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УДК 94 (477.83) “1691”
Світлана БІЛА

САМБІРСЬКИЙ З’ЇЗД 1691 Р. В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 
“НОВОЇ УНІЇ” У ПЕРЕМИШЛЬСЬКІЙ ЄПАРХІЇ

Донедавна в українській та значною мірою в західній історіографії релігію та 
організаційні структури християнської церкви розглядали, зазвичай, як середовище 
для продукування й циркуляції секулярних ідей. Натомість, церковні історики і бо-
гослови цікавилися насамперед канонічними і лише інколи – політичними аспекта-
ми функціонування християнських конфесій, мало звертаючись до безпосередньо 
пов’язаних з релігією сюжетів культурної й соціальної історії. Разом із тим, досягнення 
гуманітарної науки другої половини ХХ ст. свідчать, що єпархіальні структури тісно 
взаємодіяли з культурою та соціумом. Протягом модерного періоду релігія відігравала 
провідну роль у цивілізаційному розвитку Європи. Центрально-Східна Європа 
вирізнялася тривалішим домінуванням конфесійного чинника, який, у силу різних 
обставин, продовжував превалювати тут у ХІХ і був значним навіть у ХХ столітті. Хри-
стиянство у цьому регіоні дуже тісно співдіяло з локальними культурами й етнічними 
ідентичностями. Церковні структури виявилися тим середовищем, у рамках якого 
формувалася конфесійна самосвідомість, тісно пов’язана з протонаціональними 
й національними ідентичностями, появою етносів та середньовічних і ранньомо-
дерних дискурсів. Відтак потреба церковно-історичних студій про обставини зміни 
конфесій у регіоні, про унійні процеси у Київській митрополії є особливо актуальною. 
Адже у ранньомодерний період Східна Церква (Православна, а з 1700 року Унійна) 
перебрала на себе функції консерватора “руської старовини” й інституційної основи 
організації східнохристиянської спільноти на тих землях давньої Русі, які входили 
до складу Польсько-Литовської держави. “Нова унія” у західних єпархіях Київської 
митрополії на межі ХVІІ – ХVІІІ століть в уявленнях загалу духовенства була до 
певної міри корпоративним актом усієї етнорелігійної спільноти Галицько-Львівської 
Русі та Поділля1. Після переходу до унії Перемишльської та Львівської єпархій сфор-
мувалася нова культурна й релігійна модель Slavia Unita, як визначальний елемент 
унійної ідентичності й, у ширшому розумінні, еклезіальної програми з’єднаної з Римом 
Руської церкви. Вона передбачала одночасне збереження “руської старовини” та впро-
вадження західних, латинських практик і була покликана знайти хитку рівновагу між 
слов’яно-візантійською спадщиною регіону та його католицьким обличчям. Це давало 
можливість, з одного боку, усвідомлювати приналежність до римського християнства, 
а з іншого – залишатися частиною українсько-білоруської Русі2. 

Метою нашої статті є з’ясувати окремі, однак, на нашу думку, найважливіші аспекти 
унійних процесів у Перемишльській єпархії, зокрема обставини перебігу та значення 
Самбірського унійного собору 1691 року. Адже саме на таких з’їздах формувалася 
нова унійна ідентичність. Аналіз рішень Самбірського з’їзду дасть можливість краще 
зрозуміти еволюцію конфесійної та національної свідомості руської шляхти. 

Деякі аспекти досліджуваної проблеми розглядали у своїх працях Ю. Пелеш3, 
М. Андрусяк4, М. Марусин5, Б. Балик6, С. Стемпень7. Найбільш повно проаналізував 
цей з’їзд Б. Балик у контексті дослідження життя та унійної діяльності перемишльсь-
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кого єпископа Інокентія Винницького8. Проте цілісної і детальної розвідки про 
даний з’їзд немає. 

