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Abstract: The article is devoted to the little studied subject – the history of Volyn Uni-
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Запровадження й поширення 
унії в українських землях здавна 
привертало до себе увагу як вітчиз-
няних, так і закордонних дослідни-
ків. Правда, більшість праць при-
свячено не першим десятиліттям 
унії, а пізнішим часам, що значною 
мірою пов’язано з обмеженою кіль-
кістю архівних джерел за першу 
половину XVII ст., що збереглися 
до наших днів. Тому розвідки з іс-
торії унії y цей період, написані на 
документальному матеріялі, мають 
“додаткову” наукову цінність. У на-
шому дослідженні ми зупинимось 
на питанні чисельности унійних 
монастирів, з’ясуємо, завдяки чому 

відбувалось її зростання і чи впли-
нув перехід певних обителей до унії 
на їхню соціяльну і культурну адап-
тацію до викликів часу. Розгляну-
т0ий матеріял не лише поглибить 
наші знання про унійні обителі 
Луцько-Острозької єпархії, а й до-
поможе краще зрозуміти початко-
вий період історії унії на Волині.

Подамо перелік відомих нам 
монастирів, які перебували в єднос-
ті з Римом. 

Дерманський чоловічий монас-
тир Пресвятої Тройці. Після смерти 
в 1608 р. православного кн. Васи-
ля-Костянтина Острозького патро-
нами обителі стають його нащад-
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ки і спадкоємці, римо-католики за 
віросповіданням, однак упродовж 
наступних 20-ти років обитель за-
лишалась православною. У червні 
1627 р. місце настоятеля отримав 
Мелетій (Смотрицький), протеже 
власника монастиря кн. Олексан-
дра Заславського [18, 95]. Ще в лю-
тому того ж року Мелетій повідо-
мив князя про намір перейти до 
унії й просив погодити це питання 
з київським унійним митрополи-
том Йосифом (Рутським). У липні 
Мелетій у листі до папи Урбана VIII 
оголосив про своє навернення до 
унії [6, 178], але офіційно про це 
стало відомо лише через рік. Тобто 
обитель стала унійною в 1628 р. і 
в єдності з Римом перебувала при-
наймні до середини XVII століття.

Дорогобузький чоловічий монас-
тир Успення Пресвятої Богородиці. 
У серпні 1617 р. помер православ-
ний настоятель Лука Сербин (Ал-
банчик) [13, 1378 зв.] і його місце 
зайняв уніят Геласій (Русовський) 
[15, 281]. Це відбулось за ініціяти-
ви, принаймні згоди, тодішнього 
власника обителі князя Януша Пав-
ла Олександровича Острозького, як 
доводить Т. Вихованець, римо-като-
лика [4, 18–19]. Монастир існував 
до кінця досліджуваного періоду.

Дубицький чоловічий, а пізні-
ше жіночий монастир Введення в 
храм Пресвятої Богородиці був під 
патронатом луцьких єпископів [1, 
210], тому унійним став відразу 
після Берестейського церковного 
собору 1596 року. Обитель залиша-
лась у владичному подаванні, але 
незадовго до 1629 р. спорожніла. У 
1638 р. Луцьку кафедру очолив пра-
вославний єпископ Атанасій (Пузи-
на) [6, 251], який не пізніше 1639 р. 

відновив Дубицький жіночий мо-
настир.

Дубнівська архимандрія, до 
складу якої входили три Дубнівські 
обителі: жіноча Вознесіння Гос-
поднього і чоловічі Воздвиження 
Чесного Хреста та Преображення 
Господнього, була утворена в 1626 
р. їхнім патроном римо-католиком 
кн. Олександром (Янушевичем) За-
славським, що надав настоятель-
ство в Преображенському монас-
тирі уніяту Касіяну (Саковичу) [8, 
403], якому підпорядковувались 
ігумени двох інших згаданих черне-
чих спільнот. До кінця досліджува-
ного періоду монастирі залишались 
унійними.

