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Від видавцівВід видавців
“Радіо Марія” в Києві за сприяння видавництва “Радіо Марія” в Києві за сприяння видавництва 

“Доб ра книжка” пропонує вашій увазі новий цикл “Доб ра книжка” пропонує вашій увазі новий цикл 
“Бі бліо тека “Радіо Марія”. У ньому ми плануємо “Бі бліо тека “Радіо Марія”. У ньому ми плануємо 
видавати матеріали, які звучали на нашому радіо видавати матеріали, які звучали на нашому радіо 
та які, на нашу думку, будуть цікавими і корисними та які, на нашу думку, будуть цікавими і корисними 
українському читачеві. Відкриває цикл книга, яку ви українському читачеві. Відкриває цикл книга, яку ви 
тримаєте в руках – “Ли цар Свя тоюрської гори” Вік-тримаєте в руках – “Ли цар Свя тоюрської гори” Вік-
тора Заславського, нашого постій ного гос тя, автора тора Заславського, нашого постій ного гос тя, автора 
багатьох історичних пере дач на “Радіо Марія” та багатьох історичних пере дач на “Радіо Марія” та 
ряду книг і статей виданих у видавництві “Добра ряду книг і статей виданих у видавництві “Добра 
книжка”. Книга розповідає про Йоси фа Шум лянсь-книжка”. Книга розповідає про Йоси фа Шум лянсь-
кого, львівсь ко го православного єпископа XVII-кого, львівсь ко го православного єпископа XVII-
XVIII ст., який поєднував церковне служіння зі XVIII ст., який поєднував церковне служіння зі 
збройним за хистом Батьківщини, напи сав кілька збройним за хистом Батьківщини, напи сав кілька 
цікавих книжок, а го ловне – привів православну цікавих книжок, а го ловне – привів православну 
церкву в Галичині до єдності з Римом. Життя і церкву в Галичині до єдності з Римом. Життя і 
заслуги Й. Шум лянського є прикладом того, яким заслуги Й. Шум лянського є прикладом того, яким 
має бути християнин у різ них сферах життя, а також має бути християнин у різ них сферах життя, а також 
допомагає зрозуміти, як Західна Україна стала тим, допомагає зрозуміти, як Західна Україна стала тим, 
чим вона є тепер – католицьким краєм, а також чим вона є тепер – католицьким краєм, а також 
оплотом патріотизму і національної культури.оплотом патріотизму і національної культури.



Йосиф Шумлянський (1643-1708),Йосиф Шумлянський (1643-1708),
портрет зі збірки НМЛ ім. А. Шептицькогопортрет зі збірки НМЛ ім. А. Шептицького



Моїй милій дружиніоїй милій дружині
 Наталії присвячую! Наталії присвячую!

От справжній лицар! От архієпископ!От справжній лицар! От архієпископ!
Він гідно береже свій хрест священний!Він гідно береже свій хрест священний!

“Пісня про Роланда”“Пісня про Роланда”

ПередмоваПередмова
Під низькими склепіннями Святоюрського собору ніколи не вмі-Під низькими склепіннями Святоюрського собору ніколи не вмі-

щалось багато людей. Усе ж таки це був не міський парафіяльний храм, щалось багато людей. Усе ж таки це був не міський парафіяльний храм, 
куди і в будні приходило з кількадесят вірних, а в неділю збиралось куди і в будні приходило з кількадесят вірних, а в неділю збиралось 
півміста. Собору св. Юра, попри гучну назву, було далеко до пишних півміста. Собору св. Юра, попри гучну назву, було далеко до пишних 
храмів Львова, окупованих братчиками: він стояв у добрій милі від храмів Львова, окупованих братчиками: він стояв у добрій милі від 
міських мурів і служив місцем молитви єпископові, котрий мав тут міських мурів і служив місцем молитви єпископові, котрий мав тут 
свій палац, його гостям і слугам. Хіба що хтось з мешканців передмістя свій палац, його гостям і слугам. Хіба що хтось з мешканців передмістя 
загляне. Проте цього дня храм не міг вмістити всіх, хто волів причасти-загляне. Проте цього дня храм не міг вмістити всіх, хто волів причасти-
тися Святими дарами, та й на подвір’ї не було де яблуку впасти через тися Святими дарами, та й на подвір’ї не було де яблуку впасти через 
таку кількість людей і коней. Відправа була незвична: в соборній церк-таку кількість людей і коней. Відправа була незвична: в соборній церк-
ві стояли на колінах сто панцерних козаків в повному озброєнні – в бо-ві стояли на колінах сто панцерних козаків в повному озброєнні – в бо-
йових жупанах і кольчугах, зі шаблями і сагайдаками. Службу правив йових жупанах і кольчугах, зі шаблями і сагайдаками. Службу правив 
сам єпископ, і, коли він виносив Причастя через Царські ворота, усім сам єпископ, і, коли він виносив Причастя через Царські ворота, усім 
здавалося, що під літургійним облаченням і в нього дзвенить панцир. здавалося, що під літургійним облаченням і в нього дзвенить панцир. 
Так і було. Після відправи владика вийшов з ризниці в бойових обла-Так і було. Після відправи владика вийшов з ризниці в бойових обла-
дунках і з шаблею. А на подвір’ї він весело крикнув “по конях!”, бла-дунках і з шаблею. А на подвір’ї він весело крикнув “по конях!”, бла-
гословив народ – і козацька сотня разом зі своїм незвичним ватажком гословив народ – і козацька сотня разом зі своїм незвичним ватажком 
виїхала з брами. Від’їжджаючи єпископ встиг кинути останній погляд виїхала з брами. Від’їжджаючи єпископ встиг кинути останній погляд 
на свою церкву і перехреститись. За хвилину його сотня вже зникла за на свою церкву і перехреститись. За хвилину його сотня вже зникла за 
горбом, вирушивши під Львів – туди, де курилась дорога і йшли на за-горбом, вирушивши під Львів – туди, де курилась дорога і йшли на за-
хід тисячі козаків, гусарів, мушкетерів.хід тисячі козаків, гусарів, мушкетерів.
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Єпископ у кольчузі та з шаблею при боці – таке видовище було не-Єпископ у кольчузі та з шаблею при боці – таке видовище було не-
звичним навіть у ті войовничі часи. Проте люди не дивувались: і єпис-звичним навіть у ті войовничі часи. Проте люди не дивувались: і єпис-
коп був не простий, і час був не той, щоб зважати на такі речі. Восени коп був не простий, і час був не той, щоб зважати на такі речі. Восени 
1683 року увага Європи, цілого християнського світу була прикута до 1683 року увага Європи, цілого християнського світу була прикута до 
Відня – столиці Священної Римської імперії, під стінами котрої стояло Відня – столиці Священної Римської імперії, під стінами котрої стояло 
півмільйонне турецьке військо. Сьогодні, коли ніхто не заважає нам півмільйонне турецьке військо. Сьогодні, коли ніхто не заважає нам 
молитись і ходити до церкви, нам важко зрозуміти, що таке війна за молитись і ходити до церкви, нам важко зрозуміти, що таке війна за 
віру. Однак три з половиною століття тому, коли над церквами і косте-віру. Однак три з половиною століття тому, коли над церквами і косте-
лами Кам’янця-Подільського стояли напівмісяці, коли татарські орди лами Кам’янця-Подільського стояли напівмісяці, коли татарські орди 
грабували наші міста і забирали людей у неволю, коли народи Балкан і грабували наші міста і забирали людей у неволю, коли народи Балкан і 
Причорномор’я змушені були платити туркам данину кров’ю, віддаю-Причорномор’я змушені були платити туркам данину кров’ю, віддаю-
чи християнських хлопчиків в яничари, вислів “війна за віру” був для чи християнських хлопчиків в яничари, вислів “війна за віру” був для 
християн досить актуальним. християн досить актуальним. 

Був він актуальним і для турків, котрі на той час оволоділи по-Був він актуальним і для турків, котрі на той час оволоділи по-
ловиною Європи і саме проголосили новий джихад, і лист султана ав-ловиною Європи і саме проголосили новий джихад, і лист султана ав-
стрійському імператорові яскраво це демонстрував:стрійському імператорові яскраво це демонстрував:

“Я оголошую, що стану твоїм господарем. Я вирішив, не втрача-“Я оголошую, що стану твоїм господарем. Я вирішив, не втрача-
ючи часу, зробити з Німецькою імперією те, що мені до вподоби, і за-ючи часу, зробити з Німецькою імперією те, що мені до вподоби, і за-
лишити вам пам’ять про мій жахливий меч. Я бажаю встановити мою лишити вам пам’ять про мій жахливий меч. Я бажаю встановити мою 
релігію і переслідувати твого розіп’ятого бога. Згідно зі своєю волею релігію і переслідувати твого розіп’ятого бога. Згідно зі своєю волею 
я запряжу в плуги твоїх священиків і відкрию груди твоїх жінок псам я запряжу в плуги твоїх священиків і відкрию груди твоїх жінок псам 
та іншим звірям. Достатньо сказано тобі, щоб ти зрозумів, що я зро-та іншим звірям. Достатньо сказано тобі, щоб ти зрозумів, що я зро-
блю з тобою – якщо вистачить тобі розуму зрозуміти це все. Султан блю з тобою – якщо вистачить тобі розуму зрозуміти це все. Султан 
Мохаммед IV”.Мохаммед IV”.

Не дивно, що у відповідь по Відню ходили летючі листівки з кміт-Не дивно, що у відповідь по Відню ходили летючі листівки з кміт-
ливими і гострими відповідями, що нібито писали султанові запорізькі ливими і гострими відповідями, що нібито писали султанові запорізькі 
козаки. козаки. 

Султане, розпусного цісаря сину, спільнику люципера в пекельній без-Султане, розпусного цісаря сину, спільнику люципера в пекельній без-
одні, катівський падлюко, мерзотна бусурманська свине! Повідомляємо, одні, катівський падлюко, мерзотна бусурманська свине! Повідомляємо, 
що і не думаємо піддаватись тобі, але безстрашно і мужньо будемо би-що і не думаємо піддаватись тобі, але безстрашно і мужньо будемо би-
тися з тобою, а того, кого ти прозиваєш пахолком, вважаємо великим тися з тобою, а того, кого ти прозиваєш пахолком, вважаємо великим 
монархом, котрий повергне тебе разом з твоїми бусурманами, бо він є монархом, котрий повергне тебе разом з твоїми бусурманами, бо він є 
хоробрим монархом і непереможним королем”.хоробрим монархом і непереможним королем”.

Восени 1683 року турецьке військо стояло біля Відня, котрий Восени 1683 року турецьке військо стояло біля Відня, котрий 
був ледь не останньою перепоною на шляху до Німеччини і Франції. був ледь не останньою перепоною на шляху до Німеччини і Франції. 
Сили захисників були майже вичерпані, й віденців підтримували лише Сили захисників були майже вичерпані, й віденців підтримували лише 
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палкі проповіді капуцина Марко д’Авіано, котрий на прохання Папи палкі проповіді капуцина Марко д’Авіано, котрий на прохання Папи 
Римського прийшов у Відень підтримувати бойовий дух захисників Римського прийшов у Відень підтримувати бойовий дух захисників 
міста, а ще – обіцянка городянина Юрія Кульчицького, українського міста, а ще – обіцянка городянина Юрія Кульчицького, українського 
шляхтича родом з-під Самбора, що король Речі Посполитої Йоанн шляхтича родом з-під Самбора, що король Речі Посполитої Йоанн 
Собеський, українець за походженням, йде на допомогу християнам. Собеський, українець за походженням, йде на допомогу християнам. 
Кульчицький, переодягнувшись у турецький одяг, пройшов крізь воро-Кульчицький, переодягнувшись у турецький одяг, пройшов крізь воро-
жий табір, вийшов назустріч Собеському, показав йому короткий шлях жий табір, вийшов назустріч Собеському, показав йому короткий шлях 
до Відня і слабкі місця турецького табору, а потім повернувся у Відень до Відня і слабкі місця турецького табору, а потім повернувся у Відень 
і завірив місто, що Собеський не забариться. І ось 11 вересня 1683 і завірив місто, що Собеський не забариться. І ось 11 вересня 1683 
року і віденці, і турки побачили на обрії прапор Собеського – червоний року і віденці, і турки побачили на обрії прапор Собеського – червоний 
з білим хрестом. Наступного дня християнське військо, добре відпо-з білим хрестом. Наступного дня християнське військо, добре відпо-
чивши після походу, вирушило в атаку – і перемогло. чивши після походу, вирушило в атаку – і перемогло. 

Битва під Віднем стала значною подією в європейській історії. З неї Битва під Віднем стала значною подією в європейській історії. З неї 
почалося поступове визволення християнських земель з-під турецько-почалося поступове визволення християнських земель з-під турецько-
го ярма. Загалом, це був останній хрестовий похід, остання війна, в го ярма. Загалом, це був останній хрестовий похід, остання війна, в 
котрій християни бились за віру, забувши про суперечки між собою. І в котрій християни бились за віру, забувши про суперечки між собою. І в 
цій славетній битві християнську віру обороняли українська та поль-цій славетній битві християнську віру обороняли українська та поль-
ська шляхти і запорізькі козаки. А ще під Віднем відважно бився і був ська шляхти і запорізькі козаки. А ще під Віднем відважно бився і був 
поранений Йосиф Шумлянський, архієпископ Львівський, Галицький поранений Йосиф Шумлянський, архієпископ Львівський, Галицький 
і Кам’янець-Подільський, котрий прийшов сюди добровольцем і ще і Кам’янець-Подільський, котрий прийшов сюди добровольцем і ще 
привів зі собою корогву панцерних козаків. Турецьку кулю, котра вра-привів зі собою корогву панцерних козаків. Турецьку кулю, котра вра-
зила його в ногу, Шумлянський витяг і пізніше почепив у соборі св. зила його в ногу, Шумлянський витяг і пізніше почепив у соборі св. 
Юра – в тому самому соборі, з якого вирушав у цю небезпечну путь.Юра – в тому самому соборі, з якого вирушав у цю небезпечну путь.

На жаль, ця куля не збереглась до наших днів, проте зберіглась На жаль, ця куля не збереглась до наших днів, проте зберіглась 
дума про Віденський похід, в котрому єпископ яскраво і детально опи-дума про Віденський похід, в котрому єпископ яскраво і детально опи-
сав події цієї знаменної битви: сав події цієї знаменної битви: 

Вийшли турки, дужі сили,Вийшли турки, дужі сили,
Німців, цісаря розбили,Німців, цісаря розбили,
Та король на поміч йдеТа король на поміч йде
Туркам бій страшний дає.Туркам бій страшний дає.

У неділю вранці раноУ неділю вранці рано
Поклик з усіх труб заграно.Поклик з усіх труб заграно.
Із гармат дано вогонь,Із гармат дано вогонь,
Заволав до всіх король:Заволав до всіх король:
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“Нуте, ляхи, всі за мною,“Нуте, ляхи, всі за мною,
Скачте щиро, зі снагою,Скачте щиро, зі снагою,
Будуть турки утікати,Будуть турки утікати,
Будемо ми їх рубати”.Будемо ми їх рубати”.

І од рана аж до ночіІ од рана аж до ночі
Не один заплющив очі,Не один заплющив очі,
На кривавім полі впав,На кривавім полі впав,
Світ навіки попрощав.Світ навіки попрощав.

А візира із турчином,А візира із турчином,
І татар бив до загину,І татар бив до загину,
Німців він оборонив, Німців він оборонив, 
Їхній Відень увільнив.Їхній Відень увільнив.

Коли Йосиф Шумлянський з оголеною шаблею скакав на турків, Коли Йосиф Шумлянський з оголеною шаблею скакав на турків, 
за спиною в нього був 41 рік – маже ціле життя, сповнене праці, по-за спиною в нього був 41 рік – маже ціле життя, сповнене праці, по-
дорожей і пригод, котрих вистачило б не на один десяток пригодниць-дорожей і пригод, котрих вистачило б не на один десяток пригодниць-
ких романів. Та й попереду було чимало роботи, а головне – завер-ких романів. Та й попереду було чимало роботи, а головне – завер-
шення справи цілого життя: навернення Західної України до єдності з шення справи цілого життя: навернення Західної України до єдності з 
Апостольським престолом, точніше – звільнення її з-під настирливої Апостольським престолом, точніше – звільнення її з-під настирливої 
опіки Москви та Константинополя від котрих, як довела історія, було опіки Москви та Константинополя від котрих, як довела історія, було 
більше проблем, ніж користі. Саме його церковні реформи і його кон-більше проблем, ніж користі. Саме його церковні реформи і його кон-
фесійний вибір зробили Західну Україну тим, чим вона є тепер, а отже, фесійний вибір зробили Західну Україну тим, чим вона є тепер, а отже, 
вплинули на історичну долю цілої нашої вітчизни.вплинули на історичну долю цілої нашої вітчизни.



А тут під’їхав наш архієпископ.А тут під’їхав наш архієпископ.
А він такий, що ще священик жоденА він такий, що ще священик жоден
З ним не зрівняється в військових справах.З ним не зрівняється в військових справах.

Пісня про РоландаПісня про Роланда

Частина 1Частина 1

×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈ×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈ
ÄÎ Ç²ÐÎÊÄÎ Ç²ÐÎÊ



Шабля, герб і три селаШабля, герб і три села

Тож скажи нам, кобзо моя,Тож скажи нам, кобзо моя,
Що уміє дума твоя.Що уміє дума твоя.
Кращої нема в устоїКращої нема в устої
Від людини лицарської!Від людини лицарської!

А. Чагровський. Українська думаА. Чагровський. Українська дума

У Середні віки церква вчила, що суспільство тримається на трьох У Середні віки церква вчила, що суспільство тримається на трьох 
стовпах: людях молитви, людях праці та людях війни, тобто духовенства, стовпах: людях молитви, людях праці та людях війни, тобто духовенства, 
котре за всіх молиться, селян, котрі всіх годують, і лицарства, котре всіх котре за всіх молиться, селян, котрі всіх годують, і лицарства, котре всіх 
захищає. Іван Шумлянський був людиною війни: його рід походив з га-захищає. Іван Шумлянський був людиною війни: його рід походив з га-
лицьких бояр, котрі володіли тут землями ще за часів Данила Галицького. лицьких бояр, котрі володіли тут землями ще за часів Данила Галицького. 
Вони так само сиділи на своїх землях, коли у XIV столітті занепале Вони так само сиділи на своїх землях, коли у XIV столітті занепале 
Галицько-Волинське королівство було завойоване поляками і литовця-Галицько-Волинське королівство було завойоване поляками і литовця-
ми. Феодальне нутро дало тут про себе знати: руський боярин, як і його ми. Феодальне нутро дало тут про себе знати: руський боярин, як і його 
“колега” з Франції, Англії чи Німеччини, під час війни мусив прийти на “колега” з Франції, Англії чи Німеччини, під час війни мусив прийти на 
перший клич свого сеньйора “кінно, людно та збройно”, але на цьому перший клич свого сеньйора “кінно, людно та збройно”, але на цьому 
його обов’язки перед королем закінчувались. Він сам володів своєю зем-його обов’язки перед королем закінчувались. Він сам володів своєю зем-
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лею, сам встановлював за-лею, сам встановлював за-
кони і податки для своїх се-кони і податки для своїх се-
лян. А ось сеньйор (король, лян. А ось сеньйор (король, 
герцог, воєвода чи князь) герцог, воєвода чи князь) 
у відповідь на вірність ва-у відповідь на вірність ва-
сала мусив захищати його сала мусив захищати його 
землі від ворогів та сусідів землі від ворогів та сусідів 
(інколи в одному обличчі). (інколи в одному обличчі). 
А чи був цей король “сво-А чи був цей король “сво-
їм”, тобто соплеменником, їм”, тобто соплеменником, 
чи чужим, тобто завойов-чи чужим, тобто завойов-

ником, дрібному феодалові було, загалом, однаково. Він ніс відповідаль-ником, дрібному феодалові було, загалом, однаково. Він ніс відповідаль-
ність перед Богом, самим собою і нащадками за свої землі, добробут сво-ність перед Богом, самим собою і нащадками за свої землі, добробут сво-
їх підданих та славу свого роду, і не важливо, хто виступав гарантом його їх підданих та славу свого роду, і не важливо, хто виступав гарантом його 
прав – аби права ці були непорушні. З часом православні руські бояри прав – аби права ці були непорушні. З часом православні руські бояри 
відстояли рівні права з католицькими феодалами, отримали герби поль-відстояли рівні права з католицькими феодалами, отримали герби поль-
ського зразка і почали називати себе на польський манір – шляхтою. Хоча ського зразка і почали називати себе на польський манір – шляхтою. Хоча 
якщо бути точним, то це слово поляки поцупили від німців: “Schlacht” якщо бути точним, то це слово поляки поцупили від німців: “Schlacht” 
значить “битва, війна”, тобто, шляхтич – людина війни, воїн, аналог ла-значить “битва, війна”, тобто, шляхтич – людина війни, воїн, аналог ла-
тинського “miles”, як називали європейських лицарів. тинського “miles”, як називали європейських лицарів. 

Отже, крім назви, лицарство Русі-України ні в чому не змінилося. Отже, крім назви, лицарство Русі-України ні в чому не змінилося. 
Руські бояри примирилися з заміною руського князя на польського коро-Руські бояри примирилися з заміною руського князя на польського коро-
ля і продовжували сидіти у своїх маєтках, примножу вати багатство і сла-ля і продовжували сидіти у своїх маєтках, примножу вати багатство і сла-
ву своїх династій у війнах. ву своїх династій у війнах. 
Золотий львівський лев на Золотий львівський лев на 
синьому полі, колишній герб синьому полі, колишній герб 
Коро лівства Руського, ма-Коро лівства Руського, ма-
йорів тепер поруч із білим йорів тепер поруч із білим 
польським орлом у битвах з польським орлом у битвах з 
німцями, московітами, тата-німцями, московітами, тата-
рами, а обабіч нього – чор-рами, а обабіч нього – чор-
на галицька галка, поділь-на галицька галка, поділь-
ське сонце чи волинський ське сонце чи волинський 
білий хрест. У відповідь на білий хрест. У відповідь на 
васальну вірність король не васальну вірність король не 
дуже втручався в галицькі дуже втручався в галицькі 

Монастир в Гошеві. РеконструкціяМонастир в Гошеві. Реконструкція

Монастир в Гошеві. Сучасний виглядМонастир в Гошеві. Сучасний вигляд
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справи, і воєводством Руським (як справи, і воєводством Руським (як 
король перейменував землі підкоре-король перейменував землі підкоре-
ної Галичини) керував воєвода, якого ної Галичини) керував воєвода, якого 
призначав король – але завжди з міс-призначав король – але завжди з міс-
цевих князів. Коли Польське коро-цевих князів. Коли Польське коро-
лівство у 1569 році остаточно об’єд-лівство у 1569 році остаточно об’єд-
налося з Литовсько-Руським кня зів-налося з Литовсько-Руським кня зів-
ст вом і новостворена держава отри-ст вом і новостворена держава отри-
мала назву Річ Посполита (в пе рек-мала назву Річ Посполита (в пе рек-
ладі – Республіка), становище шлях-ладі – Республіка), становище шлях-
ти стало ще більш незалежним, адже ти стало ще більш незалежним, адже 
короля тепер обирали на сеймі й він короля тепер обирали на сеймі й він 
мусив шанувати шляхетські приві-мусив шанувати шляхетські приві-
леї. Отже, руська шляхта почувала леї. Отже, руська шляхта почувала 
себе під королівським пануванням як себе під королівським пануванням як 
удома, і вірність іноземному монарху удома, і вірність іноземному монарху 
та любов до батьківщини дивом ужи-та любов до батьківщини дивом ужи-
валися в її серці. валися в її серці. 

Незважаючи на теоретичну рівність, становище українських Незважаючи на теоретичну рівність, становище українських 
шляхтичів було різним: княже чи боярське походження тут мало що шляхтичів було різним: княже чи боярське походження тут мало що 
значило. Хтось мав кількадесят міст і замків, хтось – половину села значило. Хтось мав кількадесят міст і замків, хтось – половину села 
і хату з ровом і частоколом. Хтось був частим гостем у королівських і хату з ровом і частоколом. Хтось був частим гостем у королівських 
палатах, хтось – рівнею своїм кріпакам, з котрими разом орав своє палатах, хтось – рівнею своїм кріпакам, з котрими разом орав своє 
поле, відрізняючись від них лише гербом та шаблею. Рід, з котрого поле, відрізняючись від них лише гербом та шаблею. Рід, з котрого 
походив наш герой, був ближче до останніх. Шумлянські володіли походив наш герой, був ближче до останніх. Шумлянські володіли 
прикарпатськими селами Малі й Великі Дідушичі (де і виріс наш ге-прикарпатськими селами Малі й Великі Дідушичі (де і виріс наш ге-
рой), Шумляни та Підшумлянці. Предки нашого Єпископа воювали рой), Шумляни та Підшумлянці. Предки нашого Єпископа воювали 
собі потихеньку під галицьким стягом з турками, татарами, шведами собі потихеньку під галицьким стягом з турками, татарами, шведами 
та московітами. Бойові трофеї частково пропивали-проїдали, частково та московітами. Бойові трофеї частково пропивали-проїдали, частково 
зберігали в скриньках для нащадків, а частково – жертвували на мо-зберігали в скриньках для нащадків, а частково – жертвували на мо-
настирі та церкви. І як у багатьох більш-менш заможних шляхетських настирі та церкви. І як у багатьох більш-менш заможних шляхетських 
родів, був у Шумлянських і свій “сімейний” монастир – у селі Гошів. родів, був у Шумлянських і свій “сімейний” монастир – у селі Гошів. 
Це була середньої руки обитель біля Карпат, яку час від часу нищили Це була середньої руки обитель біля Карпат, яку час від часу нищили 
розбійники, а місцева шляхта з селянами – відновлювали. На початку розбійники, а місцева шляхта з селянами – відновлювали. На початку 
XVII століття батько нашого героя Євстахій-Станіслав Шумлянський XVII століття батько нашого героя Євстахій-Станіслав Шумлянський 
узяв за дружину шляхтянку Анну Гошівську і як посаг отримав село узяв за дружину шляхтянку Анну Гошівську і як посаг отримав село 

Герб ШумлянськогоГерб Шумлянського
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Гошів, а як додаток – обов’язок дбати про обитель. До нових обов’язків Гошів, а як додаток – обов’язок дбати про обитель. До нових обов’язків 
він поставився серйозно і в 1629 році відновив зруйновану татарами він поставився серйозно і в 1629 році відновив зруйновану татарами 
святиню, витративши на це три тисячі польських злотих – чималу суму святиню, витративши на це три тисячі польських злотих – чималу суму 
для суверенного володаря чотирьох бідних сіл. Урешті-решт, він закін-для суверенного володаря чотирьох бідних сіл. Урешті-решт, він закін-
чив свої дні монахом у Гошеві у 1670 році, втомившись від неспокій-чив свої дні монахом у Гошеві у 1670 році, втомившись від неспокій-
ного лицарського життя. Гідний кінець для лицаря, котрому хотілося ного лицарського життя. Гідний кінець для лицаря, котрому хотілося 
на схилі літ відкласти меч та подумати про вічне.на схилі літ відкласти меч та подумати про вічне.

Син його, молодий Іван Шумлянський, який народився у 1642 Син його, молодий Іван Шумлянський, який народився у 1642 
році, вирішив, що в монахи йти йому ще зарано, а відкласти меч мо-році, вирішив, що в монахи йти йому ще зарано, а відкласти меч мо-
жуть лише ті, хто добряче їм попрацював, адже про вічне можна по-жуть лише ті, хто добряче їм попрацював, адже про вічне можна по-
думати і на привалі після бою, а щоб під старість спочити від лицар-думати і на привалі після бою, а щоб під старість спочити від лицар-
ського життя, треба це життя спочатку прожити. Та й час не був такий, ського життя, треба це життя спочатку прожити. Та й час не був такий, 
щоб спокійно сидіти вдома...щоб спокійно сидіти вдома...

Прикарпатське село. Мал. ХІХ ст.Прикарпатське село. Мал. ХІХ ст.



Українці проти українцівУкраїнці проти українців

Висипався Хміль із міхаВисипався Хміль із міха
І наробив ляхам лиха.І наробив ляхам лиха.

Народна пісняНародна пісня

Іванові Шумлянському було 6 років, коли розпочався пері-Іванові Шумлянському було 6 років, коли розпочався пері-
од Хмельниччини. Про цю війну було сказано і написано багато. од Хмельниччини. Про цю війну було сказано і написано багато. 
Називали її і холопським бунтом, і визвольною війною, і навіть бо-Називали її і холопським бунтом, і визвольною війною, і навіть бо-
ротьбою за возз’єднання братніх народів. З цієї війни розпочався зане-ротьбою за возз’єднання братніх народів. З цієї війни розпочався зане-
пад Речі Посполитої і вона ж породила ідею української державності, пад Речі Посполитої і вона ж породила ідею української державності, 
то ж не дивно, що стільки пафосу та політики міститься в будь-яких то ж не дивно, що стільки пафосу та політики міститься в будь-яких 
описах подій Хмельниччини. Проте ані Хмельницький, ані король Речі описах подій Хмельниччини. Проте ані Хмельницький, ані король Речі 
Посполитої Владислав (який підбурював козацького гетьмана до по-Посполитої Владислав (який підбурював козацького гетьмана до по-
встання), ані Ярема Вишневецький, який затято бився проти повстан-встання), ані Ярема Вишневецький, який затято бився проти повстан-
ців, ані будь-хто з сучасників та учасників цієї війни не дивилися так ців, ані будь-хто з сучасників та учасників цієї війни не дивилися так 
далеко вперед. Українські козаки на чолі з Богданом Хмельницьким далеко вперед. Українські козаки на чолі з Богданом Хмельницьким 
захищали свої права. Українські селяни користувалися нагодою погра-захищали свої права. Українські селяни користувалися нагодою погра-
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бувати своїх панів, а за компанію – євреїв, шинкарів та орендарів, та бувати своїх панів, а за компанію – євреїв, шинкарів та орендарів, та 
й вірмени не залишалися поза увагою народних месників. Українські й вірмени не залишалися поза увагою народних месників. Українські 
магнати на чолі з Яремою Вишневецьким намагалися захистити свої магнати на чолі з Яремою Вишневецьким намагалися захистити свої 
маєтки від знищення, а уряд Речі Посполитої – будь-яким чином уга-маєтки від знищення, а уряд Речі Посполитої – будь-яким чином уга-
мувати конфлікт. Татари, яких привів з собою Хмельницький, мали мувати конфлікт. Татари, яких привів з собою Хмельницький, мали 
свій інтерес: награбувати та вивезти в Крим якомога більше трофеїв свій інтерес: награбувати та вивезти в Крим якомога більше трофеїв 
та невільників. та невільників. 

Знайти своє місце в цьому вирі було непросто. Що ліпше для Знайти своє місце в цьому вирі було непросто. Що ліпше для 
руських земель: стати вільною козацькою Україною чи залишитись руських земель: стати вільною козацькою Україною чи залишитись 
під ляхами? Що мусить робити лицар і християнин у цій війні: стати під ляхами? Що мусить робити лицар і християнин у цій війні: стати 
під королівські прапори й обороняти землі від козаків і татар чи по-під королівські прапори й обороняти землі від козаків і татар чи по-
стати за волю і заради цієї волі разом з козаками і татарами грабувати стати за волю і заради цієї волі разом з козаками і татарами грабувати 
українські ж землі? Тут кожен мав думати своєю головою і самостійно українські ж землі? Тут кожен мав думати своєю головою і самостійно 
робити вибір. Чимало української шляхти билося в лавах козацького робити вибір. Чимало української шляхти билося в лавах козацького 
війська, шляхетського ополчення, загонах Яреми Вишневецького, та й війська, шляхетського ополчення, загонах Яреми Вишневецького, та й 
в королівському війську русинів-українців вистачало. То ж не дивно, в королівському війську русинів-українців вистачало. То ж не дивно, 
що тільки-но український шляхтич Іван Шумлянський відчув у руках що тільки-но український шляхтич Іван Шумлянський відчув у руках 
достатньо сили, щоб тримати шаблю, він записався в панцерну корог-достатньо сили, щоб тримати шаблю, він записався в панцерну корог-
ву у війську його королівської милості Яна ІІ Казимира.ву у війську його королівської милості Яна ІІ Казимира.

Панцерні козаки – це кіннота “середньої важкості”, менш пре-Панцерні козаки – це кіннота “середньої важкості”, менш пре-
стижна, ніж “елітні” гусари, але й більш функціональна. Панцерник стижна, ніж “елітні” гусари, але й більш функціональна. Панцерник 
мав на собі кольчугу та шолом-місюрку – легкі та зручні обладунки, які мав на собі кольчугу та шолом-місюрку – легкі та зручні обладунки, які 
надійно захищали від шаблі й водночас не заважали рухатись у бою. На надійно захищали від шаблі й водночас не заважали рухатись у бою. На 
поясі в нього була шабля чи шпага і лук зі стрілами, за поясом – келеп, поясі в нього була шабля чи шпага і лук зі стрілами, за поясом – келеп, 
у сідельних сумках – пістолі й карабін, а до сідла був приторочений у сідельних сумках – пістолі й карабін, а до сідла був приторочений 
короткий спис та круглий щит. Французький інженер Гійом де Боплан короткий спис та круглий щит. Французький інженер Гійом де Боплан 
дивувався, як кінь носить такого навантаженого вояку, проте панцер-дивувався, як кінь носить такого навантаженого вояку, проте панцер-
ники разом з кіньми зазвичай порались з цим арсеналом на диво вільно ники разом з кіньми зазвичай порались з цим арсеналом на диво вільно 
та влучно, що перетворювало їх на своєрідний “спецназ” – ідеальних та влучно, що перетворювало їх на своєрідний “спецназ” – ідеальних 
солдат і для розвідки, і для партизанських наїздів, і для генеральної солдат і для розвідки, і для партизанських наїздів, і для генеральної 
битви. То ж цілком логічно, що більшість кінноти в Речі Посполитій битви. То ж цілком логічно, що більшість кінноти в Речі Посполитій 
становили саме панцерники. І саме в цьому виді військ традиційно становили саме панцерники. І саме в цьому виді військ традиційно 
розпочинали службу молоді небагаті лицарі, одним з яких і був наш розпочинали службу молоді небагаті лицарі, одним з яких і був наш 
герой. герой. 

Уперше 16-річний Іван Шумлянський у 1660 році в складі коро-Уперше 16-річний Іван Шумлянський у 1660 році в складі коро-
лівської панцерної корогви воював проти московітів під Чудновом. З лівської панцерної корогви воював проти московітів під Чудновом. З 
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обох боків воювали українці. Річ у тім, що після Переяславської Ради обох боків воювали українці. Річ у тім, що після Переяславської Ради 
Москва, до якої Богдан Хмельницький звернувся з проханням про до-Москва, до якої Богдан Хмельницький звернувся з проханням про до-
помогу, вирішила перетворити козацьку Україну у свою провінцію. помогу, вирішила перетворити козацьку Україну у свою провінцію. 
Тепер питання стояло вже не про те, бути чи не бути вільній козацькій Тепер питання стояло вже не про те, бути чи не бути вільній козацькій 
державі, а про те, під чиєю владою бути козакам – Варшави чи Москви? державі, а про те, під чиєю владою бути козакам – Варшави чи Москви? 
Тоді навіть колишні полководці Хмельницького, відчайдушний рубака Тоді навіть колишні полководці Хмельницького, відчайдушний рубака 
Іван Богун та розважливий державник Іван Виговський стали під пра-Іван Богун та розважливий державник Іван Виговський стали під пра-
пори короля. А в Чуднівський битві до короля приєднався і гетьман пори короля. А в Чуднівський битві до короля приєднався і гетьман 
Юрій Хмельницький, син самого Богдана.Юрій Хмельницький, син самого Богдана.

Через рік після Чуднівської перемоги, заручившись підтримкою Через рік після Чуднівської перемоги, заручившись підтримкою 
Виговського, Богуна та Юрія Хмельницького, король розпочинає по-Виговського, Богуна та Юрія Хмельницького, король розпочинає по-
хід на Лівобережну Україну. Проте поляки починають грабувати мир-хід на Лівобережну Україну. Проте поляки починають грабувати мир-
них жителів, й українські міста відчиняють брами виключно загонам них жителів, й українські міста відчиняють брами виключно загонам 
Богуна та Виговського. Коли королівське військо підійшло під Глухів, Богуна та Виговського. Коли королівське військо підійшло під Глухів, 
останнє місто перед російським кордоном, почалася затяжна облога. останнє місто перед російським кордоном, почалася затяжна облога. 
Скориставшись моментом, інші українські міста повстали. Король зму-Скориставшись моментом, інші українські міста повстали. Король зму-

Козаки на кораблі. Старовинний малюнокКозаки на кораблі. Старовинний малюнок
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шений був відступити, шений був відступити, 
а Богуна з Виговським а Богуна з Виговським 
зробили крайніми, зви-зробили крайніми, зви-
нуватили у зраді й роз-нуватили у зраді й роз-
стріляли. Юрій Хмель-стріляли. Юрій Хмель-
ницький після довгих по-ницький після довгих по-
літичних поневірянь за-літичних поневірянь за-
кінчив свої дні в монас-кінчив свої дні в монас-
тирі. Праві були рим ляни: тирі. Праві були рим ляни: 
немає страш нішої війни, немає страш нішої війни, 
ніж громадян ська. ніж громадян ська. 

Проте для юнака Іва-Проте для юнака Іва-
нана Шумлянського це був  Шумлянського це був 
перший військовий до-перший військовий до-
свід: безконечні україн-свід: безконечні україн-
ські дороги, лихі атаки і ські дороги, лихі атаки і 
виснажливі облоги, не-виснажливі облоги, не-
змінна радість відпочин-змінна радість відпочин-
ку після успішної битви. ку після успішної битви. 
У ті сумні роки наш юнак У ті сумні роки наш юнак 
відкрив для себе істини, відкрив для себе істини, 

які проніс через ціле життя: немає вірніших друзів, ніж бойові побратими, які проніс через ціле життя: немає вірніших друзів, ніж бойові побратими, 
немає більшого захоплення, ніж військовий азарт, немає жаданішого те-немає більшого захоплення, ніж військовий азарт, немає жаданішого те-
пла, ніж від вогню на привалі після бою, і немає смачнішої їжі, ніж шмат пла, ніж від вогню на привалі після бою, і немає смачнішої їжі, ніж шмат 
сала на привалі – навіть якщо тим салом ти щойно мастив кольчугу, щоб сала на привалі – навіть якщо тим салом ти щойно мастив кольчугу, щоб 
не заржавіла від роси, дощу чи снігу. Принаймні з друзями він не поми-не заржавіла від роси, дощу чи снігу. Принаймні з друзями він не поми-
лився: саме на цій війні Іван здружився з магнатським сином на ім’я Іван лився: саме на цій війні Іван здружився з магнатським сином на ім’я Іван 
(по-польськи – Ян) Собеський, який зіграв у його житті неабияку роль. (по-польськи – Ян) Собеський, який зіграв у його житті неабияку роль. 

Хмельницький під Львовом. Мал. XVII ст.Хмельницький під Львовом. Мал. XVII ст.



Бойові побратимиБойові побратими

Юні там на герць виходять,Юні там на герць виходять,
Часто-густо в крові бродять.Часто-густо в крові бродять.
Як впаде палаш кривавий,Як впаде палаш кривавий,
Кров стікає рукавами.Кров стікає рукавами.

А. Чагровський. Українська думаА. Чагровський. Українська дума

Ян Собеський був справжнім втіленням лицарсько-шля хетської Ян Собеський був справжнім втіленням лицарсько-шля хетської 
романтики, якою жила Річ Посполита – мабуть, останнім романтиком романтики, якою жила Річ Посполита – мабуть, останнім романтиком 
Середньовіччя. Майже всі родинні маєтки Собеських – Золочів, Жовква, Середньовіччя. Майже всі родинні маєтки Собеських – Золочів, Жовква, 
Яворів, Зборів, Поморяни – розташувались на українських землях, і важ-Яворів, Зборів, Поморяни – розташувались на українських землях, і важ-
ко сказати, якої крові було більше в жилах молодого ротмістра – поль-ко сказати, якої крові було більше в жилах молодого ротмістра – поль-
ської чи русинської. Зате всі предки, незалежно від національності, були ської чи русинської. Зате всі предки, незалежно від національності, були 
відважними воїнами і щедрими меценатами. Його мати разом з бабцею відважними воїнами і щедрими меценатами. Його мати разом з бабцею 
обороняли своє місто, Жовкву, під час татарських нападів. Батько во-обороняли своє місто, Жовкву, під час татарських нападів. Батько во-
ював під Хотином у 1621 році разом з Сагайдачним, залишив відомий ював під Хотином у 1621 році разом з Сагайдачним, залишив відомий 
“Щоденник Хотинської війни”. Вуйко козакував ціле життя і загинув у “Щоденник Хотинської війни”. Вуйко козакував ціле життя і загинув у 
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битві з татарами. Дід відповідав за битві з татарами. Дід відповідав за 
оборону кордонів та був покровите-оборону кордонів та був покровите-
лем родини Хмельницьких. А пра-лем родини Хмельницьких. А пра-
дід, Станіслав Жолкевський, про-дід, Станіслав Жолкевський, про-
вів у боях та походах майже ціле вів у боях та походах майже ціле 
життя, зокрема, у 1610 році захопив життя, зокрема, у 1610 році захопив 
Москву, маючи лише п’ять тисяч Москву, маючи лише п’ять тисяч 
війська, і загинув у битві з турками війська, і загинув у битві з турками 
у віці 73 років. До речі, в тій самій у віці 73 років. До речі, в тій самій 
битві в турецький полон потрапив битві в турецький полон потрапив 
Богдан Хмельницький, родина якого Богдан Хмельницький, родина якого 
служила Жолкевським багато років.служила Жолкевським багато років.

Увесь цей тягар молодого Со-Увесь цей тягар молодого Со-
беського не обтяжував, а радше беського не обтяжував, а радше 
окри лював. “Солодка і почесна окри лював. “Солодка і почесна 
смерть за батьківщину”, улюблені смерть за батьківщину”, улюблені 
слова Жолкевського, стали девізом і для його правнука, а багатоконфе-слова Жолкевського, стали девізом і для його правнука, а багатоконфе-
сійне коріння привчило його ставитися з любов’ю та повагою і до ка-сійне коріння привчило його ставитися з любов’ю та повагою і до ка-
толиків, і до православних. Та й горе громадянської війни вже встигло толиків, і до православних. Та й горе громадянської війни вже встигло 
торкнутись друга нашого героя: його брат, Марко Собеський, загинув у торкнутись друга нашого героя: його брат, Марко Собеський, загинув у 
битві під Батогом, потрапивши в татарський полон. битві під Батогом, потрапивши в татарський полон. 

Як і його тезка, Іван Шумлянський, молодий Ян Собеський був Як і його тезка, Іван Шумлянський, молодий Ян Собеський був 
щиро захоплений військовою кар’єрою, мріючи якщо не збільшити, то щиро захоплений військовою кар’єрою, мріючи якщо не збільшити, то 
хоча б не зганьбити батьківської слави. І до цього часу військова вдача хоча б не зганьбити батьківської слави. І до цього часу військова вдача 
його не зраджувала. Почавши військовий шлях на чолі своєї панцерної його не зраджувала. Почавши військовий шлях на чолі своєї панцерної 
корогви, Собеський робив стрімку військову кар’єру: ротмістр, старо-корогви, Собеський робив стрімку військову кар’єру: ротмістр, старо-
ста, воєвода і, нарешті, польний гетьман – друга особа у війську, котра ста, воєвода і, нарешті, польний гетьман – друга особа у війську, котра 
відповідала за оборону кордонів (тобто, зустрічала ворога “у полі”). відповідала за оборону кордонів (тобто, зустрічала ворога “у полі”). 
Звісно, такій кар’єрі сприяла не лише бойова вдача лицаря, а ще й бать-Звісно, такій кар’єрі сприяла не лише бойова вдача лицаря, а ще й бать-
ківські гроші: Ян Собеський з самого початку бойового шляху утриму-ківські гроші: Ян Собеський з самого початку бойового шляху утриму-
вав корогву за свої кошти. вав корогву за свої кошти. 

Радощі та негаразди похідного життя зблизили двох лицарів. Хоча Радощі та негаразди похідного життя зблизили двох лицарів. Хоча 
Собеський, єдиний син багатої матері, був майже повноправним гос-Собеський, єдиний син багатої матері, був майже повноправним гос-
подарем кількох заможних міст (не рахуючи кількох десятків сіл та подарем кількох заможних міст (не рахуючи кількох десятків сіл та 
містечок), а майно Шумлянського складалося лише з коня та меча, містечок), а майно Шумлянського складалося лише з коня та меча, 
проте звичка щоденно дивитись смерті в очі привчає дещо простіше проте звичка щоденно дивитись смерті в очі привчає дещо простіше 

Ян СобеськийЯн Собеський
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ставитись до таких речей, як ставитись до таких речей, як 
багатство і престиж. Ян та багатство і престиж. Ян та 
Іван швидко стали друзями, Іван швидко стали друзями, 
адже значно більше за кіль-адже значно більше за кіль-
кість грошей в гаманці їх по-кість грошей в гаманці їх по-
єднували: відвага, завзятість єднували: відвага, завзятість 
і прагнення принести мир і і прагнення принести мир і 
злагоду народові – переду-злагоду народові – переду-
сім народу Русі-України, з сім народу Русі-України, з 
якого вони вийшли. Звісно, якого вони вийшли. Звісно, 
обоє були амбітними та чес-обоє були амбітними та чес-
толюбивими – але для воїнів толюбивими – але для воїнів 
це не вада, а радше навпаки, це не вада, а радше навпаки, 
адже почесті свідчать про до-адже почесті свідчать про до-
блесть. А може, Собеського блесть. А може, Собеського 
зачарували розповіді та роз-зачарували розповіді та роз-
думи Шумлянського, котрий думи Шумлянського, котрий 
володів язиком не гірше, ніж володів язиком не гірше, ніж 
шаблею, і завжди збирав на шаблею, і завжди збирав на 
привалі юрбу охочих послу-привалі юрбу охочих послу-
хати його побрехеньки.хати його побрехеньки.