Передумовами успішної реалізації “Нової унії” у Перемишльській та Львівській 
єпархіях було ослаблення козаччини, стабілізація відносин Речі Посполитої з Московією, 
конфесіоналізація внутрішньої політики Варшавського королівського двору, яка 
ґрунтувалася на фаворизації уніатів коштом православних, програмі релігійної 
уніфікації Польсько-Литовської держави шляхом поширення унії. З іншого боку, зро-
стають національно-захисні прагнення руської ієрархії, яка намагалася піднести статус 
руського духовенства, урівняти його з латинським, зберегти національну самобутність 
української церкви, утвердити соціальну, політичну, й культурну легітимізацію 
еклезіальної моделі Галицької церкви, відновити окрему Галицьку митрополію9. На 
думку Б. Балика, факторами, які пришвидшили унію в Перемишльській єпархії, були 
переходи до уніатської конфесії багатьох парафій у Медицькому старостві поблизу 
Перемишля, на Ярославщині та в околицях Сколе10. 

Одним із головних інституційних важелів для реалізації унійних планів стали 
єпархіальні собори у Львівській та Перемишльській єпархіях. Зокрема, поступовий 
перехід Перемишльської єпархії до унії відбувався у декілька етапів. Так, делегати 
від єпархії брали участь у Люблінському колоквіумі 1680 року, на якому мали 
вирішитися питання переходу регіону до унії. Після невдалого завершення з’їзду 
у Любліні перемишльський єпископ Інокентій Винницький разом з декількома 
ігуменами монастирів на Варшавському сеймі 1681 року подали умови, під якими 
вони можуть приступити до унії11. Притім варто підкреслити, що І. Винницький 
підтримував проект переходу краю до єдності з папським престолом, розроблений 
львівським єпископом Йосифом Шумлянським. Згідно з цим проектом передбачалось 
утримати в таємниці перехід ієрархів до унії та пропонувалося скликати з метою 
утвердження унійних ідей обов’язкові спільні з’їзди уніатського та православного 
духівництва. 26 березня 1681 р. Шумлянський та Винницький склали католицьке 
визнання віри у каплиці королівського палацу12. 27 березня єпископи написали 
листа до папи Інокентія ХІ з повідомленням про приступлення до унії і проханням 
подбати про виконання королем їх вимог13. Готуючись до від’їзду у свої єпархії, обид-
ва єпископи відбули нараду з нунцієм про скликання синоду для поширення унії 
у єпархіях14. Однак непідтвердження унійної декларації на сеймі, значна опозиція 
братств і шляхти, неоднозначна політика Риму, несприятливі зовнішньополітичні 
обставини, зокрема укладання Вічного миру 1686 року між Річчю Посполитою та 
Московією, відповідно до якого польський уряд зобов’язувався не чинити примусу до 
унії у Львівській, Перемишльській та Луцькій єпархіях, спричинилися до тривалого 
зволікання ієрархів з відкритим проголошенням унії в регіоні. 

Щойно на початку 90 років ХVІІ ст. Інокентій Винницький під впливом 
проунійної агітації василіанина П. Камінського, єзуїта Воти та латинського єпископа 
Збонського, а також враховуючи своє хитке становище у зв’язку з поділом єпархії 
з уніатським єпископом І.Малаховським й випадками переходу до унії значної 
кількості вірних, повернувся до ідеї скликання унійного з'їзду духівництва і світської 
громадськості до Самбора на 3 квітня 1691 р.15. Собор мав за мету підкреслити, що 
унія у Перемишльській єпархії запроваджується добровільно, легітимно, за участі 
громадськості Перемишльської єпархії. 

На думку Б. Балика, у 1690 року львівський православний єпископ Йосиф Шум-
лянський запропонував королю скликати з’їзд духовенства, шляхти і братств у Львові 
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на 19 січня 1691 р. На ньому мали ухвалити перехід до унії усіх православних єпархій 
Речі Посполитої та заснування окремої Галицької митрополії. На широкому тлі мало 
вирішитися питання про об’єднання Перемишльської єпархії під владою єпископа 
Інокентія Винницького. Однак через політичні обставини проектований з’їзд не 
відбувся. Більше того, стосунки між Інокентієм Винницьким та Йосифом Шумлянським 
погіршилися. Шумлянський навіть радив Винницькому не змінювати конфесії, моти-
вуючи значною опозицією у середовищі православних. Імовірно, львівський єпископ 
не був повідомлений про подальші рішучі кроки Винницького у справі поширення унії, 
зокрема, він не знав про скликання з’їзду у Самборі16. 