Жидичинський чоловічий мо-
настир Св. Миколая Чудотворця 
залишався православним до 1621 
р., коли після смерти настоятеля 
Ґедеона (Балабана), який зміг утри-
мати обитель під своєю владою, ко-
роль Зиґмунт ІІІ у 1621 р. передав 
обитель (була в королівському по-
даванні) унійному архимандриту 
Никодиму (Мокосію Шибенському) 
[1, 496]. В єдності з Римом монас-
тир перебував до 1633 р., а в цьому 
році його взяв під свій контроль 
православний Атанасій (Пузина) 
[16, 307]. У 1638 р. Жидичинська 
обитель знову змінила конфесій-
ну належність – король Владислав 
IV передав її київському унійному 
митрополитові Рафаїлу (Корсаку) 
[6, 251], під владою якого вона за-
лишалась до 1648 року.

Луцький чоловічий монастир 
Св. Йоана Богослова. Як резиденція 
луцького унійного владики згаду-
ється упродовж 1601–1604 рр. [9, 
15], [1, 346], тобто, вірогідно, в та-
кому статусі обитель була в 1596 р. 
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й саме тоді стала унійною. В 1638 
р. монастир перейшов під владу 
луцького православного єпископа 
Атанасія (Пузини) [17, 1281]. Інших 
свідчень про обитель нами не від-
найдено.

Луцький жіночий монастир 
Успення Пресвятої Богородиці пе-
ребував у подаванні луцьких єпис-
копів і став унійним у 1596 році. В 
єдності з Апостольською столицею 
залишався до 1633 р., після чого 
король Владислав IV передав його 
православним [1, 660]. Обитель іс-
нувала до кінця досліджуваного пе-
ріоду.

Мульчицький чоловічий монас-
тир Св. Онуфрія Великого. Найдав-
ніше документальне свідчення про 
нього маємо під 1606 роком [10, 
509 зв.]. Відомо, що в 1618 р. оби-
тель була унійною [12, 733 зв.], але 
з якого часу – невідомо. Найпевні-
ше, невдовзі припинила своє існу-
вання.

Перемильський чоловічий (?) 
монастир Св. Йоана Кущника функ-
ціонував упродовж XVI ст., у 1622 
р. уже перебував у єдності з Римом 
– під цим роком маємо найдавнішу 
згадку про унійного “архимандри-
та дорогобузского и перемилско-
го” [14, 1039 зв.]. Однак невідомо, 
коли і за яких обставин ця чернеча 
спільнота була підпорядкована на-
стоятелям Дорогобузької обителі й 
відповідно стала унійною, якою, ві-
рогідно, залишалась принаймні до 
1648 року. 

Розважівський жіночий монас-
тир. Найдавніше свідчення про 
нього датовано 1634 р., у цей час 
був унійним [6, 224]. Існував до кін-
ця досліджуваного періоду.

Сарненський чоловічий монас-

тир Пресвятої Тройці. Заснований 
як унійний у 1608 р. кн. Юрієм (Ми-
хайловичем) Чорторийським [1, 
375–376], останнє документальне 
свідчення про нього маємо під 1614 
роком [11, 459 зв.].

Степанський чоловічий монас-
тир Св. Михаїла Архангела в 1629 р. 
було передано уніятам його влас-
ником князем Олександром Заслав-
ським [7, 45–49]. Вірогідно, через 
декілька років обитель припинила 
своє існування.

Стожецький чоловічий монас-
тир Преображення Господнього. 
Заснований після 1545 р., у 1619 р. 
згадується як унійний [13, 65]. Най-
імовірніше, в цей час його власни-
ком був хтось із князів Збаразьких. 
Обставини переходу до унії невідо-
мі. Функціонував до кінця дослі-
джуваного періоду.

Шумський чоловічий монастир 
Пресвятої Трійці. Заснований як 
унійний у 1637 р. Данилом Єло Ма-
линським [19, 428–429], у єдності з 
Римом залишався принаймні до се-
редини XVII століття.