На той час Іван Шумлянський був перспективним офіцером, ко-На той час Іван Шумлянський був перспективним офіцером, ко-
трий встиг дослужитись до ротмістра, і міг очолити хоч сотню кінноти, трий встиг дослужитись до ротмістра, і міг очолити хоч сотню кінноти, 
хоч залогу невеликої фортеці. Через протекцію Собеського він міг не-хоч залогу невеликої фортеці. Через протекцію Собеського він міг не-
вдовзі стати старостою чи навіть воєводою: у неспокійні часи держава вдовзі стати старостою чи навіть воєводою: у неспокійні часи держава 
потребувала саме таких, “відважних до авантюрності” (як висловився потребувала саме таких, “відважних до авантюрності” (як висловився 
про Шумлянского Собеский) людей. про Шумлянского Собеский) людей. 

Молодий Ян Собеський з матірю і братом Молодий Ян Собеський з матірю і братом 
біля труни С. Жолкевськогобіля труни С. Жолкевського



З лицарів – у єпископиЗ лицарів – у єпископи

Передусім із міст руських Передусім із міст руських 
здобув собі славу великуздобув собі славу велику
Львів, скрізь відомий, святий,Львів, скрізь відомий, святий,
руського роду красаруського роду краса

С. Кленович. РоксоланіяС. Кленович. Роксоланія

Однак доля піднесла нашим героям сюрприз. На початку 1667 Однак доля піднесла нашим героям сюрприз. На початку 1667 
року помирає львівський єпископ Афанасій Желіборський. Зазвичай року помирає львівський єпископ Афанасій Желіборський. Зазвичай 
нового єпископа призначав митрополит, але на українських землях усе нового єпископа призначав митрополит, але на українських землях усе 
було трохи інакше. Ієрархія в церкві була слабкою, православний па-було трохи інакше. Ієрархія в церкві була слабкою, православний па-
тріарх був під владою турків і не мав жодних реальних повноважень. тріарх був під владою турків і не мав жодних реальних повноважень. 
Отож без сильного та впливового голови українська церква цілком за-Отож без сильного та впливового голови українська церква цілком за-
лежала від волі своїх багатих парафіян: православних князів, шляхти лежала від волі своїх багатих парафіян: православних князів, шляхти 
та багатих міщан. Саме вони своїми пожертвами утримували свяще-та багатих міщан. Саме вони своїми пожертвами утримували свяще-
ників, монастирі, школи та друкарні. А хто платить – той замовляє му-ників, монастирі, школи та друкарні. А хто платить – той замовляє му-
зику. І якщо князі та шляхта тримали в кишені церкви та монастирі на зику. І якщо князі та шляхта тримали в кишені церкви та монастирі на 
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своїх землях, то у великих міс-своїх землях, то у великих міс-
тах церковним життям заправ-тах церковним життям заправ-
ляли заможні міщани. Це було ляли заможні міщани. Це було 
цілком у дусі середньовічного цілком у дусі середньовічного 
міста, яке утворювало ніби міста, яке утворювало ніби 
окрему республіку, державу в окрему республіку, державу в 
державі. Міщани звикли ні від державі. Міщани звикли ні від 
кого не залежати і почуватися кого не залежати і почуватися 
за міськими мурами, немов за міськими мурами, немов 
князь у своєму замку. Усі ці князь у своєму замку. Усі ці 
купці, кравці, сідлярі, ковалі, купці, кравці, сідлярі, ковалі, 
теслі, шинкарі наполегливою теслі, шинкарі наполегливою 
працею здобували багатство та працею здобували багатство та 
повагу у своїй громаді й у гріш повагу у своїй громаді й у гріш 
не ставили всіх князів, єписко-не ставили всіх князів, єписко-
пів та митрополитів – хіба що пів та митрополитів – хіба що 
короля, котрий був гарантом короля, котрий був гарантом 
міських прав. міських прав. 

Власне таким містом – Власне таким містом – 
багатим, гордим, самодос-багатим, гордим, самодос-

татнім – був тодішній Львів. Отримавши Магдебурзьке право, право татнім – був тодішній Львів. Отримавши Магдебурзьке право, право 
самоврядування ще від галицько-волинських князів, він з часом пере-самоврядування ще від галицько-волинських князів, він з часом пере-
творився на справжню республіку зі своїми патриціями (багатими та творився на справжню республіку зі своїми патриціями (багатими та 
гоноровими міщанами), сенатом (магістратом) та плебеями (гоноровими міщанами), сенатом (магістратом) та плебеями (міщанами міщанами 
біднішими, але не менш гоноровими). На гербі Львова вже багато сто-біднішими, але не менш гоноровими). На гербі Львова вже багато сто-
літь красувався золотий лев, а на документах – літери SPQL (senatus літь красувався золотий лев, а на документах – літери SPQL (senatus 
populusque leopolensis – “сенат і народ Львова”), такий собі реверанс populusque leopolensis – “сенат і народ Львова”), такий собі реверанс 
давньому Риму.давньому Риму.

Обнесений подвійним муром, ровом та валом з бастіонами, захи-Обнесений подвійним муром, ровом та валом з бастіонами, захи-
щений за останнім словом фортифікаційної науки, Львів уже багато щений за останнім словом фортифікаційної науки, Львів уже багато 
століть не відкривав брами жодному завойовнику – в той час як перед-століть не відкривав брами жодному завойовнику – в той час як перед-
містя систематично руйнували і турки, і татари, і козаки, і московіти. містя систематично руйнували і турки, і татари, і козаки, і московіти. 
Немов острів серед моря, виднілись крізь незліченні передмістя його Немов острів серед моря, виднілись крізь незліченні передмістя його 
потужні стіни, багатоповерхові кам’яниці, високі вежі-дзвіниці, кож-потужні стіни, багатоповерхові кам’яниці, високі вежі-дзвіниці, кож-
на з яких символізувала престиж та гордість його мешканців. Зокрема на з яких символізувала престиж та гордість його мешканців. Зокрема 
вежа Корнякта була красою і гордістю львівського братства. Звісно, вежа Корнякта була красою і гордістю львівського братства. Звісно, 

Засідання львівського братства.Засідання львівського братства.
Мал. XVII ст.Мал. XVII ст.
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русини-українці у Львові, займаючи один міський квартал, були лише русини-українці у Львові, займаючи один міський квартал, були лише 
однією зі спільнот цього багатонаціонального і багатоконфесійного однією зі спільнот цього багатонаціонального і багатоконфесійного 
міста. Разом з ними у Львові жили і конкурували між собою поляки, міста. Разом з ними у Львові жили і конкурували між собою поляки, 
німці, італійці, шотландці, вірмени, євреї. Зате у передмістях, котрі як німці, італійці, шотландці, вірмени, євреї. Зате у передмістях, котрі як 
безкрайнє море, оточували цей гордовитий острів, жили майже ви-безкрайнє море, оточували цей гордовитий острів, жили майже ви-
ключно православні русини. Не маючи привілеїв та прибутків своїх ключно православні русини. Не маючи привілеїв та прибутків своїх 
колег з міста, вони багато в чому залежали від їхнього покровитель-колег з міста, вони багато в чому залежали від їхнього покровитель-
ства. То ж не дивує, що православне братство, утворене львівськими ства. То ж не дивує, що православне братство, утворене львівськими 
міщанами для опіки над церквою, швидко взяло під свій контроль не міщанами для опіки над церквою, швидко взяло під свій контроль не 
лише міську церкву, але й багато церков у передмісті. Навіть монахи лише міську церкву, але й багато церков у передмісті. Навіть монахи 
Онуфріївського монастиря мусили звітувати перед львівськими брат-Онуфріївського монастиря мусили звітувати перед львівськими брат-
чиками, служити у братських школах і друкарнях. У свій час братство чиками, служити у братських школах і друкарнях. У свій час братство 
прописало у своєму статуті, що може контролювати священиків і на-прописало у своєму статуті, що може контролювати священиків і на-
віть виступати проти єпископа – й один з патріархів за грошову по-віть виступати проти єпископа – й один з патріархів за грошову по-
дяку цей статут затвердив! А коли у 1586 році через Львів проїжджав дяку цей статут затвердив! А коли у 1586 році через Львів проїжджав 
антіохійський патріарх Іоаким, братчики скинулись йому на хабар й антіохійський патріарх Іоаким, братчики скинулись йому на хабар й 
отримали за це право ставропігії – аналог Магдебурзького права для отримали за це право ставропігії – аналог Магдебурзького права для 
церкви. Тепер вони стали незалежними і від львівського єпископа, і від церкви. Тепер вони стали незалежними і від львівського єпископа, і від 
київського митрополита, підкоряючись напряму патріархові – тобто, київського митрополита, підкоряючись напряму патріархові – тобто, 
загалом, нікому, адже шлях до Константинополя чи Антиохії ох який загалом, нікому, адже шлях до Константинополя чи Антиохії ох який 
неблизький… неблизький… 

Отож якщо зважати, що православний єпископ у Львові з’явився Отож якщо зважати, що православний єпископ у Львові з’явився 
завдяки протекції братчиків, завдяки протекції братчиків, 
то аж ніяк не дивує, що члени то аж ніяк не дивує, що члени 
львівського братства часто-львівського братства часто-
густо боролися з єпископом густо боролися з єпископом 
за те, хто в церкві головні-за те, хто в церкві головні-
ший, тим більше, що надворі ший, тим більше, що надворі 
стояло XVII століття, коли стояло XVII століття, коли 
пів-Європи охопило протес-пів-Європи охопило протес-
тантське вчення. Комуністи тантське вчення. Комуністи 
в ХХ ст. вчили, що кухарі в ХХ ст. вчили, що кухарі 
можуть керувати державою, можуть керувати державою, 
а протестанти у XVII ст., що а протестанти у XVII ст., що 
вони можуть керувати церк-вони можуть керувати церк-
вою. У ті часи львівський сід-вою. У ті часи львівський сід- Львівські братчики. Мал. XVII ст.Львівські братчики. Мал. XVII ст.
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ляр Юрій Рогатинець і освітою, і благочестям, і любов’ю до церкви ляр Юрій Рогатинець і освітою, і благочестям, і любов’ю до церкви 
стояв на порядок вище львівського єпископа Гедеона Балабана, в цьо-стояв на порядок вище львівського єпископа Гедеона Балабана, в цьо-
му була навіть своя рація!му була навіть своя рація!

Утім Львівська єпархія – це не тільки Львів. У ті часи загалом Утім Львівська єпархія – це не тільки Львів. У ті часи загалом 
була львівсько-галицько-кам’янецька архієпархія, яка обіймала землі була львівсько-галицько-кам’янецька архієпархія, яка обіймала землі 
від Львова до Кам’янця-Подільського, території сучасних Львівської, від Львова до Кам’янця-Подільського, території сучасних Львівської, 
Тернопільської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Це – Тернопільської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Це – 
міщани великих та впливових Жовкви, Галича, Бережан, Тернополя, міщани великих та впливових Жовкви, Галича, Бережан, Тернополя, 
Рогатина, Станіславова – десятків міст і сотень містечок, а також шлях-Рогатина, Станіславова – десятків міст і сотень містечок, а також шлях-
та і селяни сотень сіл. І кожен мав свою думку! Якщо мешканці місте-та і селяни сотень сіл. І кожен мав свою думку! Якщо мешканці місте-
чок та сіл великих амбіцій не мали, то галицька православна шляхта, чок та сіл великих амбіцій не мали, то галицька православна шляхта, 
як і львівські патриції та плебеї, вважали, що мають право голосу, коли як і львівські патриції та плебеї, вважали, що мають право голосу, коли 
мова заходить про церковні справи.мова заходить про церковні справи.

Отже, за традицією, котра вже давно склалася на українських зем-Отже, за традицією, котра вже давно склалася на українських зем-
лях, нового єпископа призначав не митрополит, а обирали представни-лях, нового єпископа призначав не митрополит, а обирали представни-
ки єпархії, які вже готову кандидатуру піддавали формальному благо-ки єпархії, які вже готову кандидатуру піддавали формальному благо-
словенню митрополита і затвердженню короля. Отже, наприкінці січня словенню митрополита і затвердженню короля. Отже, наприкінці січня 
1667 року розпочалися вибори, а значить – і передвиборна кампанія з 1667 року розпочалися вибори, а значить – і передвиборна кампанія з 
усіма її радощами. Львівське братство висуноло на кафедру шляхтича усіма її радощами. Львівське братство висуноло на кафедру шляхтича 
Остапа Свистельницького, натомість галицька шляхта вирішила зро-Остапа Свистельницького, натомість галицька шляхта вирішила зро-
бити своїм кандидатом Івана Шумлянського.бити своїм кандидатом Івана Шумлянського.

Друкарський знакДрукарський знак
 львівського братства львівського братства



Пристрасті навколо кафедриПристрасті навколо кафедри

“Людина молода, енергійна, підприємлива “Людина молода, енергійна, підприємлива 
і відважна до авантюрності: веселий, рух-і відважна до авантюрності: веселий, рух-
ливий, сміливий, говіркий, при тому ж ливий, сміливий, говіркий, при тому ж 
честолюбивий, відданий душею інтересам честолюбивий, відданий душею інтересам 
Речі Посполитої, при тому ж руському Речі Посполитої, при тому ж руському 
народу і східній церкві”.народу і східній церкві”.

Характеристика Івана Шумлянського,Характеристика Івана Шумлянського,
дана йому під час єпископських виборівдана йому під час єпископських виборів

Енергійний та підприємливий – отже, матиме бажання робити для Енергійний та підприємливий – отже, матиме бажання робити для 
церкви щось корисне. Говіркий – отже, зможе домагатись свого на сей-церкви щось корисне. Говіркий – отже, зможе домагатись свого на сей-
мах. Честолюбивий – отже, не буде відпочивати, а захоче увіковічити мах. Честолюбивий – отже, не буде відпочивати, а захоче увіковічити 
своє ім’я в історії добрими справами, тим більше, що честь вояка – це своє ім’я в історії добрими справами, тим більше, що честь вояка – це 
честь полку, а честь єпископа – честь церкви. Молодий – значить, про-честь полку, а честь єпископа – честь церкви. Молодий – значить, про-
живе довго, встигне втілити в життя свої проекти, також довго не треба живе довго, встигне втілити в життя свої проекти, також довго не треба 
буде проводити нові вибори. Відважний та сміливий – отже, не віддасть буде проводити нові вибори. Відважний та сміливий – отже, не віддасть 
на поталу недругам права і майно церкви, боротиметься проти утисків на поталу недругам права і майно церкви, боротиметься проти утисків 
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та переслідувань з боку католиків. Лояльний до Речі Посполитої – отже, та переслідувань з боку католиків. Лояльний до Речі Посполитої – отже, 
зможе домовлятися з королем та сенатом. А відданий своєму народові зможе домовлятися з королем та сенатом. А відданий своєму народові 
й церкві – значить, не буде класти церковні гроші у свою кишеню, а й церкві – значить, не буде класти церковні гроші у свою кишеню, а 
навпаки, цілком присвятить себе священному служінню! Згадаймо, що навпаки, цілком присвятить себе священному служінню! Згадаймо, що 
у свій час Петра Могилу обрали Києво-Печерським архімандритом, а у свій час Петра Могилу обрали Києво-Печерським архімандритом, а 
пізніше й митрополитом саме за його молодий вік та лицарські чесно-пізніше й митрополитом саме за його молодий вік та лицарські чесно-
ти, за участь у битвах і заслуги перед королем. І саме галицька шляхта ти, за участь у битвах і заслуги перед королем. І саме галицька шляхта 
разом з волинською сприяли тому, що його обрали митрополитом!разом з волинською сприяли тому, що його обрали митрополитом!

Однак, як писав Іван Франко, такі чесноти личать радше лица-Однак, як писав Іван Франко, такі чесноти личать радше лица-
рю, ніж єпископу. В читача, котрий не дуже глибоко вникав у всі пе-рю, ніж єпископу. В читача, котрий не дуже глибоко вникав у всі пе-
рипетії XVII-го століття, постає цілком логічне питання: чому саме рипетії XVII-го століття, постає цілком логічне питання: чому саме 
Шумлянський і Свистельницький – світські люди, до того ж, одруже-Шумлянський і Свистельницький – світські люди, до того ж, одруже-
ні? Чому не хтось з учителів братської школи чи Онуфріївського мо-ні? Чому не хтось з учителів братської школи чи Онуфріївського мо-
настиря? Чому не ігумени з Крехова чи Унева, Маняви чи Почаєва, настиря? Чому не ігумени з Крехова чи Унева, Маняви чи Почаєва, 
Добромиля чи Лаврова? Чому не хтось з оточення старого єпископа? Добромиля чи Лаврова? Чому не хтось з оточення старого єпископа? 
Чому на безкраїх просторах львівсько-галицько-кам’янецької єпар-Чому на безкраїх просторах львівсько-галицько-кам’янецької єпар-
хії не знайшлося жодної духовної особи чи вченого, гідної прийняти хії не знайшлося жодної духовної особи чи вченого, гідної прийняти 
єпископський сан? Невже тоді була така серйозна кадрова криза?єпископський сан? Невже тоді була така серйозна кадрова криза?

По-перше, у православній церкві не було чіткої системи підпорядку-По-перше, у православній церкві не було чіткої системи підпорядку-
вання, будь-який землевласник міг настановити священиком будь-якого вання, будь-який землевласник міг настановити священиком будь-якого 
селянина зі своїх маєтків, а в обранні єпископа світські володарі та шлях-селянина зі своїх маєтків, а в обранні єпископа світські володарі та шлях-

Панорама Львова. Мал. XVII ст.Панорама Львова. Мал. XVII ст.



29ЧАСТИНА I    ЧЕРЕЗ ТЕРНИ ДО ЗІРОКЧАСТИНА I    ЧЕРЕЗ ТЕРНИ ДО ЗІРОК

та брали офіційну участь. Також король міг дати грамоту на єпископство та брали офіційну участь. Також король міг дати грамоту на єпископство 
будь-якому старості чи воєводі як знак подяки за вірну службу. Саме так будь-якому старості чи воєводі як знак подяки за вірну службу. Саме так 
більшість тогочасних православних владик отримали свої кафедри, зокре-більшість тогочасних православних владик отримали свої кафедри, зокре-
ма, такі найкращі представники тодішнього українського духовенства, як ма, такі найкращі представники тодішнього українського духовенства, як 
Іпатій Потій чи Петро Могила. Іпатій Потій чи Петро Могила. 

По-друге, кадрова криза таки була, адже у свій час Петро Могила, По-друге, кадрова криза таки була, адже у свій час Петро Могила, 
якого у Львові знали і любили, забрав у Київ весь цвіт місцевої пра-якого у Львові знали і любили, забрав у Київ весь цвіт місцевої пра-
вославної науки, усіх викладачів, граверів, друкарів. Київський ми-вославної науки, усіх викладачів, граверів, друкарів. Київський ми-
трополит обіцяв їм гідні умови праці, широке поле діяльності та своє трополит обіцяв їм гідні умови праці, широке поле діяльності та своє 
заступництво. Річ у тому, що у Львові вчителі, священики, ігумени, заступництво. Річ у тому, що у Львові вчителі, священики, ігумени, 
тобто, уся православна інтелігенція, були затиснуті між магістратом тобто, уся православна інтелігенція, були затиснуті між магістратом 
(котрий складався переважно з католиків) і всевладними братчиками, і (котрий складався переважно з католиків) і всевладними братчиками, і 
кожен диктував їм свої умови. І тоді, як у Києві місцеве братство вва-кожен диктував їм свої умови. І тоді, як у Києві місцеве братство вва-
жало за честь мати в своїх рядах маститого вчителя чи священика, то жало за честь мати в своїх рядах маститого вчителя чи священика, то 
в місті Лева духовним особам вступати в братство взагалі не дозволя-в місті Лева духовним особам вступати в братство взагалі не дозволя-
ли. Отже, яскравих духовних чи інтелектуальних лідерів у Галичині не ли. Отже, яскравих духовних чи інтелектуальних лідерів у Галичині не 
було, а навіть якщо і були, то на них у Львові не чекали.було, а навіть якщо і були, то на них у Львові не чекали.

А ще братчики і самі не хотіли бачити на єпископському престолі А ще братчики і самі не хотіли бачити на єпископському престолі 
сильного та незалежного лідера. Для львівського православного брат-сильного та незалежного лідера. Для львівського православного брат-
ства, яке багато років воювало з єпископами за вплив і владу у Львові, ства, яке багато років воювало з єпископами за вплив і владу у Львові, 
це був шанс припинити боротьбу одним ударом – поставити на львів-це був шанс припинити боротьбу одним ударом – поставити на львів-
ське владицтво “свою” лю-ське владицтво “свою” лю-
дину, котра слухалася б їх дину, котра слухалася б їх 
у всьому. Саме тому канди-у всьому. Саме тому канди-
датом на єпископську ка-датом на єпископську ка-
федру вони обрали Єремію федру вони обрали Єремію 
Свистельницького – моло-Свистельницького – моло-
дого шляхтича, котрий не дого шляхтича, котрий не 
вирізнявся ні великою хариз-вирізнявся ні великою хариз-
мою, ні організаторськими мою, ні організаторськими 
здібностями, ні багатством, здібностями, ні багатством, 
ні впливом. Навіть прихиль-ні впливом. Навіть прихиль-
ники писали про нього як ники писали про нього як 
про “homo ineptus”, людину про “homo ineptus”, людину 
незначну. Такий єпископ, незначну. Такий єпископ, 
без своєї волі та впливу, ко-без своєї волі та впливу, ко-

Поховальна процесія біля Львова.Поховальна процесія біля Львова.
Мал. XVII ст.Мал. XVII ст.
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трий усім завдячував братчикам, був би для них ідеальним кандидатом! трий усім завдячував братчикам, був би для них ідеальним кандидатом! 
Перемишльський владика Антоній Вінницький, котрий тимчасово опі-Перемишльський владика Антоній Вінницький, котрий тимчасово опі-
кувався львівською єпархією, погоджувався з вибором братства – ма-кувався львівською єпархією, погоджувався з вибором братства – ма-
буть, він був у долі.буть, він був у долі.

Однак галицька шляхта в долі не була і мала свої міркування в Однак галицька шляхта в долі не була і мала свої міркування в 
цій справі. Для неї Іван Шумлянський був бойовим товаришем та за-цій справі. Для неї Іван Шумлянський був бойовим товаришем та за-
гальним улюбленцем, котрий і в битві спину ворогові не показав, і на гальним улюбленцем, котрий і в битві спину ворогові не показав, і на 
привалі друзям сумувати не давав.привалі друзям сумувати не давав.

Звісно, таких талановитих і говірких у Галичині вистачало. Проте, Звісно, таких талановитих і говірких у Галичині вистачало. Проте, 
мабуть, Шумлянський і сам не був проти зайняти єпископський престол, мабуть, Шумлянський і сам не був проти зайняти єпископський престол, 
і, напевно, був у курсі справи, коли західноукраїнська шляхта висувала і, напевно, був у курсі справи, коли західноукраїнська шляхта висувала 
його кандидатом на львівську кафедру. Є звістки, що заради сану він його кандидатом на львівську кафедру. Є звістки, що заради сану він 
навіть розлучився з дружиною Оленою Яблонською, римо-католичкою навіть розлучився з дружиною Оленою Яблонською, римо-католичкою 
за сповіданням, на котрій не так давно оженився! Чи то чутки перебіль-за сповіданням, на котрій не так давно оженився! Чи то чутки перебіль-
шили реальні факти, чи то наш лицар відчував покликання до церков-шили реальні факти, чи то наш лицар відчував покликання до церков-
ного служіння, чи то прийняття духовного сану здавалося йому кроком ного служіння, чи то прийняття духовного сану здавалося йому кроком 
вперед по кар’єрних сходах, чи то з жінкою любов не складалась, чи то вперед по кар’єрних сходах, чи то з жінкою любов не складалась, чи то 
Собеський підкинув йому таку ідею… Тепер уже важко сказати напев-Собеський підкинув йому таку ідею… Тепер уже важко сказати напев-
но. Отож як би там не було, єпископство було для нього не лише прибут-но. Отож як би там не було, єпископство було для нього не лише прибут-

Засідання львівського магістрату. Мал. XVII ст.Засідання львівського магістрату. Мал. XVII ст.
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ковою посадою і мало хто з українських єпископів того часу зробив для ковою посадою і мало хто з українських єпископів того часу зробив для 
нашого народу і церкви стільки, скільки зробив Шумлянський.нашого народу і церкви стільки, скільки зробив Шумлянський.

Та й без Собеського тут явно не обійшлося. Не встиг наш герой ви-Та й без Собеського тут явно не обійшлося. Не встиг наш герой ви-
рушити у подорож до Львова, а гетьман уже клопотав перед королем, і рушити у подорож до Львова, а гетьман уже клопотав перед королем, і 
в лютому 1667 року Шумлянський мав на руках грамоту від короля, в в лютому 1667 року Шумлянський мав на руках грамоту від короля, в 
якій було вказано: якій було вказано: 

“Маючи на увазі заслуги шляхетного Івана Шумлянського, які він “Маючи на увазі заслуги шляхетного Івана Шумлянського, які він 
надав нам доброхотно у військових оказіях... та бажаючи, щоб він надав нам доброхотно у військових оказіях... та бажаючи, щоб він 
не залишився без гідної подяки та нашої королівської милості, ми ви-не залишився без гідної подяки та нашої королівської милості, ми ви-
рішили згідно з однодушною елекцією людей духовних та світських, рішили згідно з однодушною елекцією людей духовних та світських, 
громадян воєводства руського, дати й конферовати йому владицтво громадян воєводства руського, дати й конферовати йому владицтво 
Львівське, Галицьке й Кам’янець-Подільське”.Львівське, Галицьке й Кам’янець-Подільське”.

Але здобуття королівського привілею на єпископство – це було Але здобуття королівського привілею на єпископство – це було 
лише півсправи. Так уже склалось в Речі Посполитій, що закони тут лише півсправи. Так уже склалось в Речі Посполитій, що закони тут 
не діяли, а домагатись шанування своїх прав треба було шаблею. Ще не діяли, а домагатись шанування своїх прав треба було шаблею. Ще 
в січні 1668 року, коли шляхта обирала Шумлянського архієпископом в січні 1668 року, коли шляхта обирала Шумлянського архієпископом 
у кафедральному соборі св. Юра, Антоній Вінницький, сам колишній у кафедральному соборі св. Юра, Антоній Вінницький, сам колишній 
вояка, не дозволив провести вибори та вигнав “виборчком” з храму. вояка, не дозволив провести вибори та вигнав “виборчком” з храму. 
Рахували голоси та складали протоколи в приватному будинку. З цими Рахували голоси та складали протоколи в приватному будинку. З цими 
протоколами Шумлянський, власно, і поїхав до Варшави. Утім, повер-протоколами Шумлянський, власно, і поїхав до Варшави. Утім, повер-
таючись у Русь з королівським привілеєм в сумці, цей “відважний до таючись у Русь з королівським привілеєм в сумці, цей “відважний до 
авантюрності” 24-річний єпископ, плоть від плоті задиристої шляхти, авантюрності” 24-річний єпископ, плоть від плоті задиристої шляхти, 
чудово розумів, що за реальну владу в єпархії треба буде боротись тро-чудово розумів, що за реальну владу в єпархії треба буде боротись тро-
хи іншими методами. хи іншими методами. 

І підганяючи коня до оповитого туманом майбутнього, молодий І підганяючи коня до оповитого туманом майбутнього, молодий 
лицар, мабуть, передчував, якими шляхами доведеться йому йти до лицар, мабуть, передчував, якими шляхами доведеться йому йти до 
єпископського сану – несподіваного, неочікуваного і разом з тим ба-єпископського сану – несподіваного, неочікуваного і разом з тим ба-
жаного і милого серцю.жаного і милого серцю.



Гаманець і ТаїнстваГаманець і Таїнства

Таємний дарунок погашає гнів, Таємний дарунок погашає гнів, 
і неявний гостинець лють сильну.і неявний гостинець лють сильну.

(Пр. 21:14)(Пр. 21:14)

Річ Посполита ніколи не була правовою державою. У кого шабля – той Річ Посполита ніколи не була правовою державою. У кого шабля – той 
був і пан, і королівський папірець нічим не допомагав. Принаймні після був і пан, і королівський папірець нічим не допомагав. Принаймні після 
повернення новообраний єпископ почав об’їжджати свої нові володіння не повернення новообраний єпископ почав об’їжджати свої нові володіння не 
тільки з королівським привілеєм, а ще й зі шаблею та озброєним загоном. тільки з королівським привілеєм, а ще й зі шаблею та озброєним загоном. 
Спочатку він зайняв львівську кафедральну церкву св. Юра. Першими Спочатку він зайняв львівську кафедральну церкву св. Юра. Першими 
визнали його вдома – у родинному Гошівському монастирі, а потім – в визнали його вдома – у родинному Гошівському монастирі, а потім – в 
Сваричеві. Місцеві монахи, православна шляхта і міщани кількох повітів Сваричеві. Місцеві монахи, православна шляхта і міщани кількох повітів 
урочисто присягнули йому на вірність – немов васали королю.урочисто присягнули йому на вірність – немов васали королю.

Проте грамота грамотою, шабля шаблею, друзі друзями, але навіть Проте грамота грамотою, шабля шаблею, друзі друзями, але навіть 
тоді єпископів висвячував не король і не парафіяни, а митрополит або тоді єпископів висвячував не король і не парафіяни, а митрополит або 
патріарх. Крім того, перед висвяченням на єпископа слід було спочат-патріарх. Крім того, перед висвяченням на єпископа слід було спочат-
ку стати ченцем, дияконом і священником. Антоній Вінницький, най-ку стати ченцем, дияконом і священником. Антоній Вінницький, най-
ближчий єпископ, твердо стояв за Свистельницького, і нашого героя і ближчий єпископ, твердо стояв за Свистельницького, і нашого героя і 
сам відмовився висвятити, й іншим заборонив. сам відмовився висвятити, й іншим заборонив. 
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Постригтись у монахи було не складно: в батьківському Гошеві по Постригтись у монахи було не складно: в батьківському Гошеві по 
старій дружбі його б висвятили хоч на патріарха. Однак Шумлянский старій дружбі його б висвятили хоч на патріарха. Однак Шумлянский 
вирішив налагоджувати дружбу з усіма своїм майбутніми підлегли-вирішив налагоджувати дружбу з усіма своїм майбутніми підлегли-
ми – то ж, постриг прийняти він вирішив в Крехівському монастирі ми – то ж, постриг прийняти він вирішив в Крехівському монастирі 
св. Миколая.св. Миколая.

Ця обитель, захована між розточанськими пагорбами, вже тоді за-Ця обитель, захована між розточанськими пагорбами, вже тоді за-
хоплювала і красою краєвидів, і благочестям місцевих монахів. І те-хоплювала і красою краєвидів, і благочестям місцевих монахів. І те-
пер, і тоді молитва там лилася з грудей легко, як подих, а подих – бла-пер, і тоді молитва там лилася з грудей легко, як подих, а подих – бла-
гоговійно, як молитва. Шумлянському, котрий під’їжджав до Крехова, гоговійно, як молитва. Шумлянському, котрий під’їжджав до Крехова, 
відкривались не ті білі стіни й мідні бані з позолоченими маківками, відкривались не ті білі стіни й мідні бані з позолоченими маківками, 
які бачать сучасні прочани. Мурована фортеця, біля котрої зараз фо-які бачать сучасні прочани. Мурована фортеця, біля котрої зараз фо-
тографуються туристи, в далекому 1667 році лише будувалась, а за-тографуються туристи, в далекому 1667 році лише будувалась, а за-
мість білосніжної барокової церкви за стінами на паломників чека-мість білосніжної барокової церкви за стінами на паломників чека-
ли кілька маленьких дерев’яних храмів. Кажуть, сюди приїзджав на ли кілька маленьких дерев’яних храмів. Кажуть, сюди приїзджав на 
молитву Богдан Хмельницький – але це не врятувало монастир від молитву Богдан Хмельницький – але це не врятувало монастир від 
татар, котрих козацький гетьман привів в Україну. Обитель повільно татар, котрих козацький гетьман привів в Україну. Обитель повільно 
отямлювалася після навали татар, монахи відбудовували церкви (на отямлювалася після навали татар, монахи відбудовували церкви (на 
пожертви львівського братства) і мурували нову фортецю (на гроші пожертви львівського братства) і мурували нову фортецю (на гроші 
короля Михайла Вишневецького). Можна собі уявити здивування мо-короля Михайла Вишневецького). Можна собі уявити здивування мо-
нахів, коли морозним сонячним днем на високий пагорб, на котрому нахів, коли морозним сонячним днем на високий пагорб, на котрому 
стояв монастир, буквально злетів десяток озброєних вершників, і один стояв монастир, буквально злетів десяток озброєних вершників, і один 

Крехівський монастир. Сучасний виглядКрехівський монастир. Сучасний вигляд
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з них, 24-річний юнак, представився львівським єпископом і ввічливо з них, 24-річний юнак, представився львівським єпископом і ввічливо 
попросив постригти його в монахи. Про єпископську заборону вони попросив постригти його в монахи. Про єпископську заборону вони 
знали, але монастир єпископові не підкорявся, та й весела промова мо-знали, але монастир єпископові не підкорявся, та й весела промова мо-
лодого єпископа звучала переконливо, а шаблі й кольчуги на його су-лодого єпископа звучала переконливо, а шаблі й кольчуги на його су-
путниках спонукали до роздумів. Отже, отець Галактіон постриг Івана путниках спонукали до роздумів. Отже, отець Галактіон постриг Івана 
Шумлянського в монахи, і той вийшов звідти з новим ім’ям – Йосиф. Шумлянського в монахи, і той вийшов звідти з новим ім’ям – Йосиф. 
Перший крок до священства був зроблений.Перший крок до священства був зроблений.

Однак цих кроків мало бути ще три: монах мусив бути висвяченим Однак цих кроків мало бути ще три: монах мусив бути висвяченим 
на диякона, а потім – на ієрея, тобто, священика. Тут Шумлянского ви-на диякона, а потім – на ієрея, тобто, священика. Тут Шумлянского ви-
ручив луцький єпископ Гедеон Святополк-Четвертинський – нащадок ручив луцький єпископ Гедеон Святополк-Четвертинський – нащадок 
давнього княжого роду, котрий чудово орієнтувався й у хитросплетін-давнього княжого роду, котрий чудово орієнтувався й у хитросплетін-
нях церковної політики, й у канонічних тонкощах, та й, загалом, це нях церковної політики, й у канонічних тонкощах, та й, загалом, це 
була добра і розумна людина. Обійшовши заборону Вінницького, він була добра і розумна людина. Обійшовши заборону Вінницького, він 
висвятив Шумлянського на диякона та священика. Залишилося най-висвятив Шумлянського на диякона та священика. Залишилося най-
складніше – висвячення на єпископа. Для цього був потрібний як міні-складніше – висвячення на єпископа. Для цього був потрібний як міні-

Крехівський вигляд. Дереворит Д. Сінкевича, кін. XVII ст.Крехівський вигляд. Дереворит Д. Сінкевича, кін. XVII ст.
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мум митрополит. Львівська єпархія входила до мум митрополит. Львівська єпархія входила до 
складу Київської митрополії, отже, логічно було складу Київської митрополії, отже, логічно було 
б їхати в Київ. Однак з серпня 1667 року митро-б їхати в Київ. Однак з серпня 1667 року митро-
политом Київським був Антоній Вінницький, политом Київським був Антоній Вінницький, 
який не висвятив би Шумлянського за всі скар-який не висвятив би Шумлянського за всі скар-
би світу. Для нього це було питання принципу. би світу. Для нього це було питання принципу. 
Отже, Шумлянський мусив шукати щастя за Отже, Шумлянський мусив шукати щастя за 
межами своєї митрополії. Взагалі-то такий хід межами своєї митрополії. Взагалі-то такий хід 
справи виглядав не цілком пристойно – але в справи виглядав не цілком пристойно – але в 
умовах бардаку, котрий панував у православній умовах бардаку, котрий панував у православній 
ієрархії, це було цілком нормально. У свій час ієрархії, це було цілком нормально. У свій час 

право самоврядування Львівському братству надав антіохіський патрі-право самоврядування Львівському братству надав антіохіський патрі-
арх – тоді, коли Русь перебувала під омофором Константинопольського. арх – тоді, коли Русь перебувала під омофором Константинопольського. 
У 1620 році, коли козаки таємно висвячували православних єпископів У 1620 році, коли козаки таємно висвячували православних єпископів 
та митрополита, обряд проводив патріарх Єрусалимський – знов-таки, та митрополита, обряд проводив патріарх Єрусалимський – знов-таки, 
не “місцевий”. Отож грамоту будь-якого митрополита можна було вва-не “місцевий”. Отож грамоту будь-якого митрополита можна було вва-
жати правомочним документом, якщо в другій руці була шабля.жати правомочним документом, якщо в другій руці була шабля.

Найближчим митрополитом був молдавський, чия резиденція зна-Найближчим митрополитом був молдавський, чия резиденція зна-
ходилася в Яссах. Туди Шумлянський і поскакав. Проте Вінницький ходилася в Яссах. Туди Шумлянський і поскакав. Проте Вінницький 
був не ликом шитий і заздалегідь надіслав у Ясси лист, в якому на-був не ликом шитий і заздалегідь надіслав у Ясси лист, в якому на-
звав Шумлянського шпигуном польського короля. Слід нагадати, що звав Шумлянського шпигуном польського короля. Слід нагадати, що 
Молдавія була під владою турків, а турки з Річчю Посполитою пере-Молдавія була під владою турків, а турки з Річчю Посполитою пере-
бували в стані перманентної війни, отож Молдавія часто була предме-бували в стані перманентної війни, отож Молдавія часто була предме-
том інтриг та суперечок між христи-том інтриг та суперечок між христи-
янським та мусульманським світами. янським та мусульманським світами. 
Молдавани то кликали Річ Посполиту Молдавани то кликали Річ Посполиту 
на допомогу, щоб боротися проти іно-на допомогу, щоб боротися проти іно-
вірного панування, то “здавали” по-вірного панування, то “здавали” по-
мічників туркам. Отже, молдавський мічників туркам. Отже, молдавський 
господар вирішив вислужитись пе-господар вирішив вислужитись пе-
ред султаном: довідавшись, що наш ред султаном: довідавшись, що наш 
герой їде до місцевого митрополита, герой їде до місцевого митрополита, 
він проголосив Шумлянського поль-він проголосив Шумлянського поль-
ським шпигуном і наказав схопи-ським шпигуном і наказав схопи-
ти, щоб передати у Стамбул. То ж в ти, щоб передати у Стамбул. То ж в 
Яссах на нашого ще некоронованого Яссах на нашого ще некоронованого 

Малюнок з Києво-печерського Малюнок з Києво-печерського 
патерика. XVII ст.патерика. XVII ст.
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єпископа вже чекали, і лише Провидіння і природна спритність допо-єпископа вже чекали, і лише Провидіння і природна спритність допо-
могли Шумлянському винести ноги.могли Шумлянському винести ноги.

Тодішній світ православного Сходу відсотків на дев’яносто скла-Тодішній світ православного Сходу відсотків на дев’яносто скла-
дався з патріархів, митрополитів та єпископів у яких з об’єктивних дався з патріархів, митрополитів та єпископів у яких з об’єктивних 
причин постійно не вистачало грошей. Отож чотири православні па-причин постійно не вистачало грошей. Отож чотири православні па-
тріархати – в Константинополі, Антіохії, Александрії та Єрусалимі – з тріархати – в Константинополі, Антіохії, Александрії та Єрусалимі – з 
усіма своїми митрополіями, єпархіями та монастирями через занепад усіма своїми митрополіями, єпархіями та монастирями через занепад 
Візантії та турецьке завоювання давно втратили колишній блиск та ве-Візантії та турецьке завоювання давно втратили колишній блиск та ве-
лич. Багатих жертводавців серед християн на підкорених турками зем-лич. Багатих жертводавців серед християн на підкорених турками зем-
лях вже не було, а податки платити треба. Та й високий статус вимагав лях вже не було, а податки платити треба. Та й високий статус вимагав 
відповідних витрат. Тому й не дивно, що східні патріархи за грошову відповідних витрат. Тому й не дивно, що східні патріархи за грошову 
подяку згідні були підписати будь-яку грамоту, а коли хабарі бере на-подяку згідні були підписати будь-яку грамоту, а коли хабарі бере на-
чальник, то чому не можуть брати підлеглі?чальник, то чому не можуть брати підлеглі?

По дорозі з Ясс додому наш єпископ-авантюрист зустрів не-По дорозі з Ясс додому наш єпископ-авантюрист зустрів не-
звичну процесію: двох грецьких митрополитів, вигнаних зі своїх звичну процесію: двох грецьких митрополитів, вигнаних зі своїх 
земель за якусь провину перед турками, з якими був архімандрит з земель за якусь провину перед турками, з якими був архімандрит з 
Єрусалима. Усі троє були відірвані від своїх монастирів та митрополій Єрусалима. Усі троє були відірвані від своїх монастирів та митрополій 
і, в результаті, жадали грошей. Вони, воістину, знайшли один одного! і, в результаті, жадали грошей. Вони, воістину, знайшли один одного! 
Шумлянський мав гроші, митрополити з архімандритом – канонічну Шумлянський мав гроші, митрополити з архімандритом – канонічну 
та юридичну благодать священства. Отже, 1 лютого 1668 року відбу-та юридичну благодать священства. Отже, 1 лютого 1668 року відбу-
лася хіротонія нового єпископа Львівського, Галицького і Кам’янець-лася хіротонія нового єпископа Львівського, Галицького і Кам’янець-
Подільського Йосифа Шумлянського. Тепер наш герой мав на руках Подільського Йосифа Шумлянського. Тепер наш герой мав на руках 
усі “папірці”, потрібно для служіння Богові від духовної та світської усі “папірці”, потрібно для служіння Богові від духовної та світської 
влади. Залишалося всього нічого – надати цим папірцям реальної сили. влади. Залишалося всього нічого – надати цим папірцям реальної сили. 
А в тодішніх умовах досягти цього, на жаль, можна було лише мечем. А в тодішніх умовах досягти цього, на жаль, можна було лише мечем. 



Церковне рейдерство у XVII століттіЦерковне рейдерство у XVII столітті

Vel non habes frameam stupide?Vel non habes frameam stupide?
“Чи не маєш, дурню, при собі шаблі?” “Чи не маєш, дурню, при собі шаблі?” 

Відповідь короля Владислава Відповідь короля Владислава 
на скаргу Богдана Хмельницького на скаргу Богдана Хмельницького 

про пограбований хутірпро пограбований хутір

Поки ротмістр Іван Шумлянський цілу зиму і піввесни мотав-Поки ротмістр Іван Шумлянський цілу зиму і піввесни мотав-
ся по світу, щоб перетворитись на єпископа Йосифа Шумлянського, ся по світу, щоб перетворитись на єпископа Йосифа Шумлянського, 
його конкуренти теж не дрімали. Антоній Винницький якось вици-його конкуренти теж не дрімали. Антоній Винницький якось вици-
ганив у королівській канцелярії привілей на єпископство для Остапа ганив у королівській канцелярії привілей на єпископство для Остапа 
Свистельницького і зібрався урочисто висвятити його на львівського Свистельницького і зібрався урочисто висвятити його на львівського 
єпископа в соборі св. Юра.єпископа в соборі св. Юра.

Тодішній собор св. Юра цілком не був подібний на цей урочис-Тодішній собор св. Юра цілком не був подібний на цей урочис-
тий, бароковий комплекс, котрим тепер так пишається Львів. Замість тий, бароковий комплекс, котрим тепер так пишається Львів. Замість 
величного собору на Святоюрській горі стояла невеличка простень-величного собору на Святоюрській горі стояла невеличка простень-
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ка церква. Проста нава, вузькі вікна, маленький купол-сигнатурка, ка церква. Проста нава, вузькі вікна, маленький купол-сигнатурка, 
дерев’яна огорожа з бійницями і дерев’яні єпископські палати трохи дерев’яна огорожа з бійницями і дерев’яні єпископські палати трохи 
ближче до сучасного львівського цирку – досить слабенька фортеця, ближче до сучасного львівського цирку – досить слабенька фортеця, 
здатна протриматись хіба що перед розбійницьким загоном і то, якщо здатна протриматись хіба що перед розбійницьким загоном і то, якщо 
захисники не сплять. Утім цього разу вони спали, бо ніхто не очікував, захисники не сплять. Утім цього разу вони спали, бо ніхто не очікував, 
що наш герой так швидко вернеться. Шумлянський з товаришами, що наш герой так швидко вернеться. Шумлянський з товаришами, з з 
допомогою міщандопомогою міщан які до речі, зустріли його у Львові як героя, непо- які до речі, зустріли його у Львові як героя, непо-
мітно підкрались до церковного подвір’я, вибили браму й увірвалися в мітно підкрались до церковного подвір’я, вибили браму й увірвалися в 
єпископські палати з криками “ловіть Винницького, а інших не чіпляй-єпископські палати з криками “ловіть Винницького, а інших не чіпляй-
те, не проливайте християнську кров”. Йосиф Шумлянский, котрий за те, не проливайте християнську кров”. Йосиф Шумлянский, котрий за 
свою коротку військову кар’єру встиг пролити чимало крові – і мусуль-свою коротку військову кар’єру встиг пролити чимало крові – і мусуль-
манської, і християнської, – мабуть, насправді не хотів витягати шаблю манської, і християнської, – мабуть, насправді не хотів витягати шаблю 
з піхов. Утім помічники Свистельницького не мали жодного бажання з піхов. Утім помічники Свистельницького не мали жодного бажання 
здаватись без бою. Якщо зважати на свідчення, обійшлося без трупів, здаватись без бою. Якщо зважати на свідчення, обійшлося без трупів, 
а Винницький зі Свистельницьким, скориставшись безпорядком на а Винницький зі Свистельницьким, скориставшись безпорядком на 
подвір’ї, зуміли втекти в Галич, другу єпископську резиденцію, а за подвір’ї, зуміли втекти в Галич, другу єпископську резиденцію, а за 
давністю – навіть першу.давністю – навіть першу.