3 квітня 1691 року “громадяни земель Перемиської, Сяніцької та Економії Самбірської, 
духовного, шляхетського і посполитого стану” з’їхалися до Самбора, щоб відбути на-
раду “коло загального добра Церкви Божої”17. Місто Самбір, імовірно, вибрано для 
проведення з’їзду невипадково. Тут був осередок впливів єпископа Винницького дрібної 
шляхти. Як можна зорієнтуватися з підписів учасників на супліці до короля, на з’їзді 
було 7 осіб з чернечого духовенства, переважно ігуменів монастирів, і 12 світських 
священиків, здебільшого деканальних намісників. Найчисленніше прибула шляхта 
– 115 осіб. Всього близько 150 осіб18. Аналіз підписів під рішеннями з’їзду засвідчує, 
що на ньому були присутні представники церковної громади міста Дрогобича. Так, 
свою згоду перейти до унії засвідчили Василь Медвежанський – намісник дрого-
бицький, Олександр Пручик – старший брат дрогобицької церкви та Іван Кобрин 
– представник від міських та передміських братств19. З найближчих монастирів біля 
Дрогобича був ієромонах Лішнянського монастиря Митрофан Радзимінський20. Від 
перемишльської церковної громади були старший брат перемишльської кафедральної 
церкви Іван Кузміч, старший брат церкви Святої Трійці Теодор П’ятисотник, молод-
ший брат цієї церкви Василь Ярошевич та старший брат Перемишльської церкви 
Благовіщення Стефан Марієвич з молодшим братом цієї церкви Ісидором Подгорським. 
Зі Стрия прибув стрийський намісник Іван Балінський; із Самбора – старший брат 
самбірської церкви Павло Яхнович. З Добромиля участь у з’їзді взяли добромильський 
намісник Симеон Коростенський та проігумен Добромильського монастиря ієромонах 
Єлисей з ієромонахом Бартоломеєм. Із Нижанкович – старший брат Дмитро Пугач. 
Із Лаврівського монастиря підписався під умовами з’їзду від свого імені та усіх братів 
ігумен Віталій Баранецький, з Щеплотського – ієромонах Йосиф, з Топільницького – 
ієромонах Інокентій Гошовський, з Чернявського – ієромонах Герасим Волосецький. 
Найбільше підписів є від представників шляхти. Передовсім це родини Яворських, 
Турчанських, Стрельбицьких, Тустановських, Добрянських, Созанських, Бачинських, 
Паславських, Семашків, Височанських, Матковських, Кропивницьких21. Прикметно, 
що на з’їзді були присутні 16 представників православних братств. Разом із тим це 
зібрання прибуло доволі мало священиків. Б. Балик відзначає, що лише одна восьма 
частина єпархіального духовенства взяла участь у зібранні22. На нашу думку, на з’їзд 
не з’явилась та частина священників, яка безпосередньо підлягала юрисдикції іншого 
перемишльського єпископа Івана Малаховського.

Очевидною та зрозумілою є мета Самбірського з’їзду – єпископ хотів отримати 
схвалення громадськості на свої унійні починання і водночас легітимізувати зміну 
конфесії у єпархії і тим самим убезпечитись від претензій православної Московії. 
Невипадково на рішення з’їзду згодом покликувалися польські сенатори у розмовах 
з російським резидентом. На протести резидента з приводу того, що унія в єпархії за-
проваджувалася насильницькими методами вони відповідали, що Винницький разом 



213

САМБІРСЬКИЙ З’ЇЗД 1691 Р. В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ «НОВОЇ УНІЇ»...

зі шляхтою добровільно на з’їзді вирішили змінити конфесію. Саме тому єпископ на-
магався здобути прихильність шляхти. На з’їзді у Самборі своїм коштом він утримував 
500-600 осіб із шляхти та її оточення23. На спільних нарадах під час з’їзду виступав 
єпископ Винницький, деякі ігумени та намісники. Про зміст їхніх промов знаходимо 
згадку в супліці до короля, яку всі присутні підписали24. Серед основних питань, обго-
ворюваних на з'їзді, було обґрунтування мотивів запровадження унії в Перемишльській 
єпархії. Зокрема, вказувалось на сторичний безлад, хаос, моральний занепад кліру, 
зумовлений двовладдям уніатських і православних єпископів у єпархії25. Для кра-
щого порядку і піднесення статусу руської церкви в Польщі мала запровадитись унія. 
Приступаючи до унії, учасники з'їзду, подібно до дій церковної ієрархії на січневому 
сеймі у Варшаві 1681 р., сформували свої вимоги. Порівняльний аналіз унійних умов 
1681 р. і 1691 р. показує спадковість програм26. Разом із тим, у документах неважко 
простежити і певні відмінності. Як показує аналіз документа, передовсім на з'їзді по-
рушувались догматичні питання, з метою доведення браку розбіжності у цих аспектах 
між православ'ям і католицизмом. На основі рішень синодів та досліджень церковних 
і світських істориків обґрунтовувався примат Папи римського. На думку учасників 
зібрання, примат Папи належав до первісного устрою Христової церкви27. 

