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Сергій ГОРІН

ІСТОРІЯ ЧОРНЕН СЬКОГО 
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕН СЬКОГО МОНАСТИРЯ

Історія цієї чернечої спільноти цікава тим, що яскраво демонструє цілковиту 
залежність монастирів, які перебували у приватному подаванні, від своїх патронів. 
Крім того, це один з небагатьох волин ських монастирів, при якому була друкарня. То 
ж звернемося до віднайдених документальних свідчень.

Найдавнішу згадку про обитель маємо у записі від 23 травня 1630 р., яким Павло-
Домжив Люткович Телиця надав ченцям цього монастиря право користуватися після 
його смерті друкарнею і книгами (маетност мою всю, так книги, яко и длукарню мою 
[…] брати моей иноком, в монастыри светого Спаса на Чорной мешкаючым, оддаю, 
дарую вечными часы, а особливе отцу еродияконови Селивестрови и отцу Иоилю, 
еромонахови […] а они не повинни будут от того монастыра до инших переминятися, 
толко в том монастыре до живота своего мешкати)1. Невдовзі записом від 3 червня 
власник с. Чорна Адам Урсул Рудецький зазначав: “dałem dozywotne yhumenstwo oycu 
Pawłowi Ludkowiczowi, ktory w tym manastyrze ma mieskac do zywota swego z bracią według 
porządku Cerkwie Wschodney Prawosławia Greckiego, і який ma do siebie przybirac bracy 
tegoz zakonu, zeby liczba ich nie była mniey dwunastu braciey”. Разом з ігуменом згадані 
єродиякон Сильвестр і єромонах Йоїл2. Під 1630 р. відомо ще одне свідчення, коли Адам 
Рудецький писав якомусь Германові (ймовірно, уряднику): “поневаж знову оддалем тот 
манастыр зо всим отцу Павлови, теды подай манастыр зо всим отцу Павлови, а сам до 
мене приєжджай, с тым тебе пану Богу поручаю”3. Складається враження, що обитель на 
момент передання настоятельства була порожньою і лише тепер тут оселилися згадані 
троє осіб. Відзначимо, що плани А.Рудецького довести чисельність ченців до 12 свідчили 
про серйозні наміри щодо монастиря. Сказане підтверджують його заповіт від 12 квітня 
1631 р., в якому він відписав кільком обителям, серед яких була Чорнен ська, по 50 зол. 
“na odprawowanie sorokoystu”4 і особливо фундушний запис від 14 квітня, яким нада-
вав Спасо-Преображен ському монастирю розташоване на р. Горинь між володіннями 
кн. Миколая на Клевані Чорторий ського і Монвида Дорогостай ського с. Чорна разом 
з фільварком, підданими та “всими приходами и приналежностями, до тое маетности 
здавна приналежачими”. Знову зазначено, що чернеча спільнота мала складатися не 
менш ніж з 12 осіб, про що сам настоятель “з братиею старати мают”. Монахи повинні 
“толко в общим житии мешкати і обирати з-поміж себе ігумена. А если бы таковые чер-
нци общого мешканя находитись не могли, а дочка моя Мереся хотела бы се в чернеци 
постригти, теды тот монастыр паненский жебы был, а не музский”5. 

Цікаву інформацію знаходимо в заповіті від 9 серпня 1635 р. ігумена Чорнен-
ської обителі Сильвестра, який відзначав, що він, “живши” перед тим у Луцькому 
Хрестовоздвижен ському брат ському монастирі, “завел там разом з Павлом Лютко-
вичем друкарню”, яку пізніше “в здешний Чорненский монастырек переместили”6. 