Отже, маємо документальні 
свідчення про 16 унійних монасти-
рів, конфесійна належність ще 14, 
що існували в першій половині XVII 
ст. у Луцько-Острозькій єпархії, нам 
невідома. Можливо, декілька з них 
також перебували в єдності з Апос-
тольською столицею. Краще зрозу-
міти ситуацію допоможуть цифри. 
Так, у першій чверті XVII ст. було 
десять унійних  обителей, невідо-
ма конфесійна належність п’ятьох 
чернечих спільнот, а всього їх у 
цей час зафіксовано 33. Щодо дру-
гої чверті XVII ст. цифри відповідно 
будуть такі: 12, 8 і 42 [3, 408]. Того-
часна чернеча спільнота рідко на-
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раховувала більше десяти осіб, та й 
таких було небагато (винятком був 
Жидичинський Миколаївський мо-
настир – близько 20 ченців [2, 145–
146]). Таким чином, у першій поло-
вині XVII ст. загальна чисельність 
унійних ченців/черниць у Луцько-
Острозькій єпархії орієнтовно ста-
новила 100–120 осіб. 

Яким шляхом монастирі става-
ли унійними? Відомо, що 11 право-
славних обителей було передано 
уніятам1. Відзначимо, що власни-
ками шістьох з них2 свого часу були 
князі Острозькі (найбільше опіку-
вався ними кн. Василь-Костянтин 
Костянтинович, † 1608 р.), а потім 
їхні спадкоємці – князі Заславські, 
один з яких – Олександр (Януше-
вич) – передав уніятам п’ять мо-
настирів. Жидичинська Миколаїв-
ська обитель перебувала в королів-
ському подаванні, а Дубицька й дві 
Луцькі – єпископському. Не дивно, 
що три останні стали унійними в 
1596 р., бо луцький владика Кири-
ло (Терлецький) був одним з ініці-
яторів унії. У той же час уніятам не 
вдалось відібрати Жидичинський 
монастир від православного архи-
мандрита Ґедеона (Балабана), тому 
унійною ця обитель стала вже піс-
ля його смерти († 1620 р.). Невідомі 
обставини переходу до унії Пере-
мильського монастиря (до 1622 р.). 
Вірогідно, це сталось за ініціятиви 
когось з князів Санґушків-Кошер-
ських, його власників.

Постає й інше питання: переда-
ча монастирів відбувалась мирним 
1  Дерманський, Дорогобузький, Дубицький, 
три Дубнівські, Жидичинський Миколаїв-
ський, Луцькі Св. Йоана Богослова і Успен-
ський, Перемильський і Степанський.
2  Дерманський, Дорогобузький, три Дубнів-
ські та Степанський.

шляхом чи православне населення 
намагалось завадити цьому? Відо-
мо, що луцький унійний єпископ 
Кирило (Терлецький) намагався 
взяти Жидичинську обитель під 
свою владу й зміг отримати коро-
лівський привілей (грудень 1596 р.), 
згідно з яким архимандрит Ґедеон 
(Балабан) мав передати її уніятам. 
Владику відповідно до своїх урядо-
вих обов’язків підтримав луцький 
староста Олександр Семашко, який 
до того ж перебував у напружених 
стосунках з Ґедеоном. Обидві сто-
рони були налаштовані рішуче, по-
ступатись не хотіли і в серпні 1597 
р. луцький староста організував 
напад на монастир і захопив його. 
Однак пізніше за підтримки князя 
В.-К. Острозького Ґедеон (Балабан) 
у такий самий спосіб повернув собі 
обитель [2, 45–50]. Не варто роби-
ти з Ґедеона (Балабана) ревного за-
хисника православ’я. У боротьбі за 
монастир він, передусім, переслі-
дував особисті матеріяльні інтер-
еси. Однак, православне населення 
Волині сприймало конфлікт на-
вколо Жидичинського монастиря 
як боротьбу з уніятами, хоча ми не 
маємо свідчень про те, що воно ста-
ло на захист православної святині 
(Жидичинська обитель була однією 
з найвідоміших на Волині, правда, 
радше не завдяки релігійному ав-
торитету серед населення, а своєму 
матеріяльному забезпеченню – во-
лоділа 26 селами [2, 287–289]).