У центрі уваги, як і в умовах 1681 р., перебували пункти, які визначали юридично-
правовий статус руської ієрархії та духівництва після прийняття унії. Зокрема, як і в 
рішеннях декларації 1681 р., вимагалося затвердження права вільного вибору єпископів 
і залишення І.Винницького єдиним владикою Перемишльської єпархії. При цьому 
передбачалося переведення І.Малаховського на інше, вакантне місце. Притім з’їзд 
просив, щоб не змінювався спосіб вільної елекції на Перемишльське єпископство. 
На посаду єпископа могла претендувати особа зі шляхетського стану, з земельною 
власністю, грецького обряду, із землі Перемишльської або Сяноцької, а за відсутності 
відповідного кандидата від цих земель – з Руського воєводства28. Як і в умовах 1681 р., 
висувалася вимога зрівняння прав руського духівництва і громадськості з католиками. 
Ряд вимог стосувався звільнення духівництва від усіх державних і приватних повин-
ностей і службових робіт не лише в королівщинах, але й у шляхетських маєтках (що 
в попередніх умовах окремо не зазначалось)29. Як і в декларації 1681 р., була вимога 
урівняння у правах з католиками і руського міщанства. Причому, дана умова мала 
бути доведена спеціальним королівським декретом до урядів міст. Зокрема для міщан 
грецького обряду учасники з’їзду вимагали, щоб у королівських містах їх допустили до 
всіх міських урядів цехів, торгівлі, купівлі будинків на ринковій площі30. 

Чіткіше, в порівнянні із попередньою унійною програмою 1681 р., окреслюва-
лась пропозиція учасників з'їзду щодо заснування окремої Галицької митрополії 
за умови переходу інших єпархій до унії, а також з огляду на те, що Київська 
митрополія підпорядкована Московському патріархату і знаходиться поза межами 
Речі Посполитої31. Як стверджує науковець Ігор Скочиляс, у відповіді на прохання 
учасників Самбірського з’їзду король прихильно поставився до ідеї відновлення 
Галицької митрополії, вважаючи її слушною справою. Таким чином, монарх по-
годжувався апробувати обрання львівського єпископа Йосифа Шумлянського га-
лицьким митрополитом в євхаристійному сопричасті з Католицькою церквою32. 
Підтверджувались умови 1681р. щодо монастирів і братств. Ряд умов стосувався 
виключно Перемишльської єпархії. Зокрема, Самбірський з'їзд вимагав затвердження 
статуту відновленої І.Винницьким Перемишльської капітули і зменшення, відповідно 
до її доходів податків на військові зимові табори. Відтак, кожна парафія мала спла-
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чувати податки відповідно до власних доходів, а єпископи – самостійно робити між 
собою розрахунки33.

Чітко, як і в попередніх умовах, у рішеннях з’їзду простежується і національно-захисна 
спрямованість. Ідеться передусім про вимогу надання єпископських посад лише руській 
шляхті з земельною власністю у Перемишльському владицтві, збереження грецького 
обряду в незмінних формах. Дещо ширше, у порівнянні з попередніми умовами, роз-
глядаються обрядово-літургійні питання, покликані перешкодити прямій латинізації 
української церкви і піднести на належний рівень практику богослужінь, заборонити 
обрядову мішанину. З'їзд висловився, загалом, за недоторканість грецького обряду, 
засуджено практику відправи богослужінь уніатськими священиками у латинських 
костьолах34. Специфічною, нехарактерною для умов 1681 р., є вимога, яка стосувалася 
дозволу руській шляхті грецького обряду, що переходить на латинський, висвячуватись 
і, як неофітам, володіти латинськими бенефіціями. Учасники з’їзду навели як приклад 
випадок, який стався з о. Олександром Виговським, абатом-номінантом монастиря св. 
Хреста в Кєлєччині. Перешкоди, вчинені супроти Виговського, на думку учасників з’їзду, 
слід вважати за деяку образу грецькому обряду35. Наприкінці документа присутні на 
з'їзді просили короля про виконання їх вимог та протекцію перед папською курією. 