Тепер шлях молодого єпископа лежав саме до Галича, і він, на-Тепер шлях молодого єпископа лежав саме до Галича, і він, на-
лежно залагодивши свої львівські справи і взявши з собою братів лежно залагодивши свої львівські справи і взявши з собою братів 
Олександра і Самуїла, вирушає в путь. У порівнянні з його нещо-Олександра і Самуїла, вирушає в путь. У порівнянні з його нещо-
давніми подорожами, шлях у Галич здавався йому легкою прогулян-давніми подорожами, шлях у Галич здавався йому легкою прогулян-

Ринкова площа в РогатиніРинкова площа в Рогатині
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кою. Не поспішаючи, він оминув Звенигород з його древніми валами, кою. Не поспішаючи, він оминув Звенигород з його древніми валами, 
що пам’ятали ще київських князів, Старе Село з потужним замком. що пам’ятали ще київських князів, Старе Село з потужним замком. 
Призупинивши коня, кинув погляд на сторожову вежу в П’ятничанах, Призупинивши коня, кинув погляд на сторожову вежу в П’ятничанах, 
і ввечері його загін вже був під стінами Рогатина. Перед битвою слід і ввечері його загін вже був під стінами Рогатина. Перед битвою слід 
було відпочити та підкріпитись.було відпочити та підкріпитись.

Як і чотириста років тому, головна дорога проходила через цен-Як і чотириста років тому, головна дорога проходила через цен-
тральну площу Рогатина – середньовічне місто, де стоять один напро-тральну площу Рогатина – середньовічне місто, де стоять один напро-
ти одного два величні старовинні храми: польський костел і українська ти одного два величні старовинні храми: польський костел і українська 
церква. І обидві святині не поступаються одна одній ані розмірами, церква. І обидві святині не поступаються одна одній ані розмірами, 
ані красою. І костел, і церква штурмують небеса високими дзвіниця-ані красою. І костел, і церква штурмують небеса високими дзвіниця-
ми, підставляють сонячним променям готичні стрільчасті вікна, усмі-ми, підставляють сонячним променям готичні стрільчасті вікна, усмі-
хаються парафіянам різними ренесансними порталами, тільки церква хаються парафіянам різними ренесансними порталами, тільки церква 
давніша за костел на два-три століття. Ну, так і мало б бути, адже це не давніша за костел на два-три століття. Ну, так і мало б бути, адже це не 
Польща, а Русь, і поляки тут гості, а не господарі. Гості гостями, але Польща, а Русь, і поляки тут гості, а не господарі. Гості гостями, але 
поглянь: по всіх містах їхні костели гордовито височіють над скромни-поглянь: по всіх містах їхні костели гордовито височіють над скромни-
ми церквами, вчені латинські ксьондзи зі зверхністю дивляться на на-ми церквами, вчені латинські ксьондзи зі зверхністю дивляться на на-
півписьменних руських попів, а церковні хори не порівняти з солодкою півписьменних руських попів, а церковні хори не порівняти з солодкою 
мелодією органу. Ось у Львові латинський біскуп має палац на самому мелодією органу. Ось у Львові латинський біскуп має палац на самому 
Ринку і служить у величезній катедрі в самому центрі міста, а руський Ринку і служить у величезній катедрі в самому центрі міста, а руський 
єпископ у палатах за містом, і собор кафедральний більше на сільську єпископ у палатах за містом, і собор кафедральний більше на сільську 
церковцю подібний. А що робити; церковцю подібний. А що робити; 
церква наша руська по всій землі церква наша руська по всій землі 
розпорошена, немов вівці без пас-розпорошена, немов вівці без пас-
тиря. У латинників головою є Папа тиря. У латинників головою є Папа 
в Римі, котрий не хилить голову в Римі, котрий не хилить голову 
перед іновірними монархами, не перед іновірними монархами, не 
залежить від милості бусурман і не залежить від милості бусурман і не 
допускає в церкві безладдя. Лише допускає в церкві безладдя. Лише 
сто років тому співали поети про сто років тому співали поети про 
п’яних ксьондзів та їхніх кухарок, п’яних ксьондзів та їхніх кухарок, 
а тепер в єзуїтів усюди школи, бі-а тепер в єзуїтів усюди школи, бі-
бліотеки, ксьондзи ходять охайні, бліотеки, ксьондзи ходять охайні, 
сутани чисто випрані, а самі так і сутани чисто випрані, а самі так і 
сиплять цитатами зі святих отців. сиплять цитатами зі святих отців. 
Тому й переходить наша шляхта в Тому й переходить наша шляхта в 
латинство, та й твої, Йосипе-Іване, латинство, та й твої, Йосипе-Іване, Церква Різдва Богородці в РогатиніЦерква Різдва Богородці в Рогатині
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діти також, напевно, вже б “Патер ностер” замість “Отче наш” читали, діти також, напевно, вже б “Патер ностер” замість “Отче наш” читали, 
як би ти не став єпископом. Бо що в нас? Керує нами невідомо хто: як би ти не став єпископом. Бо що в нас? Керує нами невідомо хто: 
чи царгородський патріарх, чи московський? У Царгороді про нас не чи царгородський патріарх, чи московський? У Царгороді про нас не 
дбають, за хабарі будь-який папірець підпишуть, тому в нас і обирають дбають, за хабарі будь-який папірець підпишуть, тому в нас і обирають 
єпископів шинкарі й козаки. А в Москві книги наші єретичними нази-єпископів шинкарі й козаки. А в Москві книги наші єретичними нази-
вають і на вогнищі спалюють. Тоді хто з цих двох гірший? Уніати під вають і на вогнищі спалюють. Тоді хто з цих двох гірший? Уніати під 
владу Папи Римського пішли – так, кажуть, там єпископів обирають владу Папи Римського пішли – так, кажуть, там єпископів обирають 
уже без війн і мордобою. Та й в обряд наш східний Папа не лізе. Як не уже без війн і мордобою. Та й в обряд наш східний Папа не лізе. Як не 
кричали польські єзуїти, що римський обряд кращий за грецький, але кричали польські єзуїти, що римський обряд кращий за грецький, але 
в Римі не те, що не вимагали в латинські ризи переодягатись, але на-в Римі не те, що не вимагали в латинські ризи переодягатись, але на-
віть не заперечували проти православного “Символу віри” – без цього віть не заперечували проти православного “Символу віри” – без цього 
“філіокве”, хай йому… Але єпархія твоя, Іване-Йосипе, в унію йти ой “філіокве”, хай йому… Але єпархія твоя, Іване-Йосипе, в унію йти ой 
як не хотіла. І помиями обливали проповідників церковної єдності, і як не хотіла. І помиями обливали проповідників церковної єдності, і 
з міста виганяли. От гадай тепер, як і церкву врятувати, і шкіру свою з міста виганяли. От гадай тепер, як і церкву врятувати, і шкіру свою 
зберегти. Та й єпископом повноправним спочатку треба стати, бо ти зберегти. Та й єпископом повноправним спочатку треба стати, бо ти 
сидиш тут з файкою, на церковні бані дивишся, про великі речі мір-сидиш тут з файкою, на церковні бані дивишся, про великі речі мір-
куєш, а сам немов розбійник скачеш конкурента з палат єпископських куєш, а сам немов розбійник скачеш конкурента з палат єпископських 
вибивати, церковні справи мечем вирішувати, служіння єпископське з вибивати, церковні справи мечем вирішувати, служіння єпископське з 
грішних справ починати. грішних справ починати. 

І що тоді? Розвернути коней, повернутись у Гошів і провести ре-І що тоді? Розвернути коней, повернутись у Гошів і провести ре-
шту життя в молитвах і постах? Чи оженитись, повернутись у військо, шту життя в молитвах і постах? Чи оженитись, повернутись у військо, 
піти в старости чи воєводи?піти в старости чи воєводи?

Не вперше такий рій думок огорнув молодого вояка. Він звик пра-Не вперше такий рій думок огорнув молодого вояка. Він звик пра-
цювати не головою, а мечем, а тому коли в голову одразу лізло стільки цювати не головою, а мечем, а тому коли в голову одразу лізло стільки 
думок, часто не знав, що з ними робити, аж поки під Чудновом один тов-думок, часто не знав, що з ними робити, аж поки під Чудновом один тов-
стенний лях з обозу за чаркою горілки не сказав йому мудру річ: “Якщо стенний лях з обозу за чаркою горілки не сказав йому мудру річ: “Якщо 
не знаєш що робити – бий ворогів батьківщини, і не помилишся”. Як не не знаєш що робити – бий ворогів батьківщини, і не помилишся”. Як не 
дивно, цей пияк і волоцюга сказав мудру річ. Шумлянському ці слова дивно, цей пияк і волоцюга сказав мудру річ. Шумлянському ці слова 
завжди допомагали, і тепер, коли на нього чекав бій з конкурентом, мож-завжди допомагали, і тепер, коли на нього чекав бій з конкурентом, мож-
ливо, кривавий бій, він одним махом розрубав цей Гордіїв вузол: побити ливо, кривавий бій, він одним махом розрубав цей Гордіїв вузол: побити 
якнайшвидше ворога, щоб не заважав більше, щоб сидів собі вдома і не якнайшвидше ворога, щоб не заважав більше, щоб сидів собі вдома і не 
відволікав від справ. А потім можна і про добрі справи подумати та вті-відволікав від справ. А потім можна і про добрі справи подумати та вті-
лити їх у життя – зробити все, що в його силах, щоб по цілій Русі-Україні лити їх у життя – зробити все, що в його силах, щоб по цілій Русі-Україні 
наші священики без сорому могли дивитися в очі і панам, і ксьондзам, як наші священики без сорому могли дивитися в очі і панам, і ксьондзам, як 
рогатинська церква дивиться на сусідній костел.рогатинська церква дивиться на сусідній костел.



Битва за ГаличБитва за Галич

Отці духовні благодаті повніОтці духовні благодаті повні
(З жартівливої пісні (З жартівливої пісні 

Романа Купчинського)Романа Купчинського)

Сучасний Галич – невеличке містечко над Дністром з мальовничи-Сучасний Галич – невеличке містечко над Дністром з мальовничи-
ми руїнами замку на горі, середньовічною площею, древнім храмом та ми руїнами замку на горі, середньовічною площею, древнім храмом та 
кількома старовинними кам’яничками. З замкової гори відкривається кількома старовинними кам’яничками. З замкової гори відкривається 
чудова панорама околиць, і гостре око туриста може відразу зауважити чудова панорама околиць, і гостре око туриста може відразу зауважити 
кілька старовинних церков, куди варто завітати. Власне, майже таким кілька старовинних церков, куди варто завітати. Власне, майже таким 
самим Галич був й у XVII столітті – хіба що замок був цілий, а на самим Галич був й у XVII столітті – хіба що замок був цілий, а на 
площі ще були ратуша і кілька костелів. Проте тодішній центр Галича площі ще були ратуша і кілька костелів. Проте тодішній центр Галича 
знаходився на місті теперішнього села Крилос. Колись тут стояв літо-знаходився на місті теперішнього села Крилос. Колись тут стояв літо-
писний Галич, велична столиця давньоруських князів, за котру бились писний Галич, велична столиця давньоруських князів, за котру бились 
і князь Роман, і король Данило Галицький, і місцеві бояри, і поляки з і князь Роман, і король Данило Галицький, і місцеві бояри, і поляки з 
угорцями. Цю столицю зрівняли з землею війська хана Батия у ХІІІ угорцями. Цю столицю зрівняли з землею війська хана Батия у ХІІІ 
столітті, а вцілілі мешканці знищеної столиці вирішили не залишатися столітті, а вцілілі мешканці знищеної столиці вирішили не залишатися 
на згарищах, а переселитися ближче до Дністра, у колишнє передмістя на згарищах, а переселитися ближче до Дністра, у колишнє передмістя 



42 ВІКТОР ЗАСЛАВСЬКИЙ    ВІКТОР ЗАСЛАВСЬКИЙ    ЛИЦАР СВЯТОЮРСЬКОЇ ГОРИЛИЦАР СВЯТОЮРСЬКОЇ ГОРИ

давнього міста. Таких прикладів, коли після татарських набігів зруйно-давнього міста. Таких прикладів, коли після татарських набігів зруйно-
вані міста не відбудовувались, а переносились на інше місце, в нас збе-вані міста не відбудовувались, а переносились на інше місце, в нас збе-
реглось чимало: Збараж і старий Збараж, Самбір і старий Самбір… реглось чимало: Збараж і старий Збараж, Самбір і старий Самбір… 

До наших часів збереглися руїни тисячолітнього собору, потужні До наших часів збереглися руїни тисячолітнього собору, потужні 
оборонні вали та рови тут, а ще – каплиця і церква, котру селяни по-оборонні вали та рови тут, а ще – каплиця і церква, котру селяни по-
будували з каменю, що залишився від княжого собору. Був тут і єпис-будували з каменю, що залишився від княжого собору. Був тут і єпис-
копський замок, дерев’яний, як у Львові. Рів неглибокий, вал невисо-копський замок, дерев’яний, як у Львові. Рів неглибокий, вал невисо-
кий, брама слабка – таку фортецю було легко захоплювати, зате важко кий, брама слабка – таку фортецю було легко захоплювати, зате важко 
обороняти. обороняти. 

Усе це Йосиф Шумлянський добре знав: не дарма він бував тут і до Усе це Йосиф Шумлянський добре знав: не дарма він бував тут і до 
постригу, та й якось уже брав Крилос, повертаючись з далекої подорожі постригу, та й якось уже брав Крилос, повертаючись з далекої подорожі 
за висвяченням. Отож загартованого в боях вояка не треба було вчити, за висвяченням. Отож загартованого в боях вояка не треба було вчити, 
як брати такі міні-замки: заскочити тихенько в рів, піднятись по валу, як брати такі міні-замки: заскочити тихенько в рів, піднятись по валу, 
перелізти через частокіл, вибити двері палацу. Зокрема ніхто з місце-перелізти через частокіл, вибити двері палацу. Зокрема ніхто з місце-
вого люду опору йому не чинив – як і у Львові. І ось Свистельницький вого люду опору йому не чинив – як і у Львові. І ось Свистельницький 
з прихильниками вже кидають шаблі й піднімають руки угору, а люди з прихильниками вже кидають шаблі й піднімають руки угору, а люди 
Шумлянського не зводять з них мушкетів. Ось вона – бажана пере-Шумлянського не зводять з них мушкетів. Ось вона – бажана пере-
мога, кінець боротьбі за владу, нарешті можна буде скласти зброю і мога, кінець боротьбі за владу, нарешті можна буде скласти зброю і 
служити народу і церкві… Залишається дрібниця – змусити ворога служити народу і церкві… Залишається дрібниця – змусити ворога 
зректися претензій на єпископство. Домогтись цього можна було кіль-зректися претензій на єпископство. Домогтись цього можна було кіль-
кома засобами, наприклад, вибити під тортурами в нього підпис під кома засобами, наприклад, вибити під тортурами в нього підпис під 

Фортеця в КрилосіФортеця в Крилосі
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актом зречення. Або завезти його в найближчу велику церкву і змусити актом зречення. Або завезти його в найближчу велику церкву і змусити 
урочисто проголосити те саме зречення. Або просто вбити чи надов-урочисто проголосити те саме зречення. Або просто вбити чи надов-
го взяти під варту. Останнім способом у свій час скористався Петро го взяти під варту. Останнім способом у свій час скористався Петро 
Могила. Проте Шумлянський не любив таких методів. Він не був свя-Могила. Проте Шумлянський не любив таких методів. Він не був свя-
тим і, коли треба було, не вагаючись брався за меч, проте віра в честь, тим і, коли треба було, не вагаючись брався за меч, проте віра в честь, 
вірність даному слову і милосердя ніколи не вмирали в його серці. вірність даному слову і милосердя ніколи не вмирали в його серці. 
Отже, він відпустив ворога з прихильниками, вважаючи, що виявлена Отже, він відпустив ворога з прихильниками, вважаючи, що виявлена 
милість змусить Свистельницького скласти зброю. Усе ж таки він, як і милість змусить Свистельницького скласти зброю. Усе ж таки він, як і 
його приятель Собеський, у глибині душі залишався романтиком. Але його приятель Собеський, у глибині душі залишався романтиком. Але 
Остап Свистельницький (в чернецтві Остап Свистельницький (в чернецтві Ієремія)Ієремія) був не з таких… був не з таких…

Зайнявши єпископський палац у Крилосі, Йосиф Шум лянський Зайнявши єпископський палац у Крилосі, Йосиф Шум лянський 
зранку вирушив у Галич, щоб заручитись підтримкою міщан. Тоді вже зранку вирушив у Галич, щоб заручитись підтримкою міщан. Тоді вже 
можна було б святкувати перемогу! Однак на берегах Дністра на нього можна було б святкувати перемогу! Однак на берегах Дністра на нього 
чекав сюрприз: Свистельницький не збирався воювати за правилами чекав сюрприз: Свистельницький не збирався воювати за правилами 
і складати шаблю після лицарського жесту супротивника, навпаки, і складати шаблю після лицарського жесту супротивника, навпаки, 
він встиг намовити галичан проти свого ворога. І головною страшил-він встиг намовити галичан проти свого ворога. І головною страшил-
кою, котрою владика Ієремія лякав міщан, були наміри Шумлянського кою, котрою владика Ієремія лякав міщан, були наміри Шумлянського 
силоміць перевести львівську єпархію в унію. Цього слова “унія” в силоміць перевести львівську єпархію в унію. Цього слова “унія” в 
Галичині в той час боялись як вогню, вбачаючи в ньому наміри кля-Галичині в той час боялись як вогню, вбачаючи в ньому наміри кля-
тих ляхів знищити їхню віру і перетворити церкви на костели. Отже, тих ляхів знищити їхню віру і перетворити церкви на костели. Отже, 

Замок в ГаличіЗамок в Галичі
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як тільки Шумлянський наблизився до Галича, на нього посипалось як тільки Шумлянський наблизився до Галича, на нього посипалось 
каміння так, що він ледь ноги виніс з міста, а в спину йому пролуна-каміння так, що він ледь ноги виніс з міста, а в спину йому пролуна-
ли не дуже приємні заклики галичан: “Унію не приймемо, і з Йосифа ли не дуже приємні заклики галичан: “Унію не приймемо, і з Йосифа 
Йосафата залюбки зробимо”! Так тонко вони натякали на долю архіє-Йосафата залюбки зробимо”! Так тонко вони натякали на долю архіє-
пископа Йосафата Кунцевича, якого вбили міщани у Вітебську. пископа Йосафата Кунцевича, якого вбили міщани у Вітебську. 

Шумлянський укрився в Крилосі, але й тут його підстерігала небез-Шумлянський укрився в Крилосі, але й тут його підстерігала небез-
пека. Свистельницький не лише займався агітацією, але й зібрав чима-пека. Свистельницький не лише займався агітацією, але й зібрав чима-
лий озброєний загін – друзів-шляхтичів, найманців та просто гультяїв, лий озброєний загін – друзів-шляхтичів, найманців та просто гультяїв, 
які прагнули здобичі. Очолив це різношерсте військо шляхтич Самуїл які прагнули здобичі. Очолив це різношерсте військо шляхтич Самуїл 
Кропивницький, зять Свистельницького, який мав з Шумлянським Кропивницький, зять Свистельницького, який мав з Шумлянським 
особливі рахунки: коли той по дорозі з Молдавії до Львова захопив особливі рахунки: коли той по дорозі з Молдавії до Львова захопив 
Крилоські палати, то вибив звідти Кропивницького і “наробив ґвалту”. Крилоські палати, то вибив звідти Кропивницького і “наробив ґвалту”. 
Навряд чи скарги Кропивницького мали під собою серйозну підставу. Навряд чи скарги Кропивницького мали під собою серйозну підставу. 
Шумлянський не був святим, але завжди знав міру. Беручи приступом Шумлянський не був святим, але завжди знав міру. Беручи приступом 
святоюрську катедру, він закликав не проливати даремно кров християн-святоюрську катедру, він закликав не проливати даремно кров християн-
ську, полоненого Свистельницького з прихильниками відпустив. А ось ську, полоненого Свистельницького з прихильниками відпустив. А ось 
Кропивницький лицарських замашок не мав, за зброю брався не вагаю-Кропивницький лицарських замашок не мав, за зброю брався не вагаю-
чись і, якщо вже брався, то рубав усе, що під руку потрапляло. Отож у чись і, якщо вже брався, то рубав усе, що під руку потрапляло. Отож у 
ніч з 20-го на 21-ше липня він повів свою банду на штурм Крилоса. ніч з 20-го на 21-ше липня він повів свою банду на штурм Крилоса. 

На такий поворот подій Йосиф Шумлянський не сподівався. На такий поворот подій Йосиф Шумлянський не сподівався. 
Вояком він був завзятим, але такої сили-силенної під стінами єпис-Вояком він був завзятим, але такої сили-силенної під стінами єпис-

Церква в КрилосіЦерква в Крилосі
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копських палат аж ніяк не очікував. Тим не менше, він не мав бажання копських палат аж ніяк не очікував. Тим не менше, він не мав бажання 
здаватись без бою. Розставивши стрільців біля бійниць, він з пістолем здаватись без бою. Розставивши стрільців біля бійниць, він з пістолем 
і шаблею в руках тримав оборону, поки не впав з пробитими стрілою і шаблею в руках тримав оборону, поки не впав з пробитими стрілою 
грудьми. Кропивницький (це він вцілив в єпископа) увірвався в пала-грудьми. Кропивницький (це він вцілив в єпископа) увірвався в пала-
ти з криками: “Шукайте, шукайте інших гультяїв, бийте, забийте того, ти з криками: “Шукайте, шукайте інших гультяїв, бийте, забийте того, 
вражої мати, уніата!” Юрба накинулась на єпископа, почали бити не-вражої мати, уніата!” Юрба накинулась на єпископа, почали бити не-
притомного ногами. Самуїл Шумлянський встав на захист брата, але притомного ногами. Самуїл Шумлянський встав на захист брата, але 
невдовзі сам лежав поруч із ним з важкою раною. Після цього все за-невдовзі сам лежав поруч із ним з важкою раною. Після цього все за-
кінчилось швидко. Кілька єпископських слуг і воїнів були вбиті на кінчилось швидко. Кілька єпископських слуг і воїнів були вбиті на 
смерть, інші лежали зранені. Такої жорстокої розправи стіни єпископ-смерть, інші лежали зранені. Такої жорстокої розправи стіни єпископ-
ського палацу ще не бачили, але Кропивницький на цьому не збирав-ського палацу ще не бачили, але Кропивницький на цьому не збирав-
ся зупинятися, адже Свистельницький хотів кров’ю поставити жирну ся зупинятися, адже Свистельницький хотів кров’ю поставити жирну 
крапку в історії боротьби за львівську катедру, а ставити її тут, при та-крапку в історії боротьби за львівську катедру, а ставити її тут, при та-
кій кількості свідків, було незручно. Отже, обох Шумлянських роздя-кій кількості свідків, було незручно. Отже, обох Шумлянських роздя-
гли догола, зв’язали, посадили на віз і повезли невідомо куди. Мабуть, гли догола, зв’язали, посадили на віз і повезли невідомо куди. Мабуть, 
в якесь таємне місце, щоб стратити. Принаймні іншого шляху зберегти в якесь таємне місце, щоб стратити. Принаймні іншого шляху зберегти 
обличчя після Крилоської різанини пан Кропивницький не мав. І якби обличчя після Крилоської різанини пан Кропивницький не мав. І якби 
один зі слуг, змилосердившись, не послабив трохи пута приречених один зі слуг, змилосердившись, не послабив трохи пута приречених 
на смерть, єпископа з родичем вважали б пропалим без вісті, а наша на смерть, єпископа з родичем вважали б пропалим без вісті, а наша 
історія цим би завершилась. Ніч була темна й похмура, годі було й роз-історія цим би завершилась. Ніч була темна й похмура, годі було й роз-
дивись що діється на відстані руки, віз трясло, під колесами хлюпало, дивись що діється на відстані руки, віз трясло, під колесами хлюпало, 

Стара церква в ГаличіСтара церква в Галичі
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а після того, як два тіла скотилися з воза в багно на дорозі, спохопились а після того, як два тіла скотилися з воза в багно на дорозі, спохопились 
запізно. Як не шукали слуги Кропивницького втікачів, як не кричав запізно. Як не шукали слуги Кропивницького втікачів, як не кричав 
пан, що “якщо не повбиваємо їх, то кару на свої голови накличемо”, пан, що “якщо не повбиваємо їх, то кару на свої голови накличемо”, 
ніхто Шумлянських не знайшов. ніхто Шумлянських не знайшов. 

А вони, просидівши коротку липневу ніч у болоті в компанії жаб А вони, просидівши коротку липневу ніч у болоті в компанії жаб 
і комах, вдень дістались до села Підгороддя, де мешкав один з офі-і комах, вдень дістались до села Підгороддя, де мешкав один з офі-
церів галицького замку Іван Котовський. Важко поранений Йосиф церів галицького замку Іван Котовський. Важко поранений Йосиф 
залишився у Підгородді лікуватись, а Самуїл почав оббивати поро-залишився у Підгородді лікуватись, а Самуїл почав оббивати поро-
ги в судах (очевидно радше для галочки), збирати прихильників для ги в судах (очевидно радше для галочки), збирати прихильників для 
реваншу, а також дізнаватись, де і коли бувають Свистельницький і реваншу, а також дізнаватись, де і коли бувають Свистельницький і 
Кропивницький. І як тільки єпископ встав з ліжка, розплата за жорсто-Кропивницький. І як тільки єпископ встав з ліжка, розплата за жорсто-
кий штурм Крилоських палат не забарилась. кий штурм Крилоських палат не забарилась. 

Спочатку 27 липня Шумлянські схопили Кропивницького. Єпископ Спочатку 27 липня Шумлянські схопили Кропивницького. Єпископ 
Йосиф не був швидкий на розправу, він завжди був готовий відпустити Йосиф не був швидкий на розправу, він завжди був готовий відпустити 
полоненого ворога, але згадка про побитих слуг, власну важку рану ки-полоненого ворога, але згадка про побитих слуг, власну важку рану ки-
піли в його серці. То ж невідомо, чим би завершилась ця зустріч, якби піли в його серці. То ж невідомо, чим би завершилась ця зустріч, якби 
не четверо Потоцьких (один – воєвода Брацлавський, другий – краків-не четверо Потоцьких (один – воєвода Брацлавський, другий – краків-
ський каштелян, третій – коронний хорунжий, четвертий – маршалок ський каштелян, третій – коронний хорунжий, четвертий – маршалок 
сеймику), котрі забрали зв’язаного Кропивницького з собою. Потім сеймику), котрі забрали зв’язаного Кропивницького з собою. Потім 
настала черга Свистельницького. У неділю Шумлянський увірвався настала черга Свистельницького. У неділю Шумлянський увірвався 
у галицьку церкву Різдва Христового, коли Свистельницький правив у галицьку церкву Різдва Христового, коли Свистельницький правив 

Єпископський плац в КрилосіЄпископський плац в Крилосі
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там службу, вголос сказав конкурентові все, що про нього думає, і ви-там службу, вголос сказав конкурентові все, що про нього думає, і ви-
гнав з церкви. гнав з церкви. 

Знов-таки, переслідувати чи хапати ворога він не став. Не такий Знов-таки, переслідувати чи хапати ворога він не став. Не такий 
він був, та й сенсу в цьому не було. Свистельницький встиг переко-він був, та й сенсу в цьому не було. Свистельницький встиг переко-
нати галичан, що Шумлянський тільки і мріє, щоб зруйнувати право-нати галичан, що Шумлянський тільки і мріє, щоб зруйнувати право-
славну віру. Доводити міщанам, що він не верблюд, Шумлянський не славну віру. Доводити міщанам, що він не верблюд, Шумлянський не 
збирався, адже, крім Галича, в його єпархії вистачало церков, у яких збирався, адже, крім Галича, в його єпархії вистачало церков, у яких 
теж треба було утвердитись. Нехай собі Галич залишається зі своїм теж треба було утвердитись. Нехай собі Галич залишається зі своїм 
улюбленцем – Львів і всі території, що на північ від нього, вже при-улюбленцем – Львів і всі території, що на північ від нього, вже при-
сягнули на вірність Шумлянському, а попереду на нього чекало ціле сягнули на вірність Шумлянському, а попереду на нього чекало ціле 
Поділля! Край там утомлений війнами, багато людей загинуло, багато Поділля! Край там утомлений війнами, багато людей загинуло, багато 
перебуває в неволі, села спустошені, міста пограбовані, священиків не перебуває в неволі, села спустошені, міста пограбовані, священиків не 
вистачає. А одного-двох чоловік, що знають напам’ять “Символ Віри” вистачає. А одного-двох чоловік, що знають напам’ять “Символ Віри” 
і “Отче наш”, в селі чи тим більше в місті знайти буде легко. Висвятити і “Отче наш”, в селі чи тим більше в місті знайти буде легко. Висвятити 
їх – і хай собі правлять службу, як зможуть, а головне – руки тобі ці-їх – і хай собі правлять службу, як зможуть, а головне – руки тобі ці-
луватимуть за те, що висвятив і на парафію поставив. Ліпше так, ніж луватимуть за те, що висвятив і на парафію поставив. Ліпше так, ніж 
цілком без попа. А потім… потім, як усе вгамується, то і до шкіл до-цілком без попа. А потім… потім, як усе вгамується, то і до шкіл до-
роги спокійніші будуть, і книги можна буде друкувати дешеві, і про-роги спокійніші будуть, і книги можна буде друкувати дешеві, і про-
світництвом займатися. Треба тільки завершити цю безглузду бійку, світництвом займатися. Треба тільки завершити цю безглузду бійку, 
їхати чимшвидше з негостинного Галича, трохи перепочити в родини, їхати чимшвидше з негостинного Галича, трохи перепочити в родини, 
замолити гріхи в сімейному Гошівському монастирі й рухатися вперед, замолити гріхи в сімейному Гошівському монастирі й рухатися вперед, 
добрі справи робити. добрі справи робити. 



Знайомство з єпархієюЗнайомство з єпархією

Музи, співайте про русів, Музи, співайте про русів, 
про випаси їх благодатніпро випаси їх благодатні
Й села, що щастя знайшли Й села, що щастя знайшли 
в цій життєдайній землі.в цій життєдайній землі.
Слово скажіть і про руські міста,Слово скажіть і про руські міста,
що під небом арктойським…що під небом арктойським…

С. Кленович. РоксоланіяС. Кленович. Роксоланія

Просидівши місяць у рідному селі разом з братами і старим батьком, Просидівши місяць у рідному селі разом з братами і старим батьком, 
Йосиф Шумлянський нарешті взявся за діло. У вересні він висвячує свя-Йосиф Шумлянський нарешті взявся за діло. У вересні він висвячує свя-
щеників у Гошеві (починати ліпше з дому) й, остаточно зализавши рани, щеників у Гошеві (починати ліпше з дому) й, остаточно зализавши рани, 
вирушає на Поділля. 26 вересня він настановляє священиків у Бурштині, вирушає на Поділля. 26 вересня він настановляє священиків у Бурштині, 
4 жовтня – в Рогатині (мабуть, у тій самій древній церкві, котра так вра-4 жовтня – в Рогатині (мабуть, у тій самій древній церкві, котра так вра-
зила його по дорозі в Галич), через тиждень – у Бережанах, ще через зила його по дорозі в Галич), через тиждень – у Бережанах, ще через 
тиждень – в Підгайцях і 25 жовтня прибуває в Тернопіль. Усюди він за-тиждень – в Підгайцях і 25 жовтня прибуває в Тернопіль. Усюди він за-
тримувався на кілька днів, знайомився з людьми, вникав в їхні проблеми, тримувався на кілька днів, знайомився з людьми, вникав в їхні проблеми, 
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як міг, давав поради. А ось у Тернополі на берегах мальовничого ставка, як міг, давав поради. А ось у Тернополі на берегах мальовничого ставка, 
в котрому, немов у чарівному дзеркалі відображались і суворі лінії зам-в котрому, немов у чарівному дзеркалі відображались і суворі лінії зам-
ку, і дзвіниця столітньої церкви, більше подібна на фортечну башту, він ку, і дзвіниця столітньої церкви, більше подібна на фортечну башту, він 
затримався майже на цілий листопад. Справа в тому, що тут знайшлись затримався майже на цілий листопад. Справа в тому, що тут знайшлись 
небайдужі міщани, котрі хотіли заснувати при одній з церков братство, небайдужі міщани, котрі хотіли заснувати при одній з церков братство, 
щоб спільно з ним піклуватися про церкву, отож нововисвячений єпис-щоб спільно з ним піклуватися про церкву, отож нововисвячений єпис-
коп разом з ними складав і затверджував статут цього братства. Лише коп разом з ними складав і затверджував статут цього братства. Лише 
три місяці минуло після ганебної війни за Галич, котра тягарем лежала три місяці минуло після ганебної війни за Галич, котра тягарем лежала 
на сумлінні єпископа, отож приємно було займатись добрими справами! на сумлінні єпископа, отож приємно було займатись добрими справами! 
А потім мороз скріпив землю, коні вже не тонули на бездоріжжі, сніг А потім мороз скріпив землю, коні вже не тонули на бездоріжжі, сніг 
укрив сіру землю білим покривалом, немовби обіливши людські гріхи укрив сіру землю білим покривалом, немовби обіливши людські гріхи 
Божою благодаттю.Божою благодаттю.

Шумлянський вирішив, що це добрий знак, і знов, як завжди, Шумлянський вирішив, що це добрий знак, і знов, як завжди, 
верхи, без возів і карет, з родичами і друзями вирушив далі в дорогу. верхи, без возів і карет, з родичами і друзями вирушив далі в дорогу. 
Перший день зими він зустрів у суворому замку в Язлівці, 6 грудня Перший день зими він зустрів у суворому замку в Язлівці, 6 грудня 
був у Чорткові, а 13 грудня його вже вітали високі скелі, круті прірви, був у Чорткові, а 13 грудня його вже вітали високі скелі, круті прірви, 
неприступні бастіони і гордовиті башти Кам’янця-Подільського. Це неприступні бастіони і гордовиті башти Кам’янця-Подільського. Це 
місто-фортеця було не лише головною прикордонною твердинею Речі місто-фортеця було не лише головною прикордонною твердинею Речі 
Посполитої, а й останнім форпостом християнства в Східній Європі. Посполитої, а й останнім форпостом християнства в Східній Європі. 
Далі, на південний схід, на березі Дністра, що розливається тут широ-Далі, на південний схід, на березі Дністра, що розливається тут широ-
ким потоком, уже починаються землі турецьких васалів. Уже кілька ким потоком, уже починаються землі турецьких васалів. Уже кілька 

Процесія навколо церкви. Мал. XVII ст.Процесія навколо церкви. Мал. XVII ст.
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разів підходили турки під стіни Кам’янецького замку, але місто і фор-разів підходили турки під стіни Кам’янецького замку, але місто і фор-
теця були неприступними. Лицарське серце Шумлянського завмирало теця були неприступними. Лицарське серце Шумлянського завмирало 
при вигляді струнких башт Старого замку, потужних бастіонів Нового при вигляді струнких башт Старого замку, потужних бастіонів Нового 
замку і міської фортеці, стіни котрої врізались у скелі, а ровом служив замку і міської фортеці, стіни котрої врізались у скелі, а ровом служив 
глибокий каньйон, по дну якого протікає ріка Смотрич. Якщо перекри-глибокий каньйон, по дну якого протікає ріка Смотрич. Якщо перекри-
ти шлюзи біля Руської і Польської брам, то річка заповнить каньйон, ти шлюзи біля Руської і Польської брам, то річка заповнить каньйон, 
отож штурмувати його буде неможливо. Яке, мабуть, щастя – спогля-отож штурмувати його буде неможливо. Яке, мабуть, щастя – спогля-
дати крізь бійниці Старого замку на басурманські полчища і відчувати, дати крізь бійниці Старого замку на басурманські полчища і відчувати, 
що за тобою, немов за стіною, сховався цілий християнський світ і від що за тобою, немов за стіною, сховався цілий християнський світ і від 
твоєї відваги залежить доля всіх земель, де славлять Того, Хто наро-твоєї відваги залежить доля всіх земель, де славлять Того, Хто наро-
дився від Діви…дився від Діви…

Отож, від спритності й мудрості Йосифа Шумлянського залежала Отож, від спритності й мудрості Йосифа Шумлянського залежала 
доля його єпархії, то ж, у цьому романтичному місці він не забарився і доля його єпархії, то ж, у цьому романтичному місці він не забарився і 
на латинське Різдво був уже в Снятині, на самому кордоні своїх воло-на латинське Різдво був уже в Снятині, на самому кордоні своїх воло-
дінь. І так, об’їхавши свої володіння, єпископ Львівський зі спокійним дінь. І так, об’їхавши свої володіння, єпископ Львівський зі спокійним 
серцем повертався додому. Що ж, Галич він поки що не підкорив, зате серцем повертався додому. Що ж, Галич він поки що не підкорив, зате 
міцно утвердився в інших місцях єпархії. І хоча розкол цей ще й досі міцно утвердився в інших місцях єпархії. І хоча розкол цей ще й досі 
не подолано, хоча війна двох єпископів ще й досі чорною плямою псує не подолано, хоча війна двох єпископів ще й досі чорною плямою псує 
чистоту Церкви загалом і совість Шумлянського зокрема, але проска-чистоту Церкви загалом і совість Шумлянського зокрема, але проска-
кавши майже цілий рік по дорогах Русі й Молдавії, тепер він відчував кавши майже цілий рік по дорогах Русі й Молдавії, тепер він відчував 
потребу дати спокій утомленим тілу й розуму. Треба обжити, нарешті, потребу дати спокій утомленим тілу й розуму. Треба обжити, нарешті, 
єпископський палац під Львовом, упорядкувати все в соборі св. Юра, єпископський палац під Львовом, упорядкувати все в соборі св. Юра, 
приготуватись до різдвяних свят, святкових відправ, на котрих уперше приготуватись до різдвяних свят, святкових відправ, на котрих уперше 
служити як львівський єпископ. Що ж, треба звикати, що Львів тепер є служити як львівський єпископ. Що ж, треба звикати, що Львів тепер є 

Процесія коло церкви св. Миколая у Львові. Мал. XVII ст.Процесія коло церкви св. Миколая у Львові. Мал. XVII ст.
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його рідним містом й у ньому на вулицях мають зустрічати його не як його рідним містом й у ньому на вулицях мають зустрічати його не як 
гостя, а як почесного мешканця. І з кожним днем Йосиф Шумлянський гостя, а як почесного мешканця. І з кожним днем Йосиф Шумлянський 
усе більше звикав до єпископського сану і нових можливостей у слу-усе більше звикав до єпископського сану і нових можливостей у слу-
жінні своєму народові та Церкві.жінні своєму народові та Церкві.

На початку 1669 року львівський архієпископ Йосиф Шумлянський На початку 1669 року львівський архієпископ Йосиф Шумлянський 
після бійок з конкурентом та після знайомства з єпархією повернувся у після бійок з конкурентом та після знайомства з єпархією повернувся у 
Львів. І розпочалися спокійні єпископські будні. Спочатку треба було Львів. І розпочалися спокійні єпископські будні. Спочатку треба було 
подбати про святоюрську катедру, адже тут нового єпископа зустріли подбати про святоюрську катедру, адже тут нового єпископа зустріли 
майже голі стіни: усі коштовні прикраси розікрали або родичі покій-майже голі стіни: усі коштовні прикраси розікрали або родичі покій-
ного владики Желіборського, або слуги Винницького, або прихильни-ного владики Желіборського, або слуги Винницького, або прихильни-
ки Свистельницького. Була тоді така сумна традиція, що після смерті ки Свистельницького. Була тоді така сумна традиція, що після смерті 
єпископа єпархіальне майно розтягували родичі або сам єпископ всти-єпископа єпархіальне майно розтягували родичі або сам єпископ всти-
гав щось прихопити і переписати на родину. Годі вже було шукати вину-гав щось прихопити і переписати на родину. Годі вже було шукати вину-
ватців, а собор слід було довести до належного стану. Велич полковод-ватців, а собор слід було довести до належного стану. Велич полковод-
ця – блиск обладунків його солдат, а велич єпископа – краса його церков. ця – блиск обладунків його солдат, а велич єпископа – краса його церков. 
А ще краса церков – гордість твого народу, і на такі речі краще не ску-А ще краса церков – гордість твого народу, і на такі речі краще не ску-
питись. Отже, Шумлянський узявся за діло: щось пожертвували люди, питись. Отже, Шумлянський узявся за діло: щось пожертвували люди, 
чимось підсобили родичі, щось довелось купувати за свій рахунок – по-чимось підсобили родичі, щось довелось купувати за свій рахунок – по-
ступово на єпископську церкву можна було дивитись без сорому.ступово на єпископську церкву можна було дивитись без сорому.

Львівське братство, котре спочатку було виступило проти Шум-Львівське братство, котре спочатку було виступило проти Шум-
лян ського, змирилося з його перемогою і, зрозумівши, що справи з лян ського, змирилося з його перемогою і, зрозумівши, що справи з 
ним мати можна, закопало сокиру війни і навіть почало виплачувати ним мати можна, закопало сокиру війни і навіть почало виплачувати 
традиційну грошову допомогу. Свистельницький теж йому не дуже до-традиційну грошову допомогу. Свистельницький теж йому не дуже до-
кучав: він кликав його у суд, отримував привілеї в королівській канце-кучав: він кликав його у суд, отримував привілеї в королівській канце-
лярії (в ті часи там був такий бардак, що дістати потрібний папірець лярії (в ті часи там був такий бардак, що дістати потрібний папірець 
за хабар чи за рекомендацією було не важко). Однак позиції нашого ге-за хабар чи за рекомендацією було не важко). Однак позиції нашого ге-
роя поступово зміцнювались. У 1669 році його єпископство затвердив роя поступово зміцнювались. У 1669 році його єпископство затвердив 
Патріарх Олександрійський. Звісно, за хабар. Свистельницький хотів Патріарх Олександрійський. Звісно, за хабар. Свистельницький хотів 
наздогнати конкурента і відрядив посланців з дарунками до Патріарха наздогнати конкурента і відрядив посланців з дарунками до Патріарха 
Єрусалимського (що якраз проїжджав недалеко від кордонів Речі Єрусалимського (що якраз проїжджав недалеко від кордонів Речі 
Посполитої), але Шумлянський перехопив його слуг по дорозі та відпра-Посполитої), але Шумлянський перехопив його слуг по дорозі та відпра-
вив назад ні з чим. Отож Йосиф відчував себе на коні та прагнув нарешті вив назад ні з чим. Отож Йосиф відчував себе на коні та прагнув нарешті 
спокійно зайнятись справами – чи хоча б перепочити. спокійно зайнятись справами – чи хоча б перепочити. 



У тенетах великої політикиУ тенетах великої політики

Всі покою щиро прагнуть,Всі покою щиро прагнуть,
Та не в єден гуж всі тягнуть.Та не в єден гуж всі тягнуть.

І. МазепаІ. Мазепа

Утім спокійно займатись архієпископськими справами йому вда-Утім спокійно займатись архієпископськими справами йому вда-
лося лише рік з гаком. У 1670 році Іоанн Собеський, тепер уже великий лося лише рік з гаком. У 1670 році Іоанн Собеський, тепер уже великий 
гетьман, покликав його в Остріг на переговори з Військом Запорізьким. гетьман, покликав його в Остріг на переговори з Військом Запорізьким. 
Поки Шумлянський воював за кафедру і ганявся за митрополитами, на Поки Шумлянський воював за кафедру і ганявся за митрополитами, на 
політичній арені справи також не стояли. У 1667 році Річ Посполита і політичній арені справи також не стояли. У 1667 році Річ Посполита і 
Московська держава нарешті втомились від постійних війн за українські Московська держава нарешті втомились від постійних війн за українські 
землі й вирішили розділити їх по Дніпру: за так званою Андрусівською землі й вирішили розділити їх по Дніпру: за так званою Андрусівською 

Чигиринський замок. План. XVII ст.Чигиринський замок. План. XVII ст.
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угодою Лівобережжя і Київ підпо-угодою Лівобережжя і Київ підпо-
рядковувалися Москві, Право бе-рядковувалися Москві, Право бе-
реж жя – Польщі. Як завжди, край-реж жя – Польщі. Як завжди, край-
німи залишились козаки. Уза галі-німи залишились козаки. Уза галі-
то, козацька держава вже давно то, козацька держава вже давно 
була фактично розділена. На Ліво-була фактично розділена. На Ліво-
бережжі правив ставленик Моск-бережжі правив ставленик Моск-
ви, на Пра вобережжі – ставленик ви, на Пра вобережжі – ставленик 
Вар шави. Однак тоді оба гетьма-Вар шави. Однак тоді оба гетьма-
ни мріяли про об’єднання берегів ни мріяли про об’єднання берегів 
Дніпра – звісно, з собою на чолі. Дніпра – звісно, з собою на чолі. 
Тепер мова про це навіть не йшла, Тепер мова про це навіть не йшла, 
а гетьман Правобережної України а гетьман Правобережної України 
Петро До рошенко від мрії про єд-Петро До рошенко від мрії про єд-
ність держави Хмельницького від-ність держави Хмельницького від-
мовлятись не хотів. І розуміючи, мовлятись не хотів. І розуміючи, 
що ні з Польщею, ні з Московією кашу не звариш, він повернувся до що ні з Польщею, ні з Московією кашу не звариш, він повернувся до 
старого союзника, не надто надійного, але все ж таки перевіреного ще старого союзника, не надто надійного, але все ж таки перевіреного ще 
за часів Хмельницького і Виговського. Він уклав союз із татарами й за часів Хмельницького і Виговського. Він уклав союз із татарами й 
у 1667 році, майже відразу після укладення Андрусівської угоди, ви-у 1667 році, майже відразу після укладення Андрусівської угоди, ви-
рушає у похід проти Речі Посполитої: відвоювати в неї Правобережжя. рушає у похід проти Речі Посполитої: відвоювати в неї Правобережжя. 
Козаки з татарами без серйозних перешкод дійшли до Підгайців на Козаки з татарами без серйозних перешкод дійшли до Підгайців на 
Тернопільщині, але тут їх зустрів Собеський. З невеличкими силами Тернопільщині, але тут їх зустрів Собеський. З невеличкими силами 
він зміг повністю блокувати козаків з татарами та нав’язати їм бій. він зміг повністю блокувати козаків з татарами та нав’язати їм бій. 
Собеський вдало відбивався від нападів в укріпленому таборі, вміло Собеський вдало відбивався від нападів в укріпленому таборі, вміло 
керував кінними вилазками, і Дорошенко з козаками і татарами затри-керував кінними вилазками, і Дорошенко з козаками і татарами затри-
мались під Підгайцями надовго. Звісно, рано чи пізно Собеському був мались під Підгайцями надовго. Звісно, рано чи пізно Собеському був 
би кінець, але тут йому на допомогу прийшов старий товариш – отаман би кінець, але тут йому на допомогу прийшов старий товариш – отаман 
Запорізької Січі (незалежної від обох гетьманів) Іван Сірко. Запорізької Січі (незалежної від обох гетьманів) Іван Сірко. 

