовські – 95
Костюшкович-Хоболтовський Бенедикт – 192-193
Костюшко-Гимиєвський Ілля – 268
Котазевич – 324
Котелникович Семенець – 141
Котельницький Петро, водний – 374-375
Котельницький Філон, київський писар – 340
Котлинський Павло – 368
Коханович Васюк, підданий Луцької уніатської
єпископії – 156
Коханович Тишко, священик православної
Іллінської церкви у Володимирі – 117
Кошерський, підданий Луцької уніатської
єпископії – 152
Кошиковський Юрій, старостинський урядник – 95
Кошиць Ян, дворянин – 327
Кошка – Жоравницький (Журавський) Януш –
102, 119
Кошка-Жоравницький Матей – 102
Кошка Герасим – 119
Кошка Матвій – 119
Краєвський Гаврило – 134
Кражинський Богдан – 134
Красинський – 133
Красинський Олександр – 268
Красович Павло – 379
Крашенський Гаврило – 118
Кревза Лев, архімандрит Віленського
уніатського монастиря Св. Трійці – 158
Кременчук-Немисловський, возний – 198
Крентовський, урядник Яна Кашевського – 131
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Кривкович Степан, намісник київського
війтівства – 367
Кринський Марек, намісник Луцького
підстароства – 240, 248
Крогулецький Михайло – 119
Кропива Гаврило – 284
Кропивницький Олександр, писар Брацлавського
воєводства – 366
Кротович Мартин – 115
Крочовський – 266
Крочовський Вавринець – 265-266
Крукович Прохор, ігумен Добротворського
монастиря – 169
Круковський – 155
Крупецький Атанасій, уніатський Перемиський
єпископ – 172-173
Крупецький Олександр – 341
Крушинський Яків, митрополичий намісник у
Києві – 332-336, 338, 349
Кувгар Федір – 384
Кудін, підданий Луцької уніатської єпископії – 154
Кузьма, мешканець с. Рутвянка – 384
Кузьма, митрополичий корчмар – 360
Кузьма, священик Михайлівської уніатської
церкви у Луцьку – 125 (прим.), 136
Кузьма, уніатський священик у с. Тилявка – 236
Кузьміч Федір – 165
Куколь Марко, підданий Луцької уніатської
єпископії – 153
Кулерицький Михайло, священик уніатської церкви
Різдва Богородиці у м. Ратне – 180
Кулик Гаврило – 229
Куликовський Ян – 271
Кульчицький – 271
Кульчицький Михайло, настоятель
Пречистенської церкви у м-ку Ратне – 228
Кунавський – 114
Куневська Марина Єловичівна – 114, 115, 157
Кунцевич Ісая, священик уніатської церкви у
с. Піщатець – 146
Кунцевич Йосафат (св.), архієпископ Полоцький –
178, 236
Курадовський Грисько, підданий Луцької
уніатської єпископії – 153
Курцевич Іоіль, православний Володимирський
єпископ – 166
Курцевич Павло, князь – 191-192, 194, 196, 211,
212-214, 224
Курцевич Федір, князь – 106
Кухмистрович Петро – 323
Кухта Юп, підданий Луцької уніатської
єпископії – 154
Лабеський Ремігіан – 145
Лабуцький Кипріан, ігумен православного
Кирилівського монастиря –362
Лаврик Мартин, підданий Луцької уніатської
єпископії – 155
Лаврін, степанський злотник – 198

Лагодовський Андрій – 274
Лагодовський Олександр – 175-176
Лагодовський Станіслав – 274
Лагодовський Ян – 118, 124, 134
Лагодовські – 273
Лада Юрій, городничий володимирський –228
Лазоревич Максим, київський писар – 331
Ламбардевич-Міровицький Дмитро – 260
Ласко Андрій – 268
Ласко-Чернчицький – 133
Ласко-Черчицький Григорій – 194, 196
Ласко-Черчицький Костянтин, намісник
Володимирського замку – 230, 240
Ластовецька Марина – 157
Ластовецький Григорій – 157
Лащ Микола – 273
Лащ Самійло, ротмістр – 363
Лащ Ян – 273
Левицький – 269
Левко, мешканець Сваромля – 324
Левко, підданий Луцької уніатської єпископії – 156
Левонович Тимофій, степанський диякон –198
Ледоховський – 134
Ледоховський Макар – 115, 134
Ледоховський Олександр – 134
Лейба, володимирський іудей – 261-262
Ленкович Ісая, луцький уніатський протопоп –
241-243, 246
Леонтій, священик уніатської Рожественської
церкви у Купечові – 113
Лепесовицький Григорій – 119
Лепесовицький Олександр – 119
Лепесовицький Петро – 119
Лепесовицький Самійло – 119
Лепський Адам –273
Лернтій, володимирський уніатський диякон – 138
Леско, підданий уніатської церкви Св. Трійці у
с. Татаринівці – 171-172
Леський Ян – 103
Лешницька Оксимія – 169
Лещинський Самійло – 280
Либишевський Ян – 115
Линевська – 132
Линевська Марія – 109
Линевська Маруша – 250, 259
Линевський – 132
Линевський Данило – 134
Линевський Стефан, володимирський гродський
суддя – 264
Линевський Федір – 165
Линевський Ян – 219, 220, 222
Липиновський Войтех – 383
Липлянський Ян, намісник – 366
Лисаківський Абрам – 121
Лисаковський Флавіан – 102
Лисаковський Якуб, луцький підстароста – 102
Лисович Гаврило – 268
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Лисятицький Ієремія, архімандрит уніатського
Дорогобузького монастиря 168, 169, колишній
архімандрит – 197
Литвин Карп, підданий Луцької уніатської
єпископії – 153-154
Лишевич Йосиф, священик Успенської уніатської
церкви – 170
Лишенський Олексій, замковий намісник, член
