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ЛУЦЬКА ЄПАРХІЯ У 1801%1825 РР.:
МАЙНОВІ КОНФЛІКТИ

УНІАТСЬКОГО ТА ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА

Питання внутрішнього становища греко%католицької церкви Правобережної Украї%
ни у роки правління Олександра I було об’єктом дослідження ще дореволюційних істо%
риків, а саме: Д.Толстого, М.Кояловича, П.Бобровського та інших1. Віддає йому належ%
не й сучасна історична наука. Історія внутрішнього становища греко%уніатської церкви
знайшла відображення у працях “Католицизм” за ред. П Яроцького, “Православ’я в Ук%
раїні” за ред. А.Колодного, “Історія церкви та релігійної думки на Україні XVI%XIX ст.”
О.Крижанівського та С.Плохія. Становище уніатського духовенства на Волині  част%
ково розглянув С.Жилюк у монографії “Російська церква на Волині”. Структурі греко%
католицької церкви присвячена стаття В.Білик “Структура греко%католицької церкви
на Правобережній Україні на початку XIX століття”2.

Проте, незважаючи на значну кількість праць, які висвітлюють даний період в істо%
рії греко%католицької церкви, не всі аспекти її внутрішнього становища  всебічно до%
сліджені. До таких малодосліджених питань і відноситься проблема майнових кон%
фліктів православного та греко%уніатського духовенства Правобережної України. Саме
тому основним завданням даної статті є висвітлення змін, що відбулися у правовому
становищі греко%католицької церкви при  Олександрі I, а також боротьби православної
та греко%уніатської ієрархії за церковні та монастирські фундуші, що були основою
економічної могутності церкви.

Роки правління Олександра I в історії ліквідації греко%уніатської церкви є періодом
тимчасового припинення репресивного антиуніатського урядового курсу. Він також
характеризується відновленням і організаційним зміцненням греко%католицької цер%
кви, активізацією її ієрархії та включенням уніатського духовенства в боротьбу за
втрачене в кінці XVIII ст. церковне майно. Такі різкі зміни у становищі церкви – від
повного знищення до відновлення у правах – перш за все можна пояснити самою осо%
бою імператора та віяннями Нового часу. За словами сучасників, на початку царювання
Олександра I “все почувствовали какой%то нравственный простор, взгляды сделались
у всех благосклоннее, поступь смелее, дыхание свободней… После 1801 г., который про%
извел в русской жизни такое благотворное движение, в другой раз оно дано было
1812%м годом”3. А російські дореволюційні історики прямо називали часи правління
Павла I і Олександра I “космополітичними”4. Це відповідає дійсності, адже Олександр
I був вихований на ідеалах європейської доби Просвітництва та Романтизму з їх ре%
лігійною толерантністю. Крім того, його вихователем був швейцарець Лагарп, а другом
молодих років – польський князь Адам Чарторийський. Історик І. Власовський пояс%
нює прихильність імператора до поляків і католицизму саме впливами Чарторийського5.

У часи Олександра I і, власне, за його підтримки в 1812 р. у Санкт%Петербурзі
було створене Біблійне товариство, яке пропагувало ідею не православної, а загаль%
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нохристиянської держави, оскільки це допомогло б вирішити ті проблеми, які
виникли з перетворенням Росії у поліконфесійну монархію. До цього товариства вхо%
дили представники багатьох християнських конфесій Російської імперії. Поряд з пред%
ставниками православної ієрархії сиділи духовні особи католицького, протестантсько%
го, вірменського і греко%уніатського віровизнань. У 1818 р. одним із віце%президентів
товариства став уніатський митрополит Йосафат Булгак. За словами російського істо%
рика Пипіна, “комитет действительно соединил в себе элементы, которые еще никогда
до тех пор не были соединены в русской жизни: мы говорим о религиозной терпимос%
ти, соединившей в одном, религиозном, деле православных иерархов с иноверным ду%
ховенством”6. Православні діячі Біблійного товариства відмовлялися від релігійної
нетерпимості, яка від середньовіччя наклалася на народні поняття росіян, і погоджу%
валися бачити рівноправних християн у католиках, уніатах та протестантах.