Сірко мало тямив у державницьких планах гетьманів і мав лише Сірко мало тямив у державницьких планах гетьманів і мав лише 
одне політичне переконання: турків з татарами на Україну пускати не одне політичне переконання: турків з татарами на Україну пускати не 
можна. І він-таки мав рацію: як би не грабували мирних жителів моско-можна. І він-таки мав рацію: як би не грабували мирних жителів моско-
віти, поляки чи козаки, але в цій галузі татари залишали їх усіх далеко віти, поляки чи козаки, але в цій галузі татари залишали їх усіх далеко 
позаду, адже торгівля рабами була в ті часи їхнім національним бізне-позаду, адже торгівля рабами була в ті часи їхнім національним бізне-
сом. Отже, дізнавшись про те, що татари з Дорошенком вирушили на сом. Отже, дізнавшись про те, що татари з Дорошенком вирушили на 
Правобережну Україну, Сірко негайно пішов на Крим. Він легко взяв Правобережну Україну, Сірко негайно пішов на Крим. Він легко взяв 

Йосиф ШумлянськийЙосиф Шумлянський
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Перекопську фортецю, дій-Перекопську фортецю, дій-
шов до Бахчисараю і… од-шов до Бахчисараю і… од-
ним словом, втяв там те, що ним словом, втяв там те, що 
татари зазвичай влаштову-татари зазвичай влаштову-
вали в здобутих українських вали в здобутих українських 
містах. З тією відмінністю, містах. З тією відмінністю, 
що татари забирали людей що татари забирали людей 
у рабство, а Сіркові раби у рабство, а Сіркові раби 
були не потрібні. Так от, ді-були не потрібні. Так от, ді-
знавшись про похід Сірка, знавшись про похід Сірка, 
кримський хан негайно по-кримський хан негайно по-
вернувся додому, щоб на-вернувся додому, щоб на-

здоганяти запорожців. Дорошенко опинився сам на сам з Собеським – здоганяти запорожців. Дорошенко опинився сам на сам з Собеським – 
і мусив піти на мирову. До речі, саме за цю битву Собеський отримав і мусив піти на мирову. До речі, саме за цю битву Собеський отримав 
титул великого гетьмана. Дорошенко примирився з Річчю Посполитою титул великого гетьмана. Дорошенко примирився з Річчю Посполитою 
і залишився господарем Правобережної України. Однак цей невга-і залишився господарем Правобережної України. Однак цей невга-
мовний гетьман не покинув мрії про возз’єднання козацької України. мовний гетьман не покинув мрії про возз’єднання козацької України. 
Зазнавши невдач у союзі з поляками й татарами, він тепер звернувся Зазнавши невдач у союзі з поляками й татарами, він тепер звернувся 
по допомогу до Оттоманської Порти, тобто, до турків. Звісно, цей хід по допомогу до Оттоманської Порти, тобто, до турків. Звісно, цей хід 
був дуже ризикованим: усе ж таки козаки здавна вважали себе захис-був дуже ризикованим: усе ж таки козаки здавна вважали себе захис-
никами християнства і борцями проти турецької навали. То ж навряд никами християнства і борцями проти турецької навали. То ж навряд 
чи вони легко погодились би перейти під турецьке панування – навіть чи вони легко погодились би перейти під турецьке панування – навіть 
на умовах автономії на зразок Кримського ханства.на умовах автономії на зразок Кримського ханства.

Саме тому Ян Собесь-Саме тому Ян Собесь-
кийкий сподівався, що, інтри- сподівався, що, інтри-
гуючи з турками, До ро-гуючи з турками, До ро-
шенко не наважиться на шенко не наважиться на 
такий небезпечний крок, а такий небезпечний крок, а 
значить, з ним можна до-значить, з ним можна до-
мовитися про найбільш ви-мовитися про найбільш ви-
гідне для обох сторін ви-гідне для обох сторін ви-
рішення конфлікту між Річ-рішення конфлікту між Річ-
чю Посполитою та Пра во-чю Посполитою та Пра во-
бережною Украї ною. Або, бережною Украї ною. Або, 
принаймні, відтягнути пере-принаймні, відтягнути пере-
хідхід Доро шенка до турків.  Доро шенка до турків. 

Відновлений палац в ЧигириніВідновлений палац в Чигирині

Відновлений замок в ЧигириніВідновлений замок в Чигирині
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І тут йому потрібен був дипло-І тут йому потрібен був дипло-
мат – хитрий, здатний приверну-мат – хитрий, здатний приверну-
ти людські симпатії і переговори-ти людські симпатії і переговори-
ти самого чорта. Саме таким був ти самого чорта. Саме таким був 
Йосиф Шум лянський. До того ж, Йосиф Шум лянський. До того ж, 
він був православним єпископом, він був православним єпископом, 
стовпом благочестя, котрий міг стовпом благочестя, котрий міг 
звертатись до козаків, як свій до звертатись до козаків, як свій до 
своїх. Отже, Шумлянський поїхав своїх. Отже, Шумлянський поїхав 
до Острога у складі комісії дипло-до Острога у складі комісії дипло-
матів. матів. 

Сучасний Острог – неве-Сучасний Острог – неве-
личкий райцентр біля Рівного. личкий райцентр біля Рівного. 
Від великого світу він відріза-Від великого світу він відріза-
ний розбитими дорогами, навіть ний розбитими дорогами, навіть 
до залізниці треба з півгодини до залізниці треба з півгодини 
трястися по сільській бруківці, трястися по сільській бруківці, 
покладеній ще за царя. Зате він намагається перетворитися на студент-покладеній ще за царя. Зате він намагається перетворитися на студент-
ське містечко (створена за часів Кучми Острозька Академія – заклад ське містечко (створена за часів Кучми Острозька Академія – заклад 
досить гідний), і тішиться славетною історією (романтичний замок, досить гідний), і тішиться славетною історією (романтичний замок, 
готичний монастир-фортеця, кілька величних храмів та чудових музе-готичний монастир-фортеця, кілька величних храмів та чудових музе-
їв – цього достатньо, щоб туристи їздили сюди натовпами). Колись це їв – цього достатньо, щоб туристи їздили сюди натовпами). Колись це 
була резиденція великого полководця Констянтина Острозького. Син була резиденція великого полководця Констянтина Острозького. Син 
його, Василь-Констянтин, бував тут менше за батька, зате створив ака-його, Василь-Констянтин, бував тут менше за батька, зате створив ака-
демію і друкарню. Щоправда, обидва творіння князя досить швидко демію і друкарню. Щоправда, обидва творіння князя досить швидко 
занепали, але місто, як і сьогодні, пишалось давнім престижем. Та ще занепали, але місто, як і сьогодні, пишалось давнім престижем. Та ще 
й до Львова було недалеко. То ж місце для переговорів тут було досить й до Львова було недалеко. То ж місце для переговорів тут було досить 
зручне. Зважаючи на це все, Шумлянському тут подобалось: він слу-зручне. Зважаючи на це все, Шумлянському тут подобалось: він слу-
жив у місцевих церквах, подружився і з козаками, і з польськими по-жив у місцевих церквах, подружився і з козаками, і з польськими по-
слами, підтримував зв’язок зі Львовом. Однак невдовзі його відрядили слами, підтримував зв’язок зі Львовом. Однак невдовзі його відрядили 
в саму гетьманську столицю – Чигирин. в саму гетьманську столицю – Чигирин. 

Сьогодні про велич цього міста на Черкащині нагадують кумедні Сьогодні про велич цього міста на Черкащині нагадують кумедні 
пам’ятники козакам у стилі соцреалізму, непогані музеї, відновлений пам’ятники козакам у стилі соцреалізму, непогані музеї, відновлений 
бастіон потужного замку з гарматами і старостинський палац з церквою бастіон потужного замку з гарматами і старостинський палац з церквою 
в стилі “приблизно так воно і було”. А в ті давні часи, коли замок (один з в стилі “приблизно так воно і було”. А в ті давні часи, коли замок (один з 
найбільших в Європі) стояв цілісінький на височенній горі, спускаючись найбільших в Європі) стояв цілісінький на височенній горі, спускаючись 

Гетьман П. ДорошенкоГетьман П. Дорошенко
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під саму річку, Чигирин виглядав справжньою столицею. І українські під саму річку, Чигирин виглядав справжньою столицею. І українські 
гетьмани, котрі правили (точніше, намагалися правити) козацькою дер-гетьмани, котрі правили (точніше, намагалися правити) козацькою дер-
жавою з-за стін цієї твердині, почувались повноцінними монархами і жавою з-за стін цієї твердині, почувались повноцінними монархами і 
прагнули, щоб їхня держава була міцною і гордою – такою, як її столиця. прагнули, щоб їхня держава була міцною і гордою – такою, як її столиця. 
На жаль, цього прагнення в ті роки польський король з магнатами не На жаль, цього прагнення в ті роки польський король з магнатами не 
розумів. Королівські посли вимагали, щоб Дорошенко дозволив шляхті розумів. Королівські посли вимагали, щоб Дорошенко дозволив шляхті 
й магнатам повернутись до втрачених під час Хмельниччини маєтків. й магнатам повернутись до втрачених під час Хмельниччини маєтків. 
Козацькі старшини у свою чергу, звикли відчувати себе повноправни-Козацькі старшини у свою чергу, звикли відчувати себе повноправни-
ми господарями на відвойованих землях і жодних поступок магнатам ми господарями на відвойованих землях і жодних поступок магнатам 
робити не хотіли. Дорошенко наполягав на повній автономії Русі під ко-робити не хотіли. Дорошенко наполягав на повній автономії Русі під ко-
ролівською владою, на всі права третьої титульної нації – як у свій час ролівською владою, на всі права третьої титульної нації – як у свій час 
наполягав на цьому Виговський. Утім ці вимоги здавались полякам без-наполягав на цьому Виговський. Утім ці вимоги здавались полякам без-
глуздими. Переговори заходили у глухий кут, і у Варшаві схилялись до глуздими. Переговори заходили у глухий кут, і у Варшаві схилялись до 
того, щоб поставити правобережним гетьманом свого кандидата, котрий того, щоб поставити правобережним гетьманом свого кандидата, котрий 
робив би все, що йому скажуть. А поки що Шумлянський мав усіма си-робив би все, що йому скажуть. А поки що Шумлянський мав усіма си-
лами затягувати переговори, щоб відволікти гетьмана від більш рішучих лами затягувати переговори, щоб відволікти гетьмана від більш рішучих 
дій. Узагалі-то, старання єпископа були марні: Дорошенко не міг погоди-дій. Узагалі-то, старання єпископа були марні: Дорошенко не міг погоди-
тись на умови короля, а король не міг погодитись на умови Дорошенка. тись на умови короля, а король не міг погодитись на умови Дорошенка. 
Проте нашого героя це не дуже дратувало, адже король королем, а він усе Проте нашого героя це не дуже дратувало, адже король королем, а він усе 
ж таки перш за все єпископ і дбає насамперед про церкву. Отже, у про-ж таки перш за все єпископ і дбає насамперед про церкву. Отже, у про-
цесі переговорів він, невідомо як, намовив Дорошенка, щоб той впли-цесі переговорів він, невідомо як, намовив Дорошенка, щоб той впли-
нув на султана, а султан, – на патріарха… отже, внаслідок цієї махінації нув на султана, а султан, – на патріарха… отже, внаслідок цієї махінації 

Козаки. Фрагмент карти XVII ст.Козаки. Фрагмент карти XVII ст.
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Патріарх Константинопольський Патріарх Константинопольський 
Мефодій визнав Шумлянського Мефодій визнав Шумлянського 
єдиним законним Львівсько-Га-єдиним законним Львівсько-Га-
лицько-Кам’янецьким єпископом.лицько-Кам’янецьким єпископом. 
Щоправда, конкурент нашого ге-Щоправда, конкурент нашого ге-
роя, Свистельницький, встиг зла-роя, Свистельницький, встиг зла-
пати єрусалимського патріарха пати єрусалимського патріарха 
Досифея, котрий за окрему пла-Досифея, котрий за окрему пла-
ту прокляв Шум лянського. Утім ту прокляв Шум лянського. Утім 
це все були тонкощі. Загалом, це все були тонкощі. Загалом, 
у Чигирині Шумлянський про-у Чигирині Шумлянський про-
вів час приємно і не без корис-вів час приємно і не без корис-
ті. Проте, врешті-решт, у грудні ті. Проте, врешті-решт, у грудні 
1670 року чигиринський монарх 1670 року чигиринський монарх 
на старшинській раді проголосив про перехід козацької держави під на старшинській раді проголосив про перехід козацької держави під 
покровительство турецького султана. У відповідь поляки призначили покровительство турецького султана. У відповідь поляки призначили 
правобережним гетьманом Михайла Ханенка, котрий погодився на всі правобережним гетьманом Михайла Ханенка, котрий погодився на всі 
вимоги короля – от тільки гетьман з нього був радше декоративний, вимоги короля – от тільки гетьман з нього був радше декоративний, 
адже реальна влада була все ж таки в Дорошенка. Місія Шумлянського адже реальна влада була все ж таки в Дорошенка. Місія Шумлянського 
була завершена, і він міг повертатися додому – розповісти королю, як була завершена, і він міг повертатися додому – розповісти королю, як 
Дорошенко сміявся з його наказів. Навряд чи королю сподобались звіти Дорошенко сміявся з його наказів. Навряд чи королю сподобались звіти 
Шумлянського, зате з козаками наш єпископ тісно здружився. Він за-Шумлянського, зате з козаками наш єпископ тісно здружився. Він за-
любки їздив у Чигирин кілька разів, а Дорошенко залюбки приймав його любки їздив у Чигирин кілька разів, а Дорошенко залюбки приймав його 
у своїй резиденції. у своїй резиденції. 

Однак такі дипломатичні ігри рідко вирішують політику держав. Однак такі дипломатичні ігри рідко вирішують політику держав. 
Ці безглузді, але неминучі реверанси завжди передують великій війні, Ці безглузді, але неминучі реверанси завжди передують великій війні, 
коли універсали і грамоти відступають під натиском зброї. Так було й коли універсали і грамоти відступають під натиском зброї. Так було й 
у ті роки. Як би не розшаркувалися один перед одним гетьман з єпис-у ті роки. Як би не розшаркувалися один перед одним гетьман з єпис-
копом, жоден з них не мав змоги відтягнути неминучу війну – війну, в копом, жоден з них не мав змоги відтягнути неминучу війну – війну, в 
котрій, як і завжди, постраждають усі сторони цієї болючої сварки.котрій, як і завжди, постраждають усі сторони цієї болючої сварки.

Козаки. Фрагмент карти XVII ст.Козаки. Фрагмент карти XVII ст.



Неочікувана розв’язка Неочікувана розв’язка 

З турецької облоги 1672 рокуЗ турецької облоги 1672 року
Напис на бомбі, що висить на стіні Напис на бомбі, що висить на стіні 

латинської катедри у Львовілатинської катедри у Львові

Улітку 1672 року турецький султан з трьохсоттисячним військом Улітку 1672 року турецький султан з трьохсоттисячним військом 
перетнув кордон речі Посполитої. До нього приєднались напівса-перетнув кордон речі Посполитої. До нього приєднались напівса-
мостійні васали – кримський хан і гетьман Правобережної України. мостійні васали – кримський хан і гетьман Правобережної України. 
Об’єднане військо вирушило в напрямі Кам’янця-Подільського, голов-Об’єднане військо вирушило в напрямі Кам’янця-Подільського, голов-
ної твердині християнського світу. Король Польський до такого пово-ної твердині християнського світу. Король Польський до такого пово-
роту подій не був готовий і не встиг зібрати армію. Великий гетьман роту подій не був готовий і не встиг зібрати армію. Великий гетьман 
Собеський мав у своєму розпорядженні лише кілька десятків тисяч Собеський мав у своєму розпорядженні лише кілька десятків тисяч 
чоловік і проти султанського війська був безсилий. Іван Сірко, звіс-чоловік і проти султанського війська був безсилий. Іван Сірко, звіс-
но, міг відтягнути на себе татар, але влітку 1672 року він, зраджений і но, міг відтягнути на себе татар, але влітку 1672 року він, зраджений і 
схоплений московітами, був на засланні в Сибіру. А в Кам'янці залога схоплений московітами, був на засланні в Сибіру. А в Кам'янці залога 
нараховувала лише півтори тисячі чоловік (не рахуючи озброєних мі-нараховувала лише півтори тисячі чоловік (не рахуючи озброєних мі-



59ЧАСТИНА I    ЧЕРЕЗ ТЕРНИ ДО ЗІРОКЧАСТИНА I    ЧЕРЕЗ ТЕРНИ ДО ЗІРОК

щан). Кілька тижнів місто вперто щан). Кілька тижнів місто вперто 
відбивалося (Сєнкєвіч писав прав-відбивалося (Сєнкєвіч писав прав-
ду у “Пані Володиєвському”), але ду у “Пані Володиєвському”), але 
довго так тривати не могло, і на-довго так тривати не могло, і на-
решті міщани капітулювали. Тепер решті міщани капітулювали. Тепер 
турків не було кому стримати, отож турків не було кому стримати, отож 
завойовники без великих пере-завойовники без великих пере-
шкод дійшли аж до Львова. Звісно, шкод дійшли аж до Львова. Звісно, 
Собеський зі своїми загонами бив Собеський зі своїми загонами бив 
бусурман, де тільки зустрічав, але бусурман, де тільки зустрічав, але 
для захисту цілої України сил у для захисту цілої України сил у 
нього було замало.нього було замало.

Турецько-татарсько-козацьке Турецько-татарсько-козацьке 
військо прокотилось по Україні, військо прокотилось по Україні, 
немов морська хвиля, і принесло немов морська хвиля, і принесло 
зі собою жахи, яких Україна ще не зі собою жахи, яких Україна ще не 
знала. Звісно, до грабунків, ґвалту знала. Звісно, до грабунків, ґвалту 
і знущань люди тут не те, що зви-і знущань люди тут не те, що зви-
кли, вони від цього ще не відвикли. Проте одне діло – кілька десятків кли, вони від цього ще не відвикли. Проте одне діло – кілька десятків 
тисяч татар, котрим треба поспішати, бо за ними женеться гетьман-тисяч татар, котрим треба поспішати, бо за ними женеться гетьман-
ське військо з запорожцями, а цілком інше – півмільйонна армія, котрій ське військо з запорожцями, а цілком інше – півмільйонна армія, котрій 
ніщо і ніхто не загрожує і не перешкоджає. Дорошенко сам не очіку-ніщо і ніхто не загрожує і не перешкоджає. Дорошенко сам не очіку-
вав такого. Він намагався якось виправити ситуацію, таємно розсилав вав такого. Він намагався якось виправити ситуацію, таємно розсилав 
козацькі залоги по монастирях, допомагав, де міг, стримати грабунки козацькі залоги по монастирях, допомагав, де міг, стримати грабунки 
чи зменшити контрибуції, але загальної картини це не міняло. Турки, чи зменшити контрибуції, але загальної картини це не міняло. Турки, 
майже не зустрічаючи опору, пройшлися Правобережною Україною, майже не зустрічаючи опору, пройшлися Правобережною Україною, 
пограбували і спалили Київ, зрівняли з землею Києво-Могилянську пограбували і спалили Київ, зрівняли з землею Києво-Могилянську 
академію. По цілому Поділлі від Кам'янця до Хмільника церкви і кос-академію. По цілому Поділлі від Кам'янця до Хмільника церкви і кос-
тели перетворювали на мечеті, християнські святині плюндрували, а тели перетворювали на мечеті, християнські святині плюндрували, а 
людей забирали в ясир.людей забирали в ясир.

Де в цей час був Йосиф Шумлянський? Серце, напевно, заклика-Де в цей час був Йосиф Шумлянський? Серце, напевно, заклика-
ло його приєднатись до війська Собеського і громити бусурман, але ло його приєднатись до війська Собеського і громити бусурман, але 
єпископський сан зобов’язував бути на робочому місці – тобто, на єпископський сан зобов’язував бути на робочому місці – тобто, на 
Святоюрській горі. Коли турки з Дорошенком підступили до Львова, Святоюрській горі. Коли турки з Дорошенком підступили до Львова, 
Шумлянський був посередником між львівськими міщанами і турками Шумлянський був посередником між львівськими міщанами і турками 
й домігся того, що турки відступлять від Львова, а львів’яни виплатять й домігся того, що турки відступлять від Львова, а львів’яни виплатять 

Ян Собеський і (ймовірно) Й. Шум-Ян Собеський і (ймовірно) Й. Шум-
лянський. Фрагмент ікони XVII ст.лянський. Фрагмент ікони XVII ст.
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їм за це 80 000 талерів. Не така їм за це 80 000 талерів. Не така 
вже й велика сума для багатого вже й велика сума для багатого 
міста.міста.

Звісно, цей успіх Шумлян-Звісно, цей успіх Шумлян-
ського разом з перемогами Со-ського разом з перемогами Со-
бесь кого був чи не єдиною світ-бесь кого був чи не єдиною світ-
лою сторінкою в тій страшній лою сторінкою в тій страшній 
історії. Невдовзі в Бучачі король історії. Невдовзі в Бучачі король 
Михайло Вишневецький підпи-Михайло Вишневецький підпи-
сав з турками принизливу уго-сав з турками принизливу уго-
ду, за якою віддавав Поділля та ду, за якою віддавав Поділля та 

Правобережну Україну Осман ській Імперії. Під мусульманським яр-Правобережну Україну Осман ській Імперії. Під мусульманським яр-
мом опинилися величезні території з сотнями тисяч підданих. мом опинилися величезні території з сотнями тисяч підданих. 

Утім великий гетьман Ян Собеський цю угоду не визнав. Він зібрав Утім великий гетьман Ян Собеський цю угоду не визнав. Він зібрав 
шляхту, найманців і козаків та наступного року розбив турків під стіна-шляхту, найманців і козаків та наступного року розбив турків під стіна-
ми Хотинської фортеці. Ця перемога звела нанівець усі тогорічні успіхи ми Хотинської фортеці. Ця перемога звела нанівець усі тогорічні успіхи 
турків. Тепер вони не могли висунутись у Поділля й у їхніх руках зали-турків. Тепер вони не могли висунутись у Поділля й у їхніх руках зали-
шався тільки Кам’янець-Подільський, котрий Собеський поки що не міг шався тільки Кам’янець-Подільський, котрий Собеський поки що не міг 
узяти. Навряд чи наш войовничий архієпископ міг устояти осторонь від узяти. Навряд чи наш войовничий архієпископ міг устояти осторонь від 
цих драматичних подій. Після останньої перемоги Ян Собеський став цих драматичних подій. Після останньої перемоги Ян Собеський став 
національним героєм, і через рік його обирають королем. національним героєм, і через рік його обирають королем. 

Останні події поставили крапку в боротьбі двох єпископів за ка-Останні події поставили крапку в боротьбі двох єпископів за ка-
федру, адже бойовий товариш Шумлянського мало не в перший день федру, адже бойовий товариш Шумлянського мало не в перший день 
правління оголосив свого друга єдиним законним владикою Львова, правління оголосив свого друга єдиним законним владикою Львова, 
Галича і Кам’янця-Подільського. Галича і Кам’янця-Подільського. 
Свистельницького, у свою чергу, Свистельницького, у свою чергу, 
король звинуватив у корумпова-король звинуватив у корумпова-
ності і втручанні в церковні спра-ності і втручанні в церковні спра-
ви і засудив на інфамію, тобто, по-ви і засудив на інфамію, тобто, по-
збавлення шляхетства. Як помилу-збавлення шляхетства. Як помилу-
вання Свистельницькому запро-вання Свистельницькому запро-
понували усамітнитися в яко мусь понували усамітнитися в яко мусь 
з монастирів. Звісно, в умовах то-з монастирів. Звісно, в умовах то-
дішньої анархії цей вирок фак-дішньої анархії цей вирок фак-
тично нічого не означав і сило-тично нічого не означав і сило-
міць закривати Свис тель ниць кого міць закривати Свис тель ниць кого Битва під Хотином. Мал. XVII ст.Битва під Хотином. Мал. XVII ст.

Битва під Хотином. Мал. XVII ст.Битва під Хотином. Мал. XVII ст.
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в монастирі ніхто не збирався. Але головна мета була досягнута: пре-в монастирі ніхто не збирався. Але головна мета була досягнута: пре-
тендувати на єпископство Ієремія Свистельницький уже не міг. Отже, тендувати на єпископство Ієремія Свистельницький уже не міг. Отже, 
він покинув боротьбу за престол, Галич і, згідно з документами, мирно він покинув боротьбу за престол, Галич і, згідно з документами, мирно 
закінчив свої дні у своєму маєтку в Свистельниках.закінчив свої дні у своєму маєтку в Свистельниках.

Через два роки Собеський проголосив Шумлянського адміні-Через два роки Собеський проголосив Шумлянського адміні-
стратором земель Київської митрополії і Києво-Печерської Лаври. Це стратором земель Київської митрополії і Києво-Печерської Лаври. Це 
не означало, що король зробив львівського єпископа митрополитом не означало, що король зробив львівського єпископа митрополитом 
Київським і архімандритом Печерської Лаври. Просто і Лавра, і ки-Київським і архімандритом Печерської Лаври. Просто і Лавра, і ки-
ївський митрополит за давньою середньовічною традицією володіли ївський митрополит за давньою середньовічною традицією володіли 
численними маєтками: селами, хуторами, ланами, лісами та іншою не-численними маєтками: селами, хуторами, ланами, лісами та іншою не-
рухомістю, а отже, забирали в Київ усі доходи з цих земель. Проте рухомістю, а отже, забирали в Київ усі доходи з цих земель. Проте 
з часів Хмельниччини Київ уже не був частиною Речі Посполитої, а з часів Хмельниччини Київ уже не був частиною Речі Посполитої, а 
після 1667 року остаточно закріпився за Росією, отож чималі земельні після 1667 року остаточно закріпився за Росією, отож чималі земельні 
володіння на теренах Речі Посполитої відходили за кордон. Щоб цьо-володіння на теренах Речі Посполитої відходили за кордон. Щоб цьо-
го не було, король призначив керувати ними Шумлянського, котрий го не було, король призначив керувати ними Шумлянського, котрий 
спрямовував ці не надто великі, але важливі грошові потоки у Львів, спрямовував ці не надто великі, але важливі грошові потоки у Львів, 
а звідти – у церкви Західної України. Відтоді митрополит Київський а звідти – у церкви Західної України. Відтоді митрополит Київський 
Антоній Вінницький уже не мав бажання боротися проти небажаного Антоній Вінницький уже не мав бажання боротися проти небажаного 
архієпископа, зрозумівши, що на таку постать треба зважати. Отже, архієпископа, зрозумівши, що на таку постать треба зважати. Отже, 
з приходом до влади Яна Собеського Йосиф Шумлянський нарешті з приходом до влади Яна Собеського Йосиф Шумлянський нарешті 
отримав можливість, не відволікаючись на феодальні інтриги, цілком отримав можливість, не відволікаючись на феодальні інтриги, цілком 
присвятити себе тому, чому він з самого початку був відданий цілою присвятити себе тому, чому він з самого початку був відданий цілою 
душею – інтересам руського народу та східної церкви. душею – інтересам руського народу та східної церкви. 

Турецький барабанщик. Мал. XVII ст.Турецький барабанщик. Мал. XVII ст.





Він був першим православним Він був першим православним 
єпископом, який виразноєпископом, який виразно
і переконливо представив і переконливо представив 
польському уряду його польському уряду його 
обов’язки перед православним обов’язки перед православним 
духовенством, передусім нижчим.духовенством, передусім нижчим.

І. ФранкоІ. Франко

Частина 2Частина 2

ÍÀ ÊÎÐÈÑÒÜÍÀ ÊÎÐÈÑÒÜ
ÍÀÐÎÄÓÍÀÐÎÄÓ
² ÖÅÐÊÂÈ² ÖÅÐÊÂÈ



Руки до праціРуки до праці

Обшири неба для наших очей Обшири неба для наших очей 
незбагненно великі,незбагненно великі,
Розумом легко, проте, Розумом легко, проте, 
можемо їх осягнуть.можемо їх осягнуть.

Ю. КотермакЮ. Котермак
з Дрогобичаз Дрогобича

Йосиф Шумлянський був обраний архієпископом, коли йому було 24 Йосиф Шумлянський був обраний архієпископом, коли йому було 24 
роки. Ще шість років він змушений був боротися за свою кафедру з кон-роки. Ще шість років він змушений був боротися за свою кафедру з кон-
курентом. Отже, коли затихли гармати і він не мусив уже доводити всім, курентом. Отже, коли затихли гармати і він не мусив уже доводити всім, 
хто він є, то ще мав досить бажання і сил, щоб урешті зайнятися своєю хто він є, то ще мав досить бажання і сил, щоб урешті зайнятися своєю 
першочерговою місією – служити своїй церкві та своєму народові.першочерговою місією – служити своїй церкві та своєму народові.

Кажуть, у молодості серце охоплене мріями, але голові й рукам не Кажуть, у молодості серце охоплене мріями, але голові й рукам не 
вистачає сили й розуму досягти цих мрій. З віком сили й розум збільшу-вистачає сили й розуму досягти цих мрій. З віком сили й розум збільшу-
ються, але серце на мрії вже не здатне. У свої тридцять років архієпископ ються, але серце на мрії вже не здатне. У свої тридцять років архієпископ 
Львіський, Галицький і Кам’янець-Подільський Йосиф Шумлянський, Львіський, Галицький і Кам’янець-Подільський Йосиф Шумлянський, 
поборовши нарешті всі перешкоди, зміг зберегти гарячим своє серце і поборовши нарешті всі перешкоди, зміг зберегти гарячим своє серце і 
не забув про що мріяв на подвір’ї рогатинської корчми. Феодал і шлях-не забув про що мріяв на подвір’ї рогатинської корчми. Феодал і шлях-
тич, він поставився до своєї єпархії як до своєрідного феоду, до шматка тич, він поставився до своєї єпархії як до своєрідного феоду, до шматка 
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землі з підданими, за котрих відповідає перед Богом, нащадками і своїм землі з підданими, за котрих відповідає перед Богом, нащадками і своїм 
сумлінням. Примножиш свою отчину, залишиш по собі багаті землі та сумлінням. Примножиш свою отчину, залишиш по собі багаті землі та 
ситих селян – значить, був гарним господарем і лицарем, гідним свого ситих селян – значить, був гарним господарем і лицарем, гідним свого 
герба. У могилу ці землі, звісно, не забереш, але нащадкам (а у випадку герба. У могилу ці землі, звісно, не забереш, але нащадкам (а у випадку 
з єпископством – наступникам) буде що залишити. Та й добрі справи, ка-з єпископством – наступникам) буде що залишити. Та й добрі справи, ка-
жуть, є єдиним скарбом, котрий можна взяти з собою у небо. Отже, наш жуть, є єдиним скарбом, котрий можна взяти з собою у небо. Отже, наш 
феодальний єпископ, котрому вже не треба було воювати за право нази-феодальний єпископ, котрому вже не треба було воювати за право нази-
ватись єпископом, міг тепер з головою поринути в турботи про єпархію, ватись єпископом, міг тепер з головою поринути в турботи про єпархію, 
щоб було що залишити нащадкам. щоб було що залишити нащадкам. 

Отже, його єпархія, його Церква мали бути заможними і сильними. Отже, його єпархія, його Церква мали бути заможними і сильними. 
Заможною – значить з красивими, відповідно оздобленими храмами і Заможною – значить з красивими, відповідно оздобленими храмами і 
ситими попами і монахами. Сильною, отже, з розвиненою мережею ситими попами і монахами. Сильною, отже, з розвиненою мережею 
парафій, грамотним духовенством, школами і друкарнями. Тобто, як парафій, грамотним духовенством, школами і друкарнями. Тобто, як 
сказали б у СРСР, “церкву – в кожне село”, і щоб піп у цій церкві був сказали б у СРСР, “церкву – в кожне село”, і щоб піп у цій церкві був 
грамотний, заможний, охайний, тверезий. Щоб парафіяни його слуха-грамотний, заможний, охайний, тверезий. Щоб парафіяни його слуха-
ли, пан не утискав, а ксьондзи шанували як рівного.ли, пан не утискав, а ксьондзи шанували як рівного.

Картинка, яку плекав у своїй уяві Шумлянський, виглядала кра-Картинка, яку плекав у своїй уяві Шумлянський, виглядала кра-
сиво, але щоб наблизити до цього ідеалу реальність, треба було ой як сиво, але щоб наблизити до цього ідеалу реальність, треба було ой як 
багато працювати. Роботи в Шумлянського був непочатий край, адже багато працювати. Роботи в Шумлянського був непочатий край, адже 

Жовква. Мал. ХІХ ст.Жовква. Мал. ХІХ ст.
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і Галичина, і Поділля були спустошені ворожими нападами, церкви і Галичина, і Поділля були спустошені ворожими нападами, церкви 
були попалені, а священики (інколи разом з парафіями) або переби-були попалені, а священики (інколи разом з парафіями) або переби-
ті, або забрані в ясир. При тому, якщо в містах становище мешканців ті, або забрані в ясир. При тому, якщо в містах становище мешканців 
було трохи ліпше, – там і люди були багатші, і від ворога оборонитись було трохи ліпше, – там і люди були багатші, і від ворога оборонитись 
було легше, – то в селах усе було досить сумно, а про розвинену ме-було легше, – то в селах усе було досить сумно, а про розвинену ме-
режу парафій можна було хіба що мріяти. Та й церковні землі були режу парафій можна було хіба що мріяти. Та й церковні землі були 

розорені або привласнені світськими володарями. розорені або привласнені світськими володарями. 
Тут Шумлянському найбільше допомогли Тут Шумлянському найбільше допомогли 

його лицарська вдача, молодість його лицарська вдача, молодість 
і рухливість. Відібрати і рухливість. Відібрати 

єпископські маєтки, єпископські маєтки, 
які привласнили світ-які привласнили світ-
ські люди, спрямувати ські люди, спрямувати 
церковні доходи на під-церковні доходи на під-
тримку монастирів та тримку монастирів та 
білого священства, за-білого священства, за-
хистити в суді та битві хистити в суді та битві 
церковні володіння від церковні володіння від 

І. Руткович. Апостоли. Ікони з церкви в с. Воля Висоцька, присвячені, І. Руткович. Апостоли. Ікони з церкви в с. Воля Висоцька, присвячені, 
як свідчить напис на одній з ікон, Я. Собеському і Й. Шумлянськомуяк свідчить напис на одній з ікон, Я. Собеському і Й. Шумлянському
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наїздів сусідніх феодалів – ці справи по-наїздів сусідніх феодалів – ці справи по-
требували неабияких сил та енергії, чого в требували неабияких сил та енергії, чого в 
нього було вдосталь.нього було вдосталь.

Однак своїм головним завданням Однак своїм головним завданням 
Шумлянський вважав усе ж таки висвя-Шумлянський вважав усе ж таки висвя-
чення нових священників. Усю корис-чення нових священників. Усю корис-
ність цього він відчув, ще коли воював зі ність цього він відчув, ще коли воював зі 
Свистельницьким за кафедру: священик Свистельницьким за кафедру: священик 
котрого ти висвятив, вірний і слухняний котрого ти висвятив, вірний і слухняний 
тобі. Це звичайний феодальний закон: тобі. Це звичайний феодальний закон: 
сеньйор дає васалові землю, а той у відпо-сеньйор дає васалові землю, а той у відпо-
відь служить йому вірою і правдою. Знов-відь служить йому вірою і правдою. Знов-
таки, ліпше мати на селі посереднього і не таки, ліпше мати на селі посереднього і не 
дуже освіченого священика ніж щонеділі дуже освіченого священика ніж щонеділі 
їхати в найближче місто або, взагалі, не їхати в найближче місто або, взагалі, не 
бувати в церкві місяцями. Отже, Шумлянський ледь не з першого дня бувати в церкві місяцями. Отже, Шумлянський ледь не з першого дня 
після висвячення жваво настановляв нових священиків і не припиняв після висвячення жваво настановляв нових священиків і не припиняв 
цього до самої смерті. Загалом, за сорок років свого служіння він ви-цього до самої смерті. Загалом, за сорок років свого служіння він ви-
святив біля трьох тисяч священиків і відкрив кількасот нових парафій святив біля трьох тисяч священиків і відкрив кількасот нових парафій 
у Галичині й Поділлі. Єпископ кілька разів встиг відвідати всі прихо-у Галичині й Поділлі. Єпископ кілька разів встиг відвідати всі прихо-
ди своєї єпархії і знав в обличчя і по імені чи не кожного священика. ди своєї єпархії і знав в обличчя і по імені чи не кожного священика. 
Письменні й темні, мудрі й прості, святі й не дуже – з кожним він зна-Письменні й темні, мудрі й прості, святі й не дуже – з кожним він зна-
ходив спільну мову, до кожного вмів знайти підхід. ходив спільну мову, до кожного вмів знайти підхід. 

Йосиф Шумлянський,Йосиф Шумлянський,
мал. XVII ст.мал. XVII ст.



Кількість і якістьКількість і якість

Прийшли люди до церкви Богу ся молити,Прийшли люди до церкви Богу ся молити,
А піп пішов до корчми горілочку пити.А піп пішов до корчми горілочку пити.
Били попа киями, били обухами,Били попа киями, били обухами,
Казали му утікати до церкви з книгами.Казали му утікати до церкви з книгами.
Вже не буду, не буду до корчми ходити.Вже не буду, не буду до корчми ходити.
Буду за вас і за себе Богу ся молити.Буду за вас і за себе Богу ся молити.

З народної пісні 17 століттяЗ народної пісні 17 століття

Звісно, це не означало, що Шумлянський гнався за кількістю, поза-Звісно, це не означало, що Шумлянський гнався за кількістю, поза-
бувши про якість. Він чудово розумів, що священик мусить стверджу-бувши про якість. Він чудово розумів, що священик мусить стверджу-
вати істини християнської віри і словом, і ділом. І мати поганесенького вати істини християнської віри і словом, і ділом. І мати поганесенького 
попа ліпше, ніж взагалі бути без нього, а мати гарного священика – попа ліпше, ніж взагалі бути без нього, а мати гарного священика – 
ще ліпше. Отож, коли єпископ мав можливість замінити недостойно-ще ліпше. Отож, коли єпископ мав можливість замінити недостойно-
го священика якимось кращим кандидатом, то робив це не вагаючись. го священика якимось кращим кандидатом, то робив це не вагаючись. 
А головною, більше того, вагомою альтернативою білому духовенству А головною, більше того, вагомою альтернативою білому духовенству 
було духовенство чорне, тобто, монахи. було духовенство чорне, тобто, монахи. 
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Відмінність монаха від звичайного парафіяльного священика по-Відмінність монаха від звичайного парафіяльного священика по-
лягала ось у чому: по-перше, він був залежний від своєї монастирської лягала ось у чому: по-перше, він був залежний від своєї монастирської 
спільноти, ігумена і братії, а значить – більш дисциплінований і ви-спільноти, ігумена і братії, а значить – більш дисциплінований і ви-
школений, ніж його “білий” співбрат, котрий бачив начальника раз у школений, ніж його “білий” співбрат, котрий бачив начальника раз у 
місяць і то не завжди; по-друге, монах не мав ані родини, ані власності, місяць і то не завжди; по-друге, монах не мав ані родини, ані власності, 
а значить, не потребував багато грошей і завжди був відкритий для слу-а значить, не потребував багато грошей і завжди був відкритий для слу-
жіння. Отже, на нього можна повісити не тільки звершення обрядів, а жіння. Отже, на нього можна повісити не тільки звершення обрядів, а 
ще й навчання дітей, адже яким би темним не був чернець, але читати ще й навчання дітей, адже яким би темним не був чернець, але читати 
й писати він умів, літургію, треби і священні книги більш-менш знав. й писати він умів, літургію, треби і священні книги більш-менш знав. 
Плюсом для церкви було, якщо при ній служило двоє чи більше мона-Плюсом для церкви було, якщо при ній служило двоє чи більше мона-
хів, – це вже маленький монастир. А при монастирі можна заснувати хів, – це вже маленький монастир. А при монастирі можна заснувати 
вже якусь школу і запрягти монахів робити ще більше корисних справ. вже якусь школу і запрягти монахів робити ще більше корисних справ. 
Звісно, монастирі зазвичай єпископській владі не підлягають, але не в Звісно, монастирі зазвичай єпископській владі не підлягають, але не в 
тому випадку, коли єпископ є їх фундатором!тому випадку, коли єпископ є їх фундатором!

І Шумлянський відкривав монастирі – знов-таки, з перших ро-І Шумлянський відкривав монастирі – знов-таки, з перших ро-
ків свого єпископського служіння. Першою обителлю, яку він засну-ків свого єпископського служіння. Першою обителлю, яку він засну-
вав, був очевидно монастир у Бесідах – крихітному селі на північ від вав, був очевидно монастир у Бесідах – крихітному селі на північ від 
Добросина, неподалік від дороги зі Львова на Раву Руську. До наших Добросина, неподалік від дороги зі Львова на Раву Руську. До наших 
днів тут зберігся рів з водою і земляний вал, котрі чотирикутником ото-днів тут зберігся рів з водою і земляний вал, котрі чотирикутником ото-

Облога турками Теребовлі. Мал. XVII ст.Облога турками Теребовлі. Мал. XVII ст.
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чують дерев'яну церковцю з невисокою чують дерев'яну церковцю з невисокою 
дзвіницею. До речі, не так уже й бага-дзвіницею. До речі, не так уже й бага-
то залишилось у нас таких сільських то залишилось у нас таких сільських 
міні-фортець, то ж сучасному туристу міні-фортець, то ж сучасному туристу 
варто відвідати Бесіди (для цього треба варто відвідати Бесіди (для цього треба 
сісти на маршрутку Львів-Любеля і до-сісти на маршрутку Львів-Любеля і до-
їхати до повороту на Бесіди або заїхати їхати до повороту на Бесіди або заїхати 
туди машиною – через Жовкву і села туди машиною – через Жовкву і села 
В’язова та Замочок). І сама церква, і В’язова та Замочок). І сама церква, і 
дзвіниця, і рештки фортеці, і роман-дзвіниця, і рештки фортеці, і роман-
тичний краєвид довкола, і повстанська тичний краєвид довкола, і повстанська 
могила біля валу – все це неймовірно могила біля валу – все це неймовірно 
вражає. А за часів Шумлянського тут вражає. А за часів Шумлянського тут 
оселились монахи Феофан Осташевич оселились монахи Феофан Осташевич 
і Філарет Служка – очевидно, вихідці і Філарет Служка – очевидно, вихідці 

з львівського монастиря св. Онуфрія. Вони збудували тут дві церкви, з львівського монастиря св. Онуфрія. Вони збудували тут дві церкви, 
келії, де жили, молилися, проповідували і навчали людей.келії, де жили, молилися, проповідували і навчали людей.

Не забув Йосиф Шумлянський і про Галич – той самий Галич, ко-Не забув Йосиф Шумлянський і про Галич – той самий Галич, ко-
трий колись так негостинно прийняв його під час війни за кафедру. трий колись так негостинно прийняв його під час війни за кафедру. 
Тепер єпископ там не мав конкурентів, і воювати з ним у мешканців ко-Тепер єпископ там не мав конкурентів, і воювати з ним у мешканців ко-

лишньої княжої столиці сенсу не було. лишньої княжої столиці сенсу не було. 
Отже, як тільки Шумлянський відчув Отже, як тільки Шумлянський відчув 
себе повноправним господарем у кри-себе повноправним господарем у кри-
лоських палатах, він майже відразу лоських палатах, він майже відразу 
поселив тут монахів і заснував монас-поселив тут монахів і заснував монас-
тир. Монахам він подарував кілька сіл, тир. Монахам він подарував кілька сіл, 
а Крилоську Успенську церкву обніс а Крилоську Успенську церкву обніс 
муром з баштами, перетворивши храм муром з баштами, перетворивши храм 
на невеличкий замок. Пізніше, коли ві-на невеличкий замок. Пізніше, коли ві-
йни припинились, єпископ прикрасив йни припинились, єпископ прикрасив 
фасад Успенської церкви бароковими фасад Успенської церкви бароковими 
пілястрами і порталами, зробивши пілястрами і порталами, зробивши 
давній храм більш ошатним, подібним давній храм більш ошатним, подібним 
не лише на середньовічний замок, а не лише на середньовічний замок, а 
й на цивілізовану церкву. Такою вона й на цивілізовану церкву. Такою вона 
стоїть і сьогодні в селі Крилос по до-стоїть і сьогодні в селі Крилос по до-

Богородиця КрилоськаБогородиця Крилоська

Богородиця ПідгорецькаБогородиця Підгорецька
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розі на Івано-Франківськ – поруч з розі на Івано-Франківськ – поруч з 
курганом сивої давнини, валами древ-курганом сивої давнини, валами древ-
нього Галича, руїнами княжого собору нього Галича, руїнами княжого собору 
і митрополичим палацом-музеєм. Не і митрополичим палацом-музеєм. Не 
так давно біля церкви відтворили час-так давно біля церкви відтворили час-
тину фортеці, зведеної Шумлянським. тину фортеці, зведеної Шумлянським. 
Також досить непогано зберігся герб Також досить непогано зберігся герб 
єпископа на одному з порталів церкви. єпископа на одному з порталів церкви. 