Спостерігаємо селянські заво-
рушення й після передачі уніятам 
Дерманського монастиря. Як зазна-
чав І. Мицько, монастирські підда-
ні, дізнавшись про це, “перестали 
визнавати духовні права архіман-
дрита, припинили виконувати дея-
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кі феодальні повинності” [5, 63]. Ми 
докладно розглянули, наскільки 
віднайдені документальні свідчен-
ня дали змогу це зробити, питання 
щодо цих селянських “бунтів” і ді-
йшли висновку, що вони, найімо-
вірніше, пов’язані не з боротьбою 
проти запровадження унії в Дер-
манській обителі, а з непокорою у 
зв’язку з небажанням стрільців по-
вертатись до виконання звичайних 
“ciągłych” (постійних) повинностей 
[3, 72–75].

Лише у випадку із запроваджен-
ням унії у Степанському монасти-
рі в 1629 р. справді бачимо спробу 
православних “відреаґувати” на 
цю подію. Так, 24 листопада зазна-
ченого року обитель хотів відвіда-
ти київський унійний митрополит 
Йосиф (Рутський), однак протопоп 
із Степані підбурив місцеве право-
славне населення здійснити напад 
на митрополита. В результаті Йоси-
фу (Рутському) не дозволили про-
їхати міським мостом через річку 
Горинь і дістатись монастиря (зміг 
це зробити лише через два дні) [7, 
45–49].

Таким чином, віднайдені до-
кументальні свідчення не дають 
підстав твердити про виступи пра-
вославних на захист монастирів у 
зв’язку з передачею їх уніятам. Хоча, 
звісно, відсутність документів не є 
доказом того, що православне на-
селення пасивно сприймало приму-
сову зміну конфесійної належности 
обителей.

Як ми вже зазначали, уніятам 
було передано 11 православних мо-
настирів, у той же час відомо про 
фундацію лише двох унійних оби-
телей – Сарненської та Шумської. 
Хоча, можливо, до них потрібно від-

нести ще якийсь із наступних мо-
настирів. Ми вже згадували, що три 
чернечі спільноти – Мульчицька, 
Розважівська і Стожецька – впер-
ше фіксуються вже як унійні. Однак 
усі вони були засновані після 1596 
р., тобто могли бути фундовані як 
унійні. Правда, наведені свідчення 
дають змогу стверджувати, що по-
ширення унії серед чернецтва від-
бувалось, головним чином, запро-
вадженням її вже серед діючих пра-
вославних монастирів, а не засну-
ванням нових унійних обителей.

Зазначимо, що упродовж пер-
шої половини XVII ст. чисельність 
монастирів Луцько-Острозької 
єпархії, які перебували в єдності з 
Римом, становила приблизно тре-
тину від усіх чернечих спільнот 
східного обряду. Однак беручи до 
уваги ті обителі, чия конфесійна 
належність не визначена, кількість 
унійних могла становити близько 
половини від їхнього загального 
числа. Значна частина унійних мо-
настирів перебувала в приватному 
подаванні – 12, єпископському – 3, 
королівському – 1. Більшість з них 
розташовані у містах (9) і були чо-
ловічими (12). Навряд чи при пе-
реході до унії визначальну роль 
відігравала думка ченців3, усе зале-
жало від бажання власника/патро-
на монастиря. Звісно, могло бути 
невдоволення з боку чернецтва, 
але невідомо, яких воно набувало 
форм, тим більше, що серед преро-
3  Ситуація з Жидичинським монастирем – 
радше виняток. Справа в тому, що Григорій Ба-
лабан, ставши архимандритом з ім’ям Ґедеон, 
мало в чому змінив свою поведінку світської 
людини, залишившись гоноровим шляхти-
чем, який надавав перевагу в розв’язанні кон-
фліктів, які нерідко сам провокував, силовим 
методам. Докладніше про нього дивись нашу 
монографію [2, 34–85].
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ґатив патрона було і право визна-
чати конфесійну належність своєї 
обителі.