150

Сергій ГОРІН

Беручи до уваги те, що в 1629 р. у друкарні в с. Чорна була надрукована книга “Діалог 
албо розмова человека хорого албо умираючого с духом”, М.Максимович писав про 
заснування монастиря саме цими ченцями, при якому з 1629 до 1635 р. працювала 
згадана друкарня7. Іван Огієнко не погоджувався з цією думкою, зауважуючи, що на 
запрошення Адама Рудецького Павло Люткович з Сильвестром прибули із Луцька 
до с. Чорна близько 1628 р. і оселилися зі своєю мандрівною друкарнею в місцевому 
монастирі, бо вже цитований витяг із заповіту Сильвестра свідчив про існування 
обителі в цей час8 (зазначимо, що останнє відоме нам свідчення про перебування 
Лютковича в Луцькому брат ському монастирі датовано 6 травня 1628 р.9). Ярослав 
Ісаєвич писав, що Люткович став ігуменом Чорнен ської обителі в 1629 р., де надру-
кував “Часослов, сиреч полуустав”, а також переклад згаданого “Діалогу”10. Зробимо 
уточнення: в каталозі стародруків зазначено, що “Часослов” було видано 10 серпня 
1629 р. у с. Чорна, в друкарні Павла Лютковича11, але невідомо, чи друкарня існувала 
при обителі. Отже, питання про дату заснування монастиря залишається відкритим. 
На нашу думку, події розгорталися таким чином: обитель була заснована ще до за-
прошення Павла Лютковича і Сильвестра, на користь сказаного може свідчити згадка 
в листі Адама Рудецького до Германа про те, що “знову оддалем тот манастыр” (цього 
разу Павлові Лютковичу). Однак з якихось причин він запустів і припинив своє іс-
нування. У 1628–1629 рр., відчуваючи наближення переходу до кращого світу, Адам 
Рудецький вирішив відновити обитель, де ченці молилися б за його душу. Люткович 
і Сильвестр, які тоді мешкали при Луцькому брат ському монастирі, займаючись ви-
давничою справою, привернули увагу Руденького, і він зумів переконати їх змінити 
місце проживання. Ймовірно, головним аргументом було створення необхідних умов 
діяльності друкарні, тим більше, що для мандрівних друкарів черговий переїзд не був 
чимось надзвичайним. Можливо, важливу роль також відіграла пропозиція Рудець-
кого Лютковичу і Сильвестрові очолити чернечу спільноту, де вони могли спокійно 
завершити свій життєвий шлях (те, що вони померли невдовзі після прибуття до 
с. Чорна, дає підставу казати про їх вже досить поважний вік у той час). Зрозуміло, 
що мандрівних друкарів цікавила передусім видавнича справа, результатом чого були 
надруковані в 1629 р. дві книги. Після цього їх діяльність була зосереджена на засну-
ванні обителі, яка почала функціонувати в травні 1630 р., коли першим настоятелем 
став Люткович. Після цього залишалося матеріально забезпечити ченців, що й було 
зроблено фундушним записом Адама Рудецького в квітні 1631 року. Минуло досить 
багато часу і тільки 2 січня 1632 р. возний, “за ужитем и возванем Павла Лютковича 
был в селцу и монастыре Чорной”, де, згідно з фундушевим записом Рудецького, 
“обитель і село з підданими до вечистоє посесии, владзы, держаня и уживаня велебных 
в пану Богу отцу Павлови Лютковичови Телице, игуменови, и всеє брати законником 
регулы светого Василя Великого того манастирца, и по них наступцом их подал”12. 
У цей час помер Адам Урсул Рудецький, останню відому нам згадку про нього маємо 
у наведеному фундуші, а 20 липня 1632 р. представники Луцького братства свідчили 
про отримання від Дмитра Рудецького 100 золотих, які їм заповів його батько Адам13. 
Можливо, саме після смерті свого покровителя ігумен Люткович, шукаючи підтрим-
ки, звернувся до “архімандрита светои великои лавры Печерской Киевской” Петра 
Могили з проханням узяти його разом з Чорнен ським монастирем под послушенство, 
опекунство и благословене. У листі від 20 жовтня 1631 р. Петро Могила повідомляв 
Павла Лютковича, ігумена “на Чорной монастыра Преображения Господа нашого 
Исуса Христа, що його до братий моих, яко давно причтенного [той прийняв чернечий 
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постриг у Київ ському Печер ському монастирі – С. Г.], сочетаваю и монастырец его 
беру в заведоване”14. Підтримка була необхідна, бо після смерті Адама Рудецького 
в ченців Чорнен ської обителі виникли серйозні проблеми. Річ у тім, що син Адама, 
Дмитро, не тільки не цікавився долею обителі, а й, судячи з віднайдених свічень, на-
магався відібрати вже зроблені надання. 28 липня 1632 р. ігумен Люткович скаржився 
на нього у зв’язку з тим, що батько відповідача “єсче за живота своєго з воли своєє 
а ласки в том Божоє, так записом осветчаючому даным, яко и тестаментом остатнеє 
воли своєє в маєтности селе Чорной […] а ку оддаваню хвалы и набоженства церкве 
Божоє, так в подданых, яко и запустех тамошних спокойне зоставил и в том, абы вступу 
и жадных перешкод не чинено, волею своєю и тестаментом ствердил”. Однак Дмитро 
Рудецький упродовж року неодноразово насилав на монастир ську пущу своїх підданих, 
які “оную пустошеци, розного дерева, так на будинки, яко и иншиє потребы згожого, 
вырубывают”. Крім того, відповідач також дозволяв рубати дерева різним особам15. 
Через рік, 22 червня, Люткович знову позивав Рудецького, який у 1633 р. не лише 
продовжував нищити монастир ський ліс, а й забороняв ченцям ним користуватися, до 
того ж їм “розныє отповеди и прикрости чинит”16. Це – останнє відоме документальне 
свідчення про Павла Лютковича, після якого ігуменом став Сильвестр. Ми не маємо 
інформації за 1634 р., але, схоже, нічого в стосунках між Рудецьким і монастирем 
не змінилося. Так, 18 квітня 1635 р. піддані Дмитра Рудецького знову пограбували 
“дерева соснового, надвоє резаного”. Відзначимо, що скарги ченців з цього приводу 
залишалися безрезультатними: в 1636 р. відповідач, посилаючись на хворобу, кілька 
разів ігнорував виклики до суду (20 січня і 26 лютого 1636 р., 27 липня 1637 р.), у серпні 
1637 р. відбувся розгляд справи, але остаточне рішення прийняли лише через кілька 
місяців, 19 листопада. Відповідач мав компенсувати монастирю збитки (395 золотих) 
і ще стільки ж виплатити як штраф17. 