Під час відбудови Шумлянський від-Під час відбудови Шумлянський від-
найшов надмогильну плиту свого пред-найшов надмогильну плиту свого пред-
ка, котрий у свій час збудував цю церкву. ка, котрий у свій час збудував цю церкву. 
На білокамінній плиті було викарбова-На білокамінній плиті було викарбова-
но: “но: “Тут лежить Марко Шумлянський, Тут лежить Марко Шумлянський, 
на великих й малих Шумлянах дідичний на великих й малих Шумлянах дідичний 
пан, церкви святої кафедральної галиць-пан, церкви святої кафедральної галиць-
кої фундатор, жив літ 85, преставився кої фундатор, жив літ 85, преставився 
за короля польского Зигмунта Августа, за короля польского Зигмунта Августа, 
року Божого 1535”. року Божого 1535”. 

Мабуть, храм був вдячний єписко-Мабуть, храм був вдячний єписко-
пові за турботу і вирішив зробити йому пові за турботу і вирішив зробити йому 
такий несподіваний подарунок – знайти такий несподіваний подарунок – знайти 
згадку про предка, котрий будував його і згадку про предка, котрий будував його і 
справу котрого Шумлянський продовжив справу котрого Шумлянський продовжив 
через півтора століття! Нам невідомо, чи через півтора століття! Нам невідомо, чи 
навернулися сльози на очі єпископа, коли навернулися сльози на очі єпископа, коли 
він побачив цю плиту, але, напевно, він він побачив цю плиту, але, напевно, він 
сприйняв цей сюрприз як натяк з неба, сприйняв цей сюрприз як натяк з неба, 
що робить усе правильно!що робить усе правильно!

Цілком ймовірно, що саме завдя-Цілком ймовірно, що саме завдя-
ки старанням Шумлянського був від-ки старанням Шумлянського був від-
новлений після турецького нападу мо-новлений після турецького нападу мо-
настир у Підгірцях – точніше, біля Під-настир у Підгірцях – точніше, біля Під-
гірців, на місці давньоруського міста гірців, на місці давньоруського міста 
Пліснеськ. Звісно, він не міг не засну-Пліснеськ. Звісно, він не міг не засну-
вати монастир і при “рідному” соборі вати монастир і при “рідному” соборі 
св. Юра.св. Юра.

Богородиця ВерхратськаБогородиця Верхратська

Богородиця ТеребовлянськаБогородиця Теребовлянська
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А у 1682 році Шумлянський заснував ще один монастир – у А у 1682 році Шумлянський заснував ще один монастир – у 
Жовкві. У порівнянні зі Львовом чи Галичем Жовква була відносно Жовкві. У порівнянні зі Львовом чи Галичем Жовква була відносно 
молодою і невеличкою, але досить швидко набула всіх ознак справж-молодою і невеличкою, але досить швидко набула всіх ознак справж-
нього міста: Магдебурзьке право, простору ринкову площу, ошатну ра-нього міста: Магдебурзьке право, простору ринкову площу, ошатну ра-
тушу, потужні стіни і башти, великий замок і величні храми. Дивного тушу, потужні стіни і башти, великий замок і величні храми. Дивного 
тут нічого нема: володів містом Ян Собеський і любив його, мабуть, тут нічого нема: володів містом Ян Собеський і любив його, мабуть, 
більше за інші свої володіння – адже тут покоїлася ціла його роди-більше за інші свої володіння – адже тут покоїлася ціла його роди-
на, передусім прадід-герой багатьох війн і засновник міста Станіслав на, передусім прадід-герой багатьох війн і засновник міста Станіслав 
Жолкевський. Костел св. Лаврентія і церква Різдва Христового стояли Жолкевський. Костел св. Лаврентія і церква Різдва Христового стояли 
(і стоять сьогодні) в місті поруч, немовби дві половинки одного сер-(і стоять сьогодні) в місті поруч, немовби дві половинки одного сер-
ця, і Собеський аж ніяк не був проти того, щоб його товариш подбав ця, і Собеський аж ніяк не був проти того, щоб його товариш подбав 
про жовківську церкву. А дбати було про що, бо жовківські священики про жовківську церкву. А дбати було про що, бо жовківські священики 
в ті часи ніколи не відзначались особливим благочестям. Один такий в ті часи ніколи не відзначались особливим благочестям. Один такий 
Божий служитель був страчений за вбивство урядника, коли той бу-Божий служитель був страчений за вбивство урядника, коли той бу-
див людей під час нападу татар. А за життя Шумлянського священик див людей під час нападу татар. А за життя Шумлянського священик 
з церкви Різдва Христового після смерті дружини одружився вдруге. з церкви Різдва Христового після смерті дружини одружився вдруге. 
Звісно, жодної Божої заповіді він не порушив, але за церковними кано-Звісно, жодної Божої заповіді він не порушив, але за церковними кано-

Фундаційні грамоти ШумлянськогоФундаційні грамоти Шумлянського
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нами (котрі базуються ще на виразі св. Павла “мусить бути чоловіком нами (котрі базуються ще на виразі св. Павла “мусить бути чоловіком 
однієї дружини”) священик-удівець одружуватись удруге не мав права. однієї дружини”) священик-удівець одружуватись удруге не мав права. 
Отже, Шумлянський позбавив бідолашного ієрея сану, а церкву віддав Отже, Шумлянський позбавив бідолашного ієрея сану, а церкву віддав 
кільком ченцям. Не обійшовся єпископ і без допомоги короля: коли кільком ченцям. Не обійшовся єпископ і без допомоги короля: коли 
наприкінці XVII століття церква згоріла, Собеський поселив тут вря-наприкінці XVII століття церква згоріла, Собеський поселив тут вря-
тованого від турків молдавського митрополита, а той переніс у Жовкву тованого від турків молдавського митрополита, а той переніс у Жовкву 
мощі головного молдавського святого Іоанна Сочавського. Після цього мощі головного молдавського святого Іоанна Сочавського. Після цього 
молдавські паломники почали натовпами ходити до жовківської церк-молдавські паломники почали натовпами ходити до жовківської церк-
ви і на їхні пожертви храм досить швидко відновили. ви і на їхні пожертви храм досить швидко відновили. 

У той самий час при монастирі постала відома Жовківська іконо-У той самий час при монастирі постала відома Жовківська іконо-
писна школа, адже Собеський залюбки давав роботу при своєму замку і писна школа, адже Собеський залюбки давав роботу при своєму замку і 
художникам з Італії чи Німеччини, і українським майстрам. Та й міщани художникам з Італії чи Німеччини, і українським майстрам. Та й міщани 
тут були небідні й могли дозволити собі замовити ікони для своєї церк-тут були небідні й могли дозволити собі замовити ікони для своєї церк-
ви в кращих майстрів східної Європи. Отже, спочатку Іван Поляхович і ви в кращих майстрів східної Європи. Отже, спочатку Іван Поляхович і 
Даміан Роєвич, а потім і прославлений Іван Руткович почали писати іко-Даміан Роєвич, а потім і прославлений Іван Руткович почали писати іко-
ни для жовківської церкви Різдва Христового і навколишніх сіл, з неба-ни для жовківської церкви Різдва Христового і навколишніх сіл, з неба-
ченою майстерністю і тактом поєднуючи давньоруські іконописні кано-ченою майстерністю і тактом поєднуючи давньоруські іконописні кано-
ни з мистецькими здобутками доби Ренесансу. Зарудці, Воля-Висоцька, ни з мистецькими здобутками доби Ренесансу. Зарудці, Воля-Висоцька, 
Волиця Деревлянська, Крехів, Великі Мости, Сасів, Білий Камінь, Волиця Деревлянська, Крехів, Великі Мости, Сасів, Білий Камінь, 
Потелич, Стара Скварява – це далеко не повний перелік сіл і містечок, Потелич, Стара Скварява – це далеко не повний перелік сіл і містечок, 
де збереглись ікони жовківських майстрів, найвеличнішим серед котрих де збереглись ікони жовківських майстрів, найвеличнішим серед котрих 
був Іван Руткович. На одній з його ікон у селі Воля Висоцька на образах був Іван Руткович. На одній з його ікон у селі Воля Висоцька на образах 
апостолів Симона і Пилипа, написано: апостолів Симона і Пилипа, написано: “Смиренний Іоанн Руткович ма-“Смиренний Іоанн Руткович ма-
ляр. Ці апостоли виправлені за великого короля Іоанна Третього, пана ляр. Ці апостоли виправлені за великого короля Іоанна Третього, пана 
нашого державного, а при святительстві його милості отця Йосифа нашого державного, а при святительстві його милості отця Йосифа 
Шумлянського, єпископа Львівського і прочая”. Шумлянського, єпископа Львівського і прочая”. 

Цей напис – красномовний свідок того, яку участь приймав Йосиф Цей напис – красномовний свідок того, яку участь приймав Йосиф 
Шумлянський у житті і творчості одного з найвеличніших іконописців Шумлянський у житті і творчості одного з найвеличніших іконописців 
православного світу. Взагалі, наш єпископ мав до ікон неабияку лю-православного світу. Взагалі, наш єпископ мав до ікон неабияку лю-
бов, особливо до ікон Богородиці. Завдяки його старанням було про-бов, особливо до ікон Богородиці. Завдяки його старанням було про-
голошено чудотворними аж чотири такі ікони! По-перше, це ікона з голошено чудотворними аж чотири такі ікони! По-перше, це ікона з 
монастиря в селі Верхрата, перенесена десь у XVII столітті з Замостя. монастиря в селі Верхрата, перенесена десь у XVII столітті з Замостя. 
У ХІХ столітті ікону перенесли у Крехівський монастир, де вона збері-У ХІХ столітті ікону перенесли у Крехівський монастир, де вона збері-
гається і досі. По-друге, це Крилоська ікона: і за часів Шумлянського, гається і досі. По-друге, це Крилоська ікона: і за часів Шумлянського, 
і тепер зберігається в Успенському соборі. По-третє, це стародавня і тепер зберігається в Успенському соборі. По-третє, це стародавня 
Підгорецька ікона, і, нарешті, образ з Теребовлі. Підгорецька ікона, і, нарешті, образ з Теребовлі. 
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Остання ікона відіграла неабияку роль у турецькій війні 1672 року, Остання ікона відіграла неабияку роль у турецькій війні 1672 року, 
коли турки взяли Кам’янець і дійшли до Львова, пограбувавши полови-коли турки взяли Кам’янець і дійшли до Львова, пограбувавши полови-
ну України. На дорозі турецького війська стояло містечко Теребовля – ну України. На дорозі турецького війська стояло містечко Теребовля – 
невеличкий замок на горі з характерною широкою баштою-донжоном. невеличкий замок на горі з характерною широкою баштою-донжоном. 
Ця скромненька міська фортеця була посилена двома оборонними мо-Ця скромненька міська фортеця була посилена двома оборонними мо-
настирями – католицьким і православним. Після падіння Кам’янця, настирями – католицьким і православним. Після падіння Кам’янця, 
здавалось, ніщо не могло стримати цю орду, але Теребовля вціліла – здавалось, ніщо не могло стримати цю орду, але Теребовля вціліла – 
вціліла дивом. Турки стріляли по місту і замку – і не могли їх розбити. вціліла дивом. Турки стріляли по місту і замку – і не могли їх розбити. 
Копали підземні ходи і закладали міни, але вони підривались, не завда-Копали підземні ходи і закладали міни, але вони підривались, не завда-
ючи замку жодної шкоди, зате вбиваючи турецьких саперів й артиле-ючи замку жодної шкоди, зате вбиваючи турецьких саперів й артиле-
ристів. Турки йшли на штурм, а всі штурми були відбиті захисниками ристів. Турки йшли на штурм, а всі штурми були відбиті захисниками 
Теребовлі. Очевидці розповідали що під час облоги по стінах ходила Теребовлі. Очевидці розповідали що під час облоги по стінах ходила 
Богородиця, піднімаючи бойовий дух теребовлян, відвертаючи турець-Богородиця, піднімаючи бойовий дух теребовлян, відвертаючи турець-
кі ядра і лякаючи яничар. Це було справжнє диво, яке приписали іконі кі ядра і лякаючи яничар. Це було справжнє диво, яке приписали іконі 
Матері Божої, котра зберігалась у місцевому монастирі. Шумлянський, Матері Божої, котра зберігалась у місцевому монастирі. Шумлянський, 
досвідчений вояк, з особистого досвіду знав, що таке диво на війні, а досвідчений вояк, з особистого досвіду знав, що таке диво на війні, а 
тому захопився теребовлянською іконою. Також він знав, що диво рід-тому захопився теребовлянською іконою. Також він знав, що диво рід-

Колишній монастир в БесідахКолишній монастир в Бесідах
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ко трапляється двічі, отож про всяк випадок хотів переконатися, що ко трапляється двічі, отож про всяк випадок хотів переконатися, що 
з іконою нічого страшного не трапиться, тому, врешті-решт, переніс з іконою нічого страшного не трапиться, тому, врешті-решт, переніс 
її у свою львівську резиденцію. Спеціально для ікони він облаштував її у свою львівську резиденцію. Спеціально для ікони він облаштував 
невеличку каплицю і заповідав у жодному випадку не виносити її з невеличку каплицю і заповідав у жодному випадку не виносити її з 
собору св. Юра. Тут вона зберігається і сьогодні. Це – дивний приклад собору св. Юра. Тут вона зберігається і сьогодні. Це – дивний приклад 
поєднання древніх канонів, ренесансного гуманізму і наївного провін-поєднання древніх канонів, ренесансного гуманізму і наївного провін-
ційного реалізму. Богородиця, що дивиться на нас з ікони, має обличчя ційного реалізму. Богородиця, що дивиться на нас з ікони, має обличчя 
заможної галицької пані. Тут немає витонченої краси чи шляхетної по-заможної галицької пані. Тут немає витонченої краси чи шляхетної по-
статі, зате є добра усмішка й веселі очі, щирі й невимушені.статі, зате є добра усмішка й веселі очі, щирі й невимушені.

До речі, Теребовля прославилась ще однією турецькою облогою – До речі, Теребовля прославилась ще однією турецькою облогою – 
у 1675 році, коли залога замку вже була готова капітулювати, але дру-у 1675 році, коли залога замку вже була готова капітулювати, але дру-
жина коменданта Олена Хріновська поклялася, що вб’є себе, якщо жина коменданта Олена Хріновська поклялася, що вб’є себе, якщо 
її чоловік здасть замок і місто. Чоловік змушений був стояти проти її чоловік здасть замок і місто. Чоловік змушений був стояти проти 
турків насмерть – і Теребовля вистояла, дочекавшись приходу загонів турків насмерть – і Теребовля вистояла, дочекавшись приходу загонів 
Собеського, котрі прогнали турків.Собеського, котрі прогнали турків.

Однак Шумлянський не був би Шумлянським, якби не розумів, Однак Шумлянський не був би Шумлянським, якби не розумів, 
що красиві (навіть чудотворні) ікони й ошатні храми – це в церкві да-що красиві (навіть чудотворні) ікони й ошатні храми – це в церкві да-
леко не головне. Значно важливіше, щоб у цих храмах, окрім ікон, були леко не головне. Значно важливіше, щоб у цих храмах, окрім ікон, були 
гідні священики, здатні і проповідь виголосити, і бути прикладом до-гідні священики, здатні і проповідь виголосити, і бути прикладом до-
брої поведінки. А з цим було трохи складніше…брої поведінки. А з цим було трохи складніше…



Народне просвітництво по-галицькиНародне просвітництво по-галицьки

Йди вже, книжечко, йди моя солодка,Йди вже, книжечко, йди моя солодка,
Йди, від золота ясного ясніша.Йди, від золота ясного ясніша.

П. Русин П. Русин 

Коли Шумлянський був висвяче-Коли Шумлянський був висвяче-
ний на єпископа, руська церква вже ний на єпископа, руська церква вже 
мала у своєму арсеналі кілька шкіл мала у своєму арсеналі кілька шкіл 
і друкарень, кілька непоганих бого-і друкарень, кілька непоганих бого-
словів і полемістів, а в останні роки і словів і полемістів, а в останні роки і 
полк іконописців прибув. Учені писа-полк іконописців прибув. Учені писа-
ли красиві трактати, друкарні видава-ли красиві трактати, друкарні видава-
ли красиві книги, міські й монастир-ли красиві книги, міські й монастир-
ські храми оздоблювали красивими ські храми оздоблювали красивими 
іконами. У безкінечних суперечках з іконами. У безкінечних суперечках з 
римо-католиками православні могли римо-католиками православні могли 
їм красиво відповісти. Одним сло-їм красиво відповісти. Одним сло-
вом, стан речей у православ’ї вигля-вом, стан речей у православ’ї вигля-
дав досить красиво. Принаймні така дав досить красиво. Принаймні така 
картинка була перед очима в тих, хто картинка була перед очима в тих, хто 
оглядав міста, шляхетські маєтки і оглядав міста, шляхетські маєтки і 
монастирі. монастирі. 

Проте Русь-Україна складалась не Проте Русь-Україна складалась не 
тільки з замків, монастирів і міст. Як тільки з замків, монастирів і міст. Як 

і всюди в світі, більшість населення тут становили селяни. Міста і міс-і всюди в світі, більшість населення тут становили селяни. Міста і міс-
течка, замки і монастирі були лише, маленькою краплею в безкрайому течка, замки і монастирі були лише, маленькою краплею в безкрайому 
сільському морі. На одне місто і десяток містечок припадало тисячі й сільському морі. На одне місто і десяток містечок припадало тисячі й 
тисячі сіл, а в кожному селі жили люди, і люди ці сповідували право-тисячі сіл, а в кожному селі жили люди, і люди ці сповідували право-
славну віру. Отже, православна церква потребувала тисяч священиків, а славну віру. Отже, православна церква потребувала тисяч священиків, а 
школи в Києві чи Вільні, Львові чи Замості випускали зі своїх стін сотні школи в Києві чи Вільні, Львові чи Замості випускали зі своїх стін сотні 
міщанських і шляхетських дітей, серед котрих одиниці ставали на шлях міщанських і шляхетських дітей, серед котрих одиниці ставали на шлях 
служіння церкві. І ці одиниці інтелектуалів і десятки грамотних ієреїв у служіння церкві. І ці одиниці інтелектуалів і десятки грамотних ієреїв у 
цілій Русі-Україні не могли змінити на краще загальної ситуації в єпархії цілій Русі-Україні не могли змінити на краще загальної ситуації в єпархії 
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Шумлянського, де було майже півтори Шумлянського, де було майже півтори 
тисячі священиків, більшість з яких на-тисячі священиків, більшість з яких на-
віть євангельські історії не дуже знала. віть євангельські історії не дуже знала. 
Єпископові потрібні були не інтелекту-Єпископові потрібні були не інтелекту-
али в містах і монастирях, а грамотні али в містах і монастирях, а грамотні 
священики на парафіях, не діячі, а тру-священики на парафіях, не діячі, а тру-
дівники. І справа тут не в тому, що він дівники. І справа тут не в тому, що він 
не цінував інтелігенцію, а в тому, що не цінував інтелігенцію, а в тому, що 
інтелектуалів у нашій церкві в ті часи інтелектуалів у нашій церкві в ті часи 
і так вистачало. Не бракувало і шкіл: у і так вистачало. Не бракувало і шкіл: у 
братській школі у Львові вчили досить братській школі у Львові вчили досить 
непогано, а Києво-Могилянська акаде-непогано, а Києво-Могилянська акаде-
мія завдяки старанням Петра Могили, мія завдяки старанням Петра Могили, 
а згодом й Івана Мазепи стала повно-а згодом й Івана Мазепи стала повно-
цінним вищим навчальним закладом. цінним вищим навчальним закладом. 
Кому було далеко до Києва, той міг іти Кому було далеко до Києва, той міг іти 
до Замостя, адже тут була чудова кла-до Замостя, адже тут була чудова кла-
сична академія, в яку приймали і православних русинів. Урешті-решт, сична академія, в яку приймали і православних русинів. Урешті-решт, 
основні знання можна було отримати в будь-якому монастирі, хоча б у основні знання можна було отримати в будь-якому монастирі, хоча б у 
Гошеві, де стараннями чи самого Шумлянського, чи ще його батька по-Гошеві, де стараннями чи самого Шумлянського, чи ще його батька по-
стала невеличка школа, в якій попів стала невеличка школа, в якій попів 
могли навчити і слов’янської мови, і могли навчити і слов’янської мови, і 
польської, і латини.польської, і латини.

Отже, Йосиф Шумлянский праг-Отже, Йосиф Шумлянский праг-
нув спочатку навчити вже існуючих нув спочатку навчити вже існуючих 
священиків хоча б азам пастирської священиків хоча б азам пастирської 
науки. І мова йшла не про знання тво-науки. І мова йшла не про знання тво-
рів Златоуста чи Василія Великого. Їх рів Златоуста чи Василія Великого. Їх 
треба було вчити правильно одягатися, треба було вчити правильно одягатися, 
молитися перед відправою, не вірити молитися перед відправою, не вірити 
в прикмети і ворожіння, правильно в прикмети і ворожіння, правильно 
поводитися з паном, парафіянами, а поводитися з паном, парафіянами, а 
головне – з горілкою! Шумлянський головне – з горілкою! Шумлянський 
сам був вихідцем з глухого села і чу-сам був вихідцем з глухого села і чу-
дово розумів сільські реалії. Він знав, дово розумів сільські реалії. Він знав, 
що селяни – народ невибагливий, і що селяни – народ невибагливий, і Причастя. З требника XVII ст.Причастя. З требника XVII ст.

Сповідь. З требника XVII ст.Сповідь. З требника XVII ст.
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якщо священик буде здатний поспо-якщо священик буде здатний поспо-
відати хворого, охрестити дитину чи відати хворого, охрестити дитину чи 
провести вінчання в тверезому ста-провести вінчання в тверезому ста-
ні – люди вже будуть йому вдячні. ні – люди вже будуть йому вдячні. 
А якщо піп зможе в церкві оголосити А якщо піп зможе в церкві оголосити 
проповідь чи дати хоч якусь відповідь проповідь чи дати хоч якусь відповідь 
на питання типу “хто такий пророк на питання типу “хто такий пророк 
Ілія” – то парафія його взагалі на ру-Ілія” – то парафія його взагалі на ру-
ках носитиме. То ж від священиків він ках носитиме. То ж від священиків він 
не вимагав забагато. не вимагав забагато. 

Однак це був лише перший крок. Однак це був лише перший крок. 
Знаючи, що шкіл вже вистачає, Шум-Знаючи, що шкіл вже вистачає, Шум-
лянський намагався заохотити свя-лянський намагався заохотити свя-
щенників, щоб вони відправляли на щенників, щоб вони відправляли на 
навчання своїх дітей і щоб ті, змалку навчання своїх дітей і щоб ті, змалку 
надивившись на попівське життя й надивившись на попівське життя й 
пішовши в науку, потім, маючи і до-пішовши в науку, потім, маючи і до-

свід, і знання, могли повертатись у свої села і продовжувати батьків-свід, і знання, могли повертатись у свої села і продовжувати батьків-
ську справу. Єпископ писав батькам-священикам: ську справу. Єпископ писав батькам-священикам: “Якщо того синові “Якщо того синові 
заборониш, то йому до фортуни і щастя дорогу загородиш, і сам Богу заборониш, то йому до фортуни і щастя дорогу загородиш, і сам Богу 
даси відповідь, що боронив синові того, чим міг він Богу і церкві Його даси відповідь, що боронив синові того, чим міг він Богу і церкві Його 
святій ся прислужити!”святій ся прислужити!”

Тим же, хто таки відряджав своїх дітей на науку, єпископ обіцяв Тим же, хто таки відряджав своїх дітей на науку, єпископ обіцяв 
ласку і покровительство – а слів Йосиф Шумлянський на вітер не ки-ласку і покровительство – а слів Йосиф Шумлянський на вітер не ки-
дав ніколи.дав ніколи.

Отже, для такої вправи у дві дії наш герой насамперед регулярно по-Отже, для такої вправи у дві дії наш герой насамперед регулярно по-
дорожував по своїй єпархії, намагаючись бути в курсі житейських справ дорожував по своїй єпархії, намагаючись бути в курсі житейських справ 
кожного священика. Водночас він особисто перевіряв усіх кандидатів на кожного священика. Водночас він особисто перевіряв усіх кандидатів на 
священство і стежив за провинами. І найголовніше, він почав видавати священство і стежив за провинами. І найголовніше, він почав видавати 
своєрідні підручники для священиків, у котрих коротко, просто і зрозу-своєрідні підручники для священиків, у котрих коротко, просто і зрозу-
міло викладав усі правила та істини, які мусив знати кожен.міло викладав усі правила та істини, які мусив знати кожен.

Хрещення. З требника XVII ст.Хрещення. З требника XVII ст.



Пастирська теологія для “чайників”Пастирська теологія для “чайників”

Священик без книг – Священик без книг – 
це як фортеця без арсеналу, це як фортеця без арсеналу, 
адже книги – наша зброяадже книги – наша зброя

Св. Бернард КлервоськийСв. Бернард Клервоський

Першу свою книгу Шумлянський видав у друкарні Унівської Першу свою книгу Шумлянський видав у друкарні Унівської 
лаври. Цей монастир, що заховався між високими пагорбами біля лаври. Цей монастир, що заховався між високими пагорбами біля 
Золочева, трохи вбік від дороги зі Львова у Тернопіль, – один з най-Золочева, трохи вбік від дороги зі Львова у Тернопіль, – один з най-
давніших у нашій землі. Навіть невідомо коли і хто його заснував. На давніших у нашій землі. Навіть невідомо коли і хто його заснував. На 
Чернечій горі, де постала ця обитель, знаходили рештки давньорусь-Чернечій горі, де постала ця обитель, знаходили рештки давньорусь-
кої плінти, оборонні вали з дев’ятого століття. Можливо, ця обитель є кої плінти, оборонні вали з дев’ятого століття. Можливо, ця обитель є 
старшою за Печерську Лавру і цілком ймовірно, що вона була тут ще старшою за Печерську Лавру і цілком ймовірно, що вона була тут ще 
до хрещення князя Володимира! За часів Галицько-Волинського кня-до хрещення князя Володимира! За часів Галицько-Волинського кня-
зівства і навіть після того, як поляки загарбали Галичину, монастир зівства і навіть після того, як поляки загарбали Галичину, монастир 
отримував багато грамот і привілеїв від князів і королів, а після того, отримував багато грамот і привілеїв від князів і королів, а після того, 
як татари спалили його у XVI столітті, місцевий феодал Олександр як татари спалили його у XVI столітті, місцевий феодал Олександр 
Лагодовський на прізвисько Ванько відновив обитель після того, як Лагодовський на прізвисько Ванько відновив обитель після того, як 
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знайшов під горою цілюще джерело й одужав від хвороби. Завдяки знайшов під горою цілюще джерело й одужав від хвороби. Завдяки 
старанням Лагодовського тут постала сувора оборонна церква з тов-старанням Лагодовського тут постала сувора оборонна церква з тов-
стенними стінами, бойовою галереєю і вежею-дзвіницею – справжні-стенними стінами, бойовою галереєю і вежею-дзвіницею – справжні-
сінький замок. Потім церкву обнесли муром з баштами, а ще пізніше – сінький замок. Потім церкву обнесли муром з баштами, а ще пізніше – 
земляним валом з бастіонами. Монастир мав досить добрий арсенал, земляним валом з бастіонами. Монастир мав досить добрий арсенал, 
завдяки чому і пережив спокійно і Хмельниччину, і татарські набіги, і завдяки чому і пережив спокійно і Хмельниччину, і татарські набіги, і 
турецьку навалу. Не встояла Унівська Лавра лише перед австрійськими турецьку навалу. Не встояла Унівська Лавра лише перед австрійськими 
просвітниками і радянською владою, але це було вже пізніше.просвітниками і радянською владою, але це було вже пізніше.

А поки що у 1668 році в Уневі приймає постриг, і з часом стає на-А поки що у 1668 році в Уневі приймає постриг, і з часом стає на-
стоятелем молодий галицький шляхтич на ім’я Варлаам Шептицький. стоятелем молодий галицький шляхтич на ім’я Варлаам Шептицький. 
Саме так, він належав до того самого славетного роду, з котрого пізніше Саме так, він належав до того самого славетного роду, з котрого пізніше 
вийшли Афанасій і Лев Шептицькі, а ще пізніше – Андрей і Климентій вийшли Афанасій і Лев Шептицькі, а ще пізніше – Андрей і Климентій 
Шептицькі. До речі, останній також у свій час став ігуменом цієї оби-Шептицькі. До речі, останній також у свій час став ігуменом цієї оби-
телі. А щодо Варлаама Шептицького, то він досить швидко зійшов-телі. А щодо Варлаама Шептицького, то він досить швидко зійшов-
ся і здружився з Шумлянським. Балакучий єпископ зачарував ігумена ся і здружився з Шумлянським. Балакучий єпископ зачарував ігумена 
своїми наполеонівськими планами щодо реформ в єпархії і порятунку своїми наполеонівськими планами щодо реформ в єпархії і порятунку 
світу (тобто, Церкви), і хоча Унівська лавра була незалежна від єпис-світу (тобто, Церкви), і хоча Унівська лавра була незалежна від єпис-
копської влади і, як і львівське братство, була “державою в державі”, копської влади і, як і львівське братство, була “державою в державі”, 
але Варлаам Шептицький з великою радістю вирішив підтримати за-але Варлаам Шептицький з великою радістю вирішив підтримати за-
ходи старшого товариша по служінню. ходи старшого товариша по служінню. 

І ось у 1680 році в Уневі виходить книга Йосипа Шумлян ського І ось у 1680 році в Уневі виходить книга Йосипа Шумлян ського 
“Зерцало для споглядання і кращого розуміння Святого Письма” – ці-“Зерцало для споглядання і кращого розуміння Святого Письма” – ці-

Унівська лавраУнівська лавра
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кавий приклад популярної теології і вод-кавий приклад популярної теології і вод-
ночас посібник для священиків. У ньому ночас посібник для священиків. У ньому 
єпископ дає коротке пояснення головним єпископ дає коротке пояснення головним 
основам віри, а також навчає всечесних основам віри, а також навчає всечесних 
отців церковній дисципліні. отців церковній дисципліні. 

Цю книжку він написав не церковно-Цю книжку він написав не церковно-
слов’янською мовою, котрою писали всі слов’янською мовою, котрою писали всі 
церковні книги і правили служби, а на-церковні книги і правили служби, а на-
родною, тобто руською-українською мо-родною, тобто руською-українською мо-
вою, якою говорили неписьменні селяни. вою, якою говорили неписьменні селяни. 
Річ у тому, що в багатомовному суспіль-Річ у тому, що в багатомовному суспіль-
стві, котрим була тодішня Русь-Україна, стві, котрим була тодішня Русь-Україна, 
була мова “висока” і “низька”, мова бага-була мова “висока” і “низька”, мова бага-
тих і бідних, простих і письменних, мова тих і бідних, простих і письменних, мова 

для повсякденного життя і для високого ужитку. “Високими” мовами для повсякденного життя і для високого ужитку. “Високими” мовами 
вважали слов’янську, грецьку, латину. Останню взагалі вважали еліт-вважали слов’янську, грецьку, латину. Останню взагалі вважали еліт-
ною, володіння латиною знаменувало неабиякий культурний рівень. ною, володіння латиною знаменувало неабиякий культурний рівень. 
З початком культурного піднесення в Польщі “високою” мовою стала і З початком культурного піднесення в Польщі “високою” мовою стала і 
польська. Слов’янською і латиною писали документи, церковні служби польська. Слов’янською і латиною писали документи, церковні служби 
і гімни, грамоти і заповіти. Польською мовою і католики, і православ-і гімни, грамоти і заповіти. Польською мовою і католики, і православ-
ні вели богословські диспути, навіть писали щоденники. А народна ні вели богословські диспути, навіть писали щоденники. А народна 
мова, як вважали тоді, для літератури не надавалася. То ж крок, на ко-мова, як вважали тоді, для літератури не надавалася. То ж крок, на ко-
трий наважився Шумлянський, був досить сміливим – недарма нашого трий наважився Шумлянський, був досить сміливим – недарма нашого 
єпископа називали “відважним до авантюрності”! І він не прогадав! єпископа називали “відважним до авантюрності”! І він не прогадав! 
“Зерцало” та інші книги Шумлянського стали справжніми перлинами “Зерцало” та інші книги Шумлянського стали справжніми перлинами 
літератури того часу, унікальними пам’ятками староукраїнської мови – літератури того часу, унікальними пам’ятками староукраїнської мови – 
мови живої, повної краси та гумору, адже єпископ, як виявилося, мав мови живої, повної краси та гумору, адже єпископ, як виявилося, мав 
неабиякий літературний талант.неабиякий літературний талант.

“Зерцало” мало п’ять розділів: тлумачення Символу Віри, пояс-“Зерцало” мало п’ять розділів: тлумачення Символу Віри, пояс-
нення основних таїнств, коментарі до десяти заповідей і молитви нення основних таїнств, коментарі до десяти заповідей і молитви 
“Отче Наш”. Останній розділ називався “Пересторога всечесним от-“Отче Наш”. Останній розділ називався “Пересторога всечесним от-
цям”. З нього ми дізнаємося про церковну дисципліну, яку ввів у своїй цям”. З нього ми дізнаємося про церковну дисципліну, яку ввів у своїй 
єпархії Шумлянський. Єпископ був людиною військовою, то ж і поряд-єпархії Шумлянський. Єпископ був людиною військовою, то ж і поряд-
ки в єпархії впровадив військові. За визначену кількість священиків ки в єпархії впровадив військові. За визначену кількість священиків 
відповідав протопоп. Йому сповідались прості священики в простих відповідав протопоп. Йому сповідались прості священики в простих 
гріхах, а на регулярні помісні собори вони мусили принести довідку гріхах, а на регулярні помісні собори вони мусили принести довідку 

Церква в УневіЦерква в Уневі
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від протопопа про належно виконану спо-від протопопа про належно виконану спо-
відь. У серйозніших, небуденних гріхах відь. У серйозніших, небуденних гріхах 
слід було сповідатись у самого єпископа слід було сповідатись у самого єпископа 
чи його помічника. Так само священик чи його помічника. Так само священик 
мусив скеровувати парафіян з серйозними мусив скеровувати парафіян з серйозними 
гріхами (якими саме – вказано окремо) до гріхами (якими саме – вказано окремо) до 
вищих по чину.вищих по чину.

На соборі мали бути присутні всі На соборі мали бути присутні всі 
єпархіальні священики і кожен мусив при-єпархіальні священики і кожен мусив при-
нести всі свої церковні книги – требники, нести всі свої церковні книги – требники, 
молитовники тощо (хто що мав). Це було молитовники тощо (хто що мав). Це було 
подібно на військові огляди, на які кожен подібно на військові огляди, на які кожен 
воїн мав прийти в повному озброєнні, й у воїн мав прийти в повному озброєнні, й у 
цьому був сенс, адже книги – зброя свя-цьому був сенс, адже книги – зброя свя-
щеника. До речі, якось на такому соборі сільський священик попросив щеника. До речі, якось на такому соборі сільський священик попросив 
подарувати йому новий требник, бо старий… з’їла корова! Якщо піп подарувати йому новий требник, бо старий… з’їла корова! Якщо піп 
боявся брати такі скарби в далеку дорогу, він міг показати їх прото-боявся брати такі скарби в далеку дорогу, він міг показати їх прото-
попові, який давав йому розписку, що має все необхідне. Ще піп мав попові, який давав йому розписку, що має все необхідне. Ще піп мав 
пред’явити антимінси (покривало з мощами святих, яким покриваєть-пред’явити антимінси (покривало з мощами святих, яким покриваєть-
ся вівтар під час літургії) і метричні книги. Метричні книги – це спис-ся вівтар під час літургії) і метричні книги. Метричні книги – це спис-
ки хрещень і шлюбів, котрі священик мусив ретельно вести. Ведення ки хрещень і шлюбів, котрі священик мусив ретельно вести. Ведення 
таких книг було розповсюджене в Європі ще з часів Середньовіччя, а таких книг було розповсюджене в Європі ще з часів Середньовіччя, а 
в українських теренах їх почав запроваджувати Петро Могила, але під в українських теренах їх почав запроваджувати Петро Могила, але під 
час Хмельниччини і турецьких нападів цей звичай дещо занепав. час Хмельниччини і турецьких нападів цей звичай дещо занепав. 

Отже, Шумлянський запровадив у своїй єпархії регулярні помісні Отже, Шумлянський запровадив у своїй єпархії регулярні помісні 
собори, на котрі, немов на військові огляди і маневри, збирались міс-собори, на котрі, немов на військові огляди і маневри, збирались міс-
цеві священики для перевірки стану бойової готовності й екіпіруван-цеві священики для перевірки стану бойової готовності й екіпіруван-
ня. Такими соборами були задоволені всі: священики відчували, що ня. Такими соборами були задоволені всі: священики відчували, що 
про них пам’ятають і дбають, а єпископ добре знав, що відбувається у про них пам’ятають і дбають, а єпископ добре знав, що відбувається у 
нього в єпархії. І, мабуть, саме завдяки цим соборам, а також поїздкам нього в єпархії. І, мабуть, саме завдяки цим соборам, а також поїздкам 
по єпархії, Йосиф Шумлянський бачив життя простих священиків та по єпархії, Йосиф Шумлянський бачив життя простих священиків та 
їхні проблеми, отож він вирішив написати ще одну книгу, яка б стосу-їхні проблеми, отож він вирішив написати ще одну книгу, яка б стосу-
валася не теологічних чи адміністративних питань, а найпростіших, валася не теологічних чи адміністративних питань, а найпростіших, 
найелементарніших, котрі постійно мав вирішувати пересічний свя-найелементарніших, котрі постійно мав вирішувати пересічний свя-
щеннослужитель. щеннослужитель. 

Варлаам ШептицькийВарлаам Шептицький



Підручник сільського священикаПідручник сільського священика

Наш піп в шинок не йде і нас не пускає,Наш піп в шинок не йде і нас не пускає,
Тільки в церкві за дяком щодень галасає.Тільки в церкві за дяком щодень галасає.
Наказав празників що з півкопи будеНаказав празників що з півкопи буде
І щоб кожного свята до церкви ходили люди.І щоб кожного свята до церкви ходили люди.

І. Некрашевич, XVIIІ ст.І. Некрашевич, XVIIІ ст.

У 1687 році з-під пера єпископа виходить ще одна невеличка У 1687 році з-під пера єпископа виходить ще одна невеличка 
“книжка” під назвою “Метрика”. Точніше, чотири книжечки, які він “книжка” під назвою “Метрика”. Точніше, чотири книжечки, які він 
пізніше об’єднав. Це був ще один підручник для пресвітера, котрий пізніше об’єднав. Це був ще один підручник для пресвітера, котрий 
теоретично мусив бути на полиці в кожного попа. “Метрика” – це вже теоретично мусив бути на полиці в кожного попа. “Метрика” – це вже 
не популярна теологія, а практично абетка – поради як себе поводити не популярна теологія, а практично абетка – поради як себе поводити 
з паном і парафіянами, під час свят і в церкві, навіть як одягатись і що з паном і парафіянами, під час свят і в церкві, навіть як одягатись і що 
взувати! Мабуть, попрацювавши з сільськими парохами, Шумлянський взувати! Мабуть, попрацювавши з сільськими парохами, Шумлянський 
зрозумів, що їхні проблеми ще більші, ніж йому здавалось, і говорити з зрозумів, що їхні проблеми ще більші, ніж йому здавалось, і говорити з 
ними треба ще простіше. ними треба ще простіше. 

Уривки з цієї книги, частково адаптовані для сучасного читача, автор Уривки з цієї книги, частково адаптовані для сучасного читача, автор 
помістив у цій збірці, отже, переказувати її немає сенсу. Скажемо осно-помістив у цій збірці, отже, переказувати її немає сенсу. Скажемо осно-
вне. Книжка має чотири розділи. У першому йдеться про те, як правиль-вне. Книжка має чотири розділи. У першому йдеться про те, як правиль-

Вінчання. Мал. XVII ст.Вінчання. Мал. XVII ст.
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но провести обряд хрещення і вписати охрещених дітей у метричні кни-но провести обряд хрещення і вписати охрещених дітей у метричні кни-
ги. Друга частина присвячена тому, як здійснювати вінчання. Цікаво що ги. Друга частина присвячена тому, як здійснювати вінчання. Цікаво що 
Шумлянський радить священикам під час запису в метричні книги нази-Шумлянський радить священикам під час запису в метричні книги нази-
вати наречених чоловічої статі “шляхетний”, “славетний” чи “працьови-вати наречених чоловічої статі “шляхетний”, “славетний” чи “працьови-
тий”, а жіночої – “шляхетна”, “славетна” чи “учтива”!тий”, а жіночої – “шляхетна”, “славетна” чи “учтива”!

У третій книзі Шумлянський наводить список свят, у котрі свя-У третій книзі Шумлянський наводить список свят, у котрі свя-
щеники не можуть забороняти людям працювати. Причина для цього щеники не можуть забороняти людям працювати. Причина для цього 
проста: монахи можуть спокійно святкувати в монастирі ледь не всі проста: монахи можуть спокійно святкувати в монастирі ледь не всі 
свята – їм-бо все одно, а ось прості люди, котрим треба родину году-свята – їм-бо все одно, а ось прості люди, котрим треба родину году-
вати, “як не зароблять на хліб, не матимуть що їсти або в полі чи хаті вати, “як не зароблять на хліб, не матимуть що їсти або в полі чи хаті 
шкоду понести можуть”. Отже, не тільки про священиків піклувався шкоду понести можуть”. Отже, не тільки про священиків піклувався 
дбайливий єпископ, а ще й про парафіян!дбайливий єпископ, а ще й про парафіян!

Найцікавіша частина – четверта. Тут Йосиф Шумлянський пише, Найцікавіша частина – четверта. Тут Йосиф Шумлянський пише, 
що священство треба приймати тільки згідно зі своїм бажанням і що священство треба приймати тільки згідно зі своїм бажанням і 
після довгих молитов, роздумів та розмов з духовним наставником. після довгих молитов, роздумів та розмов з духовним наставником. 
Священик мусить знати церковно-слов’янську мову, а також польську. Священик мусить знати церковно-слов’янську мову, а також польську. 
Остання, хоча і не потрібна священикові для служіння, але необхідна, Остання, хоча і не потрібна священикові для служіння, але необхідна, 
щоб той сміло дивився в очі панам (“жеби священик з паном міг по-щоб той сміло дивився в очі панам (“жеби священик з паном міг по-
літично розмовляти і без жодних труднощів умів відповісти”).літично розмовляти і без жодних труднощів умів відповісти”).

Священика обирала громада і затверджував пан, тому, прийшовши Священика обирала громада і затверджував пан, тому, прийшовши 
до єпископа для висвячення, піп мусив принести йому рекомендацію до єпископа для висвячення, піп мусив принести йому рекомендацію 
від громади і пана – щоб все було відповідно до закону і традиції.від громади і пана – щоб все було відповідно до закону і традиції.

Священик має не лише відправляти треби, але й вести метрич-Священик має не лише відправляти треби, але й вести метрич-
ні записи і проповідувати. Автор особливо наголошує на тому, що не ні записи і проповідувати. Автор особливо наголошує на тому, що не 
можна в неділю та свята після служби відпускати людей з церкви без можна в неділю та свята після служби відпускати людей з церкви без 
відповідного повчання. А ще не можна вірити в жодні прикмети (єпис-відповідного повчання. А ще не можна вірити в жодні прикмети (єпис-
коп називає їх “забобонами і бабськими баснями”), треба гнати в три коп називає їх “забобонами і бабськими баснями”), треба гнати в три 
шиї ворожок і відвертати від них людей. Єпископ багато розповідає шиї ворожок і відвертати від них людей. Єпископ багато розповідає 
і про зовнішній вигляд священика: якими мають бути чоботи, якою і про зовнішній вигляд священика: якими мають бути чоботи, якою 
шапка, свитка, ряса. Головна вимога – охайність і пристойність в одя-шапка, свитка, ряса. Головна вимога – охайність і пристойність в одя-
зі. У “Метриці” навіть є ілюстрація: “зображення світського ієрея” в зі. У “Метриці” навіть є ілюстрація: “зображення світського ієрея” в 
красивій шапці, рясі, пристойних чоботях, з посохом і книгою. Внизу – красивій шапці, рясі, пристойних чоботях, з посохом і книгою. Внизу – 
уривок з послання до Коринтян: “Будьте подібні до мене”. уривок з послання до Коринтян: “Будьте подібні до мене”. 

Однак найголовніший обов’язок пастиря для нього – тверезість. Однак найголовніший обов’язок пастиря для нього – тверезість. 
Як дотепно глузував Іван Франко, єпископ наголошує на цій чесноті, Як дотепно глузував Іван Франко, єпископ наголошує на цій чесноті, 
бо в ті часи вона, мабуть, зустрічалася нечасто. Справді, в реєстрах бо в ті часи вона, мабуть, зустрічалася нечасто. Справді, в реєстрах 
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злочинців нерідко зустрічалися попи, які пиячили, бешкетували, кра-злочинців нерідко зустрічалися попи, які пиячили, бешкетували, кра-
ли, але особливо – пиячили. Саме тому Йосип Шумлянський так довго ли, але особливо – пиячили. Саме тому Йосип Шумлянський так довго 
засуджує пияцтво, вказуючи на всі гріхи, які воно спричиняє від нього, засуджує пияцтво, вказуючи на всі гріхи, які воно спричиняє від нього, 
а також нагадує священикам, що вони не можуть сидіти в корчмах, не а також нагадує священикам, що вони не можуть сидіти в корчмах, не 
можуть взагалі пити з мирянами і навіть на весіллях, хрестинах, шлю-можуть взагалі пити з мирянами і навіть на весіллях, хрестинах, шлю-
бах повинні пильнувати себе і відходити від столу тверезими. бах повинні пильнувати себе і відходити від столу тверезими. 

