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Світлана БІЛА

УНІЙНІ ПРОЦЕСИ
В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЄПАРХІЯХ

КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ
В ІСТОРІОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

З середини ХХ ст. унійні процеси в Україні  стали предметом зацікавлення україн%
ських дослідників діаспори. Уніатська церква в концепціях більшості греко%католиць%
ких дослідників є національною церквою українського народу, гарантом збереження та
розвитку національного й духовного життя. Навпаки, дослідники православного спря%
мування і надалі акцентували на негативних наслідках поширення унії, її асиміляцій%
ній ролі. Основними осередками досліджень з історії української православної церкви
спочатку була Богословська академія УАПЦ у Мюнхені, а згодом Науково%Богослов%
ський інститут (який переніс свою діяльність до США) і Українське Наукове Православне
Богословське Товариство в Канаді під проводом митрополита Іларіона (Огієнка).

Головним центром української католицької церковної історіографії стає Рим, де ва%
силіянський чин відновив  видання “Записок” (1949 р.), організував потужну науково%
археографічну роботу в архівах Ватикану. Археографічні пошуки очолив і проводив
протоархимандрит ЧСВВ Атанасій%Григорій Великий за участю співробітників оо.Іри%
нея Назарка, Михайла Ваврика, Ісидора Патрила та інших. Їх зусиллями було започат%
ковано видання цілих корпусів документів з римських архівів, у тому числі й тих, які
стосувалися процесу поширення унії у Львівській, Перемишльській та Луцькій єпар%
хіях в останній третині XVII – на початку XVIII ст.1 У 1960%х рр. діяльність римського
наукового осередку розширюється у зв’язку з відновленням Українського Наукового
Богословського Товариства та Українського Католицького Університету імені Св. Кли%
мента Папи, який розпочав видання ватиканських архівних матеріалів до історії укра%
їнської церкви, зібраних свого часу заходами митрополита Андрея Шептицького2.

Проведена велика пошукова робота, безсумнівно, дозволила дослідникам глибше
і грунтовніше дослідити окремі аспекти досліджуваної проблеми. Разом із тим, варто
зауважити, що наукові роботи майже всіх зарубіжних істориків відзначаються одним
суттєвим недоліком – слабким опрацюванням джерел з вітчизняних архівосховищ та
бібліотек. Крім того,  історико%церковні дослідження в діаспорі будувалися переважно на
застарілих (здебільшого позитивістських) методологічних засадах ХІХ – початку ХХ ст.

Вагомий внесок у дослідження переходу до унії Перемишльської, Львівської та
Луцької єпархій належить М.Марусину. У 1956 р. він закінчив дисертаційне дослідже%
ння про унію Перемишльської та Львівської єпархій3. Заслугою науковця було вико%
ристання документів  римських архівів, зокрема кореспонденцій нунціатури, уніат%
ської ієрархії тощо.

М.Марусин є одним з небагатьох дослідників теми, котрий розглянув її всебічно,
тобто висвітлив унійні процеси в усіх західноукраїнських єпархіях. Це дозволило йо%
му помітити ряд нових деталей, з’ясувати певні закономірності тощо. Так, наприк%
лад, було встановлено, що наміри митрополита Жоховського були відмінними від
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Шумлянського (митрополит прагнув створити патріархат). З іншого боку, в унійних умо%
вах 1681 р. виділяється позиція І.Винницького та Й.Шумлянського, які хотіли ство%
рити окрему Галицьку митрополію.

У центрі непорозумінь з Римом були догматичні питання. Якщо уніатська ієрархія
відмовилась від їх розгляду, то православна продовжувала на них наполягати. На дум%
ку М.Марусина, причини, через які провалився Люблінський з’їзд, були політичними.
Проте і в цих умовах Рим критично ставився до Інокентія Винницького. М.Марусин
з’ясував, що в основу унійних вимог римської курії лягли ідеї перемишльського уніат%
ського єпископа І.Малаховського. З ним не погоджувався І.Винницький і лише втру%
чання єзуїта Воти допомогло уладнати спір, у результаті чого Рим погодився з юрис%
дикцією І.Винницького над усією Перемишльською єпархією. Привертає увагу також
класифікація М.Марусиним ухвал Перемишльського синоду 1693 р.