Звичайно, не слід перебільшувати впливу цього товариства, яке проіснувало лише
чотирнадцять років, на релігійну політику імперії, але сам факт наявності таких то%
лерантних відносин на початку XIX ст. створив реальну можливість для офіційного
визнання греко%католицької церкви у Російській імперії. Всі намагання Святійшого
Синоду знову домогтися рішучих дій у справі приєднання уніатів не знаходили під%
тримки в імператора. Олександр наказав Синоду, щоб православне духовенство дотри%
мувалося людинолюбства, зразкового життя, і категорично заборонив застосовувати
будь%які протиправні заходи7. Хоча прихильність імператора до католицизму була
значно більшою, ніж до уніатства, але саме в роки його правління греко%католицька
церква змогла досягти значних успіхів.

Так, створена указом Олександра I від 13.12.1801 р. Римо%католицька колегія, яка
відала справами римо% і греко%католиків, спочатку складалася лише з представників
римо%католицьких дієцезій. Проти цього виступив уніатський Полоцький єпископ
І. Лісовський, у результаті чого цар повелів ввести до складу колегії чотирьох нових
членів% уніатів8. При вирішенні справ, що стосувалися греко%католицької церкви, її
представники мали по 2 голоси, щоб зрівняти їх за кількістю голосів з римо%католи%
ками. 16.07.1805 р. Олександр I видав указ про поділ Римо%католицької духовної ко%
легії на два департаменти – римо%католицький і уніатський9. Головою уніатського від%
ділу був призначений архієпископ Полоцький І. Лісовський. Крім того, складалися
штати трьох уніатських консисторій. А вже 1806 р. архієпископ Полоцький отримав
відновлений титул митрополита10. Домігшись часткового відмежування від католиць%
кого впливу відновленням своєї організаційної структури, уніатські ієрархи зосереди%
ли увагу на внутрішніх справах єпархій, а саме на боротьбі за втрачені церкви, монас%
тирі та їх земельні фундуші.

У Луцькій єпархії, до складу якої входили Волинська, Подільська та Київська гу%
бернії, активними учасниками майнових конфліктів виступали самі єпископи: Стефан
Левинський (1798%1806), Григорій Коханович (1807%1814), Йосафат Булгак (1814%
1817), Яків Мартусевич (1817%1823), Іоан Красовський (1824%1826), Кирило Сере%
зинський (1826%1828). За тридцять років існування Луцької єпархії (1798%1828) вони
змогли досягти значних результатів у відновленні майнового потенціалу уніатської церкви.

Нововідновлена Луцька єпархія перебувала у складному становищі. За візитацією
1798 р. єпархія нараховувала 141 парафію, 146 священиків та 81105 вірних11. Встанови%
ти, в якому стані перебували ці парафії, досить складно, проте аналіз архівних документів
дозволяє стверджувати, що значна їх частина була позбавлена церков або церковних
земель. За словами єпископа Левинського, “…Народ униатского исповедания в 30%ти
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с лишним приходах не имеет ни церквей, ни каплиц”12. Левинський у 1804 р. подав
Міністрові Внутрішніх Справ графу В.Кочубею список 42%х церков Волинської губер%
нії, котрі проти волі парафіян, що залишилися в унії, були перетворені на православні13.
Оскільки Волинський православний єпископ Варлаам (1795%1805) стверджував, що
більшість населення цих сіл перейшло до православ’я, то Св. Синод протягом трива%
лого часу не міг прийняти остаточного рішення. В результаті бюрократичної тяганини
жителі багатьох уніатських сіл протягом десяти років залишалися без християнських
треб або ходили до католицьких церков. Так, у містах Дубно і Кременець за польського
панування було по чотири уніатські церкви, які під час приєднання краю до Росії були
освячені на православні, хоча жителі і надалі залишалися в унії. Луцький єпископ за%
значав, що, якщо у цих містах і є частина православних, то вона складається із “воен%
ных и штацких чинов, из приказных служителей…Тамошние обыватели все почти
унии держатся”14.