Луцької уніатської капітули – 241, 243, 245
Лишковський Станіслав – 113
Лищик Васко, підданий Луцької уніатської
єпископії – 155
Лищик Демко, підданий Луцької уніатської
єпископії – 154
Лищик Федір, підданий Луцької уніатської
єпископії – 154
Лищик Ясюк, підданий Луцької уніатської
єпископії – 154
Ліковецький Юрій – 119
Літинський Гаврило – 260, 268
Літинський Стефан – 268
Літинський Юрій – 268
Лоза Станіслав, депутат луцький – 365
Лозка Іван, київський земський писар – 332, 339
Лозка Лаврін, київський підчаший – 330-331
Лозки, 357
Лозовицький Григорій, уніатський
володимирський протопоп – 138-139, 146, 175,
213-214, 217, 224, 226, 227, 255
Лойкович Сась, швецький цехмістр у
Володимирі – 147
Ломика Жеско, підданий Луцької уніатської
єпископії – 152
Ломика Остап, підданий Луцької уніатської
єпископії – 155
Ломика Федько, підданий Луцької уніатської
єпископії – 152
Ломинчик Ярош, підданий Луцької уніатської
єпископії – 152
Ломницький Войтех – 348
Лопатка Андрій, підданий князя Юрія
Заславського – 208
Лосовський Никифор, намісник Київської
уніатської митрополії – 254
Лосовський Никифор, уніатський єпископ
Вітебський, адміністратор Луцько-Острозької
уніатської єпархії – 280-281
Лосятинська Катерина – 157
Лосятинський Василій – 268
Лосятинський Криштоф – 268
Лосятинський Ян – 268
Лотиш, підданий Луцької уніатської єпископії – 154
Лука, священик уніатської церкви Св. Трійці у
Луцьку – 164, 166
Лукарис Кирило, Патріарх
Константинополський – 178, 180
Лукашевич Ян – 253, 263

Лукашка Гриць, мешканець с. Заруддя – 353
Луковицький Богуш – 113
Луковський Станіслав – 113
Лукошка Іван, мешканець с. Заруддя – 353
Лучко, підданий Луцької уніатської єпископії – 155
Любонтський Гіацинт, пріор домініканського
монастиря у Луцьку – 174
Лютковичі, остерські бояри – 324
Лютковський Мартин – 271
Лютковський Ольбрихт – 271
Люшковський Ольбрихт – 134
Лярионович Леон, священик церкви св. Миколая у
Степані – 198
Лясковський, слуга Олександра Білецького – 172
Ляховський Андріян – 366
Ляшковський Стефан – 192-193
Макаревський Юрій – 269
Макаровичі – 357
Макарович-Івашенцевич Криштоф – 352-353
Макарський Олександр – 219-222, 268
Максим – 276
Малевич – 386
Малиновський Олександр, намісник Луцького
підстароства – 162-163
Малиновський Ян – 222
Малинський Миколай – 102, 149
Малкович Матвій, церковний слуга – 340
Малош, підданий Луцької уніатської
єпископії – 155
Манкович Григорій – 324
Манойло, священик «іванівської» уніатської
церкви м. Володимира – 106
Манчур Оверко, степанський міщанин – 187
Марвовський Андрій – 107
Маренський Костянтин – 134
Маркарт Яків – 375
Маркович Ярмола, підданий Луцької уніатської
єпископії – 156
Мартин, священик православної церкви
св. Василія у Володимирі – 111-112, 119
Мартинович Кирило, диякон Ковельської
уніатської церкви – 271
Мартянович Денис – 369
Марцінкевич Іван – 138
Марченята, піддані Луцької уніатської єпископії –
152
Масальський Іларіон, князь, архімандрит
Супрасальського православного монастиря – 116
Маславський Ян, митрополичий слуга – 339
Матей, уніатський шаргородський протопоп –
361, 362
Матусвицький Матіаш – 268
Мачуха Матвій, київський бурмістр – 368
Машевський – 276
Мелех, підданий Луцької уніатської єпископії –
156-157
Мелешко Аврам – 325
Мелешко Іван, мозирський підкоморій – 121
Мелешко Кіндрат – 121
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Мелешко Станіслав – 232
Мелешко Федір, ректор володимирської
уніатської школи – 145 єпископ Холмський – 201
Мелешко-Микулицький Василій – 120
Мелешко-Микулицький Михайло – 119-121
Мелешко-Микулицький Станіслав – 120
Мелешко-Микулицький Ян – 120
Мелещенята Андрій, підданий Луцької уніатської
єпископії – 156
Мережка – 383
Мерезаян – 383
Местя, іудейка ковельська – 173
Метковський Ян – 260
Микита, священик православної церкви Св. Спаса
в Києві – 345
Микита, священик уніатського монастиря
Св. Спаса у Володимирі – 106
Микитин Федько, підданий Луцької уніатської
єпископії – 153
Миколаєвський Стефан – 218
Миколай, мешканець с.Рихни – 384
Микулицький Андрій, урядник в єпископському
містечку Рожищі – 246
Микулицький Василій, уніатський священик при
кафедральній церкві в Луцьку – 117
Микульський Філон – 118
Милевський Григорій – 268
Миленський Василій, чернець Жидичинського
монастиря – 168
Мирецький Марко – 155
Мировицький Ломбардій – 268
Мисайло, чернець православного монастиря
св. Миколая у Жидичині – 94
Мисевський Андрій – 349
Мисевський Андрій намісник Володимирського
підстароства – 122, 124, 137, 175, 198, 205-207,
212-214, 226, 227
Мисловський Андрій – 273
Мисловський Андрій – 275
Михайлевич Гордій, уніатський володимирський
священик м. Володимира – 268
Михайло, священик П’ятницької уніатської
церкви у Луцьку – 125 (прим.)