Отже, як бачимо, артикули Самбірського з'їзду відображають доволі конкретну 
і виразну унійну програму, яка поставила перед польським урядом вимогу гарантій 
реалізації домагань руського духівництва, сформульованих ще у 1681 році. Спадкоємність 
унійних програм 1681 і 1691 рр. простежується в юридично-соціальному аспекті, який 
має яскраво виражену національно-захисну спрямованість. Відмінності декларації 
1691 р. зумовлені насамперед територіальною специфікою. Ряд питань, зокрема обрядово-
літургійні та відновлення Галицької митрополії, розглянуті ширше. Окремі питання, 
у зв'язку з задовільним їх вирішенням декларацією 1681 р., згадані лише побіжно. 
Тому невипадково львівський єпископ Йосиф Шумлянський, дізнавшись про зібрання 
духовної і світської громадськості у Перемишльській єпархії, був дуже зацікавлений 
рішеннями Самбірського унійного з’їзду. 12 квітня 1691 р. львівський владика переслав 
копію документа коронному гетьману Жигмонтові Галецькому із запитанням, чи буде 
на прохання руської шляхти королівський дозвіл та погодження з Риму36. 

Для вручення постанов з'їзду королеві делеговано трьох послів від шляхти: Євстахія 
Шептицького, Олександра Копистинського, Петра Блажовського. Зустріч Яна Собесь-
кого з делегатами від Перемишльської єпархії відбулася у Яворові. Перед врученням 
унійної програми посли виголосили урочисту промову37. На думку Б. Балика, у промові 
простежується великий русько-український патріотизм. Ймовірним автором промови 
був єпископ Інокентій Винницький. Аналіз її змісту дозволяє краще зрозуміти еволюцію 
поглядів руської шляхти щодо Берестейської унії і показує рівень національної 
самосвідомості української громадськості. С. Стемпень акцентує, що, згідно з цим 
документом, руська шляхта мала сильно розвинуту територіальну й історичну 
самосвідомість та національну ідентичність, відмінну від польської та зміцнену 
ідеологією сарматизму38. Принагідно відзначимо, що погляди науковця розходяться 
з усталеними постулатами польської історіографії ХІХ століття про уніфікаційний 
характер польської та української шляхетської спільноти у Речі Посполитій39. 

З тексту чітко простежуються не тільки політичні та національні погляди автора 
промови, але й високий рівень освіченості та історичної пам’яті. Так, у документі 
стверджується, що руська шляхта є нащадком стародавньої Русі. Стародавня Русь 
і руський народ у своєму історичному минулому під керівництвом князів Олега, 
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Ігоря, Володимира Великого здійснили ряд лицарських подвигів, здобувши декілька 
разів Старий і Новий Рим. У боротьбі з татарами руський народ розпорошив свої 
сили і мусив шукати нових місць, даючи з себе початок московському народові40. 
Після довгих років боротьби з ляхами, “вільні до вільних приступаючи”, за ко-
роля Казимира Великого знайшлися у новій Вітчизні – Короні, відтак нащадки 
стародавньої Русі з земель Перемишльської, Сяноцької та економії Самбірської, 
а з єпархії Перемишльської складають “серце і волю” перед королівським маєстатом 
і перед найвищим Пастирем Церкви41. 

Згадуючи історичний розвиток Русі-України, Берестейську унію 1596 р., делегати 
аналізують причину невдалої спроби запровадження унії в Перемишльській єпархії, 
а саме небажання церковної ієрархії спиратись на шляхетський стан. Тому унія, на 
думку послів, спричинила в єпархії розкол, безлад, спустошення церковних володінь. 
Щоб заспокоїти ненависть та сварки, “шляхетський стан за виваженою та однодумною 
згодою духовенства і стану посполитого, згуртованого у братствах”, вирішив об’єднатися, 
“заявити про послух Папі Римському”42. Єдиним виходом з даної ситуації було запро-
вадження унії в цілій Перемишльській єпархії. При цьому вказувалося, що східний 
обряд має залишитись незмінним. Закінчувалася промова зачитуванням умов, складених 
у Самборі та переконанням, що король зрозуміє і затвердить інструкції Самбірського 
з'їзду43. На думку Б. Балика, промову та інструкції прочитав перед королем делегат 
з’їзду, чернігівський підстольник Євстахій Шептицький, хоча автором її був, імовірно, 
сам єпископ Винницький44. 