Оскільки за указом від 17.04.1797. р. було заборонено освячені на православ’я цер%
кви повертати на унію, Левинський почав домагатися дозволу на будівництво каплиць,
який і отримав 15 серпня 1800 р. з обов’язковою умовою згоди губернського правління15.
Після багаторічних слідств уніати Волинської губернії отримали дозвіл від губерн%
ського правління на будівництво каплиць у селах Лисине, Лопавше, Добратин, Пере%
вередів, Острієв, Войниця, Бокойма, Хрінники, Чекно, Пирятин, Русинове Берестечко,
Рудлів, Берег, Терешів і Мала Городниця Дубенського повіту та с.Боголюби Луцького
повіту і с.Мошок Овруцького повіту16.

Будівництво каплиць обмежувалося указом Сенату і Синоду від 15.08.1800, в яко%
му зазначалося, що у парафії де один священик, повинно бути не менше 100%150 дво%
рів. В іншому випадку мала кількість уніатів не мала права на будівництво каплиці
і приписувалася до найближчих церков17. Характерними для того часу були ситуації,
коли уніатські церкви залишали закритими через нечисельність парафіян “покуда они
обветшают”18.

Навіть отримавши дозвіл губернського правління на будівництво, уніатське духо%
венство дуже часто наштовхувалося на опір православних ієрархів. Так, наприклад, в
с. Попівці Подільської губернії Могилівського повіту, де було самих тільки дворян%
уніатів 346 душ, через незгоду Подільського єпископа Іоанікія дозвіл військового гу%
бернатора Розембема на будівництво каплиці не був впроваджений у дію19.

Розслідування справ про будівництво каплиць, а також повернення церков, які не
були посвячені на православ’я або посвячені без згоди парафіян, сам імператор велів
проводити “ со всевозможным тщанием и без малейшего принуждения совести обоих
законов”20. У результаті довготривалих судових слідств станом на 1819 р. лише на те%
риторії Волинської губернії нараховувалося 107 новозбудованих уніатських каплиць,
що свідчить про успіхи уніатської ієрархіі у боротьбі за своє майно21. Часто ці каплиці
через брак коштів не мали належного вигляду. Багато з них були покриті соломою,
а деякі влаштовувалися із млинів та конюшен, проте це не перешкоджало населенню їх
відвідувати. Волинський єпископ Стефан (1813%1828) вважав будівництво каплиць од%
нією із причин того, що протягом 1813%1819 рр. у його єпархії до унії повернулося 4630
чоловіків і 4691 жінка. Для порівняння зазначимо, що до католицизму за цей самий пе%
ріод перейшло, відповідно, тільки 601  і 657 осіб22. Тобто, на території Правобережної Ук%
раїни, на відміну від Білорусії, не спостерігалося масового переходу уніатів до католицизму.

Привабливим для новоприєднаної православної пастви було саме уніатське духо%
венство, кількість якого продовжувала зростати, створюючи конкуренцію православним
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священикам. Незважаючи на опір православної ієрархії, яка переконувала уряд у
тому, що майже все населення перейшло до православ’я, а отже, не потребує уніатських
парохів, протягом 1800%1826 рр. у Луцькій єпархії було висвячено 252 священики. Це
становить 59% від загальної кількості уніатських священиків Луцької єпархії на1826 р.
Всього за цей період було висвячено 179 священиків у Волинській губернії, 52 – у Ки%
ївській, і найменше, 21, – у Подільській губернії23.

Якщо у справі повернення церков православне і уніатське духовенство змогло зна%
йти певний компроміс, а саме – будівництво каплиць, то питання церковних маєтків
виявилося значно складнішим. У більшості випадків Губернські правління розв’язання
цієї проблеми покладали на духовну владу, рішення якої можна було передбачити. Тому
уніатські єпископи часто зверталися за допомогою до столичних чиновників, особли%
во до Обер%прокурора Св. Синоду, а згодом Міністра духовних справ і народної освіти
князя А.Голіцина, який був активним учасником Біблійного товариства та прихиль%
ником віротерпимості. Так, єпископ Левинський писав князеві, просячи повернути
фундуші тим церквам, парафіяни яких знаходилися в унії, оскільки священики цих
храмів залишилися без засобів для існування24. Зазначимо, що такі прохання далеко не
завжди мали бажаний для уніатів результат.