У Львівській єпархії процес розвивався за інших умов. Якщо в Перемишльській
єпархії основною перешкодою була шляхта, то у Львівській – братства і монастирі. За%
ходи Й.Шумлянського з реформування духовенства примусили його не чинити опору
аж до початку XVIII ст. В унійному проекті Й.Шумлянського історик виділив націо%
нально%церковні традиції. 1700 р. єпископ повернувся до ідеї створення окремої Галицької
митрополії. У королівському дипломі 1700 р. два пункти залишились невирішеними:
створення Галицької митрополії і сенатське питання. Дослідник звернув також увагу на
стосунки з Москвою і позицію Яна Собеського.

У Луцькій єпархії, за М.Марусином, ідею унії пропагували спочатку Яків Суша і Ки%
пріян Жоховський. На єпископа Д.Жабокрицького впливав нунцій (зустріч у травні
1697 р.). 1700 р. контакти з нунцієм продовжились. Лише 23.ХІ.1701 р. було скликано
унійний синод єпархії. Дослідник наполягає на переважанні національно%захисних мо%
тивів у діяльності Д.Жабокрицького.

Продовжував працювати над темою, емігрувавши за кордон, і М.Андрусяк. У 1959%
1960 рр. з’явилася його науково%популярна стаття про Львівсько%Галицько%Кам’янець%
Подільську єпархію4.  1977%1979 рр. в журналі “Логос” вийшла друком остання праця
М.Андрусяка, присвячена постаті Й.Шумлянського5. На початку розвідки вчений на%
голосив на актуальності дослідницької роботи у зв’язку з тим, що у Ватикані зріс інте%
рес до зближення з православною церквою.  З джерельного боку автор доповнює свою
монографію лише матеріалами, які оприлюднили у своїх дослідженнях О.Деруга та
М.Марусин, що не вплинуло на його концептуальні погляди. На жаль, історик не зміг
опрацювати  масиви документів з ватиканських архівів і навіть опублікованих матері%
алів. Все ж, автор більш критично і глибоко переосмислив ставлення Риму до унійних
процесів у Галичині, що дало йому змогу спростувати деякі твердження М.Марусина
та О.Деруги.

Дослідник з’ясував, що ще 1681 р. руська ієрархія вимагала, у разі переходу Шум%
лянського до унії, поділу уніатської церкви на дві партії: старих уніатів на чолі з Жо%
ховським та нових (адміністрація Київської митрополії з Шумлянським) до часу, поки
один із них не помре6. У праці акцентовано, що після 1681 р. унійний процес ще не на%
був систематизації, а єпарх був оборонцем православного духовенства7. У проекті нун%
ція А.Давіа від 16.04.1697 р., на думку М.Андрусяка, передбачалося не зміцнення пра%
вового статусу уніатської церкви, а лише її поглинення римо%католицькою. Тогочасна
уніатська ієрархія на це не погодилась би, оскільки проект унеможливлював приєд%
нання до унії православних, які обстоювали окремішність церкви і східного обряду8.
Дослідник не приховував того, що римська конгрегація ще й у 1700 р. ставилась до
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Шумлянського з недовірою і скептицизмом.  Він розвинув концепцію про поступове
поширення унії у Львівській єпархії на місцевих соборчиках у намісництвах. Єпископ
приступив до унії лише після того, як уряд гарантував виконання його домагань. Про%
відною ідеєю церковної діяльності Шумлянського була не догматично%канонічна, а ад%
міністративна реформа.