Михайло, священик православної Борисоглібськом
церкви у Києво-Печерському монастирі – 345
Михайло, священик уніатської церкви Чесного
Хреста, крилошанин луцький – 103
Михайло Федорович див.(Романов) Михайло
Федорович, російський цар – 376
Михайлович (Михолович) Григорій, ігумен
уніатського монастиря у Новогрудку – 158
Михайлович Кузьма, священик П’ятницької
уніатської церкви у с. Яблонне – 163-165
Миц, мешканець с. Рутвянка – 384
Миценята, підданий Луцької уніатської єпископії – 152
Мишка Аврам, овруцький староста – 102, 328
Мишка-Варковський Михайло, каштелян
волинський – 99-100, 102

Мишка-Холоневський – 360
Мишка-Холоневський Михайло, ротмістр – 343347, 349, 351, 353-354, 356
Мищенята Івашко, підданий Луцької уніатської
єпископії – 156
Мінковський Кіндрат – 268
Міткович Герасим, підданий Києво-Печерського
монастиря – 353
Міцкевич – 386
Млечко Юль – 102
Могила Петро (св.), архімандрит КиєвоПечерського монастиря, митрополит Київський –
179, 229, 254, 378, 380, 382, 385, 387
Модлишевський Лукаш – 383
Мойсеєвич Федір, возний – 121
Мойсей, підданий Луцької уніатської єпископії – 156
Мойсецький Іван, возний – 212, 214, 217, 227
Мокрицький Ян – 214
Мораховський Ілля, адміністратор маєтків
Володимиро-Берестейської єпархії – 138, (Іоаким)
уніатський Володимиро – Берестейський
єпископ – 94, 117, 139-143, 145-147, 168-175, 183,
190-195, 200, 201, 204, 227
Морашко Михайло – 269
Мордан Григорій, урядник єпископського маєтку
Будораж – 99
Москаль Іван, служебник Станіслава
Гомовського – 255-256
Москвитин, підданий Луцької уніатської
єпископії – 152
Мошко кременецький іудей – 283
Мровинський Олександр – 268
Мровинський Станіслав – 268
Мужиловський – 383
Мужиловський Андрій, слуцький протопоп – 366,
367
Мужиловський Іван, уніатський київський
протопоп – 330, 336, 337
Муха Миколай, урядник Сатаніслава
Сускраєвського – 131
Мясищенко Андрій, підданий Києво-Печерського
монастиря – 382
Мясищенко Левко, підданий Києво-Печерського
монастиря – 382
Мясковський Войтех, подільський стольник – 223
Набздів Іван, степанський міщанин – 186-187
Нажембський Андрій – 268
Намисловський Федір-Ліцініус, капелан Луцького
єпископа Ієремії Почаповського – 236
Нарпонський Миколай – 157
Насиловський Самійло – 268
Наум, володимирський міщанин – 147
Негоцький Станіслав – 115
Неловський, підданий Луцької уніатської
єпископії – 153
Немирич – 325
Немирич Олександр, депутат Львівського
воєводства – 365
Немирич Стефан, підкоморій – 372-373
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Неофіт (грек), митрополит Софійський ––347, 349
Непельський Ждан – 176
Несвистовський Миколай – 268
Нестор, підданий уніатської церкви Св. Трійці у
с. Татаринівці – 172
Нециєвич Венедикт, учень уніатської школи у
Володимирі – 146
Нземінський Ян – 134
Никодим, намісник православного монастиря
св. Михайла Золотоверхого у Києві – 374
Никон, підданий Луцької уніатської єпископії – 155
Нікицький Матіяш, володимирський писар – 349
Новоселецький Станіслав – 158
Новоселецький Ян – 118
Новоселецький Яцко, підданий уніатської церкви
Св. Трійці у с. Татаринівці – 172
Новоселицькі – 366
Новосельський Ян – 119
Нозелкевич Лаврентій, ієромонах Дерманського
уніатського монастиря – 224
Носажевський Себастіан – 134
Облампський Євлямпій, священик – 250
Ободенський Микола – 145
Оборський Олександр – 265
Обух-Вощатинський Григорій, намісник
Володимирського підстароства – 105-107
Обухівна Маруша – 272
Обухович Яким – 96
Овдій, священик уніатської церкви св. Михайла у
Луцьку – 166
Оверко, підданий Луцької уніатської
єпископії – 152
Овлочимська Анна – 177-178
Овлочимська Аполонія – 177
Овлочимський Олександр – 178
Овлочимський Павло, уніатський єпископ
Самборський – 259
Овлочимський Юрій, володимирський земський
писар – 118, 124, 133, 177
Огроздинський Якуб, намісник Луцького
підстароства – 149
Одинець Василій – 103, 162
Одинцова Олександра – 101-102
Одонія Филип Опанасович , священик
київських церков - св.Софії, св.Василія і Миколи
Десятинного – 330, 331, 336, 337
Ойтеневський Остафій, ієродиякон Луцької
уніатської єпископії – 150, пресвітер уніатського
Луцького кафедрального собору – 174, 189
Окминський Юзеф – 353
Окорський Микола – 204-205
Окорський Олександр – 267
Окунинський Павло – 268
Олександр, король польський – 188
Олександр, співак – 187

Олександр, чернець-василіанин див.
Школдицький Олександр
Олексій, пресвітер Рожественської уніатської
церкви в Луцьку – 136
Олехно – 324
Олешко, підданий Луцької уніатської
єпископії – 153
Олешко Флоріан – 109, 326-327
Олешкович-Крупецький Ярмоген – 134
Олхирин Іван, підданий Луцької уніатської
єпископії – 153
Олчин Мисько, підданий Луцької уніатської
єпископії – 153
Олшамовський (Олшановський) Адам, намісник
луцького підстароства – 129-130, 140-141, 144
Олшамовський Мартин – 178
Олшамовський Олександр, намісник
володимирського староства – 257
Олшанський – 264
Олшевський Андрій – 167
Олшевський Мартин – 130
Омелянович Богдан – 103
Онисько Ільчин, підданий Луцької уніатської
єпископії – 152
Опралко Бартоломей, поборця Волинського
воєводства – 125
Оранський Григорій – 108-109, 111
Оранський Ілля – 105-109, 111, 136-137
Оранський Маріан, луцький уніатський
архідиякон – 241
Оранський Михайло – 105-109, 111, 137, 275-276
Оранський Михайло, батько Пінського єпископа
Пахомія Оранського – 214-215, 217-218, 224
Оранський Павло – 107, 111
Оранський Пахомій, архімандрит жидичинський
(номінат) – 201-204, 209-213, 216, 225, 227-228,
єпископ Пінський 249, 275-276
Оранський Яків – 214, 224
Оранські – 224
Органко, підданий Луцької уніатської
єпископії – 152
Остафій, священик уніатської Рожественської
церкви у Луцьку – 150, 166
Остафіха, вдова, піддана Луцької уніатської
єпископії – 156
Осташевський Семен, возний – 262, 269
Острівський – 219
Острожинський Іван, возний – 221
Острозька Анна, княгиня, у шлюбі Ходкевич – 223
Острозька Катерина, княгиня, у шлюбі
Замойська – 256, 257-258
Острозький Костянтин, князь, воєвода київський –
97, 99-100 110, 116, 119, 121-124, 327, 335, 336,
338, 341, 350, 351
Острозький Олександр, воєвода волинський – 181
Острозький Януш, каштелян краківський – 113,
122, 135, 181
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Острозькі, князі 223
Оханковський – 173
Охріт Гришко, підданий Києво-Печерського
монастиря – 355
Ощовський Іоаким – 119
Ощовський Микола – 268
Ощовський Федір – 268
Павлина Григорій – 348
Павло, коваль – 97, 100-101
Павло, підданий Луцької уніатської єпископії – 156
Палажка, дівка – 119
Панас, чернець Дубенського уніатського
монастиря – 232
Парфеній, підданий Луцької уніатської
єпископії – 152
Парфеній, священик уніатської Рожественської
церкви у Луцьку – 125 (прим.)