Ще 1.08.1801 р. державна юстиц%комісія із Римо%католицького департаменту до%
зволила уніатським священикам повернути на свою користь церковне начиння, зали%
шене без вжитку у запечатаних церквах, а також земельні фундуші. Проте, незважаючи
на підтримку Римо%католицької колегії, Волинська православна консисторія не пого%
дилася з цим, зазначаючи, що оскільки церковні землі та речі в церквах належать цер%
кві, то їх не можна з нею роз’єднати25.

Часто в земельні спори духовенства втручалися поміщики, які у більшості випад%
ків були фундаторами церков. Так, поміщик м. Торговиця Дубенського повіту після
приєднання парафіян до православ’я забрав церковні землі. І хоч в Дубенський зем%
ський суд духовне правління повідомляло про це “тридцать три раза, а за поступлени%
ем сего дела во временный суд шесть раз, однако теми судами доселе не окончено”26.
Для попередження таких випадків православні консисторії ще 1799 р. наказали благо%
чинним забирати в уніатських священиків документи на церковні землі та інші угіддя.
Звичайно, це викликало опір як уніатського духовенства, так і поміщиків, у результаті
чого документи часто зникали безслідно27. Православні ієрархи, прагнучи за всяку ціну
зберегти здобуті землі та маючи підтримку губернського цивільного начальства, наказува%
ли судовим засідателям всі спірні уніатські землі відбирати на користь православних.

У свою чергу, Луцька уніатська консистрія, на основі указу Св. Синоду від 23.04.1808 р.
про спільне ведення слідства про спірні церкви представниками світської та духовної
влади вимагала залишити землі уніатському духовенству до закінчення судових справ.
А оскільки такі справи йшли роками, то це перешкоджало прагненням православного
духовенства залишити землі у своєму віданні. Тому Волинська консисторія зазначала,
що слідства вже були проведені, і постановляла залишити землі православним. До%
кументи свідчать, що одна із таких постанов була проголошена у 1808 р., але і на 1815 р.
не була реалізована, оскільки Луцька консисторія не визнавала дійсним рішення слід%
ства, проведеного за відсутності уніатських духовних депутатів. Згідно з указом Си%
ноду від 5.10.1804 р., Волинському єпископові було наказано проводити слідства про
фундушеві землі спільно з цивільним губернатором при депутатах з боку уніатського
духовенства28.



263

ЛУЦЬКА ЄПАРХІЯ У 180191825 РР.: МАЙНОВІ КОНФЛІКТИ  УНІАТСЬКОГО ТА …

Часто траплялися випадки, коли греко%уніатське духовенство, не маючи змоги проти%
стояти тиску світської та духовної влади губерній, зверталося за допомогою до Римо%
католицької колегії. Адже складалася ситуація, коли в одній парафії були освячені на
православ’я церкви без парафіян, але із православним священиком та землею, і уніатські
новозбудовані каплиці з парафіянами, священиком, але без землі. Це призводило до
конфліктів між Другим департаментом та Губернськими духовними правліннями.
Другий департамент зазначав, що Губернське духовне правління, яке наказало землі
забрати, “учинило в явную обиду и притеснение униатского духовенства не токмо
в одной Торговице, но и в прочих местах”29.

На жаль, у більшості випадків документи не подають відомостей про завершення
майнових суперечок духовенства обох обрядів, але можна припустити що до 1830–х рр.
судові рішення були і на користь уніатів.