У вересні 1635 р. на Дмитра Рудецького скаржився ігумен Луцького брат ського 
монастиря Неофіт у зв’язку з тим, що відповідач, “спротивляючисе записови отца 
своего на вечистую фундацию так манастыра Чорненского и законников, в нем меш-
каючих, яко теж и на резегнацию того селца Чорное”, після смерті ігумена Лютковича 
“сам в немалой купе челяди приїхав до обителі, ревизию якуюс неслушне и неналежне 
чинил, церков, друкарню, власным коштом небожчика отца Павла и менованого отца 
Силвестра, игумена теперешнего […] и на которую небожчик его милост пан Рудецкий 
з потомками своими мел наклад чинити, абы праца з нее ку хвале Божой росла, так 
тую друкарню, яко церков и комори гвалтом одмыкати примусил, там же речи, быдло, 
з власного стараня и господарства отцов законников способленое, списывал, владзу 
и зверхност якуюс собе над тым монастырем […] хотечи роспостирати и тым самым 
способом и опрессиями убогих законников з манастыра выстрашити, вытиснути, а на 
себе оный и тое селце неслушне привласчити”. Іншим разом відповідач прийшов опив-
шися до монастиря, де, зустрівши ченця Ґедеона, який в той час заміщував хворого 
ігумена Сильвестра, його “впрод словами непристойными зелжил, зсоромотил в самом 
манастырцу, а потом на здорове его смел и важилсе зкием тортнути, и бы тот свешченик 
до целли не впал, певне бы его о шванк здоровя приправил”. Також згадував позивач 
пограбування дерев і те, що в серпні 1635 р. відповідач “рострухан великий злоцис-
тый, в котором было гривен три сребра предне доброго” вартістю 100 золотих, який 
заповів ченцям Адам Рудецький “на келих ку хвале Божой, забрав з церкви и на свой 
пожиток обернул”18. У зв’язку з наведеною протестацією возний 12 вересня їздив до 
монастиря, де ченці, своєю чергою, скаржилися на Дмитра Рудецького “о деспектоване 
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и выражене през него розных прикростей менованым законником, пораванеся с києм 
на отца Гедеона и зланане оного, которого мало не забил, роспрадаване на сторону 
пусчи чорненскоє”19.