Пашкевичівна Нестефанія – 157
Пашкович Василь – 340
Петрикинята Онисько, підданий Луцької
уніатської єпископії – 153
Петрикович Дем’ян, підданий Луцької уніатської
єпископії – 152
Петро, козак – 344
Петро, луцький ксьондз – 220
Петро, уніатський священик у с. Стожок – 236
Петровський Станіслав – 118
Пец Самійло – 160
Печкавецька Марина – 157
Пешковський Остафій, ігумен Видубицького
уніатського монастиря – 376-377
Пигилевський Самуїл, еклесіарх луцької
уніатської капітули – 241, 243
Пигилевський Федір, священик уніатської церкви
Св. Трійці у Луцьку – 240-241, 243, 245
Пилипович Федір, ставецький священик – 198
Пилковський Юрій – 284
Пилявська Анна – 144-145
Пилявська Олена – 145
Підбуський Войтех, степанський плебан – 185
Підгаєцька Настасія – 161
Підгаєцька Палагія – 161
Підгаєцький Даромент – 161-162
Підгаєцький Йосиф – 103, 162
Підгаєцький Мойсей, уніатський священик
церкви Архістратига Михаїла у єпископському
містечку Рожищі – 100, 103, 161-162
Підгаєцький Степан – 161-162
Підгороденська Анна-Магдалена – 273-274
Підгороденська Христина – 231
Підгороденський Андрій – 118, 127, 231-232
Підгороденський Валеріан – 178, 231, 266, мечник
волинський – 268
Підгороденський Микола – 231
Підгороденський Петро – 231, 268
Підгороденський Фрідріх, холмський підсудок – 127
Підгороденський Юрій – 231

Підкова Мартин, підданий Луцької уніатської
єпископії – 156
Пілат Понтій, прокуратор Іудеї – 142, 203, 249
Пілховський Ієронім – 268
Піскра, ротмістр – 186
Пісочинський Олександр – 143, 157
Пісочинські – 157
Плетенецький Єлисей, архімандрит КиєвоПечерського монастиря – 330-331, 345, 347, 349-350
Пнеревич Федір, луцький уніатський
крилошанин – 241
Побережник Курадовський, підданий Луцької
уніатської єпископії – 155
Побережник Нисько, підданий Луцької уніатської
єпископії – 156
Побережник Стась, підданий Луцької уніатської
єпископії – 155
Побережник Шайтур, підданий Луцької
уніатської єпископії – 155
Побережник Янко, підданий Луцької уніатської
єпископії – 153
Побережник Яцко, підданий Луцької уніатської
єпископії – 155
Повченкора Фласей – 102
Погорільський – 269
Покошевський Ян – 356
Покривницький Микола, бурграбій – 283
Полешко Олекса, підданий Луцької уніатської
єпископії – 156
Полікарп, священик уніатської церкви
св. Миколая у Володимирі – 93
Полосар Миколай, уніатський священик – 264, 266
Полуян, підданий Луцької уніатської
єпископії – 122
Полуянчик Яцко, підданий Луцької уніатської
єпископії – 154
Попель Богдан – 268
Поплавська Дорота – 276
Поплавський Станіслав – 268
Порванецький Криштоф – 268
Порванецький Микола – 268
Порванецький Федір – 268
Порванецький Ян – 268
Порицька, княгиня – 333
Посавець Ян – 268
Потій Іпатій (Адам), уніатський митрополит
Київський, єпископ Володимиро-Берестейський –
93, 97-99, 105-107, 109, 111-112, 116-121, 123-124,
129, 135-139, 146, 215, 235, 330-336, 338-344, 346347, 349-350, 352, 354
Потій Михайло – 234-235
Потій Петро – 139
Потій Ян, економ Володимирської єпископії –
105-106, 121, 123, 139, адміністратор маєтків
Володимиро-Берестейської єпархії – 138
Потій Ярослав – 234, 235
Почаповський Ієремія, уніатський ЛуцькоОстрозький єпископ – 159, 165-167, 174-176, 184-185,
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190, 196, 204-205, 207, 229, 231, 236, 238, 240,
241-242, 244, 246-248, 252, 254-256
Почаповський Миколай – 239
Почаповський Олександр – 239
Почесний Андрій – 348
Претвич Яків каштелян кам’янецький – 123
Прилепко Яцко, підданий Луцької уніатської
єпископії – 153
Присталовський (Пристальський) Йохим,
возний – 125, 150
Пристальський Станіслав – 242
Приходько Леско, підданий Луцької уніатської
єпископії – 152
Приходько Лукаш, підданий Луцької уніатської
єпископії – 152
Приходько Миско, підданий Луцької уніатської
єпископії – 152, 155
Продкович Федько, степанський міщанин – 187-198
Прокіп, мешканець с. Рутвянка – 384
Прокіп, підданий Луцької уніатської
єпископії – 155
Прокіп, священик уніатської церкви св. Миколи
Десятинного в Києві – 337
Прокопій, уніатський священик с. Колодязі – 236
Промчейко-Корницький Григорій – 157
Промчейко-Корницький Юрій – 157
Пронський (Прунський), князь – 343
Протас, митрополичий корчмар – 360
Прошковський – 269
Прусинович Петро – 375
Прусиновський Адам, підкоморій
володимирський – 134, 260
Прусиновський Ян – 268
Прухарський Йохим – 263
Прушинський Каспар – 127
Пузина Олександр, князь, номінат на
православного єпископа Луцького – 210
(Атанасій), православний єпископ Луцький – 227231, 238, 245-247, 251-254, 256
Пузина Юрій (Георгій), князь – 133, 184
Путошинський Юрій – 268
Путята Іван, намісник уніатського митрополита
в Києві – 367-368
Путята Стефан – 144
Пухович Борис – 382
Пухович Васько – 382
Пшенько Борис, підданий Києво-Печерського
монастиря – 382
Пяновський Станіслав – 162
Рабчевич Василій – 218
Радакович – 268
Радзивілл Ольбрихт-Станіслав, князь, підканцлер
Великого князівства Литовського, староста
луцький – 160, 164, 166-167, 238, 240
Радзивілл Станіслав, князь, староста
жмудський – 102
Радиєвич Ісакій, ієромонах, намісник