Не менш гострими були конфлікти православних та уніатських архієреїв за монас%
тирі та їх земельні угіддя. На 1798 р. в Луцькій єпархії після репресивної політики Ка%
терини II залишилося 53 уніатські монастирі. З них 21 на Волині, 16 – на Поділлі і 6 –
на Київщині. Як відомо, в ті часи монастирі були великими земельними власниками.
Монастирям трьох уніатських єпархій належало 11435 селян чоловічої статі і 800 тис.
капіталу30. Лише десяти жіночим монастирям, три з яких знаходилися у Луцькій єпар%
хії, належало 1270 душ селян і більше вісімдесяти тисяч сріблом капіталу31. Дерман%
ський Свято%Троїцький монастир (Дубенський повіт) на момент його передання пра%
вославним у 1821 р. володів 131 десятиною землі, а Мелецький Свято%Миколаївський
(біля Ковеля) – 408 десятинами. Тригірський монастир, що на Житомирщині, володів
17 селами, а також винокурнею, пивоварнею та медовим заводом, млином, пасікою,
кузнею, руднею та хлібопекарнею. Річний прибуток монастиря на 1798 р. складав 6630 зло%
тих або 994 крб.32 Такі багатства уніатських монастирів не могли не викликати зазіхань
з боку православної церкви. Тим більше, якщо врахувати велику різницю у кількості
уніатських та православних монастирів. Тільки на Волині у різні роки першої третини
XIX ст. нараховувалося від 21 до 26 уніатських монастирів та лише 4 православних, ще
раніше відібраних в уніатів, – Острозький, Загаєцький, Корецький та Ясногірський33.

Найбільше приваблював православних один із найбагатших уніатських монастирів –
Почаївський. За описом майна, зробленим Волинською Казенною Палатою у 1831 р.,
цей монастир, що був резиденцією уніатських єпископів, мав  у власності: 1) фундушового
маєтку 217 душ; 2) капітал золотом 1 тис.червінців, сріблом – 2150 і 1242333 злотих, який
був розданий в позику; 3) капітал готівкою – золотом 18 червінців, сріблом – 12508, асиг%
націями – 40 руб., мідною монетою 187 руб. 51 коп., різної іноземної монети – срібної –
18 фунтів і мідної – 1 пуд 2 фунти; 4) векселів і розписок на суму золотом 252 червін%
ці, 7112 руб. 50 коп. сріблом, 91326 злотих і 3 гроші, асигнаціями та мідною монетою
на 2298 тис. 5 коп.; 5) речей заставних на 467 тис. сріблом; 6) з фундушів монастир от%
римував в рік 2852 злотих; 7) крім того, монастир мав до 2000 екземплярів книг, типо%
графію та літографію, аптеку, свічкарню, винокурню і пивоварню. Для їх обслугову%
вання використовувалася праця 235 селян34. Для прикладу зазначимо, що Волинський
православний архієрей та його управління не мали належного собору й приміщення. За
кафедральний собор служила в м. Острозі бідна парафіяльна церква, а для архієрея
й духовної семінарії – обгорілі будинки в Острозі, палені пожежами в  1799, 1809, 1812
і 1821 рр. Тому свої намагання відібрати уніатські монастирі православні у більшості
випадків пояснювали відсутністю належних умов проживання представників панівної
віри. Так, у 1823 р. Волинський єпископ Стефан представив Синодові доповідь, в якій
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порушив справу повернення православним Почаївського монастиря, який міг би бути
й місцем осідку волинського архіпастиря з його управлінням, але цю думку облишили
як невгодну цареві Олександру I. В результаті Волинський єпископ домігся собі маєт%
ків Дерманського монастиря як відшкодування збитків від пожеж в Острозі35.

Крім того, православні пояснювали свої домагання тим, що монастирі у XVI – XVIII ст.
належали православній церкві, і фундуші їм давали православні магнати. Переважно
це було правдою, адже більшість монастирів стали уніатськими лише після Замойсько%
го собору 1720 р. На противагу православним, уніати пояснювали свої права на мо%
настирі та їх фундуші давністю років, а також працею та значними коштами, які вони
вклали у їх розбудову.

Оскільки значна частина монастирських маєтків на початку XIX ст. перебувала під
наглядом дворян, це змушувало єпископа Левинського домагатися їх повернення чен%
цям, які залишилися без засобів існування. Свої вимоги він обгрунтовував указами
Синоду від 11.12.1800 і 13.09.1801 рр. які забороняли продавати чи дарувати монас%
тирські маєтки, “…равно как и от них отбирать без особого монаршего соизволения”36.
Виходячи з цього, Левинський зазначав, що, оскільки монастирі не є ліквідованими,
і  ченці у них проживають, а також немає царського указу про конфіскацію їх маєтків,
то, відповідно, православне духовенство та світська влада не мають права претендувати
на монастирське майно.