Серед унійних монастирів бачи-
мо різні за своїм релігійним автори-
тетом серед місцевого населення. 
З’ясувати, наскільки ці обителі були 
соціяльно і культурно адаптова-
ні до тодішніх обставин і викликів 
часу, допоможе інформація про по-
ховання в них, пожертви вірних, мо-
настирські друкарні, школи, шпи-
талі. Так, упродовж першої чверті 
XVII ст. фіксуються одне поховання 
в Дерманській обителі та чотири в 
Луцькій Успенській, а в другій чвер-
ті XVII ст. – по одному похованню в 
Дерманській і Дубнівській Преоб-
раженській. Усього за першу поло-
вину XVII ст. маємо свідчення про 
69 поховань у монастирях східного 
обряду Луцько-Острозької єпархії 
[3, 431]. Щодо пожертв, то в першій 
чверті XVII ст. Луцька Успенська 
чернеча спільнота отримала чоти-
ри, а Сарненська – одну. В другій 
чверті XVII ст. Луцька Успенська та-
кож чотири, по одній – Дерманська 
і Дубнівська Преображенська. Всьо-
го в першій половині XVII ст. відомі 
141 пожертви на користь обителей 
досліджуваної території [3, 427]. Як 
бачимо, фіґурують декілька тих са-
мих монастирів. 

Відзначимо, що нам невідома 
жодна друкарня в унійних обите-
лях (всього їх нараховувалось чоти-
ри, одна з яких діяла в Дермансько-
му монастирі упродовж 1604–1605 
рр.), жоден шпиталь (при право-
славних обителях їх функціонувало 
сім) [3, 433–435]. Правда, під 1634 
р. при Дерманській обителі згада-
на одна з трьох тогочасних монас-
тирських шкіл [6, 223]. Незначна 

загальна чисельність зазначених 
установ при монастирях поясню-
ється тим, що тривале перебування 
у цілковитій залежності від своїх 
патронів (для яких обителі були пе-
редусім місцем для вічного спочин-
ку, а чернечі молитви мали спасати 
їхні душі) не виробило в чернецтва 
традицій активно впливати на со-
ціюм. Маємо підстави стверджува-
ти, що перехід низки монастирів до 
унії не змінив ситуацію на Волині, 
принаймні до середини XVII століт-
тя. 

Краще зрозуміти особливості 
поширення унії серед чернецтва 
Луцько-Острозької єпархії нам до-
поможе порівняння з ситуацією в 
сусідній Володимирсько-Берестей-
ській єпархії, точніше, її волинській 
частині (тобто Володимирському 
повіті Волинського воєводства). 
Тут упродовж першої половини 
XVII ст. функціонувало 12 монас-
тирів, з яких невідома конфесійна 
належність трьох. Що ж до унійних 
обителей, то згадаємо Володимир-
ську Пресвятої Богородиці, яка іс-
нувала при соборній церкві й була 
владичною резиденцією, отже, по-
чала перебувати в єдності з Римом 
з 1596 р., бо володимирський єпис-
коп Іпатій (Потій) був одним з іні-
ціяторів унії. Найпевніше, в єднос-
ті з Римом був ще один монастир у 
Володимирі – при церкві Св. Йоана 
Хрестителя (найдавніше свідчення 
датовано 1637 р.), “подавцею” яко-
го, вірогідно, також був місцевий 
владика. Відзначимо, що нам не-
відомі унійні обителі, чиїми влас-
никами/патронами були приватні 
особи. Отже, кількість унійних мо-
настирів (два) та співвідношення 
з їхньою загальною чисельністю 
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(12) у волинській частині Володи-
мирсько-Берестейської єпархії було 
меншим, ніж у Луцько-Острозькому 
владицтві. Причини могли поляга-
ти в тому, що територія останнього 
була більшою, відповідно, більшою 
була не лише загальна кількість 
обителей, а й чисельність князів-
ських родин, у тому числі тих, що 
прийняли римо-католицизм, деякі 
з яких володіли кількома монасти-
рями (згадаємо князя Олександра 
Заславського, який передав уніятам 
п’ять православних чернечих спіль-
нот). Заможнішою була й Луцько-
Острозька катедра, у власності якої 
ми зафіксували три обителі. Дода-
мо, що місцеві владики докладали 
значних зусиль (і не безуспішно), 
щоб отримати під свою владу най-
багатший монастир Волині – Жиди-
чинський Миколаївський, який пе-
ребував у королівському подаванні.
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