У 1635 р. ігуменом, як уже зазначалося, був Сильвестр, останнє свідчення про якого 
маємо в його духівниці від 9 серпня. У серпні та початку версеня, як ми бачили у скарзі 
ігумена Брат ського монастиря Неофіта, замість хворого Сильвестра обов’язки насто-
ятеля виконував Ґедеон Новоставецький. Однак у записі від 24 жовтня Сильвестра 
вже названо померлим20. Повернемося до його духівниці, у якій він писав про бажання 
бути похованим у Чорнен ський обителі, заповівши місцевим ченцям церковні одяг 
і книги. Правда, друкарню відписав Луцькому брат ському монастирю, де вона мала 
залишитися назавжди. Пояснювалося це тим, що після смерті Адама Рудецького від 
його сина Дмитра не лише немає підтримки чернечої спільноти, але “нестерпимые оби-
ды и убытки несем”. Тому, розуміючи, що про друкарню “никто радеть и стараться не 
будет”, Сильвестр передав її братчикам21. Перевезення друкарні до Луцька викликало 
сильне незадоволення Дмитра Рудецького, який 16 листопада 1635 р. позивав ченців 
Луцького брат ського монастиря разом з усіма світ ськими братчиками у зв’язку з тим, 
що вони 3 жовтня прислали до с. Чорна людей, які “в неведомости пана протестую-
чого, речы, в том манастыре будучые, а меновите книги зо всею друкарнею гвалтовне 
и безправне, и при них речей немало побрали”22. Невдовзі Рудецький знову скаржився 
(позов від 1 грудня 1635 р., судовий розгляд відбувся 24 січня 1636 р.) з цього самого 
приводу і зазначав, що “до Брат ського монастиря вивезли образов, аператов церковных” 
на 7000 золотих23. Дмитро Рудецький, розуміючи, що судовим шляхом він навряд чи 
отримає назад згадане майно (тим більше, що процес, як часто траплялося, затягував-
ся, він апелював до Люблін ського трибуналу), вирішив діяти традиційним методом, 
тобто власними силами. Маємо скаргу від чорнен ського ігумена Ґедеона (позов під 
22 січня, судовий розгляд відбувся 26 лютого 1636 р.) на Рудецького, який 23 жовтня 
1635 р. наслав на монастир свою “озброєну челяд” на чолі з якимось Якубов ським. Вони 
приїхали на возах і забрали все церковне начиння, а “двері до церкви запечатовавши 
спеціально даної їм Рудецьким печаткою, одправованя хвалы Божоє заборонили”. Крім 
того, ігумена з ченцями “и челяд их манастырскую окрутне збили, зранили, монастыр 
зекрвавили, поводов од всего проч з монастыра выгнали”24. У січні 1636 р. Ґедеон ще 
раз скаржився з цього ж приводу (правда, інцидент датовано 24 жовтня). Зазаначено, 
що нападники увійшли до церкви, “о сребре пытаючисе, потім охендозства и оздобы 
церковныє, келихи и иншиє, в которых се пренасветшиє сакрамента одправовали, 
забрали, а сам храм позапечатовали”. Зламавши двері до комор, “легумина вшелякиє, 
што одно хотели, побрали и єли, с гумна збожа вшелякиє, жито, овес ит иншоє, молочо-
ныє и немолочоныє, збытечне брали и конми травили и псовали, ярины теж в городах 
до счету вырвали, попсовали […] речи вшелякиє, статки и домовство господарскиє, 
все од мала до веля, там будучиє, спраты домовыє” – вивезли. Монастир ського слугу 
Івана згаданий Якубов ський “обухами збил и змордовал, и оного збитого з манасты-
ра за плот выкинул […] и так церков Божую и манастыр зо всею огулне обнаживши 
и окрвавивши, оныє зо всими єє пожитками, доходами и приналежностями, также 
и самоє то село церковноє Чорную, с поддаными” відібрали. У зв’язку зі скаргою воз-
ний їздив до обителі, де бачив у ігумена сліди побиття: “вси крвавыє синиє, спухлыє, 
барзо шкодливыє”25. Також 24 жовтня датує цей напад у позові через кілька днів після 
інциденту (27 жовтня) настоятель Луцького брат ського монастиря Неофіт, загалом 
повторюючи зміст наведених записів26. У своїй скарзі ченці відзначали, що їх “шарпали, 
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тручали и челяд их манастырскую били, розганяли”, в результаті вони, “обавляючис 
небезпеченства здоровя своєго, проч з манастыра розошлис”27.

Здавалося, обитель мала б припинити своє існування, але ченці ще певний час три-
малися, намагаючися судитися з Рудецьким. Так, 5 грудня 1635 р. возний передав йому 
позов “в справе о гвалтовноє пограбене речей певных”28. А 30 грудня стався черговий 
інцидент: Дмитро Рудецький наслав своїх підданих, “чловека до десятка конно, арматно 
на вытиснене поводов, юж самых с тых добр и манастыра”. Ченців і челяд “обухами 
и шаблями збили, змордовали, а ігумену Ґедеону завдали в голове ран крвавых аж до 
кости києм побитых три […] руку теж правую зверху впоперек руки києм пробито”29. 
З цього приводу 23 січня 1636 р. возний відніс Рудецькому судовий позов30.