Процес поширення й утвердження унії в Перемишльській єпархії  грунтовно дослі%
джено у монографії о.Бориса Івана Балика9. Заслугою дослідника є використання дже%
рельних матеріалів римських та польських архівів, у тому числі Перемишльської гре%
ко%католицької капітули. Ряд цінних документів опубліковано в додатку. Це дозволило
авторові, який розглядав церковно%релігійні відносини у тісному зв’язку з тогочас%
ними політичними обставинами, відкрити ряд нових фактів та уточнити висновки.
Він першим в історіографії з’ясував,  що король Ян Собеський 16.03.1676 р. видав уні%
версал про скликання з’їзду духовенства для упорядкування конфесійних справ єпар%
хії. Проте через протести нунція  Ф.Мартеллі запланований з’їзд не відбувся. У розмо%
ві Яна Собеського з нунцієм Ф.Бонвізіо (червень 1674 р.) король висунув ідею створення
окремого Київського патріархату у складі уніатської та православної митрополій, під%
порядкованого римському папі, до якої прихильно поставилися й уніатська ієрархія на
чолі з митрополитом К.Жоховським10. Ставлення Риму до цієї ідеї було негативним
(курія боялася зміцнення православної церкви). Російський уряд, своєю чергою, також
не збирався санкціонувати жодні зміни у православній церкві. Саме політичні обста%
вини, на думку історика, зумовили відмову Собеського від ідеї патріархату і необхід%
ності скликання спільних з’їздів духовенства. Відтак виникла ідея таємного навернення
на унію православних єпископів. Згадана тактика не була новою: заради отримання до%
стоїнств католицькі обітниці таємно складали львівські єпископи Атанасій Желібор%
ський (1663) і Йосиф Шумлянський (1677), а також перемишльський владика Юрій
Гошовський (1669)11. У 1679 р., ще перед номінацією на Перемишльську єпархію, це
зробив Інокентій Винницький. Ініціатором спільного з’їзду у Любліні був львівський
єпископ Йосиф Шумлянський, який обстоював ідею  “універсальної унії”, прагнучи
водночас стати львівсько%галицьким митрополитом.

На підставі аналізу різних редакцій документів науковець грунтовно вивчив унійні
умови Галицької ієрархії 1681 р., поділивши їх на дві групи: “особистого характеру” та
“суспільно%політичні”. До останніх учений відносив збереження грецького обряду, під%
несення громадянських прав і соціального становища єпископів, духівництва, шляхти
та міщанства12. Автор акцентував, що найважливішою вимогою Шумлянського було
створення Галицької митрополії, до якої входили б Львівська, Луцька і, можливо, Во%
лодимирська, єпархії. Жоховський мав би залишитись митрополитом над Литовськи%
ми єпархіями. Саме цей проект Шумлянського та претензії Інокентія Винницького на
всю Перемишльську єпархію викликали найбільше застережень у римських та уніат%
ських колах. Крім того, римська курія негативно поставилась до надання уніатам місць
у сенаті, остерігаючись того, що цим правом могли скористатися православні єпископи13.

Розглядаючи дискусійні питання про спосіб і час прийняття єпископами нового ві%
ровизнання, дослідник констатував, що ієрархи  відбули наради з нунцієм та королів%
ськими делегатами, на яких обговорювалося заснування василіанських монастирів та
виховання молоді у католицьких колегіях. Учений зафіксував цікавий факт: у 1685 р.
Йосиф Шумлянський та його брат Атанасій Шумлянський за наполяганням нунція
Паллавічіні склали письмові обітниці про перехід до унії. Однак це  не мало канонічного
характеру, оскільки Йосифові Шумлянському не було надано Луцьке, а його брату –
Львівське єпископства14.
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Цікаво, що Інокентія Винницького схиляли до католицького віровизнання пере%
мишльський латинський єпископ Станіслав Збонський, василіанин Петро Камінський
та гнєзненський архієпископ Стефан Вєжбовський.  Але І.Винницький наполегливо
готував грунт для поширення унійних процесів у єпархії, прагнучи схилити на свій бік
православну шляхту, турбувався про духівництво, звільняючи його від данин і подат%
ків, намагався реформувати перемишльську капітулу за зразком латинської, видав
прокатолицький катехизис. Факторами, які прискорили унію Перемишльської єпар%
хії, були переходи до унії багатьох парафій у Медицькому старостві поблизу Пере%
мишля, на Ярославщині та в околицях Сколе. Змінювалась міжнародна ситуація: від%
носини Росії і Польщі погіршувались і Собеський все менше рахувався з поглядами
московського уряду. Тому відкритий перехід Інокентія Винницького до унії став мож%
ливим. Усе це, на думку Б.Балика, спонукало ієрарха у 1690 р. заявити про готовність
відверто перейти до католицького віровизнання.