Головний висновок цього підручника єпископ сформулював так:Головний висновок цього підручника єпископ сформулював так:
“Май тільки кожний з вас тверезість, навколо себе охайність, “Май тільки кожний з вас тверезість, навколо себе охайність, 

пристойне одіяння, а в набоженстві пильність, коло сакраментів пристойне одіяння, а в набоженстві пильність, коло сакраментів 
святих вмілість, в навчанні людей горливість, в припадках людських святих вмілість, в навчанні людей горливість, в припадках людських 
чуйність і готовність; в домах корчемних не засідай, з людьми не сво-чуйність і готовність; в домах корчемних не засідай, з людьми не сво-
єї кондиції, крім потреби, не переставай, з рівними собі, при слушній єї кондиції, крім потреби, не переставай, з рівними собі, при слушній 
оказії зостаючи, розмовляй, слів праздних чи гнилих з уст не випускай, оказії зостаючи, розмовляй, слів праздних чи гнилих з уст не випускай, 
а кому честь – честь, кому же дань – дань воздавай. Тобто, Бога бій-а кому честь – честь, кому же дань – дань воздавай. Тобто, Бога бій-
ся, церкву і набоженство пильнуй, більшого тебе, яко то єпископа і ся, церкву і набоженство пильнуй, більшого тебе, яко то єпископа і 
його намісника, слухай; пана належитого як пана поважай і молися о його намісника, слухай; пана належитого як пана поважай і молися о 
нім; рівних собі братій братерськи, менших же парафіян яко чад своїх нім; рівних собі братій братерськи, менших же парафіян яко чад своїх 
духовних духовне люби, а домом своїм добре управляй – і вір мені, отче, духовних духовне люби, а домом своїм добре управляй – і вір мені, отче, 
що і від пана свого ласку і повагу, і від громади своєї вшанування, і від що і від пана свого ласку і повагу, і від громади своєї вшанування, і від 
нас, свого пастиря, любов, і від Господа милість мати будеш”.нас, свого пастиря, любов, і від Господа милість мати будеш”.

Книжка ця – чудове свідчення того, що Йосиф Шумлянський, Книжка ця – чудове свідчення того, що Йосиф Шумлянський, 
за словами Івана Франка, був першим, хто звернув увагу на пробле-за словами Івана Франка, був першим, хто звернув увагу на пробле-
ми простих священиків. І не лише тому, що він сам вийшов з села. ми простих священиків. І не лише тому, що він сам вийшов з села. 
Львівський єпископ дбав про сільське духовенство, бо іншого заступ-Львівський єпископ дбав про сільське духовенство, бо іншого заступ-

Хрещення. Малюнки з требника XVII ст.Хрещення. Малюнки з требника XVII ст.
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ника і покровителя воно не мало, тоді як про міських священиків дба-ника і покровителя воно не мало, тоді як про міських священиків дба-
ли братства, а монастирі самі могли подбати про себе. Досвідчений ли братства, а монастирі самі могли подбати про себе. Досвідчений 
вояка, до того ж офіцер середньої ланки, Шумлянський умів бачити, вояка, до того ж офіцер середньої ланки, Шумлянський умів бачити, 
де на полі битви він більш потрібний, а де його товариші по зброї самі де на полі битви він більш потрібний, а де його товариші по зброї самі 
дадуть собі раду. Більше того, він умів і навчати, і впроваджувати свої дадуть собі раду. Більше того, він умів і навчати, і впроваджувати свої 
повчання в життя! повчання в життя! 

Наступного року завдяки старанням Шумлянського був виданий Наступного року завдяки старанням Шумлянського був виданий 
Псалтир. Книга мала цікаві додатки: посібник для визначення дати Псалтир. Книга мала цікаві додатки: посібник для визначення дати 
Великодня, а також тематичний вказівник на уривків з псалмів, в яких Великодня, а також тематичний вказівник на уривків з псалмів, в яких 
ідеться про покарання за гріх, нагороду благочестивим, втішання в бі-ідеться про покарання за гріх, нагороду благочестивим, втішання в бі-
дах. Така собі шпаргалка для складання проповідей, незамінна річ для дах. Така собі шпаргалка для складання проповідей, незамінна річ для 
священика, котрий, можливо, крім цього Паслтиря інших книг узагалі священика, котрий, можливо, крім цього Паслтиря інших книг узагалі 
не мав. На жаль, турботи єпископа не всім втішали серця.не мав. На жаль, турботи єпископа не всім втішали серця.

Хрещення. З требника XVII ст.Хрещення. З требника XVII ст.



Друкарські війниДрукарські війни

Щоб дiйшло це до людей, спiлкою подбали:Щоб дiйшло це до людей, спiлкою подбали:
Що один все написав, iншi друкували.Що один все написав, iншi друкували.
Нi додать, нi вкоротить – дiло завершилось,Нi додать, нi вкоротить – дiло завершилось,
Хай своїм життям живе те, що народилось.Хай своїм життям живе те, що народилось.

Невідомий автор XVI ст.Невідомий автор XVI ст.

Древній і шляхетний, щирий і гостинний Львів завжди був містом Древній і шляхетний, щирий і гостинний Львів завжди був містом 
непростим. Його мешканці, працьовиті й грошовиті міщани, пишали-непростим. Його мешканці, працьовиті й грошовиті міщани, пишали-
ся своїми цеховими гербами не менше, ніж князі своїми предками, і ся своїми цеховими гербами не менше, ніж князі своїми предками, і 
часто-густо порівнювали себе з римськими патриціями. Щоправда, часто-густо порівнювали себе з римськими патриціями. Щоправда, 
вони були більш подібні на інше породження сонячної Італії – на ма-вони були більш подібні на інше породження сонячної Італії – на ма-
фію. Будь-яке посягання на їхні права львів’яни сприймали в штики і фію. Будь-яке посягання на їхні права львів’яни сприймали в штики і 
готові були битися з ворогом до останньої краплі крові. І плоттю від готові були битися з ворогом до останньої краплі крові. І плоттю від 
плоті, кров'ю від крові цієї гонорової породи було львівське православ-плоті, кров'ю від крові цієї гонорової породи було львівське православ-
не братство, котре тримало у своїх руках русинське церковне життя в не братство, котре тримало у своїх руках русинське церковне життя в 

Теза на честь львівської братської друкарніТеза на честь львівської братської друкарні
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місті Лева. Братчики примирилися з тим, місті Лева. Братчики примирилися з тим, 
що Йосиф Шумлянський став єпископом, що Йосиф Шумлянський став єпископом, 
вони погодились навіть жертвувати йому вони погодились навіть жертвувати йому 
щорічно чималу суму як свідчення симво-щорічно чималу суму як свідчення симво-
лічного послуху своєму духовному пасти-лічного послуху своєму духовному пасти-
рю. Шумлянський, відповідно не вникав у рю. Шумлянський, відповідно не вникав у 
братські справи, визнаючи самостійність братські справи, визнаючи самостійність 
цієї держави в державі. Проте, розпочав-цієї держави в державі. Проте, розпочав-
ши видавати книжки, львівський єпископ ши видавати книжки, львівський єпископ 
наступив братчикам на улюблену мозоль.наступив братчикам на улюблену мозоль.

Коли в середині XVI століття до Коли в середині XVI століття до 
Львова приїхав Іван Федоров, майже ніхто Львова приїхав Іван Федоров, майже ніхто 
не вірив, що мрії цього заїжджого москаля не вірив, що мрії цього заїжджого москаля 
можуть принести якусь користь. Усе таки можуть принести якусь користь. Усе таки 
Федоров, як і його попередник львівський Федоров, як і його попередник львівський 
друкар Степан Дропан, був романтиком, друкар Степан Дропан, був романтиком, 
першопрохідцем, а львівські міщани – першопрохідцем, а львівські міщани – 
прагматиками, як і всі добрі підприємці. Проте коли наприкінці 1570-х прагматиками, як і всі добрі підприємці. Проте коли наприкінці 1570-х 
років у Львів з сусіднього Рогатина переселились двоє братів, Юрій та років у Львів з сусіднього Рогатина переселились двоє братів, Юрій та 
Іван, настрої в братстві дещо змінились. Юрій Рогатинець поєднував Іван, настрої в братстві дещо змінились. Юрій Рогатинець поєднував 
у собі ревність місіонера з прагматизмом бізнесмена. Він склав статут у собі ревність місіонера з прагматизмом бізнесмена. Він склав статут 
братства (в котрому було прописане первенство братчиків стосовно братства (в котрому було прописане первенство братчиків стосовно 
священиків), вициганив у патріарха незалежність братства від вла-священиків), вициганив у патріарха незалежність братства від вла-
ди єпископа, заснував при братстві школу, а головне – викупив дру-ди єпископа, заснував при братстві школу, а головне – викупив дру-
карню Івана Федорова, котру кредитори забрали за борги покійного. карню Івана Федорова, котру кредитори забрали за борги покійного. 
Рогатинець відчув, що друком книг можна і велику користь принести, Рогатинець відчув, що друком книг можна і велику користь принести, 
і гроші заробити, а тому почав масово друкувати букварі, пісенники, і гроші заробити, а тому почав масово друкувати букварі, пісенники, 
Євангелії, Псалтирі, требники та інші церковні книги, котрі були по-Євангелії, Псалтирі, требники та інші церковні книги, котрі були по-
трібні завжди й усім від Кракова до Москви.трібні завжди й усім від Кракова до Москви.

Минуло кількадесят років після смерті Рогатинця, а братська дру-Минуло кількадесят років після смерті Рогатинця, а братська дру-
карня у Львові працювала і приносила непоганий дохід. І ось Йосиф карня у Львові працювала і приносила непоганий дохід. І ось Йосиф 
Шумлянський розпочав друк своїх книжок – спочатку в Уневі, а по-Шумлянський розпочав друк своїх книжок – спочатку в Уневі, а по-
тім – у власній друкарні при соборі св. Юра! Спочатку Псалтирі, потім тім – у власній друкарні при соборі св. Юра! Спочатку Псалтирі, потім 
нотний пісенник (“Ірмологіон”, до речі, чи не перший нотний пісенник нотний пісенник (“Ірмологіон”, до речі, чи не перший нотний пісенник 
в Україні), а тоді вже і “Метрику”! А братство, зокрема, мало не менш в Україні), а тоді вже і “Метрику”! А братство, зокрема, мало не менш 
численні привілеї, ніж польські королі. І в цих привілеях зазначалось численні привілеї, ніж польські королі. І в цих привілеях зазначалось 

Теза на честьТеза на честь
 львівського братства, XVII ст. львівського братства, XVII ст.
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виключне право братчи-виключне право братчи-
ків на видання руських ків на видання руських 
та церковно-слов’янських та церковно-слов’янських 
книг. А значить, будь-яка книг. А значить, будь-яка 
спроба створити на Львів-спроба створити на Львів-
щині чи в сусідніх землях щині чи в сусідніх землях 
руську друкарню вважала-руську друкарню вважала-
ся порушенням цих прав і ся порушенням цих прав і 
привілеїв. привілеїв. 

Виглядало так, що львів-Виглядало так, що львів-
ський архієпископ бажав ський архієпископ бажав 
роз вивати книжну справу роз вивати книжну справу 
та поширювати освіту в та поширювати освіту в 
своїй єпархії, але не мав де своїй єпархії, але не мав де 
видавати книги та цілком видавати книги та цілком 
залежав від видавничих залежав від видавничих 

уподобань братства. Звісно, посилення єпископської влади (а саме уподобань братства. Звісно, посилення єпископської влади (а саме 
так трактували братчики всі реформаторські заходи Шумлянського) так трактували братчики всі реформаторські заходи Шумлянського) 
були не в інтересах цієї “держави в державі”. Отже, щоразу, коли були не в інтересах цієї “держави в державі”. Отже, щоразу, коли 
Шумлянский намагався видати якийсь псалтир, пісенник чи посібник Шумлянский намагався видати якийсь псалтир, пісенник чи посібник 
для священиків, він мусив закладати свою друкарню. А братчики, звіс-для священиків, він мусив закладати свою друкарню. А братчики, звіс-
но, тягли його в суд. Суд кожного разу приймав рішення за принципом но, тягли його в суд. Суд кожного разу приймав рішення за принципом 
“ані нашим, ані вашим”: змушував архієпископа продавати друкарню “ані нашим, ані вашим”: змушував архієпископа продавати друкарню 
братству. Ця трагікомічна епопея тривала доти, поки після чергового братству. Ця трагікомічна епопея тривала доти, поки після чергового 
викупу друкарні братчики не погодились на компромісний варіант: викупу друкарні братчики не погодились на компромісний варіант: 
підпорядкувати свої видавничі справи архієпископу взамін на його підпорядкувати свої видавничі справи архієпископу взамін на його 
обіцянку не відкривати нових друкарень. Звісно, єпископ завжди зна-обіцянку не відкривати нових друкарень. Звісно, єпископ завжди зна-
ходив можливість донести свої книги до читачів, але навряд чи йому ходив можливість донести свої книги до читачів, але навряд чи йому 
було цікаво сваритись у судах з тими, ким мав би опікуватись як пас-було цікаво сваритись у судах з тими, ким мав би опікуватись як пас-
тир! Цей протиприродній порядок речей дратував його, мабуть, більш, тир! Цей протиприродній порядок речей дратував його, мабуть, більш, 
ніж мінарети над Кам’янцем і татари під стінами Львова. І причиною ніж мінарети над Кам’янцем і татари під стінами Львова. І причиною 
такого порядку був той безлад, який панував у православній церкві такого порядку був той безлад, який панував у православній церкві 
через корумпованість царгородських патріархів…через корумпованість царгородських патріархів…

Цар Давид. З ірмологіону Й. ШумлянськогоЦар Давид. З ірмологіону Й. Шумлянського



Оборона паствиОборона пастви

“Велебний у Христі отець Йосиф “Велебний у Христі отець Йосиф 
Шумлянський гідний увічнення у тривкій Шумлянський гідний увічнення у тривкій 
пам’яті нащадків за подвиги й заслуги, пам’яті нащадків за подвиги й заслуги, 
якими не раз відзначався (і досі прагне якими не раз відзначався (і досі прагне 
відзначитися) і значно прислужився нам відзначитися) і значно прислужився нам 
і державі нашій як у військових, так і у і державі нашій як у військових, так і у 
громадських справах і обов’язках....”.громадських справах і обов’язках....”.

Король Ян СобеськийКороль Ян Собеський

Щоправда, корумповані патріархи не були єдиною небезпекою, Щоправда, корумповані патріархи не були єдиною небезпекою, 
організованою Царгородом. Патріарха можна було задобрити грошима організованою Царгородом. Патріарха можна було задобрити грошима 
та й з братством теж можна було якось по-мирному домовитись. Однак та й з братством теж можна було якось по-мирному домовитись. Однак 
легко горіли і книжки, і ікони, і храми, коли через село чи місто про-легко горіли і книжки, і ікони, і храми, коли через село чи місто про-
ходили турки з татарами. Та й головному скарбу – людям – було не лег-ходили турки з татарами. Та й головному скарбу – людям – було не лег-
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ше, адже, як казав Данило Галицький, ше, адже, як казав Данило Галицький, 
війни без мертвих не буває. війни без мертвих не буває. 

Поки турки хазяйнували в Ук раї-Поки турки хазяйнували в Ук раї-
ні,ні, поки міста і села Львівської єпар- поки міста і села Львівської єпар-
хії майже щороку потерпали від ту-хії майже щороку потерпали від ту-
рецьких нападів, усі благі починання рецьких нападів, усі благі починання 
Шумлянського могли в будь-який Шумлянського могли в будь-який 
момент зазнати поразки. Отож як би момент зазнати поразки. Отож як би 
серйозно не сприймали турецьку за-серйозно не сприймали турецьку за-
грозу у Варшаві чи Москві, для нашо-грозу у Варшаві чи Москві, для нашо-
го єпископа це питання було не менш го єпископа це питання було не менш 
(а може, й більш) болючим. Звісно, (а може, й більш) болючим. Звісно, 
давали знати про себе ще й давні бо-давали знати про себе ще й давні бо-
йові звички: рука сумувала без шаблі, йові звички: рука сумувала без шаблі, 
плечі без кольчуги, а ціле тіло – без плечі без кольчуги, а ціле тіло – без 
бойового сідла. То ж, коли у 1676 році бойового сідла. То ж, коли у 1676 році 
турки знов вирушили на Україну і турки знов вирушили на Україну і 
Собеський, зібравши сили, пішов на Собеський, зібравши сили, пішов на 
перехват, Йосиф Шумлянський при-перехват, Йосиф Шумлянський при-
єднався до нього зі своєю корогвою єднався до нього зі своєю корогвою 
панцерних козаків. Це були чудові дні! панцерних козаків. Це були чудові дні! 
Походи, привали, вечори і ночі під від-Походи, привали, вечори і ночі під від-
критим небом разом із королем, ко-критим небом разом із королем, ко-
трий тоді начебто знов перетворився трий тоді начебто знов перетворився 
на простого ротмістра, та й єпископ, і на простого ротмістра, та й єпископ, і 
без того ще не старий, немовби помо-без того ще не старий, немовби помо-
лодів років на десять. Перефразовуючи лодів років на десять. Перефразовуючи 
Горація, Шумлянський казав: “Рro fi de Горація, Шумлянський казав: “Рro fi de 
rege et lege dulce est mori”, (“За віру, rege et lege dulce est mori”, (“За віру, 
короля і закон і вмерти солодко”), – і короля і закон і вмерти солодко”), – і 
вірив у це цілою душею. Похід за-вірив у це цілою душею. Похід за-
вершився переможною битво під вершився переможною битво під 
Журавно і був успішним: король уклав Журавно і був успішним: король уклав 
мир з турками і надовго відбив у них мир з турками і надовго відбив у них 
бажання грабувати українські землі. бажання грабувати українські землі. 
Та й через війну з Собеським турки не Та й через війну з Собеським турки не 

М. Альтомонте. Битва під М. Альтомонте. Битва під 
Парканами. XVII ст. КостелПарканами. XVII ст. Костел
св. Лаврентія в Жовквісв. Лаврентія в Жовкві

М. Альтомонте. Битва під Віднем. М. Альтомонте. Битва під Віднем. 
Картина XVII ст. з костел св. Картина XVII ст. з костел св. 

Лаврентія в ЖовквіЛаврентія в Жовкві

Битва під Парканами. Фрагмент.Битва під Парканами. Фрагмент.
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змогли допомогти своєму союзнику Дорошенкові, коли навесні 1676 змогли допомогти своєму союзнику Дорошенкові, коли навесні 1676 
року Чигирин узяли в облогу лівобережний гетьман Самойлович з ко-року Чигирин узяли в облогу лівобережний гетьман Самойлович з ко-
заками і воєвода Ромодановький з російськими полками. Дорошенко заками і воєвода Ромодановький з російськими полками. Дорошенко 
змушений був капітулювати перед військами Москви і Лівобережної змушений був капітулювати перед військами Москви і Лівобережної 
України. Бог змилостивився над ним: гетьмана зробили воєводою у України. Бог змилостивився над ним: гетьмана зробили воєводою у 
Вятці, а потім дали йому маєток на тисячу дворів у містечку Ярополче. Вятці, а потім дали йому маєток на тисячу дворів у містечку Ярополче. 
Там Дорошенко і помер у 1698 році (До речі, його далеким нащадком Там Дорошенко і помер у 1698 році (До речі, його далеким нащадком 
була Наталія Гончарова – дружина А. С. Пушкіна, і завдяки старанням була Наталія Гончарова – дружина А. С. Пушкіна, і завдяки старанням 
великого поета на могилі гетьмана було побудовано каплицю, котра великого поета на могилі гетьмана було побудовано каплицю, котра 
збереглась до наших днів).збереглась до наших днів).

Турецька могутність ослабла, і про захоплення України мова вже Турецька могутність ослабла, і про захоплення України мова вже 
не йшла. Собеський міг святкувати перемогу, і Шумлянський разом не йшла. Собеський міг святкувати перемогу, і Шумлянський разом 
з ним. Радість його затьмарювало лише те, що під час однієї з битв з ним. Радість його затьмарювало лише те, що під час однієї з битв 
турецька куля вбила його вірного помічника і зброєносця – диякона турецька куля вбила його вірного помічника і зброєносця – диякона 
Петруся. Цілилися в самого єпископа, але промахнулись. Але війни Петруся. Цілилися в самого єпископа, але промахнулись. Але війни 
без мертвих не буває. Диякон загинув у бою як справжній чоловік, та без мертвих не буває. Диякон загинув у бою як справжній чоловік, та 
ще й у справедливім бою, бою за віру і батьківщину. А якби безвісний ще й у справедливім бою, бою за віру і батьківщину. А якби безвісний 
яничар поцілив більш вдало, то не єпископ тужив би за дияконом, а яничар поцілив більш вдало, то не єпископ тужив би за дияконом, а 

М. Альтомонте. Битва під Віднем. ФрагментМ. Альтомонте. Битва під Віднем. Фрагмент
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навпаки. І Шумлянський вирішив для себе, що як зустріне свого збро-навпаки. І Шумлянський вирішив для себе, що як зустріне свого збро-
єносця на небі, то особисто йому подякує.єносця на небі, то особисто йому подякує.

Напади турків на Західну України припинились, і тільки Кам’янець Напади турків на Західну України припинились, і тільки Кам’янець 
залишався під владою іновірців. Собеський робив усе, щоб повернути залишався під владою іновірців. Собеський робив усе, щоб повернути 
колишню християнську твердиню, але поки що його зусилля були мар-колишню християнську твердиню, але поки що його зусилля були мар-
ними. А турки, відповідно, вирішили продовжити свій джихад в іншо-ними. А турки, відповідно, вирішили продовжити свій джихад в іншо-
му напрямі – в напрямі Австрії. Попереду були нові походи і єпископ му напрямі – в напрямі Австрії. Попереду були нові походи і єпископ 
не збирався сидіти осторонь, але поки що він мусив воювати на інших не збирався сидіти осторонь, але поки що він мусив воювати на інших 
фронтах, обороняючи паству не тільки мечем і не лише від турків.фронтах, обороняючи паству не тільки мечем і не лише від турків.

М. Альтомонте. Битва під Віднем. ФрагментМ. Альтомонте. Битва під Віднем. Фрагмент
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Клейнод домів Шумлянських Клейнод домів Шумлянських 
 відом всьому світу, відом всьому світу,
Більш нема чого сказати Більш нема чого сказати 
 з нашого обіту. з нашого обіту.
Лише можемо додати, Лише можемо додати, 
 щоби ти, пастире, щоби ти, пастире,
Сяяв довго на весь світ Сяяв довго на весь світ 
 і був світлом миру. і був світлом миру.

Вірш на гербі Вірш на гербі 
Йосифа ШумлянськогоЙосифа Шумлянського

Частина 3Частина 3

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÉ
ÂÈÁ²ÐÂÈÁ²Ð

ËÜÂ²ÂÑÜÊÎÃÎËÜÂ²ÂÑÜÊÎÃÎ
ÂËÀÄÈÊÈÂËÀÄÈÊÈ



Українська церква на роздоріжжіУкраїнська церква на роздоріжжі

Зжалься, Боже, України,Зжалься, Боже, України,
Що не в купі маєш сини!Що не в купі маєш сини!

І. Мазепа “Дума”І. Мазепа “Дума”

Йосиф Шумлянський не звик багато мудрувати. Не те, щоб він не Йосиф Шумлянський не звик багато мудрувати. Не те, щоб він не 
любив думати – мозок у нього працював так, що дай Бог кожному, але любив думати – мозок у нього працював так, що дай Бог кожному, але 
так трапилось, що нечасто доводилось йому розважати над вічними так трапилось, що нечасто доводилось йому розважати над вічними 
питаннями. Це коли випадав спокійний вечір, тоді можна було примос-питаннями. Це коли випадав спокійний вечір, тоді можна було примос-
титись собі з люлькою і жбаном вина біля печі і порозтікатись думкою титись собі з люлькою і жбаном вина біля печі і порозтікатись думкою 
по древу. Проте таких вечорів у житті львівського владики випадало по древу. Проте таких вечорів у житті львівського владики випадало 
небагато. Поки він був солдатом, на роздуми в нього не було часу: ось небагато. Поки він був солдатом, на роздуми в нього не було часу: ось 
ти, ось ворог, ось шабля – і прошу пана до роботи. Як він став єписко-ти, ось ворог, ось шабля – і прошу пана до роботи. Як він став єписко-
пом, ситуація не дуже змінилась – хіба що замість шаблі у нього був пом, ситуація не дуже змінилась – хіба що замість шаблі у нього був 
посох, а бити треба було у фігуральному значенні. І то не завжди. Та й посох, а бити треба було у фігуральному значенні. І то не завжди. Та й 
шаблю відкладати не вдавалося: то Львів обороняти від турків треба, шаблю відкладати не вдавалося: то Львів обороняти від турків треба, 
то разом з Собеським самому йти турків бити. Та й війну за єпископ-то разом з Собеським самому йти турків бити. Та й війну за єпископ-
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ство Шумлянський не забув – штурм крилоських палат, темна ніч у ство Шумлянський не забув – штурм крилоських палат, темна ніч у 
болоті й ефектна дефіляда по галицькій церкві. А ще треба Літургію болоті й ефектна дефіляда по галицькій церкві. А ще треба Літургію 
самому правити та інших вчити, настанови священикам писати, раху-самому правити та інших вчити, настанови священикам писати, раху-
вати прибутки і видатки й на переговори з козаками йти, як король вати прибутки і видатки й на переговори з козаками йти, як король 
відправить…відправить…

Отже, небагато часу мав львівський владика на спокійні роздуми, Отже, небагато часу мав львівський владика на спокійні роздуми, 
але все ж таки мав. У дорозі на коні, нечастими спокійними вечора-але все ж таки мав. У дорозі на коні, нечастими спокійними вечора-
ми вдома на Святоюрській горі, у військових таборах чи під час пере-ми вдома на Святоюрській горі, у військових таборах чи під час пере-
говорів він знаходив час для того, щоб дати волю своїм неспокійним говорів він знаходив час для того, щоб дати волю своїм неспокійним 
думам. думам. 

А подумати було над чим. Він став єпископом у неспокійні часи: А подумати було над чим. Він став єпископом у неспокійні часи: 
поляки з московітами ділили козацьку державу між собою, турки бу-поляки з московітами ділили козацьку державу між собою, турки бу-
дували мінарети на подільських храмах, а татарські орди бродили в дували мінарети на подільських храмах, а татарські орди бродили в 
околицях Львова. Варшава, Москва і Стамбул намагалися загнуздати околицях Львова. Варшава, Москва і Стамбул намагалися загнуздати 
Україну, а коли пани між собою стосунки з’ясовують, то чуби тріщать Україну, а коли пани між собою стосунки з’ясовують, то чуби тріщать 
у мужиків. Отже, хто б не вигравав у нескінченних війнах між коро-у мужиків. Отже, хто б не вигравав у нескінченних війнах між коро-
лем, царем і султаном – програвали завжди українці, а разом з землею лем, царем і султаном – програвали завжди українці, а разом з землею 
і людьми роздирали на шматки й Українську церкву. і людьми роздирали на шматки й Українську церкву. 

У 1596 році київський митрополит з єпископами вирішили ви-У 1596 році київський митрополит з єпископами вирішили ви-
знати верховенство папи Римського. В останній момент двоє єпис-знати верховенство папи Римського. В останній момент двоє єпис-
копів, кілька великих монастирів і братств передумали, і замість єд-копів, кілька великих монастирів і братств передумали, і замість єд-
нання спричинили розкол. Отож у русинів виявилося дві церкви: одна нання спричинили розкол. Отож у русинів виявилося дві церкви: одна 
під владою Риму (їх ще називають уніатами), а друга – під владою під владою Риму (їх ще називають уніатами), а друга – під владою 
Константинополя. Уряд Корони Польської православних не те, щоб Константинополя. Уряд Корони Польської православних не те, щоб 
любив і шанував, але й не ображав, особливо з того часу, як митропо-любив і шанував, але й не ображав, особливо з того часу, як митропо-
лит Петро Могила довів, що православна людина може гідно служити лит Петро Могила довів, що православна людина може гідно служити 
королю й Речі Посполитій. Однак після смерті митрополита козаки, королю й Речі Посполитій. Однак після смерті митрополита козаки, 
які іменували себе захисниками православ’я, підняли повстання, яке які іменували себе захисниками православ’я, підняли повстання, яке 
мало-помалу переросло у справжнісіньку війну. До війни долучилась мало-помалу переросло у справжнісіньку війну. До війни долучилась 
Москва – сильна православна держава, до того ж з великим зубом на Москва – сильна православна держава, до того ж з великим зубом на 
поляків за всі нещодавні війни. Інтереси російського царя тут були поляків за всі нещодавні війни. Інтереси російського царя тут були 
очевидними: повернути собі все, що захопила Польща за останні сто очевидними: повернути собі все, що захопила Польща за останні сто 
років, а при можливості й самій щось загарбати. Усе це вона подавала років, а при можливості й самій щось загарбати. Усе це вона подавала 
як прагнення захистити православ’я. як прагнення захистити православ’я. 

Йосиф Шумлянський був справжнім дипломатом. Він умів в очі Йосиф Шумлянський був справжнім дипломатом. Він умів в очі 
завіряти всіх у прихильності, а насправді дбати про свої інтереси. завіряти всіх у прихильності, а насправді дбати про свої інтереси. 
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Цілком щирим він був лише в одному – в тому, що цілою душею дбав Цілком щирим він був лише в одному – в тому, що цілою душею дбав 
про Руську Церкву. У це важко повірити, але в Шумлянському немовби про Руську Церкву. У це важко повірити, але в Шумлянському немовби 
поєднались дві особи. З однієї сторони, він був готовий життя віддати поєднались дві особи. З однієї сторони, він був готовий життя віддати 
за свого короля, з іншої – тримав дулю в кишені і дбав про своє. Справа за свого короля, з іншої – тримав дулю в кишені і дбав про своє. Справа 
тут не в роздвоєній особистості – просто наш герой мислив категорі-тут не в роздвоєній особистості – просто наш герой мислив категорі-
ями середньовічного права і моралі: думай спершу про свій маєток, ями середньовічного права і моралі: думай спершу про свій маєток, 
а потім вже про королівську волю. І якщо в боях, походах і під час а потім вже про королівську волю. І якщо в боях, походах і під час 
переговорів Шумлянський був виключно лицарем Його королівської переговорів Шумлянський був виключно лицарем Його королівської 
милості, то в справах єпископських він був насамперед князем церкви. милості, то в справах єпископських він був насамперед князем церкви. 
І тут уже він служив не королю, а своїй єпархії, своїм підданим, а тому І тут уже він служив не королю, а своїй єпархії, своїм підданим, а тому 
відсував на задній план примхи і бажання королів, царів та митрополи-відсував на задній план примхи і бажання королів, царів та митрополи-
тів і передусім думав про те, під якою владою церква у Західній Україні тів і передусім думав про те, під якою владою церква у Західній Україні 
почуватиметься ліпше. почуватиметься ліпше. 

Він мав чотири варіанти на вибір: перейти в унію, залишатись під Він мав чотири варіанти на вибір: перейти в унію, залишатись під 
владою Київського митрополита, підкоритись безпосередньо Москві владою Київського митрополита, підкоритись безпосередньо Москві 
або проголосити окрему галицьку митрополію під своїм проводом. або проголосити окрему галицьку митрополію під своїм проводом. 
Цілком природно, що останній варіант подобався йому більше за інші, Цілком природно, що останній варіант подобався йому більше за інші, 
але, загалом, усі варіанти мали свої переваги і недоліки. І, що було най-але, загалом, усі варіанти мали свої переваги і недоліки. І, що було най-
важливішим, ці переваги і недоліки залежали від того, як розвивати-важливішим, ці переваги і недоліки залежали від того, як розвивати-
муться події на геополітичних фронтах, чи вдасться козакам створити муться події на геополітичних фронтах, чи вдасться козакам створити 
більш-менш самостійну державу, чим завершаться війни між Москвою більш-менш самостійну державу, чим завершаться війни між Москвою 
та Річчю Посполитою, чи вдасться дати відсіч туркам. Отже, треба та Річчю Посполитою, чи вдасться дати відсіч туркам. Отже, треба 
було чекати – тим більше, що час працював на користь Шумлянського. було чекати – тим більше, що час працював на користь Шумлянського. 
Чим довше він був єпископом, тим більше в єпархії його знали і люби-Чим довше він був єпископом, тим більше в єпархії його знали і люби-
ли, тим більше йому довіряли і сільські священики, і монастирі, і брат-ли, тим більше йому довіряли і сільські священики, і монастирі, і брат-
ства. Ну, і тим більше локшини на вуха можна було навісити царям, ко-ства. Ну, і тим більше локшини на вуха можна було навісити царям, ко-
ролям, папам, нунціям, патріархам та іншим сильним світу цього, які ролям, папам, нунціям, патріархам та іншим сильним світу цього, які 
вважали, що можуть вказувати львівському єпископові, як йому жити. вважали, що можуть вказувати львівському єпископові, як йому жити. 



Дія перша. Посперечатись чи випити?Дія перша. Посперечатись чи випити?

На цей з’їзд із православного На цей з’їзд із православного 
руського боку з’їхалося багато руського боку з’їхалося багато 
єпископів, архімандритів, ігуменів єпископів, архімандритів, ігуменів 
та інших знаменитихта інших знаменитих
і вчених духовних осіб, і вчених духовних осіб, 
між якими найперший був отець між якими найперший був отець 
Йосиф Шумлянський.Йосиф Шумлянський.

З літопису Самійла ВеличкаЗ літопису Самійла Величка

Протягом усього свого єпископського служіння Шумлянський Протягом усього свого єпископського служіння Шумлянський 
діяв на два фронти: перед королем і Римом говорив про свою прихиль-діяв на два фронти: перед королем і Римом говорив про свою прихиль-
ність до унії, перед Москвою, братствами й монастирями – про свою ність до унії, перед Москвою, братствами й монастирями – про свою 
стійкість у православ’ї. У результаті, в православних володарів він ви-стійкість у православ’ї. У результаті, в православних володарів він ви-
прошував пожертви і милостиню, а католицьких вельмож змушував прошував пожертви і милостиню, а католицьких вельмож змушував 
розширювати права руських міщан і духовенства. Наприклад, у 1670 розширювати права руських міщан і духовенства. Наприклад, у 1670 
році він змусив короля Михайла Вишневецького звільнити руське ду-році він змусив короля Михайла Вишневецького звільнити руське ду-
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ховенство від численних податків, ховенство від численних податків, 
а також від юрисдикції місцевих а також від юрисдикції місцевих 
урядів, отож православні та греко-урядів, отож православні та греко-
католицькі священики підпорядко-католицькі священики підпорядко-
вувались в усіх питаннях виключно вувались в усіх питаннях виключно 
єпископам, а куничний збір, який єпископам, а куничний збір, який 
отримували місцеві пани, потік в отримували місцеві пани, потік в 
єпископську казну. Коли нахабність єпископську казну. Коли нахабність 
єпископа, який з кавалерійською єпископа, який з кавалерійською 
наполегливістю відстоював права наполегливістю відстоював права 
руського народу, дивувала королів, руського народу, дивувала королів, 
він пояснював їм, що пряником в він пояснював їм, що пряником в 
унію заманиш швидше, ніж батогом. унію заманиш швидше, ніж батогом. 
До того ж, Шумлянський завжди міг До того ж, Шумлянський завжди міг 
пояснити своє зволікання в питан-пояснити своє зволікання в питан-

нях, які стосувалися унії, своїм небажанням розділити долю Йосафата нях, які стосувалися унії, своїм небажанням розділити долю Йосафата 
Кунцевича, пригадуючи “теплий” прийом у Галичі. Коли ж у 1677 році Кунцевича, пригадуючи “теплий” прийом у Галичі. Коли ж у 1677 році 
папський нунцій задав йому резонне питання “А коли ж відбудеться папський нунцій задав йому резонне питання “А коли ж відбудеться 
ця унія?”, Шумлянський відповів, що сам може вступити у союз хоч ця унія?”, Шумлянський відповів, що сам може вступити у союз хоч 
уже, але проголосить це публічно, лише коли побачить готовність уже, але проголосить це публічно, лише коли побачить готовність 
своїх парафіян піти за ним. Нунцій відмовився від такої пропозиції, і своїх парафіян піти за ним. Нунцій відмовився від такої пропозиції, і 
Шумлянський залишився православним.Шумлянський залишився православним.

Ще одним ревнителем єднання православних з Римом був король Ще одним ревнителем єднання православних з Римом був король 
Ян Собеський. Не те, щоб він аж так хотів підкорити православну церк-Ян Собеський. Не те, щоб він аж так хотів підкорити православну церк-
ву, просто він був більше лицарем, ніж політиком, і в справах релігійних ву, просто він був більше лицарем, ніж політиком, і в справах релігійних 
слухав свого священика, який, звісно, радив йому сприяти єднанню цер-слухав свого священика, який, звісно, радив йому сприяти єднанню цер-
ков. Вінценосний романтик, який ліпше почувався в сідлі, ніж на троні, ков. Вінценосний романтик, який ліпше почувався в сідлі, ніж на троні, 
силоміць нікого нікуди не тягнув і агітував за унію лише бойового то-силоміць нікого нікуди не тягнув і агітував за унію лише бойового то-
вариша, тобто, Шумлянського. Єпископ завіряв його, що нічого проти вариша, тобто, Шумлянського. Єпископ завіряв його, що нічого проти 
Папи Римського не має і згідний говорити про можливе єднання, а щоб Папи Римського не має і згідний говорити про можливе єднання, а щоб 
перейти від балачок до конкретики, висунув умови майбутньої унії:перейти від балачок до конкретики, висунув умови майбутньої унії:

– східний обряд залишається без змін;– східний обряд залишається без змін;
– на церковні посади призначаються виключно русини;– на церковні посади призначаються виключно русини;
– руське духовенство користується тими самими привілеями, що – руське духовенство користується тими самими привілеями, що 

й латинське: рівні податки, непідвладність місцевим панам, місце у се-й латинське: рівні податки, непідвладність місцевим панам, місце у се-
наті;наті;

М-т Кіпріан ЖоховськийМ-т Кіпріан Жоховський
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– держава не втручається у церковні справи і не примушує пере-– держава не втручається у церковні справи і не примушує пере-
ходити в латинство чи унію.ходити в латинство чи унію.

Ян Собеський з умовами друга погодився і призначив комісії для Ян Собеський з умовами друга погодився і призначив комісії для 
вирішення питання про прийняття чи неприйняття вимог архієписко-вирішення питання про прийняття чи неприйняття вимог архієписко-
па. Комісії з бойовим другом короля погодились майже одностайно, але па. Комісії з бойовим другом короля погодились майже одностайно, але 
омріяне королем об’єднання церков ніяк не відбувалось. Урешті-решт, омріяне королем об’єднання церков ніяк не відбувалось. Урешті-решт, 
Собеський вирішив поставити питання ребром, й у січні 1680 року він Собеський вирішив поставити питання ребром, й у січні 1680 року він 
зібрав собор в Любліні, на якому православні й уніати мали поговори-зібрав собор в Любліні, на якому православні й уніати мали поговори-
ти про можливість об’єднання. Собор відбувся. Це був мабуть, перший ти про можливість об’єднання. Собор відбувся. Це був мабуть, перший 
за півстоліття спільний собор православних і уніатів, щоправда, трохи за півстоліття спільний собор православних і уніатів, щоправда, трохи 
дивний: 14 січня делегати з обох сторін прибули в Люблін і майже два дивний: 14 січня делегати з обох сторін прибули в Люблін і майже два 
тижні сиділи там без діла. Уніатська делегація на чолі з митрополитом тижні сиділи там без діла. Уніатська делегація на чолі з митрополитом 
Кіпріаном Жоховським постійно запрошувала православних на перего-Кіпріаном Жоховським постійно запрошувала православних на перего-
вори, але Шумлянський, голова православної делегації, відмовчувався вори, але Шумлянський, голова православної делегації, відмовчувався 

Документи Люблінського соборуДокументи Люблінського собору
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і на переговори не йшов. Така поведінка виглядала дивно, проте, не-і на переговори не йшов. Така поведінка виглядала дивно, проте, не-
зрозумілі дії Шумлянського виявились досить логічними. Не приїхати зрозумілі дії Шумлянського виявились досить логічними. Не приїхати 
в Люблін було неввічливим ставленням до короля, а піти на релігійний в Люблін було неввічливим ставленням до короля, а піти на релігійний 
диспут означало спровокувати чергову суперечку. Отже, він тягнув час диспут означало спровокувати чергову суперечку. Отже, він тягнув час 
аж до 25 січня, коли відповів королю, що без згоди константинополь-аж до 25 січня, коли відповів королю, що без згоди константинополь-
ського патріарха жодні переговори вести не може. Це була вигадка на ського патріарха жодні переговори вести не може. Це була вигадка на 
зразок школярського “а ми таке не вивчали”, але король усе зрозумів: зразок школярського “а ми таке не вивчали”, але король усе зрозумів: 
делегати не були готові до діалогу, а сваритись Шумлянський ні з ким делегати не були готові до діалогу, а сваритись Шумлянський ні з ким 
не хотів. Уніати відповіли хитрістю на хитрість, і 26 січня запросили не хотів. Уніати відповіли хитрістю на хитрість, і 26 січня запросили 
православних на спільну службу в місцевому храмі. Не піти було не-православних на спільну службу в місцевому храмі. Не піти було не-
ввічливо, і, коли нарешті в храмі зібралось два “табори”, по відправі ввічливо, і, коли нарешті в храмі зібралось два “табори”, по відправі 
уніати запросили православних у ратушу на диспут – мабуть, виріши-уніати запросили православних у ратушу на диспут – мабуть, виріши-
ли взяти опонентів на “слабо”. Утім Шумлянський встав і відповів, що ли взяти опонентів на “слабо”. Утім Шумлянський встав і відповів, що 
король у приватному листі наказав православним на диспут не ходити. король у приватному листі наказав православним на диспут не ходити. 
Натомість він запропонував поїхати всім кагалом до уніатського ми-Натомість він запропонував поїхати всім кагалом до уніатського ми-
трополита на бенкет, тобто, замість суперечок напитись і побрататись. трополита на бенкет, тобто, замість суперечок напитись і побрататись. 
Так і зробили: а через три дні, коли усі протверезіли і Жоховський за-Так і зробили: а через три дні, коли усі протверезіли і Жоховський за-
питав: “Побратались, а що далі?”, Шумлянський відповів, що без ін-питав: “Побратались, а що далі?”, Шумлянський відповів, що без ін-
струкції від короля жодні рішення приймати не може. А королю разом струкції від короля жодні рішення приймати не може. А королю разом 
з своїми делегатами написав ось такі висновки:з своїми делегатами написав ось такі висновки:

“1. Дякувати королеві за заступниче дбання про збереження і по-“1. Дякувати королеві за заступниче дбання про збереження і по-
твердження прав та свобод народові руському грецької релігії, що від-твердження прав та свобод народові руському грецької релігії, що від-
давна їм служать.давна їм служать.

2. Суплікувати до короля, щоб він зволив народ руський заховати 2. Суплікувати до короля, щоб він зволив народ руський заховати 
при тих-таки правах, привілеях, свободах і звичаях релігії, щоб вони, при тих-таки правах, привілеях, свободах і звичаях релігії, щоб вони, 
як і здавна, лишалися.як і здавна, лишалися.

3. Суплікувати також до короля, щоб через посередництво коро-3. Суплікувати також до короля, щоб через посередництво коро-
лівського писання отці уніати жили з ними, православними, в найбіль-лівського писання отці уніати жили з ними, православними, в найбіль-
шій згоді” шій згоді” (цитуємо за літописом Самійла Величка).(цитуємо за літописом Самійла Величка).

Отже, як і за часів Петра Могили, “примирювальний” собор закін-Отже, як і за часів Петра Могили, “примирювальний” собор закін-
чився нічим. Проте Шумлянський все одно міг святкувати невелику, чився нічим. Проте Шумлянський все одно міг святкувати невелику, 
але все ж таки перемогу. По-перше, це був перший собор, на якому але все ж таки перемогу. По-перше, це був перший собор, на якому 
уніати з православними зустрілись, поговорили і ніхто нікого не про-уніати з православними зустрілись, поговорили і ніхто нікого не про-
клинав. Це вже було неабияке досягнення. По-друге, зустріч з митро-клинав. Це вже було неабияке досягнення. По-друге, зустріч з митро-
политом Кіпріаном Жоховським стала початком тривалого листування. политом Кіпріаном Жоховським стала початком тривалого листування. 
А значить, діалог розпочався! А по-третє, випивши з уніатами не одну А значить, діалог розпочався! А по-третє, випивши з уніатами не одну 
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чарку горілки і вислухавши від них не один комплімент, православні чарку горілки і вислухавши від них не один комплімент, православні 
делегати мали нагоду переконатися, що в уніатів немає ані рогів, ані делегати мали нагоду переконатися, що в уніатів немає ані рогів, ані 
хвостів, і не такі вже вони і страшні, як їх малюють. хвостів, і не такі вже вони і страшні, як їх малюють. 

Через рік з гаком, 26 березня 1681 року, Шумлянський, а разом Через рік з гаком, 26 березня 1681 року, Шумлянський, а разом 
з ним Варлаам Шептицький і перемишльський єпископ Іннокентій з ним Варлаам Шептицький і перемишльський єпископ Іннокентій 
Винницький у королівському замку у Варшаві таємно склали като-Винницький у королівському замку у Варшаві таємно склали като-
лицьке сповідання віри і пообіцяли привести свої єпархії до єдності з лицьке сповідання віри і пообіцяли привести свої єпархії до єдності з 
Римом. Проте все це обмежилось декларуванням: переходити від слів Римом. Проте все це обмежилось декларуванням: переходити від слів 
до справ Шумлянський не поспішав.до справ Шумлянський не поспішав.