З 1636 р. нам відомі ще три документальні свідчення, пов’язані з Чорнен ським мо-
настирем, хоча, на нашу думку, обитель у цей час уже не існувала, а від імені чернечої 
спільноти виступали ігумен Ґедеон Новоставецький з монахом Герасимом Колчицьким. 
Так, 11 березня вони позивали (зазначали, що діють від імені всіх ченців) Дмитра Ру-
децького у зв’язку з пограбуванням монастир ського майна31. 16 квітня вони свідчили, 
що представляти інтереси Чорнен ської обителі в різних інстанціях уповноважені певні 
особи (названі близько десяти людей – ті ж, які записом під цією ж датою отримали 
право виступати від імені Луцького брат ського монастиря: Ян Негребецький, Про-
кіп Верещак, Федір Соснов ський та інші)32. А 24 вересня Ґедеон Новоставецький, 
“игумен бывший монастыра Чорненского”, скаржився на Рудецького о безправноє 
[выбитє. – С. Г.] з добр их духовных села Чорного и манастыра тамошнего церкви 
Святого Спаса”33.

Невідомо, що саме спонукало Дмитра Рудецького позбутися с. Чорна – чи конфлікт 
з ченцями, чи якісь інші обставини, але записом від 8 січня 1637 р. він “daie, daruie 
цей маєток z dworem, folwarkiem, cerkwią y podawaniem popa do niey” волин ському 
каштеляну кн. Миколаю на Клевані Чорторий ському34. Однак ченці не змирилися 
і разом “з екзархом столици патриаршоє Константинополскоє”, київ ським митропо-
литом Петром Могилою скаржилися на Рудецького (за позовом від 1 серпня судовий 
розгляд відбувся 16 жовтня 1637 р.) у зв’язку з тим, що відповідач с. Чорна, яке його 
батько відписав позивачам, “абы за душу змерлых родичов єго и оного самого завше 
хвала Божая отправоваласе вечными часы, разом з монастирем з диспозиции и посесии 
законником, там мешкаючих”, відібрав. Рішення було не на користь Рудецького і він, 
отримавши дозвіл від Луцького ґрод ського суду, апелював до Люблін ського трибу-
налу35. Подальший перебіг подій нам не відомий, але більше свідчень про існування 
Чорнен ського монастиря ми не знаходили.

Як уже згадувалося, судовий розгляд у листопаді 1637 р. скарги ченців щодо 
“грабежа розных речей”, коли Дмитра Рудецького зобов’язали компенсувати завдані 
позивачам збитки (395 золотих, які “суд на вшеляких єго добрах присужаєт”). З цього 
приводу 3 березня 1638 р. возний відніс трибуналь ські позови луцьким підстарості кн. 
Павлові Друцькому Любецькому і ґрод ському судді Ілляшеві Броницькому, а також 
ченцям Чорнен ської обителі, яких позивав Рудецький “до прислуханя се скасованя 
декретов межи поводом теперешним, а он час позваным, в справе о грабеж розных 
речей, в декрете на рочках ноябровых в року недавно прошлом, 1637, през вышмено-
ваных отцов законных чорненских интентованоє, сталым, в которой справе апеляции 
от декретов их мл панове судовыє, которыми суспенсу ад децизионм прозекуционим 
поводови теперешнему кавзе граваминис афектованую одтяли, а потом и далшый пос-
тупок правный отримыват допустили”36. Позов аналогічного змісту також отримали 
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ченці Луцького брат ського монастиря. 13 березня возний, згідно з декретом Луцького 
ґрод ського суду в 1637 р., “на рочках ноябровых сужоный”, їздив до маєтку Дмитра 
Рудецького Рудки “увязат” у володіння ним чорнен ських монахів для компенсації суми 
395 золотих у зв’язку з пограбуванням речей позивачів. Правда, місцевий урядник 
заборонив це робити37. Це – останнє відоме нам свідчення про конфлікт чорнен ських 
ченців з Дмитром Рудецьким.

Таким чином, перед нами типова тогочасна історія: певна особа засновує монастир 
для забезпечення молитв ченців за спасіння душ його та родичів і забезпечує його ма-
теріально. Однак нащадок фундатора не лише не цікавився долею обителі, а й вважав 
недоцільним передачу їй маєтку, який, зрештою, відібрав, вигнавши монахів із своїх 
володінь. Судовим шляхом розв’язати це питання чернеча спільнота, зрозуміло, не 
могла, отже монастир припинив своє існування. Нам не відомі релігійні мотиви цього 
конфлікту, скоріш за все, проблема постала винятково на економічному ґрунті. Правда, 
певну роль могли відіграти й особисті мотиви в стосунках між Дмитром Рудецьким 
і настоятелями.
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