Уперше в українській історіографії детально насвітлено перебіг  Самбірського з’їз%
ду 1691 р., зокрема, склад його учасників. Представництво  духовенства і світської гро%
мадськості було незначним, імовірно, це були  прихильники Винницького. В декларації
Самбірського з’їзду обумовлювались питання  поширення влади єпископа на всю єпар%
хію, рівноправності грецького обряду, права українського духовенства і міщанства, за%
снування Галицької митрополії. У промові послів, делегованих до короля, дослідник
виділив великий русько%український патріотизм (імовірно, її автором був Інокентій
Винницький)15. Порівняльний аналіз вимог Самбірського з’їзду та королівського під%
твердження дозволив встановити їх відповідність, за винятком окремих деталей.

Єпископ Винницький почав вимагати присяги духовенства лише після Перемишль%
ського синоду 1693 р. До того часу єпископські делегати лише “оголошували” унію. Та%
кі “оголошення”, на думку історика, відбулися у червні%вересні 1692 р.16 Ще й через
п’ять років після синоду окремі священики пропускали у богослужіннях додаток “і Си%
на”17. Протекторами антиунійного руху в регіоні були львівський єпископ Йосиф
Шумлянський та російський резидент Борис Михайлов, хоча давалася взнаки при%
в’язаність населення до православної церкви як до традиційної релігії18. Б.Балик  від%
значив, що найдовший опір чинили два шляхетські села – Чайковичі та Колбаєвичі,
хоча опір унії у Перемишльській єпархії не набув масового характеру19. Факти про за%
стосування насильства документально не зафіксовані. Б.Балик висунув гіпотезу, що
Інокентій Винницький був імовірним автором проекту про сенаторство уніатських
єпископів, описаного нунцієм Давіа у листі до кардинала Спади від 16 квітня 1697 р.
Дослідник підкреслив національно%захисні мотиви діяльності Винницького. Заува%
жимо, що монографія дослідника не позбавлена конфесійного підходу при висвітленні
подій, праця переобтяжена масовими повторами, вкрай деталізованим аналізом до%
кументів.

В інших розвідках автора досліджувалися проблеми поширення унійних рухів у ре%
гіоні та діяльність Інокентія Винницького, наприклад,  впровадження у Перемишль%
ській єпархії культу Св. Йосафата Кунцевича20. Він уклав також доволі детальний ре%
єстр монастирів єпархії21, які на той час ще не були тісно пов’язані з василіанським чином.
Учений дійшов висновку, що владика хотів інкорпорувати монастирі до василіанської
конгрегації Св. Трійці і не поспішав з виконанням постанов Перемишльського синоду22.

Б.Балик є автором цінних археографічних публікацій. Так, він опублікував частину
віднайденої ним рукописної збірки життєписів василіан23, промову послів Пере%
мишльської єпархії 1691 р. українською мовою24.
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Значний внесок у дослідження проблеми поширення унійних процесів на зламі
XVII%XVIII ст. зробив Атанасій Великий, передусім своєю археографічною роботою
у ватиканських архівах25. Узагальнені погляди автора з цієї проблеми містяться у праці
з історії церкви, підготовленій на основі лекцій, читаних автором у 60%70%х рр. ХХ ст.
на радіо Ватикану26. Доступ до римських архівів дав можливість А.Великому опублі%
кувати деякі нові факти з окресленої проблематики. Утім, деяка інформація, подана
дослідником, заслуговує на увагу. Так, історик з’ясував, що ще у 1663 р.  латинська іє%
рархія робила спроби порозуміння із православними на основі проекту 1640%х рр.
(“Розположення до загального замирення”)27. Як свідчить кореспонденція Якова Суші
до Риму, у православних духовних колах була певна прихильність до об’єднавчих про%
цесів28. Проект церковного примирення Петра Дорошенка, в якому передбачалася лі%
квідація уніатської церкви, був нереальним29. Більш значущим був план унії та церков%
ного примирення Кипріана Жоховського (1670 р.), в якому передбачалося збереження
східної обрядовості і підпорядкування уніатів Константинопольському патріархату за
умови прийняття ним католицького віровизнання30. Однак проект не розглядався на
переговорах П.Дорошенка з польським урядом в Острозі31. Проблеми становлення ук%
раїнської католицької церкви на теренах західноукраїнських єпархій А.Великий зачі%
пав і в інших студіях науково%популярного характеру32.