 Під час масового приєднання уніатів у 1795%1796 рр. значна частина монастирських
церков була освячена на православ’я, хоча царські укази про освячення стосувалися
тільки парафіяльних церков. Це стало ще одним приводом до майнових конфліктів
духовенства. За словами Левинського, на 1798 р. із 24%х монастирів Волині у 15%ти бу%
ли відібрані церкви37. Але ці церкви, хоч і приєднані до православ’я, не мали ні пара%
фіян, ні священиків, ні земельних угідь. Так, у м Дубно, де на 1812 р. було лише 50 пра%
вославних, три уніатські церкви, – Георгіївська, Преображенська і Хрестовоздвижен%
ська, – що були освячені на православ’я, не мали священиків, оскільки весь прибуток
ішов василіанам. Волинська духовна консистрія протягом 16%ти років листувалася
з Губернським правлінням щодо повернення земель приєднаним церквам, але все зали%
шалося без змін38. Подібна ситуація спостерігалася й у церквах при Мільчанському та
Луцькому монастирях.

Найбільш затяжний конфлікт стався за майно Дубнівського Хрестовоздвижен%
ського монастиря. Цей монастир ще 1795 р. був переданий  православним, але протягом
1800%1811 рр. ним знову володіли уніати. У 1812 р. православні домоглися офіційного
повернення монастиря, хоча василіани й надалі проживали у ньому навіть після по%
станови Св. Синоду, в якій зазначалося, що монастир вже давно є приєднаним, а тим%
часове проживання ченців у ньому не є підставою для його існування Тому землі по%
винні бути поверненні церквам, “ибо имения принадлежали не лично духовенству, но
церквам”. Однак справа і далі тривала39. Лише у 1830 р. було остаточно вирішено пере%
дання православним земель і прибутків Дубенського монастиря та виселення василіан
у білоруські монастирі.

В основному, найбільше суперечок за монастирське майно відбувалася на Волині,
де була більшість монастирів Луцької єпархії. Так, на підставі указу Св. Синоду від
22.04.1794 р. до благочестя були приєднані парафіяни з церквами таких монастирів: 1) Лю%
барського і приписного до нього Колодяжного Новоград%Волинського повіту; 2) Гощан%
ського і приписного до нього в с.Городища Рівенського повіту; 3) Луцького, Білостоць%
кого і Піддубенського Луцького повіту; 4) Дубенського, Мільчанського і Страклівського
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Дубенського повіту; 5) Зимненського  та Низкиницького Володимирського повіту.
А також жіночі монастирі: Полонний Новоград%Волинського та Підборецький Дубен%
ського повітів. Проте, незважаючи на приєднання, ще у 1819 р. тут проживали васи%
ліани та користувалися монастирськими фундушами, залишаючи православних свя%
щеників без засобів існування, в результаті чого останні були змушені часто покидати
ці парафії40. Це було характерним явищем і для інших монастирів. У 1819 р. Волин%
ський єпископ Стефан з обуренням рапортував Міністрові духовних справ А.Голіцину
про ситуацію в Кременецькому монастирі. За указом від 10.02.1795 р. уніатські ченці
були виселені з Кременця у Почаїв, але їх суперіор Лука Сульжинський випросив до%
звіл на тимчасове проживання в місті і поступово “прибрал присланых к себе из По%
чаева еще 5 базилиан и учредил каплицу…”41 І хоч каплицю все%таки закрили, ченці за%
лишилися у Кременці через підтримку Луцьких єпископів, які роками переконували
православних у веденні розслідування по даної справи у Сенаті.