Дерманського уніатського монастиря – 224

Радко, отаман спаський – 323
Радошевський-Бокша Богуслав, Київський римокатолицький єпископ – 198
Радюка Нестор, возний – 373
Раєцький Станіслав – 134
Раковський Станіслав – 121
Ралець Олекса, підданий Луцької уніатської
єпископії – 153
Рангоні, нунцій Папи у Речі Посполитій – 109,
113, 117, 119
Ратинський Юрій, підстароста степанський – 186
Ратомський – 325
Резанович Марія – 113
Рейзнер Валентин, гданський купець – 239
Репка, підданий Луцької уніатської єпископії – 155
Ресецький Федір, дераженський протопоп – 188
Реховський (Роховський) Павло, писар гродський
київський – 352, 361, 363-364, 366, 368-369, 373-375
Реховський Павло – див. Роховський (Реховський)
Павло
Речинський Андрій, уніатський сатівський
протопоп – 257
Решицький Федір, степанський протопоп – 198
Рихловський Станіслав, староста клецький – 185
Робаковський Ян – 241
Робячи Павло, стихар – 345, 351
Ровчич Павло, писар – 94
Рогоза Михайло, Київський уніатський
митрополит – 325-327, 330, 386
Рогозинський Олександр – 144
Рожновські – 324
Романов Михайло Федорович, російський цар –
367, 376
Роман, омелянівський священик – 149-150
Роман, священик уніатської церкви ХІІ Апостолів
у Володимирі – 139, 146
Роман, уніатський володимирський диякон – 138
Романовський – 202
Рондзинський Павло – 214
Росковський Ян – 206
Росконський Ян – 368
Ростоцький – 133
Рошковський Яків – 187
Руканець Ян – 167
Русинович Василій – 102
Русинович-Берестецький Стефан – 119
Русинович-Берестецький Філон – 119
Русовецький Сигізмунд, луцький ландвійт – 140
Русовецький Ян, священик уніатської церкви
св. Прокопія у Володимирі – 226, 264, 266, 268
Русовський Геласій, архімандрит уніатського
Дорогобузького монастиря – 160
Рутський (?) Микола – 260
Рутський Йосиф Вельямін, уніатський Київський
митрополит – 139, 143-144, 157, 165, 171-172,
174-16, 179-180, 182-185, 188, 190, 198, 200-205,
215, 218-219, 223-225, 232-233, 353-354, 356, 358,
359-368, 372-380, 382-383, 385-386
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Рушля Станіслав – 365
Савицький Гаврило, уніатський дідицький
протопоп – 102
Савич Ігнат, степанський міщанин – 198
Савка, підданий Луцької уніатської єпископії – 152
Садковська Софія, дружина Вацлава
Садовського – 360
Садковський – 381
Садковський Вацлав, київський митрополичий
намісник – 352, 353, 360, 362, 363
Садковський Станіслав, київський митрополичий
намісник – 357, 358
Садовський Криштоф – 162
Садовський Миколай – 101
Садовський Федір, митрополичий слуга – 339
Сакович Касіян, архімандрит Дубенського
уніатського монастиря – 232, 240, 254, 272
Саковський Мартин – 268
Самсацький Михайло, священик уніатської
П’ятницької церкви у Володимирі – 104
Самсацький Ян – 218
Сангушко Адам-Олександр, воєвода волинський –
229, 254, 266, 268
Сантакроче, кардинал – 183-184, 379
Сапєга Лев, канцлер Великого князівства
Литовського – 116-118, 354
Сапєга Лукаш – 349
Сапєга Фрідріх, воєводич вітебський – 178
Сахно Чирко – 153
Свиридовський Григорій – 221
Свирський Щасний – 268
Свистель, підданий Луцької уніатської
єпископії – 154
Свищевський (Свищовський?) Федір – 134, 146-147
Свищевський Ян – 119
Сволинський – 157
Сегер Петро – 176
Сезкевич Ян, возний – 140
Селецький Павло – 222
Селивон, підданий Луцької уніатської
єпископії – 156
Селява Антоній, Київський уніатський
митрополит – 275, 279, 262-264, 281-282
Семашко Василій, хорунжий Волинської землі –
121, 132-133
Семашко Костянтин-Казимір, луцький гродський
суддя – 268
Семашко Миколай, луцький староста – 111, 116,
122, 125, каштелян браславський і староста
луцький – 132, 133, 140
Семашко Олександр, луцький староста – 9396, 147
Семен, степанський міщанин – 187
Семенович, степанський міщанин – 187
Семенчич Миско, підданий Луцької уніатської
єпископії – 156
Сенський Василій – 124
Сенчина-Городиський Філон – 353

Сень підданий Луцької уніатської єпископії – 154155
Сенюта Іван – 147
Сергій, підданий Луцької уніатської єпископії – 153
Середа Григорій, запорозький козак – 345
Сигізмунд І Старий, король польський – 188, 323
Сигізмунд ІІ Август, король польський 108-109,
117, 351
Сигізмунд ІІІ Ваза, король польський – 94, 98-99,
108-111, 125, 127, 129, 137-138, 157-158, 165-166,
169-172, 174, 180, 182-183, 188-191, 199-200, 205,
207, 215, 277, 326-328, 330, 335, 338-341, 345-347,
354, 359-361, 364, 376-378, 382-383, 385
Сидір, мешканець Сваромля – 324
Сидір, мешканець с.Унина – 384
Сидор, парубок – 131
Сила Клим, підданий Луцької уніатської
єпископії – 100
Силоєнко Микула, підданий Києво-Видубицького
монастиря – 337
Сильвестр – 276
Симеон (Семен), священик уніатської церкви
св. Миколая у Луцьку – 100, 104, 125 (прим.), 129,
136
Симонович Тимофій, еклесіарх володимирської
уніатської капітули – 213, 214, 217, 224, 226-228,
260-261, 264, 266, 268
Сипковський, 151
Ситинський Криштоф, 214
Ситко Абрам, степанський міщанин – 198
Ситко, підданий Луцької уніатської єпископії – 156
Сікорський Адам – 268
Сімонетто, нунцій Папи у Речі Посполитій – 135, 136