У розрізі досліджуваної теми унійних процесів побіжно торкнувся Григорій Луж%
ницький33. Варто зазначити, що автор розглядав співіснування в Україні різних конфесій
під кутом феномена української історії, яка постійно була зоною, де зіштовхувались
західні і східні впливи та тенденції. В історіографії праця Г.Лужницького має автори%
тет першого своєрідного дослідження історії Київської митрополії, в якому представ%
лені обидві українські церкви34.

Заходи К.Жоховського щодо поширення уніатської конфесії на Правобережній Ук%
раїні і в Галичині високо оцінив о. Іриней Назарко35. Дослідник підкреслив, що саме
під впливом Жоховського і Суші король Ян Собеський скликав Люблінський колок%
віум 1680 р.36 У праці акцентовано, що уніатський митрополит намагався зробити уній%
ну церкву національною і рішуче виступив проти латинізації37.

Вартий уваги  доробок василіянських дослідників, серед яких виділяються праці
М.Ваврика38. Цінною є його топографічно%статистична розвідка про розвиток чину
у XVII – ХХ ст., у котрій автор склав алфавітний покажчик василіянських монасти%
рів на українських і білоруських землях із зазначенням часу переходу до унії та інкор%
порації до василіянського чину39.

Ісидор Патрило відзначив, що першу спробу об’єднання всіх монастирів у рамках
єпархії з василіянським чином зробив Інокентій Винницький на єпархіальному синоді
1693 р.40 Роль чину в унійних процесах частково висвітлена і в розвідках П.Підручного41.

Унійні процеси у Львівській і Перемишльській єпархіях схематично насвітлюва%
лись і в латиномовних працях греко%католицьких істориків, присвячених історії Га%
лицької митрополії42.

Проблема переходу до унії західноукраїнських єпархій зачіпалася і в науково%попу%
лярній та публіцистичній літературі католицького історіографічного спрямування43.
У цих працях чітко підкреслено об’єктивну зумовленість церковної унії у регіоні. До%
слідники відзначили, що до церковного об’єднання українських владик спонукало ба%
жання підняти українську церкву з морального й освітнього занепаду та сподівання, що
таким чином вони зупинять перехід української шляхти до католицизму і зрівняють
уніатів з католиками у державних правах. З державницьких позицій, хоча й з великими
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неточностями, унійні процеси висвітлені в популярному підручнику священика Ю.Фе%
доріва.

Проблема поширення унії наприкінці XVII – початку XVIII ст. знайшла відображення
і в працях істориків православного історіографічного спрямування. Так, схематично
унійні процеси насвітлені у праці з історії української православної церкви І.Власов%
ського44. Відразу відзначимо, що видання має чітке конфесійне спрямування і в плані
вивчення проблеми не є авторським дослідженням, а швидше просто компендіумом
часто не вповні якісних матеріалів. Висновки, концепції та фактографічні дані І.Вла%
совський побудував на основі праць представників православної історіографії другої
половини ХІХ – початку ХХ ст. Окрім загальновідомих чинників послаблення право%
славної церкви наприкінці XVII ст., дослідник вказав на зменшення загальної кількості
православного населення Правобережжя внаслідок політичної руїни45. Підкреслюючи,
що у XVII ст. православна церква була осередком українського національного життя
і національної духовної культури, історик трактував унійну діяльність Йосифа Шум%
лянського як зрадницьку єзуїтську роботу46.