Під час слідств про земельні угіддя православне духовенство шукало документи,
які засвідчили б, що фундуші були власністю монастирів ще до їх переходу в унію.
А уніатське духовенство “еще во время обращения церквей от унии к благочестию
большую часть документов, служащих на фундуши православных церквей, утаило…”42

Але в 1806 р. частина цих документів була знайдена у Луцькому замку. Тобто, право%
славні архієреї отримали можливість документально довести колишню належність
фундушів православним церквам та монастирям. Так, православне духовенство, пре%
тендуючи на фундуш Гощанського монастиря доводило, що його подарувала монас%
тирю княгиня Сокомирська ще до унії, а отже, уніати не мають на нього ніяких прав43.
Хоча до уваги не брався той факт, що всі монастирі вже більше 100%150 років добро%
вільно перебували в унії і за цей час отримували фундуші і від уніатів та католиків.
Наприклад, фундатором Загорівського монастиря був православний магнат П.Загорів%
ський та його дружина Ф. Сангушко, але згодом обитель утратила свої маєтки, і її но%
вим фундатором в кінці XVIII ст. став католик князь Чацький44. Власне, саме в уніат%
ський період монастирі досягли найбільшого розквіту. Так, у кінці XVIII ст. відбувається
розбудова та розширення Почаївського, Володимиро%Волинського, Загаєцького, За%
горівського, Кременецького, Мелецького, Тригірського та інших монастирів. Отже,
встановити, яке, власне, духовенство, православне чи уніатське, мало більше прав на
обителі та їх маєтки, було досить складно. Тому основним завданням духовенства обох
обрядів було привернути на свою сторону світську владу, яка вирішувала у Російській
імперії як мирські, так і духовні справи, що вони й робили. В результаті, архівні фонди
переповнені скаргами до вищих сановників імперії, як православних, так і уніатських
священиків.

Тривалий час ішла суперечка за Дерманський монастир, 131 десятина землі якого
приваблювала православних. Православний єпископ Стефан доводив, що фундуш  мо%
настир отримав ще до унії. На це уніатський єпископ Я. Мартусевич відповідав, що
вже до “10 монастырей отобраны, хотя они и не для греческих монахов созданы были”,
і тому він сподівається, що Дерманський монастир з його маєтками залишать уніатам45.
Але у 1821 р., під приводом відшкодування збитків від пожежі в Острозькому право%
славному монастирі, російська церква забрала Дерманську обитель. Не врятувало й те,
що вона щорічно виділяла по 50 крб. для утримання Головної семінарії у Вільно і по
5000 злотих на Кременецьке училище46. А ось  конфлікт між уніатським єпископом
Левинським та Подільським православним єпископом Іоанікієм через Барський монас%
тир, що його хотів забрати Іонікій собі під резиденцію, вирішився на користь уніатів.
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Основною причиною цього було те, що монастир займався освітою юнацтва, а це, за
указом Катерини II від 1795 р., давало йому юридичне право на існування. Російський
історик П.Бобровський зазначав, що саме цей указ “дал униатским монастырям такую
жизненость в латино%польском смысле, какой они не имели и при польском правитель%
стве”47. На початку XIX ст. в Луцькій єпархії 7 монастирів мали світські училища: в Барі
Подільської губернії, в Умані, Каневі і Лисянці Київської губернії, в Любарі, Воло%
димирі та Овручі Волинської губернії. Крім того, Кременецький, Почаївський і Заго%
рівський монастирі вели школи%новіціати. Православні монастирі не мали таких мож%
ливостей, тому прибутки цих та інших монастирів були для них спокусою. Кілька
років тривала судова тяганина за 150 тис. злотих, які отримав Кам’янецький монастир
від руської Василіанської провінції у 1764 р. для приготування юнацтва до вчитель%
ського звання. Оскільки монастир був переданий до православного відомства, то коле%
гія Василіанського ордену передала суму на Барське училище. Це викликало незадово%
лення православної ієрархії, яка розпочала судову справу про повернення грошей. Для
розслідування була створена Фундушева училищна комісія, яка постановила залиши%
ти гроші Барському училищу, в якому навчалося близько 700%800 учнів. Крім того, ко%
місія зазначила, що “уменьшать фундуши этого общества (Базилианского ордена) столь
для края полезного, не только было бы несправедливо, но и вредно для просвещения”48.
Ця постанова викликала опір Сенату, і справа надійшла для подальшого розгляду За%
гальними зборами об’єднаних Департаментів Сенату. На жаль, документи не подають
відомостей про її завершення, але сам факт багаторічного розслідування є ще одним
яскравим свідченням напруженої боротьби духовенства обох обрядів за церковне та
монастирське майно.