Скажевський Станіслав, підстолій
сандомирський – 252, 263, 268
Скажевський Томаш – 268
Сказка Іван – 367
Скапський Захарій, козацький старшина – 369, 370
Скибич Микола, володимирський війт – 228
Скибич Микола, пресвітер уніатської церкви ХІІ
Апостолів у Володимирі – 264, 266, 268
Скойсевич – 266
Славогурський Матис, возний – 130, 132, 141, 144
Слубицький, підданий Луцької уніатської
єпископії – 156
Слуцька Катерина – 254
Сльозка Михайло, книготорговець – 250
Смиковський Юрій – 268
Смоленський Костянтин, водний – 378
Смольницький Лаврентій, чернець уніатського
Жидичинського монастиря – 210 уніатський
священик м. Володимира –217
Смолянський Семен, возний – 330
Смотрицький Ієремія, ієродиякон Дерманського
уніатського монастиря – 224
Смотрицький Мелетій, архімандрит
Дерманського уніатського монастиря,
архієпископ Гієрополітанський – 178-182, 184-
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185, 196, 201, 204-205, 208, 218-219, 221, 223, 225,
227, 367, 382
Смотрицький Митрофан архімандрит Шумського
уніатського монастиря – 278-279
Собесчанський Станіслав – 268
Собеський Марек, воєвода люблінський,
староста луцький – 103
Соболь Іван – 154
Созанський Макарій, ігумен уніатського
Пречистенського монастиря у Луцьку – 160,
ігумен дубиський – 162
Сокол Остафій – 169
Соколовський Бартош, урядник Олександра
Загоровського – 145
Соколовський Войтех, київський намісник – 333
Соколовський Олександр – 169
Сокольський-Четвертинський Стефан, князь
133-134, 145, чернець уніатського монастиря
Св. Трійці у Вільні – 158
Сокольські, князі – 158
Соленік, київський козак – 373
Соловицький Мойсей, священик православної
церкви св. Дмитра у Луцьку –145
Солтан-Шпраський Вацлав – 268
Солтан-Шпраський Олександр – 268
Сопокот (Сопокотко, Сопотко) Адам – 102, 134,
волинський скарбник 160, 163-164, 166
Сосницький Ян – 134
Соснобкий Бартоломей – 208
Сосновський, луцький коморник – 271
Сосновський Михайло, уніатський священик
церкви Архангела Михаїла у Рожищах – 229, 241242, 246
Сосновський Петро, бурграбій володимирського
замку – 255, 261, 268
Соцький Гришко, мешканець с. Рутвянка – 384
Сошенський Павло – 157
Сошка Василь, райця – 367
Спорчик Юрій – 269
Спрочик – 269
Срогоцький Ян, острозький староста – 237
Стадник Грицько, підданий Луцької уніатської
єпископії – 153
Станіслав, володимирський цирюльник – 208
Станіслав, слюсар – 142
Станіславський Войцех, писар Луцького
земства – 366
Станішевський Войтех, земський луцький суддя –
202
Станішевський Войтех, луцький гродський
писар – 102, 132
Старногурський (?) Іван – 261
Стахорський Криштоф – 271
Стахорський Павло – 236, 268
Сташко, підданий Луцької уніатської єпископії –
154, 155
Стемпецький Флоріан – 208
Стемпковський Гаврило, каштелян
браславський – 240
Стемпковський Матвій, луцький підстароста –
125, 133, 134
Стемпковський Олександр – 134

Степанида, дівка – 147-148
Степанович-Подгорецький – 383
Стефан, войницький священик – 148-150
Стефан, священик уніатської церкви Св. Трійці у
Луцьку – 125, 136, 141, 150
Стецкович Андрій, підданий Луцької уніатської
єпископії – 156
Стецкович Максим, підданий Луцької уніатської
єпископії – 156
Стібор Вавринець – 166
Стовницький Руслан – 119,
Столмич Стефан, учень уніатської школи у
Володимирі – 146
Стремецький Ян – 254
Стрибалі – 157
Стрибаль Петро – 157
Стрибаль Філон – 253, 263
С13оєвський – 254
Студинський – 232
Ступинський Андрій – 268
Субчич Макар – 187
Субчичов Герасим, степанський міщанин –185
Сувертока Ясько – 384
Сулевицький Олександр, степанський замковий
писар – 186
Султан Олександр, намісник під воєводи
київського – 362, 363, 367, 372, 373, 374
Сулятицький Ілля – 162-163
Сускраєвська Христина – 131
Сускраєвський Станіслав – 131
Суський Станіслав, возний – 166
Сусятило Миско, підданий Луцької уніатської
єпископії – 154
Суходольський Петро – 268
Сухопар Єфим, боярин – 323
Сушко Савка, підданий Луцької уніатської
єпископії – 153-154
Сущанський-Проскура Федір, писар земський
київський – 352, 357, 379, 382
Счанський (Созанський?) Макарій, ієромонах,
ігумен Пречистенського уніатського монастиря
у Луцьку – 150
Таранович Єрмолай, підданий Києво-Печерського
монастиря – 353
Тарасій Земка, ієромонах – 382
Тарасович Миколай, Львівський уніатський
вірменський архієпископ – 219-222
Тарновський Матвій – 127
Тарновський Святослав, канцлер, депутат
гнезненський – 365
Тарновський Ян – 268
Телецький Андрій – 169
Телецький Василь – 169
Телецький Іван – 169
Телецький Костянтин – 169
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Телецький Прокіп – 169
Телецький Стефан – 169
Телецькі – 169
Теодорович Митрофан, ієромонах Дерманського
уніатського монастиря – 224
Терлецький Іван – 105, 116, 118
Терлецький Кирило, уніатський Луцько –
Острозький єпископ – 94-105, 108-112, 116-119,
121, 123, 127, 129, 131-132, 134, 147, 328
Терлецький Мефодій, уніатський Холмський
єпископ – 204-205
Терлецький Роман – 118
Терлецький Федір – 102, 118
Терлецький Ярош – 129-130, 134
Терлецькі – 129
Тернавський Ясько, бурмістр – 367
Терновський Ян – 232