Разом з послами до Яворова прибули і два священики від Перемишльської єпархії 
з листом до короля від І. Винницького. У листі єпископ повідомляв про перехід 
Перемишльської єпархії до унії. Ян Собеський радо приймав делегатів і обіцяв невдовзі 
у Варшаві дати письмову відповідь на вимоги самбірських послів. В половині травня до 
Варшави вирушив сам Інокентій Винницький з делегатами від шляхти Самбірського 
з’їзду та чотирма священиками від духовенства з Перемишльської єпархії. 19 травня 
1691 року монарх, імовірно, зустрівся з делегатами та вручив їм письмову відповідь 
на рішення Самбірського з'їзду45. Порівняльний аналіз документа і рішень з'їзду 
показує, що король, в основному, погодився на подані вимоги, хоча не на кожний 
пункт дав окрему відповідь. Так, висловлено заперечення стосовно домагання забо-
ронити уніатським священикам відправляти богослужіння в католицьких костелах. 
Така заборона, на думку короля, обмежувала б духовну практику. Щодо прав для 
шляхти, яка переходить з грецького обряду на латинський король заявив, що немає 
жодних труднощів. Перешкоди чинять лише у цім та інших випадках монахи, які 
безпідставно претендують на чернече обирання всупереч королівській номінації. 
“Респонс” закінчувався загальним запевненням, що король усі пункти, які належать 
до компетенції урядових кіл Речі Посполитої, відразу підтверджує, а в справах, які 
належать до компетенції Апостольського престолу, обіцяє бути посередником46. 

Слід відзначити, що, в силу слабкості королівської влади в Речі Посполитій, згода 
Яна Собеського без підтвердження сейму і Риму була недостатньою. Римські ж кола 
поставились до унійної ініціативи перемишльського єпископа з недовірою. Єпископ 
з делегатами від шляхти зустрівся з нунцієм Сантакроче. Однак під час переговорів 
нунцій висловив думку, що умови з’їзду є безпідставні, неможливі до прийняття і повні 
тих вимог, які конгрегація відкинула у 1681 – 1683 роках. Посередник короля, київський 
латинський єпископ Залуський просив нунція уважно обміркувати вимоги шляхти 
і згодом дати остаточну відповідь. Після тривалих нарад з перемишльським єпископом 
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Іваном Малаховським та уніатським єпископом Кипріаном Жоховським нунцій дав 
негативну відповідь, акцентуючи, що інтереси єпископа є окремі від інтересів шляхти. 
Винницький, приступаючи до унії, не повинен ставити жодних умов47. Таке ставлення 
Риму, на наш погляд, можна пояснити кількома факторами. По-перше, недовірою до 
щирості переконань єпископа Винницького, оскільки владика довший час зволікав 
з відкритим переходом до унії, мотивуючи це політичними обставинами у Речі Посполитій. 
А в Апостольській столиці ці обставини не бралися до уваги. Саме тому нунціатура 
ставила вище заслуги єпископа Малаховського у поширенні унії у Перемишльській 
єпархії, аніж Винницького48. По-друге, до ідеї створення окремої Галицької митрополії 
очевидно з певними пересторогами поставився київський уніатський митрополит Жо-
ховський, оскільки це суттєво обмежувало б його прегоративи. Не можна відкидати 
і думку Я. Дашкевича про упереджене ставлення Риму. На переконання науковця, Рим не 
був зацікавлений у рівноправності уніатської ієрархії з католицькою. У XVI – XVIII ст. 
уніатських єпископів не було у сенаті, численній уніатській церкві не створили окремий 
патріархат. Уніатська церква у цей період не виправдала українських національних 
сподівань, а навпаки, сприяла денаціоналізації громадськості. Така помилкова політика 
Риму (який займався українською унією нерадо і несистематично та віддав справу 
у польські руки) перекреслила можливість для українського уніатства стати українською 
національною релігією. Уніатська церква розглядалася як меншовартісна та перехідна 
в релігійному та національному планах49. 