Як свідчить огляд архівних джерел, Луцька уніатська єпархія протягом тридцяти
років існування у складі Російської імперії змогла досягти значних успіхів у віднов%
ленні свого майнового становища. Як уже зазначалося, на 1798 р. єпархія нараховувала
141 парафію, 146 священиків та 81105 вірних, а вже 1826 р. парафіяльних церков було
175, священиків 433, з них 252 висвячені саме у XIX ст., і 107 новозбудованих кап%
лиць49. При цьому слід зазначити, що із 433%х священиків усього 24 були при католиць%
ких костьолах, всі інші – при уніатських церквах. Окрему групу становили безмісні
священики, яких на 1822 р. нараховували 242. З них найбільше, 98 осіб, мешкало на
Поділлі50. Вони воліли залишатися без парафій та отримувати пенсію від уряду, ніж
покинути обжиті місця. Кількість парафіян також зросла і на 1826 р. становила 92403 осіб,
а за даними 1829 р. – 122814 осіб51.

Крім кількісного зростання уніатської церкви на початку XIX ст., спостерігалися
і якісні зміни в її матеріальному становищі, що було результатом упертої боротьби уні%
атського духовенства за повернення втраченого майна. Оскільки земля була основою
економічної могутності як уніатської, так і православної церков, то основні конфлікти
духовенства обох обрядів точилися саме за земельні фундуші. У цих конфліктах уніат%
ські ієрархи скористалися тими елементами релігійної віротерпимості, які були ха%
рактерними для правління імператора Олександра I, та знайшли собі підтримку в кос%
мополітичному оточенні царя. І хоча далеко не завжди уніатське духовенство домагалося
розв’язання судових справ на користь своєї церкви, але й досягнуті успіхи свідчать про
зміцнення позицій греко%католицької церкви Правобережної України в часи Олексан%
дра I. Проте, незважаючи на всі перемоги уніатів, греко%католицька церква так і не змогла
досягти статусу, який займала в Росії католицька, не говорячи вже про православну,
панівну церкву. Її успіхи залежали, в основному, від релігійних поглядів імператора та
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його оточення, і тому, як тільки царський престол у 1825 р. зайняв ревний охоронець
православ’я Микола I, всі здобутки греко%уніатської церкви почали швидко зникати.

Додаток

Список сіл Волинської губернії, церкви яких без згоди парафіян були перетворені
на православні.

Дубенського повіту:
1) м. Дубно – три парафіяльні

і одна монастирська
2) м. Торговиця
3) с. Мала Мильча
4) с. Дубляни
5) с. Загірці
6) с. Вичулки
7) с. Пелчі
8) с. Перекали
9) с. Хрінники
10) с. Родлів
11) с. Русинове Берестечко
12) с. Терешів
13) с. Пирятин
14) с. Берег
15) с. Демидівка
16) с. Лисине
17) с. Агавчі
18) с. Добротин
19) с. Перевередів
20) с. Остіїв
21) с. Войниця
22) с. Бокуйми

Луцького повіту:
1) м. Луцьк
2) м. Дубровиця
3) с. Боголюби
4) с. Поддубці
5) с. Звірів
6) с. Котове
7) с. Раймісто
8) с. Яблунька

Володимирського повіту:
1) м. Горохів
2) с. Старий Горохів

Овруцького повіту:
1) с. Злобич

Новоград�Волинського повіту:
1) м. Любар

Кременецького повіту:
1) м. Кременець – три парафіяльні

і одна василіанська.
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Валентина Лось.
Луцька єпархія у 1801�1825 рр.:
майнові конфлікти уніатського та православного духовенства.
Стаття присвячена змінам у правовому становищі Луцької уніатської єпархії пер%

шої третини XIX ст. Зокрема, акцентується увага на майнових конфліктах православ%
ного та уніатського духовенства.

Valentyna Los*.
The Lutsk bishoprik in 1801�1825:
the property conflicts of uniat and orthodox clergy.
The article deals with the changes in the legal status of the Lutsk uniat bishopric in the

first third of XIX century. Particulary, a great attention is paid to the property conflicts of
the orthodox and uniat clergy.