Антракт.Антракт.
Між турками, козаками і МосквоюМіж турками, козаками і Москвою

Чи не краще в Києві мати свою Чи не краще в Києві мати свою 
голову? Старша бо свята Софія голову? Старша бо свята Софія 
на багато сот років, ніж соборна на багато сот років, ніж соборна 
церква у Москві!церква у Москві!

Заклик Шумлянського до козаківЗаклик Шумлянського до козаків

Як би там не було, після Люблінського собору 1680 року, коротких Як би там не було, після Люблінського собору 1680 року, коротких 
задушевних розмов з уніатським митрополитом і таємним оголошен-задушевних розмов з уніатським митрополитом і таємним оголошен-
ням намірів унійні переговори знову припинилися. Це було цілком ло-ням намірів унійні переговори знову припинилися. Це було цілком ло-
гічно. З одного боку, Шумлянський був задоволений своїм теперішнім гічно. З одного боку, Шумлянський був задоволений своїм теперішнім 
становищем і не хотів розгойдувати човен: все ж таки замулити очі становищем і не хотів розгойдувати човен: все ж таки замулити очі 
папському нунцієві було легше, ніж воювати зі своїми вівцями. А з ін-папському нунцієві було легше, ніж воювати зі своїми вівцями. А з ін-
шого боку – і йому, і Собеському, і всім іншим учасникам цієї інтриги і шого боку – і йому, і Собеському, і всім іншим учасникам цієї інтриги і 
без того було чим зайнятись. Спочатку Шумлянський був зайнятий на-без того було чим зайнятись. Спочатку Шумлянський був зайнятий на-
веденням ладу в єпархії, об’їжджав парафії, писав “Зерцало”, відкри-веденням ладу в єпархії, об’їжджав парафії, писав “Зерцало”, відкри-
вав нові монастирі. Потім, у 1682 році, він вів переговори з козаками. вав нові монастирі. Потім, у 1682 році, він вів переговори з козаками. 
Єпископ посилав послів і на Запоріжжя, і на Правобережну Україну Єпископ посилав послів і на Запоріжжя, і на Правобережну Україну 
(яка ще перебувала під турками), і на Лівобережну, закликав до ство-(яка ще перебувала під турками), і на Лівобережну, закликав до ство-
рення самостійної київської православної ієрархії, до незалежності від рення самостійної київської православної ієрархії, до незалежності від 
Москви. Москви. 
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А потім була нова війна з турками: великий візир Кара Мустафа А потім була нова війна з турками: великий візир Кара Мустафа 
взяв в облогу Відень, а султан плекав мрії про цілковите підкорення взяв в облогу Відень, а султан плекав мрії про цілковите підкорення 
Європи. Безпосередньо Речі Посполитій чи Україні ця кампанія не за-Європи. Безпосередньо Речі Посполитій чи Україні ця кампанія не за-
грожувала, проте Собеський давно обіцяв австрійському імператорові грожувала, проте Собеський давно обіцяв австрійському імператорові 
прийти на допомогу при потребі і порушувати своє слово король не прийти на допомогу при потребі і порушувати своє слово король не 
збирався, добре розуміючи, що якщо не допоможе сусідові, то турки збирався, добре розуміючи, що якщо не допоможе сусідові, то турки 
завітають і до нього. До того ж, для нього це був гідний привід до-завітають і до нього. До того ж, для нього це був гідний привід до-
вести покійному прадідові, що правнук не зганьбив його слави. Отже, вести покійному прадідові, що правнук не зганьбив його слави. Отже, 
король зібрав сили і вирушив на Відень, в його війську була корогва король зібрав сили і вирушив на Відень, в його війську була корогва 
панцерних козаків, на чолі якої стояв Шумлянський. 12 вересня 1683 панцерних козаків, на чолі якої стояв Шумлянський. 12 вересня 1683 
року, коли об’єднане українсько-польсько-австрійське військо врятува-року, коли об’єднане українсько-польсько-австрійське військо врятува-
ло Європу від нового джихаду, Шумлянський з шаблею наголо скакав ло Європу від нового джихаду, Шумлянський з шаблею наголо скакав 
на турецькі окопи і був поранений. На щастя, рана не була важкою, на турецькі окопи і був поранений. На щастя, рана не була важкою, 
і Шумлянський, не встигши відпочити, відразу полетів посланцем у і Шумлянський, не встигши відпочити, відразу полетів посланцем у 
Велику Україну закликати козаків, щоб приєднувалися до Собеського Велику Україну закликати козаків, щоб приєднувалися до Собеського 
і разом йшли бити турків. Саме з цією метою єпископ і написав свою і разом йшли бити турків. Саме з цією метою єпископ і написав свою 
думу про Віденську битву:думу про Віденську битву:

Йдіть із Низу, запорожці,Йдіть із Низу, запорожці,
До короля, його Мосці,До короля, його Мосці,
Йдіть із нами, задніпряни,Йдіть із нами, задніпряни,
Утішати християни.Утішати християни.
Візьмемося всі за руки,Візьмемося всі за руки,
Босьмо вміли піти в муки.Босьмо вміли піти в муки.
Запорожці, станьте з нами,Запорожці, станьте з нами,
А чей, буде Бог за нами!А чей, буде Бог за нами!

Крім закликів до козацтва, Шумлянський активно вів переговори Крім закликів до козацтва, Шумлянський активно вів переговори 
з Росією про спільну боротьбу проти турків. Урешті-решт, у 1684 році з Росією про спільну боротьбу проти турків. Урешті-решт, у 1684 році 
Московська держава і Річ Посполита підписали Вічний мир, який по-Московська держава і Річ Посполита підписали Вічний мир, який по-
ставив жирну крапку в усіх суперечках між цими двома державами. ставив жирну крапку в усіх суперечках між цими двома державами. 
Йосиф Шумлянський зіграв не останню роль в укладанні цього миру. Йосиф Шумлянський зіграв не останню роль в укладанні цього миру. 
Згідно з ним Правобережна Україна залишалась під владою польсько-Згідно з ним Правобережна Україна залишалась під владою польсько-
го короля, а Лівобережна (з Києвом у своєму складі) – під владою мос-го короля, а Лівобережна (з Києвом у своєму складі) – під владою мос-
ковського царя. До того ж, Росія проголошувала себе гарантом непо-ковського царя. До того ж, Росія проголошувала себе гарантом непо-
рушності прав православного населення на теренах Речі Посполитої і рушності прав православного населення на теренах Речі Посполитої і 
залишала за собою право підтримувати й захищати його. Цей останній залишала за собою право підтримувати й захищати його. Цей останній 
пункт у текст “Вічного миру” вписав особисто Шумлянський, бо тепер пункт у текст “Вічного миру” вписав особисто Шумлянський, бо тепер 
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йому легше було переконувати сенаторів і можновладців не порушува-йому легше було переконувати сенаторів і можновладців не порушува-
ти прав грецької релігії, а православне духовенство і міщани ще біль-ти прав грецької релігії, а православне духовенство і міщани ще біль-
ше полюбили і вшановували свого захисника-єпископа. ше полюбили і вшановували свого захисника-єпископа. 

Проте захищаючи українців на чужих теренах, Москва аж ніяк Проте захищаючи українців на чужих теренах, Москва аж ніяк 
не шанувала їх у своїх володіннях. За часів панування гетьмана не шанувала їх у своїх володіннях. За часів панування гетьмана 
Самойловича Лівобережна Україна остаточно перетворилася на росій-Самойловича Лівобережна Україна остаточно перетворилася на росій-
ську маріонетку без жодних прав. Отже, про самостійну козацьку дер-ську маріонетку без жодних прав. Отже, про самостійну козацьку дер-
жаву мова вже не йшла. А у 1686 році Московський патріарх взагалі жаву мова вже не йшла. А у 1686 році Московський патріарх взагалі 
підкупив константинопольського і підкорив українську церкву собі. І підкупив константинопольського і підкорив українську церкву собі. І 
якщо опіка Константинополя була чисто символічною, навіть примар-якщо опіка Константинополя була чисто символічною, навіть примар-
ною, то в Москві все було справжнє – і опіка, і контроль. Про вибори ною, то в Москві все було справжнє – і опіка, і контроль. Про вибори 
митрополита довелося забути, бо голову українських православних митрополита довелося забути, бо голову українських православних 
призначала Москва і жодні протести тут не приймали. А ще, як у Києві призначала Москва і жодні протести тут не приймали. А ще, як у Києві 
досить швидко переконались, московська церква була більш далека і досить швидко переконались, московська церква була більш далека і 
чужа для київської, ніж вороги-уніати. Звісно, київських священиків чужа для київської, ніж вороги-уніати. Звісно, київських священиків 
залюбки запрошували до Москви вчити боярських дітей, але водночас залюбки запрошували до Москви вчити боярських дітей, але водночас 
їх постійно звинувачували в “латинстві” і клеймили як єретиків. То їх постійно звинувачували в “латинстві” і клеймили як єретиків. То 
ж борці за православ’я самі себе загнали в ще гіршу неволю. І лише ж борці за православ’я самі себе загнали в ще гіршу неволю. І лише 
хитрий Шумлянський, як завжди, опинився осторонь. Львів був далеко хитрий Шумлянський, як завжди, опинився осторонь. Львів був далеко 
від російських кордонів, росіяни сюди не дуже й лізли, а дружити з від російських кордонів, росіяни сюди не дуже й лізли, а дружити з 
ними на відстані було легко і вигідно: єпископ міг поставити на об-ними на відстані було легко і вигідно: єпископ міг поставити на об-
кладинці “Метрики” свій герб поруч з гербом київських митрополитів, кладинці “Метрики” свій герб поруч з гербом київських митрополитів, 
у самій книзі заохотити попів віддавати синів до шкіл, відновлених у самій книзі заохотити попів віддавати синів до шкіл, відновлених 
стараннями “благочестивих царей і великих князей Російських” і пре-стараннями “благочестивих царей і великих князей Російських” і пре-
спокійно почувати себе в добрих стосунках і з королем, і з царем, бо спокійно почувати себе в добрих стосунках і з королем, і з царем, бо 
розумне телятко двох маток ссе. розумне телятко двох маток ссе. 

Однак коли у 1688 році молодий цар Петро Перший бере в свої Однак коли у 1688 році молодий цар Петро Перший бере в свої 
руки всю повноту влади в Московії, Шумлянський починає хвилюва-руки всю повноту влади в Московії, Шумлянський починає хвилюва-
тися. Петро був рішучим та енергійним, і не менш рішучим та енергій-тися. Петро був рішучим та енергійним, і не менш рішучим та енергій-
ним був московський патріарх Іоакім, який тоді мав чималий вплив на ним був московський патріарх Іоакім, який тоді мав чималий вплив на 
царя. І патріарх цей вважав головним вселенським злом католицтво, а царя. І патріарх цей вважав головним вселенським злом католицтво, а 
разом з ним – українські церковні книги, що несуть у собі вплив “ла-разом з ним – українські церковні книги, що несуть у собі вплив “ла-
тинської зарази”. У 1690 році собор російської православної Церкви тинської зарази”. У 1690 році собор російської православної Церкви 
засудив так звані “кіевскія новыя книги”, наклавши на них “проклят-засудив так звані “кіевскія новыя книги”, наклавши на них “проклят-
ство и анафему, не точію сугубо и трегубо, но и многогубо”. Так під-ство и анафему, не точію сугубо и трегубо, но и многогубо”. Так під-
пали під анафему твори Петра Могили, Симеона Полоцького, Кирила пали під анафему твори Петра Могили, Симеона Полоцького, Кирила 
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Ставровецького, Лазаря Барановича та інших українських та білорусь-Ставровецького, Лазаря Барановича та інших українських та білорусь-
ких письменників того часу – тобто всіх, ким Україна пишалась і від ких письменників того часу – тобто всіх, ким Україна пишалась і від 
кого живилась наша тодішня наука та шкільництво. кого живилась наша тодішня наука та шкільництво. 

Шумлянський і Собеський намагалися вплинути на ситуацію: Шумлянський і Собеський намагалися вплинути на ситуацію: 
вели переговори з запорожцями, козацькою старшиною Лівобережжя, вели переговори з запорожцями, козацькою старшиною Лівобережжя, 
але кардинальних змін усе це не спричинило. Старий світ розсипав-але кардинальних змін усе це не спричинило. Старий світ розсипав-
ся на очах, а нові віяння вже стукали в брами владичого палацу на ся на очах, а нові віяння вже стукали в брами владичого палацу на 
Святоюрській горі. Раніше вибір між унією і православ’ям був вибо-Святоюрській горі. Раніше вибір між унією і православ’ям був вибо-
ром між Папою Римським (від якого ще невідомо чого чекати) і па-ром між Папою Римським (від якого ще невідомо чого чекати) і па-
тріархом Константинопольським – безхребетним, продажним, але тріархом Константинопольським – безхребетним, продажним, але 
далеким і не сповненим бажання вникати в чужі справи, тобто, між далеким і не сповненим бажання вникати в чужі справи, тобто, між 
невідомо чим і звичною волею. До того ж козаки, як завжди, горою невідомо чим і звичною волею. До того ж козаки, як завжди, горою 
стояли за православ’я, прагнули створення руської держави, яка авто-стояли за православ’я, прагнули створення руської держави, яка авто-
матично стала б гарантією прав східної церкви. А ось тепер вибирати матично стала б гарантією прав східної церкви. А ось тепер вибирати 
доводилось між двома невідомими, але один обіцяв і автономію, і збе-доводилось між двома невідомими, але один обіцяв і автономію, і збе-
реження прав і традицій, а від другого чекати не доводилось нічого, реження прав і традицій, а від другого чекати не доводилось нічого, 
крім неволі. Звісно, поки він, Йосиф Шумлянський, живий, ніхто не крім неволі. Звісно, поки він, Йосиф Шумлянський, живий, ніхто не 
стане керувати в його хаті, та й Ян Собеський нікому не дозволить стане керувати в його хаті, та й Ян Собеський нікому не дозволить 
ображати вірного друга. Проте обидва вони не вічні. А московський ображати вірного друга. Проте обидва вони не вічні. А московський 
цар Петро Перший молодий і енергійний, та й держава його міцнішає цар Петро Перший молодий і енергійний, та й держава його міцнішає 
з кожним днем. Отже, потрібно зважати на те, що східний сусід рано з кожним днем. Отже, потрібно зважати на те, що східний сусід рано 
чи пізно почне вимагати покірності і від Львова. Феодальне волелюб-чи пізно почне вимагати покірності і від Львова. Феодальне волелюб-
ство ніколи не вмирало в серці нашого єпископа, і він цілком не хотів, ство ніколи не вмирало в серці нашого єпископа, і він цілком не хотів, 
щоб ставленик Москви керував у Львові. Отже, про безпеку і добробут щоб ставленик Москви керував у Львові. Отже, про безпеку і добробут 
Церкви слід подбати заздалегідь, щоб його наступникам не довелось за Церкви слід подбати заздалегідь, щоб його наступникам не довелось за 
ним розгрібати сміття. ним розгрібати сміття. 



Перший дзвінок. Непростий вибірПерший дзвінок. Непростий вибір

Один грецький філософ про теє повів,Один грецький філософ про теє повів,
Щоб ти мужніх гетьманів таки розумів,Щоб ти мужніх гетьманів таки розумів,
Мовив: ліпше гетьманить хай лев оленями,Мовив: ліпше гетьманить хай лев оленями,
Аніж олень керманить почав би над львами.Аніж олень керманить почав би над львами.
Гетьман-дурень загине і військо погубить,Гетьман-дурень загине і військо погубить,
Кожен з вас те признає, що автор не глупить.Кожен з вас те признає, що автор не глупить.

К. Сакович. К. Сакович. 
На жалісний погреб Петра СагайдачногоНа жалісний погреб Петра Сагайдачного

Отже, швидше за все, саме після 1690 року Йосиф Шум лянський, Отже, швидше за все, саме після 1690 року Йосиф Шум лянський, 
який не зводив очей з політичної арени Європи, став остаточно схи-який не зводив очей з політичної арени Європи, став остаточно схи-
лятись до тієї думки, що під Папою Римським народу і церкві Русі-лятись до тієї думки, що під Папою Римським народу і церкві Русі-
України буде і ліпше, і легше, ніж в обіймах Москви. Проте він не України буде і ліпше, і легше, ніж в обіймах Москви. Проте він не 
був упевнений, чи всі його парафіяни мислять так само, адже селя-був упевнений, чи всі його парафіяни мислять так само, адже селя-
ни чи монахи-самітники в горах навряд чи так само тримали руку на ни чи монахи-самітники в горах навряд чи так само тримали руку на 
пульсі східноєвропейських подій. У свій час Іпатій Потій, єпископ пульсі східноєвропейських подій. У свій час Іпатій Потій, єпископ 
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Брестський і Володимирський, людина щира і мудра, трохи поспішив Брестський і Володимирський, людина щира і мудра, трохи поспішив 
з проголошенням унії і замість єднання посіяв новий розкол. Помилки з проголошенням унії і замість єднання посіяв новий розкол. Помилки 
свого великого попередника Шумлянський повторювати не збирався і свого великого попередника Шумлянський повторювати не збирався і 
тому діяв повільно й обережно. Він побачив, як у 1691 році приєднався тому діяв повільно й обережно. Він побачив, як у 1691 році приєднався 
до унії перемишльський владика Іннокентій Винницький, котрий ра-до унії перемишльський владика Іннокентій Винницький, котрий ра-
зом з ним підписував у Варшаві католицький “Символ віри”, обіцяючи зом з ним підписував у Варшаві католицький “Символ віри”, обіцяючи 
привести єпархію до єдності з Римом. Винницький був однодумцем і привести єпархію до єдності з Римом. Винницький був однодумцем і 
багато в чому послідовником Шумлянського, отож він очевидно діяв багато в чому послідовником Шумлянського, отож він очевидно діяв 
зі згоди і за порадами львівського владики. Річ у тому, що його єпар-зі згоди і за порадами львівського владики. Річ у тому, що його єпар-
хія була значно меншою, ніж у Шумлянського, і не мала таких силь-хія була значно меншою, ніж у Шумлянського, і не мала таких силь-
них опозиціонерів, як львівське братство чи автономні монастирі. Та них опозиціонерів, як львівське братство чи автономні монастирі. Та 
й кафедру Винницький отримав не шаблею. Отже, йому простіше було й кафедру Винницький отримав не шаблею. Отже, йому простіше було 
зробити цей крок, а Шумлянський спостерігав за тим, як відреагують зробити цей крок, а Шумлянський спостерігав за тим, як відреагують 
на це вівці перемишльського пастиря. Ті відреагували спокійно, жод-на це вівці перемишльського пастиря. Ті відреагували спокійно, жод-
них заворушень чи акцій спротиву не було, і Перемишль долучився до них заворушень чи акцій спротиву не було, і Перемишль долучився до 
Риму. Отже, прийшов час зробити цей крок і Львову. Риму. Отже, прийшов час зробити цей крок і Львову. 

Про цей крок Йосиф Шумлянський розважав довго. Він розумів, Про цей крок Йосиф Шумлянський розважав довго. Він розумів, 
що після цього увійде в історію як той, хто перевів Львівщину на унію, що після цього увійде в історію як той, хто перевів Львівщину на унію, 
і багато хто заклеймить його за це як зрадника батьківської віри. Однак і багато хто заклеймить його за це як зрадника батьківської віри. Однак 
що таке віра? Чи доходять до неба стіни, які люди збудували між різни-що таке віра? Чи доходять до неба стіни, які люди збудували між різни-
ми конфесіями? Його найкращим другом був король-католик, а право-ми конфесіями? Його найкращим другом був король-католик, а право-
славні брати по вірі ледь не позбавили його життя. У боях і походах він славні брати по вірі ледь не позбавили його життя. У боях і походах він 
звик до того, що не важливо, чи католик, чи православний скаче в бій звик до того, що не важливо, чи католик, чи православний скаче в бій 
пліч-о-пліч з тобою, головне, щоб він був надійним товаришем і до-пліч-о-пліч з тобою, головне, щоб він був надійним товаришем і до-
брим рубакою. Отже, Шумлянський не мав жодних упереджень проти брим рубакою. Отже, Шумлянський не мав жодних упереджень проти 
Папи Римського чи католицької церкви. А ось до православ’я… А вза-Папи Римського чи католицької церкви. А ось до православ’я… А вза-
галі, що робить православного православним, а католика католиком? галі, що робить православного православним, а католика католиком? 
Підпорядкування “правильному” патріарху? А що робити, якщо цей Підпорядкування “правильному” патріарху? А що робити, якщо цей 
патріарх створює більше проблем, ніж приносить користі?патріарх створює більше проблем, ніж приносить користі?

Йосиф Шумлянський був, по-перше, феодалом, а по-друге, лица-Йосиф Шумлянський був, по-перше, феодалом, а по-друге, лица-
рем, який здобував освіту на полі битви, тож мислив він переважно і як рем, який здобував освіту на полі битви, тож мислив він переважно і як 
феодал, і як військовий. Церква для нього була водночас вотчиною, на-феодал, і як військовий. Церква для нього була водночас вотчиною, на-
ділом землі, про який він мав дбати. А як відомо, феодалу все одно, хто ділом землі, про який він мав дбати. А як відомо, феодалу все одно, хто 
в нього король за національністю – аби шанував його, феодала, права в нього король за національністю – аби шанував його, феодала, права 
і захищав від сусідів. Отже, є руський народ, який має свою церкву зі і захищав від сусідів. Отже, є руський народ, який має свою церкву зі 
своїми обрядами, традиціями, правами і статутами. Саме ці традиції і своїми обрядами, традиціями, правами і статутами. Саме ці традиції і 
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статути роблять Руську Церкву такою, якою вона є, а не воля якогось статути роблять Руську Церкву такою, якою вона є, а не воля якогось 
там патріарха. І якщо патріарх втручається у справи руського наро-там патріарха. І якщо патріарх втручається у справи руського наро-
ду, проголошує єретичними його книги і традиції, то такого патріарха ду, проголошує єретичними його книги і традиції, то такого патріарха 
треба гнати геть, а може й шаблю застосувати. Отже, в умовах, коли треба гнати геть, а може й шаблю застосувати. Отже, в умовах, коли 
Москва нахабніє з кожним днем, прийняти унію значить не зрадити Москва нахабніє з кожним днем, прийняти унію значить не зрадити 
свою віру, а навпаки, врятувати її.свою віру, а навпаки, врятувати її.

Таке саме рішення напрошувалось, коли Шумлянський порів-Таке саме рішення напрошувалось, коли Шумлянський порів-
нював церкву з військом. Єпископові, напевно, була відома аналогія нював церкву з військом. Єпископові, напевно, була відома аналогія 
з левами і оленями на чолі війська – слова, винесені в епіграф цього з левами і оленями на чолі війська – слова, винесені в епіграф цього 
розділу. Які були кандидати на посаду головнокомандуючого церквою розділу. Які були кандидати на посаду головнокомандуючого церквою 
Русі-України? Був константинопольський патріарх – слабкий та ласий Русі-України? Був константинопольський патріарх – слабкий та ласий 
до хабарів, до того ж, підданий Туреччини – імперії, яка вже майже до хабарів, до того ж, підданий Туреччини – імперії, яка вже майже 
століття була головним ворогом цілого християнського світу й останні століття була головним ворогом цілого християнського світу й останні 
двадцять років тримала в ярмі пів-України. Коритись “турецькому під-двадцять років тримала в ярмі пів-України. Коритись “турецькому під-
даному” було вже зовсім соромно – тим більше панцерному офіцеру, даному” було вже зовсім соромно – тим більше панцерному офіцеру, 
який пролив стільки крові в битвах проти невірних.який пролив стільки крові в битвах проти невірних.

Був ще патріарх Московський – той самий, що заборонив книги Був ще патріарх Московський – той самий, що заборонив книги 
Петра Могили і вважав єрессю всю західну науку. Невідомо, чи знав Петра Могили і вважав єрессю всю західну науку. Невідомо, чи знав 
Шумлянський про старообрядців і про відсутність освіти в тодішньої Шумлянський про старообрядців і про відсутність освіти в тодішньої 
московської церковної верхівки, але, в будь-якому разі, чудово розумів, московської церковної верхівки, але, в будь-якому разі, чудово розумів, 
що користі від них буде небагато.що користі від них буде небагато.

Залишалась єдина альтернатива – Папа Римський. Навряд чи Залишалась єдина альтернатива – Папа Римський. Навряд чи 
Шумлянський ідеалізував Апостольську столицю, але знав напевно, Шумлянський ідеалізував Апостольську столицю, але знав напевно, 
що туркам папа не підкоряється, грошей за висвячення не вимагає що туркам папа не підкоряється, грошей за висвячення не вимагає 
(принаймні, від єпископів на українських землях), і порядок у своїй (принаймні, від єпископів на українських землях), і порядок у своїй 
церкві тримати вміє. А ще не дозволяє світській владі втручатися в церкві тримати вміє. А ще не дозволяє світській владі втручатися в 
церковні справи, підтримує заснування шкіл та колегіумів та непога-церковні справи, підтримує заснування шкіл та колегіумів та непога-
но дбає про порядок у церкві. Висновки напрошувались самі собою: но дбає про порядок у церкві. Висновки напрошувались самі собою: 
чому б не перейти під опіку Риму при умові збереження недоторканос-чому б не перейти під опіку Риму при умові збереження недоторканос-
ті східного обряду. До речі, таке єднання зумовило б розширення прав ті східного обряду. До речі, таке єднання зумовило б розширення прав 
та привілеїв руської церкви! та привілеїв руської церкви! 

На питання “з ким бути?” Йосиф Шумлянський вбачав лише одну На питання “з ким бути?” Йосиф Шумлянський вбачав лише одну 
просту відповідь: бути там, де краще не тобі, а твоїй церкві. Прості від-просту відповідь: бути там, де краще не тобі, а твоїй церкві. Прості від-
повіді єпископ завжди любив, то ж, побачивши в цьому перст Божий, повіді єпископ завжди любив, то ж, побачивши в цьому перст Божий, 
він прийняв рішення і далі вже не вагався. Львівська єпархія має всту-він прийняв рішення і далі вже не вагався. Львівська єпархія має всту-
пити у злуку з Римом. Залишається тільки одне питання: як?пити у злуку з Римом. Залишається тільки одне питання: як?



Дія друга.Дія друга.
Як дипломата викликали на відвертістьЯк дипломата викликали на відвертість

І, не вирішивши справи, всі роз’їхались.І, не вирішивши справи, всі роз’їхались.
Козацький літописець Самійло Величко Козацький літописець Самійло Величко 

про львівський собор 1694 року. про львівський собор 1694 року. 

Насамперед потрібно було визначити, хто в його єпархії за унію, а Насамперед потрібно було визначити, хто в його єпархії за унію, а 
хто проти. Найкращим шляхом для цього був помісний собор, на якому хто проти. Найкращим шляхом для цього був помісний собор, на якому 
можна було б сісти, поговорити, може, навіть випити і з’ясувати що до можна було б сісти, поговорити, може, навіть випити і з’ясувати що до 
чого. Помісні собори єпископ проводив не так вже й рідко й об’їзди чого. Помісні собори єпископ проводив не так вже й рідко й об’їзди 
єпархії робив постійно, але треба було зібрати всіх разом, щоб і само-єпархії робив постійно, але треба було зібрати всіх разом, щоб і само-
му побачити загальну картину, й іншим пояснити, що до чого. му побачити загальну картину, й іншим пояснити, що до чого. 

Собори в ті часи проводились неспішно. Почалося все 16 груд-Собори в ті часи проводились неспішно. Почалося все 16 груд-
ня 1694 року урочистою відправою у львівській братській церкві. ня 1694 року урочистою відправою у львівській братській церкві. 
Тут зібралися представники всіх братств, православна шляхта, насто-Тут зібралися представники всіх братств, православна шляхта, насто-
ятелі монастирів і парафіяльне духовенство – не все, але більшість. ятелі монастирів і парафіяльне духовенство – не все, але більшість. 
Шумлянський волів проводити засідання тут же, але братчики впер-Шумлянський волів проводити засідання тут же, але братчики впер-
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лись рогом, тоді єпископ запросив усіх делегатів у собор св. Юра, а лись рогом, тоді єпископ запросив усіх делегатів у собор св. Юра, а 
потім – до себе на гостину. Там, за вином, без формальностей, він і потім – до себе на гостину. Там, за вином, без формальностей, він і 
пояснив делегатам, для чого зібрав їх на цей собор і що від них хоче. пояснив делегатам, для чого зібрав їх на цей собор і що від них хоче. 
Невідомо, чи тремтіло серце у львівського владики, коли він звертав-Невідомо, чи тремтіло серце у львівського владики, коли він звертав-
ся до своїх гостей, адже у свій час його ледь не вбили через підозру ся до своїх гостей, адже у свій час його ледь не вбили через підозру 
в прихильності до унії. Тоді він присягнувся, що твердо захищатиме в прихильності до унії. Тоді він присягнувся, що твердо захищатиме 
православ’я, і сам вірив у те, що казав. А ось тепер він і сам вірив, що православ’я, і сам вірив у те, що казав. А ось тепер він і сам вірив, що 
в єдності з Папою Римським – єдиний вихід для української церкви, і в єдності з Папою Римським – єдиний вихід для української церкви, і 
інших у цьому відверто переконував. На щастя, обійшлося без бійки. інших у цьому відверто переконував. На щастя, обійшлося без бійки. 
Але і прихильники, і противники унії присяглися твердо стояти за свої Але і прихильники, і противники унії присяглися твердо стояти за свої 
переконання і не змінили свого рішення навіть тоді, коли хміль вий-переконання і не змінили свого рішення навіть тоді, коли хміль вий-
шов з їхніх голів. Отже, наступні два дні собору минули в безплідних шов з їхніх голів. Отже, наступні два дні собору минули в безплідних 
балачках і суперечках. Так ні до чого вони і не договорились, лише балачках і суперечках. Так ні до чого вони і не договорились, лише 
попросили відтермінувати рішення, зібрати ширший собор за участю попросили відтермінувати рішення, зібрати ширший собор за участю 
всіх православних Речі Посполитої, щоб на ньому вже про щось до-всіх православних Речі Посполитої, щоб на ньому вже про щось до-
мовитися. Так у ті часи зазвичай чинили, коли хотіли сповільнити ви-мовитися. Так у ті часи зазвичай чинили, коли хотіли сповільнити ви-
рішення справи. А ще дехто погрожував Шумлянському, що “якщо він рішення справи. А ще дехто погрожував Шумлянському, що “якщо він 
від них не відступить, то вони за ним не підуть”. від них не відступить, то вони за ним не підуть”. 

Урешті-решт, в останній день собору єпископ не витримав і, відки-Урешті-решт, в останній день собору єпископ не витримав і, відки-
нувши всі дипломатичні формальності, сказав те, що думає: без патрі-нувши всі дипломатичні формальності, сказав те, що думає: без патрі-
арха, верховенства і церковного права ми “перетворимось на лютерів арха, верховенства і церковного права ми “перетворимось на лютерів 
та кальвінів і втягнемося в різні конфлікти”. Тобто, українській церкві та кальвінів і втягнемося в різні конфлікти”. Тобто, українській церкві 
(принаймні львівській єпархії, за яку відповідав Шумлянський) потрі-(принаймні львівській єпархії, за яку відповідав Шумлянський) потрі-
бен патріарх. “А також я маніфестуюся, – продовжував єпископ, – “що бен патріарх. “А також я маніфестуюся, – продовжував єпископ, – “що 
я прихилятись до московського патріарха не буду – бо до нього наша я прихилятись до московського патріарха не буду – бо до нього наша 
Русь ніколи не належала”. Так само “не хоче” Шумлянський підлягати Русь ніколи не належала”. Так само “не хоче” Шумлянський підлягати 
київському митрополитові, “бо він не є нашим вибраним первоієрар-київському митрополитові, “бо він не є нашим вибраним первоієрар-
хом” (тобто, не ми його обирали, а Москва його нам згори прислала), хом” (тобто, не ми його обирали, а Москва його нам згори прислала), 
“через що були порушені наші права”. Бути під Константинопольським “через що були порушені наші права”. Бути під Константинопольським 
патріархом Шумлянский “не може”. Уже багато років західноукраїн-патріархом Шумлянский “не може”. Уже багато років західноукраїн-
ська церква “висіла в повітрі”, підкоряючись водночас усім і нікому. ська церква “висіла в повітрі”, підкоряючись водночас усім і нікому. 
В часи громадянських війн і турецьких навал, коли невідомо було, В часи громадянських війн і турецьких навал, коли невідомо було, 
яка земля за ким залишиться, в цьому був сенс. Однак тепер ситуа-яка земля за ким залишиться, в цьому був сенс. Однак тепер ситуа-
ція змінилась і прийшов час визначитись. Про вірність православ’ю ція змінилась і прийшов час визначитись. Про вірність православ’ю 
можна було говорити тоді, коли київський митрополит був насправді можна було говорити тоді, коли київський митрополит був насправді 
київським, обирався русинами-українцями. Тепер “руська” церква на київським, обирався русинами-українцями. Тепер “руська” церква на 
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козацьких землях поступово перетворювалась на “російську”, а става-козацьких землях поступово перетворювалась на “російську”, а става-
ти часткою того, що тепер називають “русскім міром”, єпископ аж ніяк ти часткою того, що тепер називають “русскім міром”, єпископ аж ніяк 
не хотів. не хотів. 

Промовляючи це, Шумлянський почував себе десь так само, як Промовляючи це, Шумлянський почував себе десь так само, як 
тоді, коли скакав на турецькі позиції під Віднем. У ньому дивним чи-тоді, коли скакав на турецькі позиції під Віднем. У ньому дивним чи-
ном поєднались дипломат і воїн; він умів маневрувати, але найкраще ном поєднались дипломат і воїн; він умів маневрувати, але найкраще 
почував себе, коли прямо говорив те, що думав. Це було подібно на те, почував себе, коли прямо говорив те, що думав. Це було подібно на те, 
коли після довгого сидіння в облозі воїн виходив на ворога в поле, під-коли після довгого сидіння в облозі воїн виходив на ворога в поле, під-
ставляючись під ворожі кулі. І цього разу Шумлянський не боявся ані ставляючись під ворожі кулі. І цього разу Шумлянський не боявся ані 
мечей, ані інтриг, вірив і знав, що чинить правильно. мечей, ані інтриг, вірив і знав, що чинить правильно. 

І – диво – цього разу бити його ніхто не збирався. Чи сива голо-І – диво – цього разу бити його ніхто не збирався. Чи сива голо-
ва єпископа не дозволила братчикам і шляхті підняти на нього руку, ва єпископа не дозволила братчикам і шляхті підняти на нього руку, 
чи то слава героя турецьких війн, чи вдячність за всі добрі справи, чи то слава героя турецьких війн, чи вдячність за всі добрі справи, 
вчинені на церковному поприщі. Та й, як виявилось, пропозицію при-вчинені на церковному поприщі. Та й, як виявилось, пропозицію при-
ступити до унії прийняли в штики далеко не всі, хто приїхав на цей ступити до унії прийняли в штики далеко не всі, хто приїхав на цей 
собор. Загальної згоди, звісно, не було, проте делегати, як і колись собор. Загальної згоди, звісно, не було, проте делегати, як і колись 
у Любліні, намагались відкласти цю справу “до щасливіших часів”. у Любліні, намагались відкласти цю справу “до щасливіших часів”. 
Утім Шумлянський уже розпочав і зупинятись не збирався. Він про-Утім Шумлянський уже розпочав і зупинятись не збирався. Він про-
довжував: “довжував: “Заявляю вашим милостям, що сам піду тією дорогою, яку Заявляю вашим милостям, що сам піду тією дорогою, яку 
мені вказує король. Хто хоче йти за мною – нехай іде, а хто не хоче – мені вказує король. Хто хоче йти за мною – нехай іде, а хто не хоче – 
його воля”. його воля”. 

Тобто, ви робіть, як знаєте, а я вступаю в унію. Навіть у найбіль-Тобто, ви робіть, як знаєте, а я вступаю в унію. Навіть у найбіль-
шому запалі він був дипломатом. Він дав усім зрозуміти, що воювати з шому запалі він був дипломатом. Він дав усім зрозуміти, що воювати з 
вівцями і тягнути всіх в унію не збирається і дозволяє всім молитись, вівцями і тягнути всіх в унію не збирається і дозволяє всім молитись, 
хто як захоче. Отже, львівські братчики, частина православної шляхти хто як захоче. Отже, львівські братчики, частина православної шляхти 
і делегати від великих монастирів просто вийшли з церкви, покинувши і делегати від великих монастирів просто вийшли з церкви, покинувши 
Шумлянського наодинці з тими, хто таки вирішив піти за ним. А були Шумлянського наодинці з тими, хто таки вирішив піти за ним. А були 
це представники Унівської лаври на чолі з Варлаамом Шептицьким, це представники Унівської лаври на чолі з Варлаамом Шептицьким, 
давнім приятелем нашого героя, монахи невеликих монастирів (на зра-давнім приятелем нашого героя, монахи невеликих монастирів (на зра-
зок обителей у Бесідах, Крилосі чи Жовкві) і парафіяльні священики з зок обителей у Бесідах, Крилосі чи Жовкві) і парафіяльні священики з 
сіл та містечок. Не слід забувати, що у ті часи в селах мешкала основна сіл та містечок. Не слід забувати, що у ті часи в селах мешкала основна 
частина населення і саме парафіяльні священики становили більшість частина населення і саме парафіяльні священики становили більшість 
духовенства у Львівській єпархії. Принаймні така ситуація склалася духовенства у Львівській єпархії. Принаймні така ситуація склалася 
після того, як Шумлянський більше ніж за двадцять років неоднора-після того, як Шумлянський більше ніж за двадцять років неоднора-
зово об’їхав свої володіння, висвятив чимало ієреїв та ще й приділив зово об’їхав свої володіння, висвятив чимало ієреїв та ще й приділив 
увагу й огорнув турботою. Ідею церковної унії вони підтримували, бо увагу й огорнув турботою. Ідею церковної унії вони підтримували, бо 
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довіряли своєму єпископові. Знов-таки, не слід забувати і про матері-довіряли своєму єпископові. Знов-таки, не слід забувати і про матері-
альну сторону питання: братчики і монастирі вже мали безліч приві-альну сторону питання: братчики і монастирі вже мали безліч приві-
леїв, на парафіяльне ж духовенство ніхто, крім Шумлянського, уваги леїв, на парафіяльне ж духовенство ніхто, крім Шумлянського, уваги 
не зважав. Прийняття унії, відповідно, могло хоч частково поліпшити не зважав. Прийняття унії, відповідно, могло хоч частково поліпшити 
становище простих попів у селах і містечках. Отже, єпископ з при-становище простих попів у селах і містечках. Отже, єпископ з при-
хильниками ввійшли у каплицю при Святоюрському соборі – улюбле-хильниками ввійшли у каплицю при Святоюрському соборі – улюбле-
ну каплицю Шумлянського, яку він звів для Теребовлянської ікони ну каплицю Шумлянського, яку він звів для Теребовлянської ікони 
Богородиці – і присягнулись у своїй готовності вступити в унію.Богородиці – і присягнулись у своїй готовності вступити в унію.

Відпускаючи всіх додому, Шумлянський був задоволений. З одно-Відпускаючи всіх додому, Шумлянський був задоволений. З одно-
го боку, Львівський собор 1694 року завершився нічим, а з іншого, ви-го боку, Львівський собор 1694 року завершився нічим, а з іншого, ви-
рішив багато питань, які потребували вирішення. Насамперед, ні для рішив багато питань, які потребували вирішення. Насамперед, ні для 
кого тепер не були таємницею наміри єпископа, а отже, не було чого кого тепер не були таємницею наміри єпископа, а отже, не було чого 
боятись. І якщо його не вбили відразу, то значить, вже і не вб’ють. Крім боятись. І якщо його не вбили відразу, то значить, вже і не вб’ють. Крім 
того, на цьому соборі прийняти унію погодились усі, ким Шумлянський того, на цьому соборі прийняти унію погодились усі, ким Шумлянський 
фактично керував – адже великі монастирі та братства, ці “держави в фактично керував – адже великі монастирі та братства, ці “держави в 
державі”, були йому непідконтрольні. Вони начебто випадали з життя державі”, були йому непідконтрольні. Вони начебто випадали з життя 
єпархії, нібито не були її частиною. А якщо не коряться йому, значить єпархії, нібито не були її частиною. А якщо не коряться йому, значить 
і командувати ним не будуть. То ж нехай собі моляться в непідвладних і командувати ним не будуть. То ж нехай собі моляться в непідвладних 
нікому храмах, нехай залишаються при своєму – а єпархія піде своїм нікому храмах, нехай залишаються при своєму – а єпархія піде своїм 
шляхом.шляхом.

Принаймні так тішив себе Йосиф Шумлянський, прощаючись із Принаймні так тішив себе Йосиф Шумлянський, прощаючись із 
гостями, що від’їжджали з собору. гостями, що від’їжджали з собору. 



ФіналФінал

Тяжкая рана тому є без мiри:Тяжкая рана тому є без мiри:
Хто правду мовить – а нема довiри.Хто правду мовить – а нема довiри.

І. ВеличковськийІ. Величковський

Однак перейти від намірів до справ Шумлянський просто не встиг. Однак перейти від намірів до справ Шумлянський просто не встиг. 
Невдовзі після собору розпочались різдвяні свята, а не встигли вони Невдовзі після собору розпочались різдвяні свята, а не встигли вони 
завершитись, як і під Львів підійшли татари. Цих непрошених гос-завершитись, як і під Львів підійшли татари. Цих непрошених гос-
тей місто Лева давно вже не зустрічало під своїми мурами. Мабуть, тей місто Лева давно вже не зустрічало під своїми мурами. Мабуть, 
саме тому це нашестя і стало для всіх такою дивиною. Це 12-тисячне саме тому це нашестя і стало для всіх такою дивиною. Це 12-тисячне 
військо, на чолі якого стояв син кримського хана, 11 лютого оточило військо, на чолі якого стояв син кримського хана, 11 лютого оточило 
5-тисячний королівський загін, що стояв під Львовом, і ввірвалося у 5-тисячний королівський загін, що стояв під Львовом, і ввірвалося у 
передмістя. Запалали хати і церкви, почалися грабунки. Королівські передмістя. Запалали хати і церкви, почалися грабунки. Королівські 
солдати бились відважно, але все одно не могли стримати наїзників, і солдати бились відважно, але все одно не могли стримати наїзників, і 
вуличні бої швидко докотились до собору св. Юра. Татари, зважаючи на вуличні бої швидко докотились до собору св. Юра. Татари, зважаючи на 
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все, не дуже хотіли штурмувати Святоюрську фортецю (це все ж таки все, не дуже хотіли штурмувати Святоюрську фортецю (це все ж таки 
зайняло б час, а часу в них було обмаль) і кинулись на сільські хати, зайняло б час, а часу в них було обмаль) і кинулись на сільські хати, 
щоб набрати ясир. Утім Шумлянський не збирався їм це дозволяти. Не щоб набрати ясир. Утім Шумлянський не збирався їм це дозволяти. Не 
міг він спокійно дивитись, як ворог грабує його парафіян, та й смерть міг він спокійно дивитись, як ворог грабує його парафіян, та й смерть 
у бою вважав за честь. Замість того, щоб відсидітись в укріпленому у бою вважав за честь. Замість того, щоб відсидітись в укріпленому 
палаці, єпископ вирішив привернути увагу ворога до себе. Всечесні палаці, єпископ вирішив привернути увагу ворога до себе. Всечесні 
отці викотили гармати на позиції і вдарили з гармат з-за невисоких отці викотили гармати на позиції і вдарили з гармат з-за невисоких 
стін замку по татарах. Невдовзі пролунав другий залп, потім третій. стін замку по татарах. Невдовзі пролунав другий залп, потім третій. 
А щоб остаточно відвернути наїзників від мирних хат, Шумлянський А щоб остаточно відвернути наїзників від мирних хат, Шумлянський 
наважився на цілком незвичний крок. Він наказав відкрити фортечну наважився на цілком незвичний крок. Він наказав відкрити фортечну 
браму, роздав своїм слугам і монахам мушкети, вийшов на опущений браму, роздав своїм слугам і монахам мушкети, вийшов на опущений 
замковий міст і крикнув татарам, щоб підходили за новим гостинцем. замковий міст і крикнув татарам, щоб підходили за новим гостинцем. 
Їм не потрібно було двічі повторювати. Відчинена брама, в якій стояв Їм не потрібно було двічі повторювати. Відчинена брама, в якій стояв 
одинокий старий воїн, здавалася легкою здобиччю. Шумлянський уже одинокий старий воїн, здавалася легкою здобиччю. Шумлянський уже 
прощався з життям. Однак тут на пагорб вилетіла панцерна рота, яку вів прощався з життям. Однак тут на пагорб вилетіла панцерна рота, яку вів 
племінник єпископа – поручник панцерної роти Павло Шумлянський. племінник єпископа – поручник панцерної роти Павло Шумлянський. 
Кіннота вдарила татарам у фланг, єпископ з монахами приєднались до Кіннота вдарила татарам у фланг, єпископ з монахами приєднались до 
бою – дядько з племінником відігнали татар від Святоюрської гори. бою – дядько з племінником відігнали татар від Святоюрської гори. 
Соборна церква св. Юра була врятована, а разом з нею – чимало хат, Соборна церква св. Юра була врятована, а разом з нею – чимало хат, 
що стояли неподалік. Довго бешкетувати під стінами Львова татарам що стояли неподалік. Довго бешкетувати під стінами Львова татарам 
не довелось: до королівських солдат прибула підмога, та ще й пошири-не довелось: до королівських солдат прибула підмога, та ще й пошири-
лись чутки, нібито захищати Львів йдуть козаки на чолі з полковником лись чутки, нібито захищати Львів йдуть козаки на чолі з полковником 
С. Палієм, то ж небажані гості відступили. У той день Шумлянський, С. Палієм, то ж небажані гості відступили. У той день Шумлянський, 
напевно, відчував, що народився удруге!напевно, відчував, що народився удруге!