Тилітський Петро, підканцлер коронний – 329
Тимко, підданий Луцької уніатської єпископії – 153
Тирон Ян, учень уніатської школи у
Володимирі – 145
Титомир Іван, священик П’ятницької уніатської
церкви у Луцьку – 189
Тихоня, підданий Луцької уніатської
єпископії – 152
Тиші – 357
Тишкевич Герман, уніатський чернецьвасиліанин – 375, 383
Тишкевич Євгенія-Катерина – 277
Тишкевич Євгенія-Катерина (у шлюбі
Вишневецька) – 236-237, 271
Тишкевич Криштоф – 102
Тишкевич Фрідріх – 118
Тишкевич Януш, київський воєвода – 383
Тишкевич Ярош – 118
Тишкевич-Скумін Федір, воєвода
новогрудокський – 118
Толстий Іван, муляр – 375
Томашевський Войтех, слуга Яна
Лагодовського – 124
Томко, водний – 324
Тринкович Краско, підданий Луцької уніатської
єпископії – 156
Трипольский Максим – 103
Трохим, підданий Луцької уніатської
єпископії – 156
Туликовський Данило – 262
Тур Никифор, архімандрит Києво-Печерського
монастиря – 326, 330
Тур Ярош – 119
Туровицька Богумила – 270
Туровицький Андрій – 270
Туровицький Григорій – 103
Туровицький Миколай – 269

Туровицький Станіслав – 269
Туровицькі – 268-270
Турський Федір, кременецький протопоп – 137,
169-170, 277
Тучапський Ян – 232
Тшебінський, декан сандомирський – 249
Тяглік Мисько – 207
Углович Григорій – 263
Ужовський Григорій, урядник князя Костянтина
Острозького – 97
Уласович Сак підданий Луцької уніатської
єпископії – 155
Уласович Трохим, підданий Луцької уніатської
єпископії – 155
Урбан VIII, Папа Римський – 178, 207, 219
Урбанович Станіслав, володимирський плебан –
264, 266
Урсул-Рудецький – 133
Устимович Андрій, мешканець с. Рихни – 384
Устиня, старша над черницями уніатського КиєвоВидубицького монастиря – 330, 331
Ушак-Куликовський Павло – 268
Фалк, кременецький іудей – 283
Федір – 148-150
Федір, вікарій уніатської церкви св. Михайла у
Володимирі – 165
Федір, пресвітер П’ятницької уніатської церкви
у Луцьку – 136
Федір, уніатський священик у с. В’язовець – 237
Федір, священик Києво-Подільської
Рождественської церкви – 345
Федко, підданий Луцької уніатської єпископії – 154
Федорович Макар, учень уніатської школи у
Володимирі – 146
Федорович Павло, священик церкви св. Микопая у
Володимирі – 93
Федорович Павло, степанський крамар – 198
Федорович Хома, степанський міщанин –198
Фелин, кременецький іудей – 283
Феодосій, економ Києво-Печерського
монастиря – 350
Феровський Ян – 124
Фетинський Сидір – 375
Филимон, підданий уніатської церкви Св. Трійці у
с. Татаринівці – 171
Филип Опанасович – див. Одонія Филип
Опанасович
Филипко, львівський вірменин – 219
Філон, слуга Києво-Печерського монастиря – 330
Фірлей Андрій – 173
Флитуська – 157
Флобоцький Щасний – 124
Фолстакевич Ян – 268
Фомич Іван, священик Хмелевської церкви – 124
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Фрик – 229
Фурс Атанасій, пресвітер, ректор володимирської
уніатської школи – 261, 268, 272-273, 281-284
Харкович Іван, степанський міщанин – 198
Харлинський Симон, ротмістр – 131-132
Харлинський Христофор – 134
Харлинський Щасний, київський підкоморій – 335
Харлинський Ян, луцький підкоморій – 133-135
Харлинські – 324, 357
Харський Христофор – 127
Хвалин, мельник, підданий Луцької уніатської
єпископії – 153
Хвойницький Федір, київський під воєвода –
337, 338
Хибовський Федюшко – 261
Хирівський Іона, архімандрит Серненського
уніатського монастиря – 144
Хілкевич Іван – 386
Хілко, церковний сторож – 347, 348
Хмелевська Анна – 234-235
Хмелевська Катерина – 123, 233-234, 236
Хмелевська Катерина, черниця уніатського
монастиря у Новогрудку – 233, 235
Хмелевський Прокопій, магістр уніатської
школи у Володимирі – 217, 226, 254-255
Хмелевський Яків, намісник володимирської
уніатської протопопії –264
Ходенецький Ян – 205
Ходзинський Павло – 224
Ходика Федір, бурмістр, війт – 330, 368, 369, 370,
371, 372
Ходкевич Анна – див. Корецька (Ходкевич) Анна
Ходубульська Федора – 157
Ходюкович Дем’ян – 384
Хоєцький Андрій, намісник Луцького
підстароства – 209, 268
Холоницький Ієронім – 387
Хома, підданий Луцької уніатської єпископії – 156
Хома, степанський міщанин 186
Хоменята, підданий Луцької уніатської
єпископії – 157
Хоменята Федько, підданий Луцької уніатської
єпископії – 156
Хомяк Олександр – 268
Хомяк Юрій – 268
Хорошко Петро – 134
Хотковський Ян – 353
Хоцевич Гриць, ратенський міщанин – 173
Хриницький Ян – 364
Хринич Іван – 119
Хрінницький – 134
Хрінницький Андрій – 268
Хрінницький Олександр, ловчий волинський –
132-133

Хруслинський (Хрушлинський) Валеріан,
урядник – 342, 343, 352, 386
Хурсович Василь, райця – 371
Царевич Іван, степанський міщанин – 198
Цасерко Михайло, писар – 370
Цебульський Федір, священик церкви Св. Трійці у
м. Степань – 198
Цекинський Мартин – 145
Целунко (Целуйко), степанський міщанин –187, 198
Цимінський Ян – 119
Цирличич Якуб, володимирський іудей – 230
Чаплицький Петро – 104
Чаплич-Шпановський Андрій – 134
Чарковська Олександра, дружина Мартина
Корсака – 385
Чарноставський – 258
Чарноцький Миколай, луцький коморник –134
Чарторийська Олена, княгиня, у шлюбі
Горностаєва – 189