Про негативну відповідь римської курії І. Винницький повідомив короля 13 червня 
1691 р.50 23 червня 1691 року у Варшавському соборі Івана Хрестителя І. Винницький 
склав публічну сповідь віри51. Після повернення додому він написав два пастирські 
листи до духівництва і громадськості своєї єпархії. В першому відкрито оголосив 
про приступлення до унії, в другому поінформував своїх вірних про підпорядкування 
папі Інокентію XII (1691 – 1700). Однак і після відкритого переходу Винницького 
до унії недовіра Риму до нього не зникла. Це яскраво простежується у зволіканні 
передання І.Винницькому цілої Перемишльської єпархії. Довготривале двовладдя 
закінчилося лише після смерті І. Малаховського у 1693 р.52. У тому ж році відбувся 
Перемишльський унійний синод, який остаточно затвердив перехід регіону до унії. 

Отже, Самбірський з’їзд 1691 р. був корпоративним рішенням духовної і світської 
громадськості Перемишльської єпархії у справі легітимізації поширення унії у регіоні. 
На з’їзді галицька ієрархія висунула перед польським урядом доволі широку унійну 
програму, в якій чітко простежується національно-захисна спрямованість, праг-
нення піднести статус руської церкви, відновити окрему Галицьку митрополію, 
зміцнити моральну дисципліну та культурно-освітній рівень духівництва, зрівняти 
у правах з католиками не тільки українське духівництво, але й міщанство та шляхту. 
Національно-захисна спрямованість особливо простежується у пунктах, що сто-
суються заборони обрядової мішанини, збереження руського обряду у незмінній 
формі, звільнення духівництва від різного роду повинностей в обрядово-літургійних 
питаннях, покликаних перешкодити прямій латинізації церкви, вимогах надавати 
єпископські посади лише руській шляхті. Аналіз рішень з’їзду засвідчує яскраво ви-
ражену спадкоємність програм зібрання 1691 року та унійних умов руської ієрархії, 
висунутих у 1681 році. Разом із тим, умови Самбірського з’їзду відображають і доволі 
виразну регіональну специфіку, яка стосується піднесення статусу Перемишльської 
капітули, зменшення податків для Перемишльської єпархії, залишення Інокентія Вин-
ницького єдиним єпископом. Рішення з’їзду, як і сам факт його проведення, цікаві і з 
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огляду на можливість дослідити процес формування нової унійної ідентичності, риси 
ментальності, особливості національної свідомості руської шляхти, її чітко вираженої 
окремішності від польського шляхетського соціуму. 
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Біла Світлана. 
Самбірський з’їзд 1691 р. в контексті реалізації “Нової унії” у Перемишльській 

єпархії. 
У статті аналізуюється рішення єпархіального собору Перемишльського владицтва 

1691 року. Стверджується, що Самбірський з’їзд був зосереджений на формуванні нової 
релігійної програми унії, що передбачала розгляд літургійних і сакраментальних практик, 
інституційну модернізацію клиру, дисциплінування вірних та завершення християнізації 
руської спільноти, реформу церковної адміністрації та органів єпархіяльного управління, 
врегулювання міжобрядових стосунків та політичну леґітимацію унійних процесів 
у Перемишльській єпархії. Єпархіяльний собор у Самборі започаткував побудову 
реґіонального варіанту еклезіальної моделі Slavia Unita.

Svitlana Bila. 
The Samborski Congress in 1691 in the context of the “New Union” in Przemysl 

diocese. 
This article analyzes the decision of the diocesan council of the Przemysl domination of 

the 1691. It is alleged that the Samborski Congress focused on the new religious programs 
of the union, which included consideration of the liturgical and sacramental practices, the 
institutional modernization of the clergy, the discipline of the faithful and the completion 
of the Christianization of Rus community, the reform of the church administration and the 
organs of the Eparchial administration, the settlement of the ritual relations and the political 
legitimation of the union processes in the Przemysl diocese. The Eparchy Council in Sambor 
initiated the construction of the regional variant of the ecclesial model Slavia Unita.