Проблеми утвердження уніатської церкви в західноукраїнських єпархіях схематич%
но насвітлювались і в працях іншого представника УАПЦ, митрополитаІларіона (Огієнка)
(1882%1972)47. Необхідно підкреслити, що Огієнко обстоював самостійність і своєрідність
українського православ’я, підкреслював його провідну роль у збереженні і плеканні
культурної та національної державної традиції, в формуванні свідомої української на%
ції48. Берестейську унію та її добу він оцінював негативно, вбачаючи у ній навіть вито%
ки політичної руїни України49. Автор підкреслив, що, запроваджуючи нову конфесію
на Правобережжі, польський уряд хотів закріпити своє панування в регіоні50. При цьо%
му він припустився ряду хибних думок, наприклад, про бойкот православними Люб%
лінського з’їзду чи участь у цьому ігумена Віленського Святодухівського монастиря
Климента Тризни. Висновок про діяльність Шумлянського категоричний: він “надовго
вбив у Західній Україні соборницькі почування, а сама ця Західня Україна вийшла зо
спільної праці визволення українського народу”51. У контексті трактування української
нації як суто православної, а православної церкви як виразника всього українського
народу, дослідник висвітлював зміну конфесійної належності Почаївського монасти%
ря52. На думку О.Булиги, попри всі неточності, суб’єктивізм та упереджене ставлення
до представників уніатської церкви, робота митрополита Іларіона до сьогодні залиша%
ється основним дослідженням, в якому зроблено спробу дати оцінку конфесійній орі%
єнтації монастиря53.

Підсумовуючи аналіз доробку діаспорних істориків, зауважимо, що, завдяки вико%
ристанню джерельних матеріалів з ватиканських архівів, українська католицька істо%
ріографія внесла чимало нових фактографічних деталей у насвітлення унійних проце%
сів у Перемишльській, Львівській та Луцькій єпархіях на зламі XVII%XVIII ст. Найбільш
грунтовно досліджена історія переходу до унії Перемишльської єпархії, найменш ви%
вченими залишились унійні процеси в Луцькій єпархії. Дослідниками зауважено існу%
вання проунійних поглядів у середовищі православної ієрархії та проекти примирення
церков, висунуті католицькими та уніатськими духовними колами у 60%70%х рр. XVII ст.
Історики вперше навели цікаві факти про наміри польського короля Яна Собеського
створити Київський патріархат, підпорядкований папі. Грунтовно досліджено позицію
Римської курії та польського уряду стосовно шляхів та методів поширення нової кон%
фесії та ставлення їх до унійної діяльності львівського єпископа Йосифа Шумлянсько%
го і перемишльського владики Інокентія Винницького. Історикам удалося з’ясувати
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і точний час переходу до унії більшості монастирів західноукраїнських єпархій та на%
світлити участь чернецтва в унійних процесах. Дослідники акцентували на об’єктивній
зумовленості й національно%захисних мотивах діяльності руської ієрархії, підкреслю%
вали позитивні наслідки поширення унії та національний характер новоутвореної цер%
кви. Встановлено, що унія запроваджувалась у єпархіях згідно з рішеннями з’їздів ду%
ховенства і громадськості. Поширення нової конфесії відбувалося поступово, поетап%
но. Дослідники не зауважили значного опору унійним процесам у Галичині, об’єктивно
відзначивши, що більша опозиція до нововведень була у Луцькій єпархії.

Слід відзначити й те, що відірваність від архівів Радянського Союзу та конфесійна
приналежність не дозволила історикам діаспори більш критично підійти до деяких
висновків і детальніше з’ясувати окремі дискусійні аспекти проблеми, зокрема про ме%
тоди поширення унії у єпархіях, наявність опору, порівняльний аналіз позиції Риму та
польського уряду стосовно бачення ними умов і наслідків поширення унії та з’ясувати
роль міжнародного фактора, зокрема участь Москви у конфесійній політиці Речі По%
сполитої.
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Світлана Біла.
Унійні процеси в західноукраїнських єпархіях Київської митрополії
в історіографії української діаспори.
У статті аналізується внесок історіографії української діаспори у дослідженні проб%

леми унійних процесів в західноукраїнських єпархіях Київської митрополії. Зроблено
спробу висвітлити особливості розвитку українського унієзнавства в зазначений пері%
од, показати основні напрямки і тенденції в аналізі теми, з’ясувати ступінь вивченості
окремих аспектів проблеми.

Svitlana Bila.
The unian processes in westukrainian dioceses of the Kyivan metropoly
in historiography of the ukrainian diaspora.
In this article I analyze the constitution of historiography of the ukrainian diaspora in the

investigation of the problem of the union processes in westukrainina dioceses of the Kyivan
metropoly. I made an attempt to clear up the peculiarities of the development of the Ukrainian
union%science at the mentioned period, to show the main directions and tendencies in the
analysis of the theme, to clarity the degree of  learning the definite aspects of the problem.