Чарторийський Іван Федорович, князь – 350
Чарторийський Микола, князь – 280
Чарторийський Микола, князь, каштелян
волинський – 188-189, 238, 240
Чарторийський Юрій, князь – 178, 185, 199
Чарторийський Юрій Михайлович, князь – 102,
118-119, 124, 134, 144
Черкаська Марина – 270-271
Черкаська Софія – 270-271
Черкаський Андрій – 270-271
Черкаський Іван – 270-271
Черкаський Миколай – 270
Черкаський Яків – 270-271
Черкаський Ян – 270
Черневський Костянтин – 246
Черниковський Петро, підстолій люблінський – 127
Чернчицький Іван, королівський коморник – 102
Чернякевич Стефан – 283
Чернякович Кирило – 364
Черчицька Марина – 276
Черчицька Марія – 275
Чесновський Станіслав – 268
Четвертинський Григорій, князь – 118, підкоморій
луцький – 266, 268
Четвертинський Захарій, ракіборський
староста – 268
Четвертинський Стефан, князь – 133
Чеханович – 269
Чечотівна Анна – 123
Чижевський Кшиштоф, водний – 328
Чижинський Юзеф, возний – 160
Чижі, піддані Луцької уніатської єпископії – 152
Чорнокал Андрій – 147
Чорнокал Ювко, церковний підданий – 147-148
Чуйко, степанський міщанин – 187
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Шайський – 232
Шашкевич Григорій, урядник – 333-334
Шверко, підданий Луцької уніатської
єпископії – 155
Шебендюк (Шебенюк) Семен, гончар, підданий
Києво-Видубицького монастиря – 347, 351
Шевкович – 236
Шепелевич Ярош, возний – 212, 218
Шепковський – 264
Шибинський Никодим, архімандрит уніатського
Жидичинського монастиря – 166, 168, 174-176,
колишній архімандрит – 205
Шибинський Олександр – 268
Шидло, підданий Луцької уніатської єпископії –
156-157
Шимкович-Шкленський Криштоф, луцький
земський суддя – 240, 266, 268
Шимкович-Шкленський Томаш, староста
жигвутський – 140
Шимкович-Шкленський Юрій – 118
Шинський Павло, служебник уніатського
митрополита Іпатія Потія – 116
Шишка Олександр – 102
Шишковський Мартин, Луцький римокатолицький єпископ – 124, 198
Шклінський-Шимкович Криштоф, підсудок
луцький – 185, 199
Шкодлицький Олександр, чернець-василіанин –
362, 364, 384
Школдицький Олександр, чернець-василіанин,
настоятель уніатського монастиря св. Софії в
Києві – 362
Шомака Стефан, староста володимирського
міського шпиталю – 277
Шоплевський Іван – 137
Шпаковський Іван – 133
Шубчич Леско, степанський міщанин – 198
Шубчич Макар, степанський міщанин –198
Шуйський Климент, чернець-василіанин – 272
Шулан Ждан, підданий Луцької уніатської
єпископії – 154
Шулхан Андрій, підданий Луцької уніатської
єпископії – 154
Шумовський Бартош, возний – 363, 366, 368, 374
Шунік Гресько, львівський вірменин – 219
Шунік Криштоф, львівський вірменин – 219
Шуст, підданий Луцької уніатської єпископії – 152
Щербина Васько, мешканець с. Рутвянка – 384

Юзефович Іван, священик уніатської церкви
св. Василія в м. Києві – 357, 360, 372, 373
Юзефович Мойсей Іванович, син Івана
Юзефовича – 357, 375, 376
Юрко, підданий Луцької уніатської єпископії – 153
Юрко, мешканець с. Рихни – 384
Юско, мешканець с. Рутвянця – 384
Юскович Зоволь, володимирський іудей – 257
Юскович Яків, уніатський пресвітер – 266
Ягодинська Катерина – 158
Яким, підданий Луцької уніатської єпископії – 153
Яким, слюсар – 142
Яків, священик уніатської церкви Св. Спаса у
Купечові – 139
Яковицький – 133
Яковицький Іван – 121
Яковицький Федір – 118
Яковицький Фрідріх – 119
Яковицький Ян – 268
Яковицькі – 95
Якуб, підданий Луцької уніатської єпископії – 122
Якуновський Павло, писар – 259
Яловицький Федір – 268
Ян, племінник єпископа Ієремії
Почаповського – 239
Янковський Вацлав, слуга дубенського
старости – 142
Ярмоген Василь – 227, старший володимирського
уніатського братства –228
Ярмола, уніатський священик у с. Лепесовиці – 237
Ярмола, мешканець с. Рихни – 384
Ярмолинська Ганна – 158
Ярмолинська Маруша – 158
Ярмолинський Юрій – 158
Ярновський Томаш – 167-168
Яроцький Баль – 157
Яроцький Павло – 157
Яроцький Семен, возний – 140
Яроцький Юзеф – 157
Яроцький Ян – 157
Ярош Ясько, митрополичий підданий – 363
Ярошенята Стецько, підданий Луцької уніатської
єпископії – 153
Ясинський Андрій – 265-266
Яско, урядник Симона Харлинського – 132
Яхимович Василь – 384
Яцко, дяк – 163-164
Яцко, парубок – 187
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Список скорочень
ЦДІАК України = Центральний державний історичний архів України в місті Києві
ІР НБУВ = Інститут рукопису Національної бібліотеки ім. І.В. Вернадського

Акты ЮЗР = Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЗР = Акты, относящиеся к истории Западной России
АС = Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси.
АЮЗР = Архив Юго-Западной России
ВЗР = Вестник Западной России
КЕВ = Киевские епархиальные ведомости
ЧИОНЛ = Чтения в историческом обществе Нестора-Летописца.
AGAD = Archiwum Gіуwne Akt Dawnych
AOSBM = Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni
APL = Archiwum Paсstwowe w Lublinie
EM = Epistolae Metropolitarum
LB = Litterae Basilianorum
LE = Litterae Episcoporum
MUH = Monumenta Ucrainae Historica
SJH = S. Josaphat Hieromartur
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