Після цієї навали Собеський нарешті переконав польський уряд за-Після цієї навали Собеський нарешті переконав польський уряд за-
твердити реєстр для козацтва Правобережної України, виплатити двом твердити реєстр для козацтва Правобережної України, виплатити двом 
тисячам козаків 28 тисяч злотих, а решту просто не зачіпати. На жаль, тисячам козаків 28 тисяч злотих, а решту просто не зачіпати. На жаль, 
це було одне з останніх рішень короля – наступного року він помер.це було одне з останніх рішень короля – наступного року він помер.

Йосиф Шумлянський, який дружив з Собеським ледь не з дитин-Йосиф Шумлянський, який дружив з Собеським ледь не з дитин-
ства, тяжко оплакував бойового побратима, але водночас і радів за нього. ства, тяжко оплакував бойового побратима, але водночас і радів за нього. 
Все ж таки Ян Собеський став тим, ким мріяв стати, і навіть більше – Все ж таки Ян Собеський став тим, ким мріяв стати, і навіть більше – 
непереможним лицарем, королем-хрестоносцем, рятівником християн-непереможним лицарем, королем-хрестоносцем, рятівником християн-
ського світу й одним з найславетніших монархів Європи. Шумлянський ського світу й одним з найславетніших монархів Європи. Шумлянський 
був не набагато молодшим за свого вінценосного приятеля, і думки про був не набагато молодшим за свого вінценосного приятеля, і думки про 
те, ким він увійде в історію, вже гостювали час від часу в його голові. те, ким він увійде в історію, вже гостювали час від часу в його голові. 
Досі львівський владика встиг зробити чимало доброго: дбав про свя-Досі львівський владика встиг зробити чимало доброго: дбав про свя-
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щеників, писав книги, будував храми, засновував монастирі, захищав щеників, писав книги, будував храми, засновував монастирі, захищав 
християнські землі від турків і татар. Щоправда, він не забув і про бійки християнські землі від турків і татар. Щоправда, він не забув і про бійки 
під Галичем, боротьбу за єпископську кафедру. Вона теж стала части-під Галичем, боротьбу за єпископську кафедру. Вона теж стала части-
ною історії, про неї теж згадуватимуть нащадки. Стане частиною історії ною історії, про неї теж згадуватимуть нащадки. Стане частиною історії 
і церковна унія, до якої він веде свою паству. Але чи доведе? Король, і церковна унія, до якої він веде свою паству. Але чи доведе? Король, 
його захисник і покровитель, відійшов в інший світ, отож не відомо, його захисник і покровитель, відійшов в інший світ, отож не відомо, 
яким буде його наступник. Чи будуть тепер монастирі та братчики так яким буде його наступник. Чи будуть тепер монастирі та братчики так 
само спокійно реагувати на єпископські заклики до єдності з Римом? само спокійно реагувати на єпископські заклики до єдності з Римом? 
А під боком знаходиться Росія з молодим царем, яка може стати на за-А під боком знаходиться Росія з молодим царем, яка може стати на за-
хист православ’я і завітати до Львова з військами… хист православ’я і завітати до Львова з військами… 

Знов питань було більше, ніж відповідей. Тому до конкретних Знов питань було більше, ніж відповідей. Тому до конкретних 
справ Шумлянський переходити не поспішав і, коли в рік смерті ко-справ Шумлянський переходити не поспішав і, коли в рік смерті ко-
роля київським митрополитом став Варлаам Ясинський, єпископ на-роля київським митрополитом став Варлаам Ясинський, єпископ на-
писав йому, що “зі смертю короля померла унія”, а він, Шумлянський, писав йому, що “зі смертю короля померла унія”, а він, Шумлянський, 
є “правдивим сином церкви Божої православно-східної”. І тут уніат-є “правдивим сином церкви Божої православно-східної”. І тут уніат-
ський митрополит Кіпріан Жоховський і римо-католики образились на ський митрополит Кіпріан Жоховський і римо-католики образились на 
нього, він стільки років обіцяв їм перевести Львівщину в унію, а тут нього, він стільки років обіцяв їм перевести Львівщину в унію, а тут 

Битва під КалішемБитва під Калішем
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раптом дав задній хід. Вони вирішили нагадати єпископові про його раптом дав задній хід. Вони вирішили нагадати єпископові про його 
обіцянки і в 1697 році внесли городські книги Луцька і Львова (туди обіцянки і в 1697 році внесли городські книги Луцька і Львова (туди 
зазвичай писали різні скарги, за якими потім розпочинали суди) акт зазвичай писали різні скарги, за якими потім розпочинали суди) акт 
про те, що Шумлянський ще у 1677 році прийняв унію. Теоретично про те, що Шумлянський ще у 1677 році прийняв унію. Теоретично 
цей крок мав заплямувати єпископа перед братчиками, монастирями, цей крок мав заплямувати єпископа перед братчиками, монастирями, 
Росією і Лівобережною Україною й змусити його приступити до більш Росією і Лівобережною Україною й змусити його приступити до більш 
конкретних дій. Утім спровокувати Шумлянського було не так-то про-конкретних дій. Утім спровокувати Шумлянського було не так-то про-
сто. На безглузді дії Жоховського і латинян він вирішив поскаржитись сто. На безглузді дії Жоховського і латинян він вирішив поскаржитись 
їхньому керівництву – тобто, безпосередньо папі Римському. В листі він їхньому керівництву – тобто, безпосередньо папі Римському. В листі він 
написав, що в теперішніх умовах його перехід під верховенство Риму написав, що в теперішніх умовах його перехід під верховенство Риму 
викличе війну з Москвою. Очевидно Папа аргументи Шумлянського викличе війну з Москвою. Очевидно Папа аргументи Шумлянського 
зрозумів, і більше католики тому не допікали. А коли хтось заводив зрозумів, і більше католики тому не допікали. А коли хтось заводив 
мову про унію, то єпископ відповідав, що прийме її, як тільки зможе мову про унію, то єпископ відповідав, що прийме її, як тільки зможе 
(варіант: “на наступному сеймі”), і водночас висував польському уря-(варіант: “на наступному сеймі”), і водночас висував польському уря-
дові умови: зрівняти в правах вірян і духовенство східного і західного дові умови: зрівняти в правах вірян і духовенство східного і західного 
обрядів, а також при можливості створити окрему Галицьку митро-обрядів, а також при можливості створити окрему Галицьку митро-

Крехівський монастир. Мал. Д. Сінкевича. Поч.. XVIІI ст.Крехівський монастир. Мал. Д. Сінкевича. Поч.. XVIІI ст.
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полію, яка би підпорядковувалась безпосередньо Папі. Невідомо, чи полію, яка би підпорядковувалась безпосередньо Папі. Невідомо, чи 
вірив сам єпископ в таку можливість, але принаймні, чим більше усякі вірив сам єпископ в таку можливість, але принаймні, чим більше усякі 
комісії розглядали його проекти, тим менше турбували його самого! комісії розглядали його проекти, тим менше турбували його самого! 
Шумлянський не хотів ані війни, ані розбрату в єпархії, то ж прийняття Шумлянський не хотів ані війни, ані розбрату в єпархії, то ж прийняття 
унії все ще було не на часі. Єпископ очікував й уважно дивився в бік унії все ще було не на часі. Єпископ очікував й уважно дивився в бік 
Росії, як поводитиметься Петро Перший.Росії, як поводитиметься Петро Перший.

А російський цар тим часом мріяв про реформи, сильний флот і тор-А російський цар тим часом мріяв про реформи, сильний флот і тор-
гівлю з Європою, а для цього був потрібен вихід до Балтійського моря, гівлю з Європою, а для цього був потрібен вихід до Балтійського моря, 
який контролювала Швеція. То ж треба було починати війну зі шведами. який контролювала Швеція. То ж треба було починати війну зі шведами. 
У війні цій потрібні були союзники. І ось, у невеличкому містечку під У війні цій потрібні були союзники. І ось, у невеличкому містечку під 
назвою Рава Руська на Львівщині Петро Перший таємно зустрівся з но-назвою Рава Руська на Львівщині Петро Перший таємно зустрівся з но-
вим польським королем, саксонцем Авґустом Сильним, і домовився про вим польським королем, саксонцем Авґустом Сильним, і домовився про 
спільні дії проти шведського короля. Тепер Росія і Польща з суперників спільні дії проти шведського короля. Тепер Росія і Польща з суперників 
перетворилися на союзників – а значить, якщо Шумлянський перейде в перетворилися на союзників – а значить, якщо Шумлянський перейде в 
унію, то цар не завітає під Львів з гарматами.унію, то цар не завітає під Львів з гарматами.

Ще одним знаком про те, що настав час діяти, було повернення під Ще одним знаком про те, що настав час діяти, було повернення під 
владу християн у 1699 році Кам'янця-Подільського. Зокрема, для єпис-владу християн у 1699 році Кам'янця-Подільського. Зокрема, для єпис-
копа це було справжнє свято, адже це було одне з головних міст його копа це було справжнє свято, адже це було одне з головних міст його 
єпархії та й як воїн-хрестоносець Шумлянський мав до нього певну єпархії та й як воїн-хрестоносець Шумлянський мав до нього певну 
слабкість. Він добре пам’ятав, як був тут ще до турецької навали, як слабкість. Він добре пам’ятав, як був тут ще до турецької навали, як 
мило було йому дивитись на неприступні башти і бастіони цієї тверди-мило було йому дивитись на неприступні башти і бастіони цієї тверди-
ні християнського світу. Пам’ятав єпископ і те, як боліло в нього серце, ні християнського світу. Пам’ятав єпископ і те, як боліло в нього серце, 
коли Кам’янець узяли турки, перетворивши костели і церкви на мече-коли Кам’янець узяли турки, перетворивши костели і церкви на мече-
ті і вигнавши мешканців. Двадцять років він бився проти нападників, ті і вигнавши мешканців. Двадцять років він бився проти нападників, 
роблячи все, що було в його силах, щоб послабити міць Османської роблячи все, що було в його силах, щоб послабити міць Османської 
імперії. І ось нарешті впала остання турецька фортеця на захоплених і імперії. І ось нарешті впала остання турецька фортеця на захоплених і 
визволених землях. Шкода було лише, що Ян Собеський, який, як ніх-визволених землях. Шкода було лише, що Ян Собеський, який, як ніх-
то, заслуговував на честь установити свій прапор на стінах Кам’янця, то, заслуговував на честь установити свій прапор на стінах Кам’янця, 
не дожив до цього дня. не дожив до цього дня. 

Проте не це найбільше турбувало єпископа. Коли Річ Посполита Проте не це найбільше турбувало єпископа. Коли Річ Посполита 
опанувала місто, за його заселенням стежила спеціально створена ко-опанувала місто, за його заселенням стежила спеціально створена ко-
місія, що складалась переважно з поляків. І ось, за кращими традиці-місія, що складалась переважно з поляків. І ось, за кращими традиці-
ями братнього народу, поляки вирішили заборонити українцям жити ями братнього народу, поляки вирішили заборонити українцям жити 
й торгувати в місті, а з церков зробили костели. Дізнавшись про це, й торгувати в місті, а з церков зробили костели. Дізнавшись про це, 
Шумлянський немов блискавка примчався у Кам’янець, захопив усі Шумлянський немов блискавка примчався у Кам’янець, захопив усі 
церкви й опечатав їх. Зламати печатку єпископа, а тим більше само-церкви й опечатав їх. Зламати печатку єпископа, а тим більше само-
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го Шумлянського – на таке комісія не наважилась. Вона звернулась зі го Шумлянського – на таке комісія не наважилась. Вона звернулась зі 
скаргою до короля. Єпископ зробив так само – і переміг. Українці збе-скаргою до короля. Єпископ зробив так само – і переміг. Українці збе-
регли свої церкви, а разом з ними – і право жити у своєму місті.регли свої церкви, а разом з ними – і право жити у своєму місті.

У 1700 році Петро І розпочав бойові дії проти шведів. Це озна-У 1700 році Петро І розпочав бойові дії проти шведів. Це озна-
чало, по-перше, що всі союзницькі домовленості з королем Авґустом чало, по-перше, що всі союзницькі домовленості з королем Авґустом 
в силі, а по-друге, що в Росії тепер є важливіші справи, ніж захист в силі, а по-друге, що в Росії тепер є важливіші справи, ніж захист 
галицьких православних проти їхньої волі. Отже, перехід в унію не галицьких православних проти їхньої волі. Отже, перехід в унію не 
спричине війни. 6 червня 1700 року Йосиф Шумлянський офіційно спричине війни. 6 червня 1700 року Йосиф Шумлянський офіційно 
прийняв верховенство Римського Папи у Варшаві. На цій урочистос-прийняв верховенство Римського Папи у Варшаві. На цій урочистос-
ті були присутні папський нунцій, король Авґуст ІІ Сильний, сенат у ті були присутні папський нунцій, король Авґуст ІІ Сильний, сенат у 
повному складі. Усі обіцянки щодо прав руського духовенства король повному складі. Усі обіцянки щодо прав руського духовенства король 
виконав: через тиждень він зрівняв у правах греко- і римо-католиків на виконав: через тиждень він зрівняв у правах греко- і римо-католиків на 
всіх землях Речі Посполитої. Щойно проголосивши про єдність єпар-всіх землях Речі Посполитої. Щойно проголосивши про єдність єпар-
хії з Римом, владика особисто об’їхав усі парафії і переконався, що хії з Римом, владика особисто об’їхав усі парафії і переконався, що 
кожний священик знає про зміни у високому керівництві й добре до кожний священик знає про зміни у високому керівництві й добре до 
них ставиться. Якщо зважати на те, Й. Шумлянський постійно тримав них ставиться. Якщо зважати на те, Й. Шумлянський постійно тримав 
зв’язок з духовенством “на місцях”, і його підлеглі вже давно були го-зв’язок з духовенством “на місцях”, і його підлеглі вже давно були го-
тові піти за своїм панотцем, куди той покличе, труднощів з цим не було. тові піти за своїм панотцем, куди той покличе, труднощів з цим не було. 
До унії приступили також кілька монастирів, зокрема Свято-Успенська До унії приступили також кілька монастирів, зокрема Свято-Успенська 
Унівська лавра на чолі з Варлаамом Шептицьким, давнім приятелем й Унівська лавра на чолі з Варлаамом Шептицьким, давнім приятелем й 
однодумцем владики. Усе відбулося без жодних конфліктів, і Йосиф однодумцем владики. Усе відбулося без жодних конфліктів, і Йосиф 
Шумлянський нарешті міг святкувати перемогу.Шумлянський нарешті міг святкувати перемогу.



Кінець шляхуКінець шляху

Пастирю, знай, у цім краї Пастирю, знай, у цім краї 
між вірних сум’яття велике,між вірних сум’яття велике,
Та не барися, але у встановлені Та не барися, але у встановлені 
строки до містастроки до міста
Входь як хазяїн новий.Входь як хазяїн новий.

І. ДомбровськийІ. Домбровський

Шумлянський був водночас і воїном, і дипломатом. А ще він мав Шумлянський був водночас і воїном, і дипломатом. А ще він мав 
просто геніальне відчуття реальності і знав, коли треба працювати дов-просто геніальне відчуття реальності і знав, коли треба працювати дов-
гою та гострою шаблею, а коли – довгим та гострим язиком. Виборовши гою та гострою шаблею, а коли – довгим та гострим язиком. Виборовши 
омріяну унію, він постав перед новим завданням: зробити так, щоб про-омріяну унію, він постав перед новим завданням: зробити так, щоб про-
тивники єднання з Римом не влаштували йому “антиунійний майдан”. тивники єднання з Римом не влаштували йому “антиунійний майдан”. 
Єпископ залишився вірним собі: він знову розрубав цей Гордіїв вузол, Єпископ залишився вірним собі: він знову розрубав цей Гордіїв вузол, 
знайшовши просту відповідь на складне питання. Річ у тому, що супер-знайшовши просту відповідь на складне питання. Річ у тому, що супер-
ечки навколо унії були викликані аж ніяк не теологічними міркування-ечки навколо унії були викликані аж ніяк не теологічними міркування-

Дереворит з “Апостолу” XVII ст.Дереворит з “Апостолу” XVII ст.
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ми. Шумлянський прагнув приступити до єдності з Римом не тому, що ми. Шумлянський прагнув приступити до єдності з Римом не тому, що 
вважав Папу єдиним легітимним головою Вселенської Церкви, а тому, вважав Папу єдиним легітимним головою Вселенської Церкви, а тому, 
що дуже не хотів опинитись під контролем Москви. Противники унії у що дуже не хотів опинитись під контролем Москви. Противники унії у 
свої діях також керувались не менш земними причинами. Наприклад, свої діях також керувались не менш земними причинами. Наприклад, 
львівське братство дуже не хотіло позбутися свого статусу “держави в львівське братство дуже не хотіло позбутися свого статусу “держави в 
державі”. А ще воно отримувало непогані прибутки, продаючи до Росії державі”. А ще воно отримувало непогані прибутки, продаючи до Росії 
книги зі своєї друкарні. При прийнятті унії про торгівлю з Москвою книги зі своєї друкарні. При прийнятті унії про торгівлю з Москвою 
йому довелося б забути. Від Москви – точніше, від щедрої милостині йому довелося б забути. Від Москви – точніше, від щедрої милостині 
царів – залежав і Крехівський монастир. Манявський Скит мав числен-царів – залежав і Крехівський монастир. Манявський Скит мав числен-
ні земельні володіння у православній Буковині й напевно втратив би ні земельні володіння у православній Буковині й напевно втратив би 
їх, якщо б приступив до унії. Для Йосифа Шумлянського ці мотиви не їх, якщо б приступив до унії. Для Йосифа Шумлянського ці мотиви не 
були таємницею, він ставився до них з розумінням і не ображався на були таємницею, він ставився до них з розумінням і не ображався на 
тих, хто не хотів вступати в унію. Знов-таки, обителі в Крехові, Маняві тих, хто не хотів вступати в унію. Знов-таки, обителі в Крехові, Маняві 
чи Почаєві були автономними і на життя єпархії не дуже впливали. То чи Почаєві були автономними і на життя єпархії не дуже впливали. То 
ж єпископ пустив у хід своє вміння домовлятись і встановив на землях ж єпископ пустив у хід своє вміння домовлятись і встановив на землях 

своєї єпархії мир і злагоду, але до-своєї єпархії мир і злагоду, але до-
сить дивні мир і злагоду! Єпископ сить дивні мир і злагоду! Єпископ 
не силував монастирі до єдності з не силував монастирі до єдності з 
Римом, а монастирі не поставали Римом, а монастирі не поставали 
проти його пастирського авторите-проти його пастирського авторите-
ту. Єпископських ревізорів пускали ту. Єпископських ревізорів пускали 
у православні обителі, а сам владика у православні обителі, а сам владика 
не обділяв монахів своїми милости-не обділяв монахів своїми милости-
нями. У своєму заповіті він відписав нями. У своєму заповіті він відписав 
православним монастирям кілька православним монастирям кілька 
тисяч злотих, а після смерті монахи тисяч злотих, а після смерті монахи 
з цих монастирів брали участь у ви-з цих монастирів брали участь у ви-
борі нового єпископа. Отже, ці пра-борі нового єпископа. Отже, ці пра-
вославні анклави попри формальну вославні анклави попри формальну 
конфесійну відмінність залишались конфесійну відмінність залишались 
активними учасниками єпархіаль-активними учасниками єпархіаль-
ного життя, адже прийняття унії ного життя, адже прийняття унії 
було політичним кроком і означало було політичним кроком і означало 
не зміну віри, а зміну керівництва – і не зміну віри, а зміну керівництва – і 
львівський владика це чудово розу-львівський владика це чудово розу-
мів. Крехів і Почаїв приступили до мів. Крехів і Почаїв приступили до 

Атаназій Шептицький і соборАтаназій Шептицький і собор
св. Юра до перебудови. Мал. XVIII ст.св. Юра до перебудови. Мал. XVIII ст.
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унії лише більше ніж через двадцять років, а Манявський скит (де, до унії лише більше ніж через двадцять років, а Манявський скит (де, до 
речі, була похована мати Й. Шумлянського) так і залишився православ-речі, була похована мати Й. Шумлянського) так і залишився православ-
ним, аж поки наприкінці XVIII століття його разом з багатьма іншими ним, аж поки наприкінці XVIII століття його разом з багатьма іншими 
монастирями обох обрядів не закрила австрійська влада.монастирями обох обрядів не закрила австрійська влада.

Проблема виникла тільки з львівським братством, котре не хоті-Проблема виникла тільки з львівським братством, котре не хоті-
ло миритись з Шумлянським. Після прийняття унії братчики припи-ло миритись з Шумлянським. Після прийняття унії братчики припи-
нили передавати владиці традиційні пожертви – не кажучи вже про нили передавати владиці традиційні пожертви – не кажучи вже про 
іншу співпрацю. Відтоді братська друкарня та її книги, а також брат-іншу співпрацю. Відтоді братська друкарня та її книги, а також брат-
ська школа стали недоступними для людей єпископа. На примирення ська школа стали недоступними для людей єпископа. На примирення 
братчики йти не збирались, єпископське красномовство також було тут братчики йти не збирались, єпископське красномовство також було тут 
безсиле. Якось, коли Шумлянський мав відслужити святкову відправу безсиле. Якось, коли Шумлянський мав відслужити святкову відправу 
в братській церкві, братчики закрили перед ним брами. Єпископ, зга-в братській церкві, братчики закрили перед ним брами. Єпископ, зга-
давши свої пригоди 40-річної давнини, вибив двері в церкві й відслу-давши свої пригоди 40-річної давнини, вибив двері в церкві й відслу-
жив там Літургію. Щоправда, цей емоційний крок, який не дуже личив жив там Літургію. Щоправда, цей емоційний крок, який не дуже личив 
сивочолому владиці, ні до чого не призвів: братчики полагодили двері сивочолому владиці, ні до чого не призвів: братчики полагодили двері 
та залишились при своїх правах. Тоді Шумлянський приборкав емо-та залишились при своїх правах. Тоді Шумлянський приборкав емо-
ції і вирішив діяти іншим шляхом. Яблуком розбрату між братством ції і вирішив діяти іншим шляхом. Яблуком розбрату між братством 
і єпископом була їхня любов до друкарства. Шумлянський мріяв про і єпископом була їхня любов до друкарства. Шумлянський мріяв про 
єпархіальну друкарню, яка служила б і джерелом невеличкого прибут-єпархіальну друкарню, яка служила б і джерелом невеличкого прибут-
ку і засобом просвітництва. Братчики, у свою чергу, дуже хотіли зали-ку і засобом просвітництва. Братчики, у свою чергу, дуже хотіли зали-
шитися монополістами в галузі друкарства в Галичині й заради цього шитися монополістами в галузі друкарства в Галичині й заради цього 
готові були мати рідну татарам продати. Після того, як Шумлянський готові були мати рідну татарам продати. Після того, як Шумлянський 
видав “Метрику” і Псалтир, вони добились через королівський суд видав “Метрику” і Псалтир, вони добились через королівський суд 
закриття єпископської друкарні. Однак тепер був інший король, та й закриття єпископської друкарні. Однак тепер був інший король, та й 
Шумлянський з братчиками формально належали до різних конфесій. Шумлянський з братчиками формально належали до різних конфесій. 
То ж тепер ніщо не перешкоджало львівському владиці знов відкрити То ж тепер ніщо не перешкоджало львівському владиці знов відкрити 
друкарню. Так він і зробив: купив друкарський станок і почав готува-друкарню. Так він і зробив: купив друкарський станок і почав готува-
ти до друку новий “Ірмологіон”. Нехай братчики спробують вижити в ти до друку новий “Ірмологіон”. Нехай братчики спробують вижити в 
умовах вільної конкуренції!умовах вільної конкуренції!

Однак і війна з братством, і розширення видавничої справи тро-Однак і війна з братством, і розширення видавничої справи тро-
хи затягнулись. Північна війна, війна Росії проти Швеції, в яку було хи затягнулись. Північна війна, війна Росії проти Швеції, в яку було 
втягнено ще кілька держав, докотилась і до благословенного галиць-втягнено ще кілька держав, докотилась і до благословенного галиць-
кого краю. У 1704 році шведи на чолі з королем Карлом ХІІ взяли кого краю. У 1704 році шведи на чолі з королем Карлом ХІІ взяли 
Львів і стягли з міста величезну контрибуцію. На щастя, собор св. Львів і стягли з міста величезну контрибуцію. На щастя, собор св. 
Юра, котрий стояв далеко від міста, не постраждав. Польський король Юра, котрий стояв далеко від міста, не постраждав. Польський король 
Авґуст Сильний чесно намагався воювати на боці Петра, але попри Авґуст Сильний чесно намагався воювати на боці Петра, але попри 
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гучне прізвисько вояк з нього був так собі. Урешті-решт, він перей-гучне прізвисько вояк з нього був так собі. Урешті-решт, він перей-
шов на бік шведського короля Карла ХІІ, але у 1706 році встиг разом шов на бік шведського короля Карла ХІІ, але у 1706 році встиг разом 
з росіянами дати шведам бій під Калішем. Точніше, на момент битви з росіянами дати шведам бій під Калішем. Точніше, на момент битви 
Авґуст уже встиг укласти угоду зі шведами, але сказати це в обличчя Авґуст уже встиг укласти угоду зі шведами, але сказати це в обличчя 
союзникам-росіянам було соромно. Отже, він начебто і бився на боці союзникам-росіянам було соромно. Отже, він начебто і бився на боці 
Росії, але бився впівсили, а потім ще й віддав Карлу всіх полонених. Росії, але бився впівсили, а потім ще й віддав Карлу всіх полонених. 
Шумлянський також брав участь у цій битві – як завжди, на чолі своєї Шумлянський також брав участь у цій битві – як завжди, на чолі своєї 
панцерної корогви. Його присутність у цій битві погоди не зробила, та панцерної корогви. Його присутність у цій битві погоди не зробила, та 
й, взагалі, під Калішем головну роль зіграв російський корпус на чолі з й, взагалі, під Калішем головну роль зіграв російський корпус на чолі з 
царським фаворитом Олександром Мєншиковим. Король усе одно був царським фаворитом Олександром Мєншиковим. Король усе одно був 
вдячний єпископові і в нагороду за вірну службу нагородив грамотою вдячний єпископові і в нагороду за вірну службу нагородив грамотою 
та звільнив єпархію від податків на військо, але Шумлянського цей та звільнив єпархію від податків на військо, але Шумлянського цей 
похід розчарував. Гризня зі шведами за балтійське узбережжя – це був похід розчарував. Гризня зі шведами за балтійське узбережжя – це був 
далеко не той хрестовий похід за віру і Батьківщину, якому єпископ далеко не той хрестовий похід за віру і Батьківщину, якому єпископ 
присвятив майже сорок років свого життя, а слабкий боягуз Авґуст присвятив майже сорок років свого життя, а слабкий боягуз Авґуст 
(дарма що “Сильний”) був цілком не подібний на прямого і щирого (дарма що “Сильний”) був цілком не подібний на прямого і щирого 
Яна Собеського.Яна Собеського.

Можливо, саме через це розчарування про львівського владику в Можливо, саме через це розчарування про львівського владику в 
політичних подіях наступних років немає жодних згадок. Він повісив політичних подіях наступних років немає жодних згадок. Він повісив 
шаблю на стіну й відсторонився від політики. Хоча для цього може шаблю на стіну й відсторонився від політики. Хоча для цього може 
бути ще одна причина: наприкінці 1706 року в Жовкву завітав Петро бути ще одна причина: наприкінці 1706 року в Жовкву завітав Петро 
І й оселився там на цілих чотири місяці. Цар ненавидів уніатів і не І й оселився там на цілих чотири місяці. Цар ненавидів уніатів і не 
пропускав можливості показати їм свою силу. У Полоцьку він стра-пропускав можливості показати їм свою силу. У Полоцьку він стра-
тив кількох монахів за те, що ті не пустили його у вівтар собору, а тив кількох монахів за те, що ті не пустили його у вівтар собору, а 
луцького єпископа Діонісія Жабокрицького за єдність з Римом кинув луцького єпископа Діонісія Жабокрицького за єдність з Римом кинув 
у в’язницю, де той і помер. У Львові, де цар шукав союзників для ві-у в’язницю, де той і помер. У Львові, де цар шукав союзників для ві-
йни проти Карла, він, напевно, не став би давати волю рукам, але на йни проти Карла, він, напевно, не став би давати волю рукам, але на 
Шумлянського мав особисту образу в основному за таємне листування Шумлянського мав особисту образу в основному за таємне листування 
з козаками і гетьманами.з козаками і гетьманами.

Проте найскоріше, все було значно простіше. Повернувшись до-Проте найскоріше, все було значно простіше. Повернувшись до-
дому з-під Каліша, Шумлянський, мабуть, уперше в житті відчув себе дому з-під Каліша, Шумлянський, мабуть, уперше в житті відчув себе 
втомленим старцем. На середині шостого десятка до цього відважного втомленим старцем. На середині шостого десятка до цього відважного 
до авантюрності героя-лицаря непомітно підійшла старість. Підійшла до авантюрності героя-лицаря непомітно підійшла старість. Підійшла 
вона досить вчасно – саме тоді, коли єпископ зробив усе, що міг і мав вона досить вчасно – саме тоді, коли єпископ зробив усе, що міг і мав 
зробити. Він перевів Львівщину в унію, уникнув конфліктів і зберіг в зробити. Він перевів Львівщину в унію, уникнув конфліктів і зберіг в 
єпархії злагоду і мир. Завдяки його старанням львівська єпархія стала єпархії злагоду і мир. Завдяки його старанням львівська єпархія стала 
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багатшою і міцнішою, ніж будь-багатшою і міцнішою, ніж будь-
коли. Та й звільнення України від коли. Та й звільнення України від 
турків, припинення татарських на-турків, припинення татарських на-
бігів і порятунок Європи від нового бігів і порятунок Європи від нового 
джихада також частково були його джихада також частково були його 
заслугою. Це було достатньо для заслугою. Це було достатньо для 
щастя, для того, щоб відчути себе щастя, для того, щоб відчути себе 
переможцем і спочити на лаврах. переможцем і спочити на лаврах. 
Нові війни в Європі вже не були Нові війни в Європі вже не були 
варті того, щоб у них воювати, а варті того, щоб у них воювати, а 
нові церковні реформи були не на нові церковні реформи були не на 
часі. Єпархіальне життя також не часі. Єпархіальне життя також не 
потребувало його постійного втру-потребувало його постійного втру-
чання, бо все працювало, немов чання, бо все працювало, немов 
годинник. Не треба було навіть годинник. Не треба було навіть 
турбуватись про наступника – в турбуватись про наступника – в 
єпархії були гідні кандидати, взяти єпархії були гідні кандидати, взяти 
хоча б Варлаама Шептицького. хоча б Варлаама Шептицького. 

Отже, Йосиф Шумлянський Отже, Йосиф Шумлянський 
міг насолоджуватися старістю, але міг насолоджуватися старістю, але 
саме вона стала для нього найваж-саме вона стала для нього найваж-
чим випробуванням. Нелегко було змиритися з нею йому, вояку, що по-чим випробуванням. Нелегко було змиритися з нею йому, вояку, що по-
ловину життя провів у сідлі. Важко було збагнути, що життя, сповнене ловину життя провів у сідлі. Важко було збагнути, що життя, сповнене 
пригод, уже позаду, а попереду – лише поважні Літургії і проповіді та пригод, уже позаду, а попереду – лише поважні Літургії і проповіді та 
розмірене дозвілля у кріслі біля комину. А ще він боявся смерті. Так, розмірене дозвілля у кріслі біля комину. А ще він боявся смерті. Так, 
він вірив у Бога усім серцем, вірив у рай і пекло, але все одно боявся, він вірив у Бога усім серцем, вірив у рай і пекло, але все одно боявся, 
як бояться усього незрозумілого, небаченого – і неминучого. Що ж, як бояться усього незрозумілого, небаченого – і неминучого. Що ж, 
Шумлянський неодноразово дивився смерті в обличчя і готовий був Шумлянський неодноразово дивився смерті в обличчя і готовий був 
зустріти її. Душу свою він зміцнював молитвами, довірою до Бога, а зустріти її. Душу свою він зміцнював молитвами, довірою до Бога, а 
ще – розумінням того, що він усе зробив правильно. Недарма він на-ще – розумінням того, що він усе зробив правильно. Недарма він на-
писав у своєму заповіті:писав у своєму заповіті:

“Живу і померти бажаю в вірі, що містить в собі взаємну згоду, “Живу і померти бажаю в вірі, що містить в собі взаємну згоду, 
любов та єдність християнську древню свв. Отців, церкви Східної та любов та єдність християнську древню свв. Отців, церкви Східної та 
Західної”.Західної”.

ДереворитДереворит
з Києво-печерського патериказ Києво-печерського патерика
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…Передусім припадаю на коліна перед Величним …Передусім припадаю на коліна перед Величним 
Богом, Творцем і Збавителем моїм, Який мене Богом, Творцем і Збавителем моїм, Який мене 
створив, кров’ю Своєю дорогоцінною відкупив, створив, кров’ю Своєю дорогоцінною відкупив, 
на достоїнство Церкви Своєї святої мене, на достоїнство Церкви Своєї святої мене, 
негідного, поставив, у житті моїм ласками і негідного, поставив, у житті моїм ласками і 
добродійствами стільки разів наділяв, і увесь вік добродійствами стільки разів наділяв, і увесь вік 
мій правицею Своєю в різних оказіях і небезпеках мій правицею Своєю в різних оказіях і небезпеках 
захищав, щоб не мали верх вороги наді мною…захищав, щоб не мали верх вороги наді мною…

Осінній вечір спустився на Львів, і сонце, нечастий гість у листо-Осінній вечір спустився на Львів, і сонце, нечастий гість у листо-
паді, вже закотилося за обрій. Торгаші закривали свої лавки, майстри – паді, вже закотилося за обрій. Торгаші закривали свої лавки, майстри – 
майстерні – усі поспішали укритись від нічного холоду за гостинними майстерні – усі поспішали укритись від нічного холоду за гостинними 
стінами теплих осель. З усіх труб, немовби кидаючи виклик зимі й ночі, стінами теплих осель. З усіх труб, немовби кидаючи виклик зимі й ночі, 
виходив густий чорний дим, піднімаючись у небо вище фортечних веж, виходив густий чорний дим, піднімаючись у небо вище фортечних веж, 
вище дзвіниць церков і костелів, вище самого Високого Замку. вище дзвіниць церков і костелів, вище самого Високого Замку. 
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І лише з єпископського палацу на Святоюрській горі рум’яне сві-І лише з єпископського палацу на Святоюрській горі рум’яне сві-
тило ще було видно майже повністю. Посилаючи останні промені міс-тило ще було видно майже повністю. Посилаючи останні промені міс-
ту Лева, воно через невелике віконце освітило м’яким рудим світлом ту Лева, воно через невелике віконце освітило м’яким рудим світлом 
кабінет старого єпископа. Працювати в такі хвилини було просто не-кабінет старого єпископа. Працювати в такі хвилини було просто не-
можливо, і єпископ встав з-за столу. Розкривши вікно і впустивши в можливо, і єпископ встав з-за столу. Розкривши вікно і впустивши в 
теплу кімнату листопадовий мороз, він кинув погляд на захід – без-теплу кімнату листопадовий мороз, він кинув погляд на захід – без-
межні поля, між якими губилася широка дорога, затишні села, над ко-межні поля, між якими губилася широка дорога, затишні села, над ко-
трими піднімались невеличкі круглі церковні бані. Над селами – дими, трими піднімались невеличкі круглі церковні бані. Над селами – дими, 
вище димів – зорі, а ще вище – безмежне ніжно-синє небо. Під цим вище димів – зорі, а ще вище – безмежне ніжно-синє небо. Під цим 
небом він воював і молився, скакав верхи і трясся в кареті, проповід-небом він воював і молився, скакав верхи і трясся в кареті, проповід-
ував і писав, радів і страждав шістдесят чотири роки, сорок з котрих ував і писав, радів і страждав шістдесят чотири роки, сорок з котрих 
він був єпископом цього краю – від Львова до Галича і від Галича до він був єпископом цього краю – від Львова до Галича і від Галича до 
Кам’янця-Подільського.Кам’янця-Подільського.

Старість – час для роздумів, час, коли варто заспокоїтись, поста-Старість – час для роздумів, час, коли варто заспокоїтись, поста-
вити коня у стайню, повісити шаблю на стіну, підігріти жбан вина і вити коня у стайню, повісити шаблю на стіну, підігріти жбан вина і 
кинути погляд на пройдений шлях, порозважати над перемогами і по-кинути погляд на пройдений шлях, порозважати над перемогами і по-
разками, гріхами і подвигами. Однак 64-річний Йосиф Шумлянський разками, гріхами і подвигами. Однак 64-річний Йосиф Шумлянський 
старим себе не відчував: рука так само міцно тримала в руці меч, як і старим себе не відчував: рука так само міцно тримала в руці меч, як і 
сорок років тому, а плечі так і не відвикли від кольчуги, в котрій інко-сорок років тому, а плечі так і не відвикли від кольчуги, в котрій інко-
ли доводилось і їсти, і спати. Та й рідко він мав настрій для роздумів. ли доводилось і їсти, і спати. Та й рідко він мав настрій для роздумів. 
Шумлянський, загалом не дуже любив грати у філософа – він був лю-Шумлянський, загалом не дуже любив грати у філософа – він був лю-
диною цілком іншого ґатунку. Єпископ згадував найщасливіші хвили-диною цілком іншого ґатунку. Єпископ згадував найщасливіші хвили-
ни свого життя, коли під стінами Відня він летів назустріч туркам на ни свого життя, коли під стінами Відня він летів назустріч туркам на 
чолі своєї козацької сотні, коли під стінами Святого Юра під жалісні чолі своєї козацької сотні, коли під стінами Святого Юра під жалісні 
крики баб і дівчат вів десяток попів з шаблями і мушкетами ледь не крики баб і дівчат вів десяток попів з шаблями і мушкетами ледь не 
проти цілої татарської орди, коли брав у руки перший примірник но-проти цілої татарської орди, коли брав у руки перший примірник но-
вої книги, коли вносив під стіни древнього храму чудотворний образ з вої книги, коли вносив під стіни древнього храму чудотворний образ з 
Теребовлі й Богородиця немовби посміхалась йому з ікони… Усе було Теребовлі й Богородиця немовби посміхалась йому з ікони… Усе було 
просто: ось ворог, ось зброя, ось Боже благословення – і вперед у бій, просто: ось ворог, ось зброя, ось Боже благословення – і вперед у бій, 
за віру і батьківщину! Ми праві, ворог не правий, Господь за нами – як за віру і батьківщину! Ми праві, ворог не правий, Господь за нами – як 
в тій французькій пісні, яку королева читала йому й королю, коли про-в тій французькій пісні, яку королева читала йому й королю, коли про-
воджала в черговий похід.воджала в черговий похід.

Йосиф Шумлянський справді любив, коли все було просто. Він Йосиф Шумлянський справді любив, коли все було просто. Він 
був воїном, і предки його були воїнами. Прийнявши сан, він не від-був воїном, і предки його були воїнами. Прийнявши сан, він не від-
кинув зброю – не такий був час, щоб перед обличчям турецької навали кинув зброю – не такий був час, щоб перед обличчям турецької навали 
меч на стіну вішати. Короля, з котрим на одне сідло в поході голову меч на стіну вішати. Короля, з котрим на одне сідло в поході голову 
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клали, залишати без вірного това-клали, залишати без вірного това-
риша було якось недобре. І проти риша було якось недобре. І проти 
своїх же супротивників, котрі хоті-своїх же супротивників, котрі хоті-
ли відібрати в нього законно зайня-ли відібрати в нього законно зайня-
ту кафедру, доводилося з шаблею ту кафедру, доводилося з шаблею 
йти. І, з одного боку, куди ж тобі на йти. І, з одного боку, куди ж тобі на 
єпископську кафедру лізти? А коли єпископську кафедру лізти? А коли 
вже очолив церкву, то чого до шаблі вже очолив церкву, то чого до шаблі 
рука тягнеться? Грішне життя твоє, рука тягнеться? Грішне життя твоє, 
рабе Божий Іване, що в чернецтві рабе Божий Іване, що в чернецтві 
Йосифом назвався, грішне! І полко-Йосифом назвався, грішне! І полко-
водцем великим не став, і у святі не водцем великим не став, і у святі не 
записався. записався. 

А з іншого боку поглянь, ти на-А з іншого боку поглянь, ти на-
чебто, навпаки, все правильно ро-чебто, навпаки, все правильно ро-
бив. Про церкву дбав, згоду і мир у бив. Про церкву дбав, згоду і мир у 

ній учинив, книги друкував, світло науки ніс, ворогів вітчизни рубав ній учинив, книги друкував, світло науки ніс, ворогів вітчизни рубав 
нещадно, до переможених був милосердний – ось тобі й від короля нещадно, до переможених був милосердний – ось тобі й від короля 
пошана, і від людей любов, та й Бог, напевно, ласкою не обділить… пошана, і від людей любов, та й Бог, напевно, ласкою не обділить… 
Хіба що розідрану війнами Русь-Україну, неньку свою, зшити воєдино Хіба що розідрану війнами Русь-Україну, неньку свою, зшити воєдино 
не зміг, старий вояче… Ну, і правильно – пам’ятай, лицарю в єпис-не зміг, старий вояче… Ну, і правильно – пам’ятай, лицарю в єпис-
копських ризах, що не безмежні твої сили, що на все Божа воля, а всі копських ризах, що не безмежні твої сили, що на все Божа воля, а всі 
ми – лише знаряддя в руках Його. І дякуй Йому за всі його ласки, бо не ми – лише знаряддя в руках Його. І дякуй Йому за всі його ласки, бо не 
кожному так щастить, як тобі, котрий стільки всього встиг зробити за кожному так щастить, як тобі, котрий стільки всього встиг зробити за 
своє не таке вже й довге життя.своє не таке вже й довге життя.

Зазвичай Йосиф Шумлянський про такі речі не думав. Утім, коли Зазвичай Йосиф Шумлянський про такі речі не думав. Утім, коли 
рука взялась за перо, бо смерть може в будь-яку хвилину в гості заві-рука взялась за перо, бо смерть може в будь-яку хвилину в гості заві-
тати і заповіт складати треба, то думки, немов козаки у вороже місто, тати і заповіт складати треба, то думки, немов козаки у вороже місто, 
вмить залетіли в стару голову і підняли в ній цілий рій спогадів і розду-вмить залетіли в стару голову і підняли в ній цілий рій спогадів і розду-
мів, від котрих не заховаєшся навіть за мурами найпотужнішої в світі мів, від котрих не заховаєшся навіть за мурами найпотужнішої в світі 
фортеці. Каятись чи дякувати? Жаліти чи радіти? І, по-солдатськи роз-фортеці. Каятись чи дякувати? Жаліти чи радіти? І, по-солдатськи роз-
рубивши цей гордіїв вузол, єпископ вирішив: і те, і те. Є в чому каятись рубивши цей гордіїв вузол, єпископ вирішив: і те, і те. Є в чому каятись 
і є за що дякувати. І каяття, і подяка Богові приємні, а предстати перед і є за що дякувати. І каяття, і подяка Богові приємні, а предстати перед 
Ним доведеться, мабуть, уже швидко…Ним доведеться, мабуть, уже швидко…

Йосиф ШумлянськийЙосиф Шумлянський



ПіслямоваПіслямова

А славному слава в Бога.А славному слава в Бога.
П. КулішП. Куліш

Коли Йосиф Шумлянський писав заповіт, він ще не знав, який Коли Йосиф Шумлянський писав заповіт, він ще не знав, який 
останній подарунок готує йому Бог. У 1708 році львівське братство останній подарунок готує йому Бог. У 1708 році львівське братство 
перейшло в унію. Попри всі негаразди Шумлянський таки надруку-перейшло в унію. Попри всі негаразди Шумлянський таки надруку-
вав свій “Ірмологіон”, і братчики опинились у незручному становищі. вав свій “Ірмологіон”, і братчики опинились у незручному становищі. 
Якби єпископ довів справу до кінця і дав наклад у продаж, братство Якби єпископ довів справу до кінця і дав наклад у продаж, братство 
втратило б величезні доходи. Отже, треба було або прощатися з моно-втратило б величезні доходи. Отже, треба було або прощатися з моно-
полією, або задобрити єпископа, прийнявши унію. Єпископ не злився. полією, або задобрити єпископа, прийнявши унію. Єпископ не злився. 
У відповідь на готовність братчиків прийняти унію він погодився про-У відповідь на готовність братчиків прийняти унію він погодився про-
дати братству наклад “Ірмологіона” і закрити друкарню. Братчики ж дати братству наклад “Ірмологіона” і закрити друкарню. Братчики ж 
повидирали з пісенників титульні сторінки з єпископським гербом і повидирали з пісенників титульні сторінки з єпископським гербом і 
замінили їх. А ще написали Папі Римському й упросили його зберегти замінили їх. А ще написали Папі Римському й упросили його зберегти 
їхню автономію. Шумлянський вирішив, що нехай вони тішаться сво-їхню автономію. Шумлянський вирішив, що нехай вони тішаться сво-
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їм гербом і своїми правами, аби в єпархії був мир. І з відчуттям пере-їм гербом і своїми правами, аби в єпархії був мир. І з відчуттям пере-
моги, задоволений і щасливий, помер 27 липня 1708 року. У галицьких моги, задоволений і щасливий, помер 27 липня 1708 року. У галицьких 
літописах про це написали так:літописах про це написали так:

“Життя свого богоугодного течію завершивши, перейшов від “Життя свого богоугодного течію завершивши, перейшов від 
тимчасового до вічного життя, до вишнього, до престолу непри-тимчасового до вічного життя, до вишнього, до престолу непри-
ступного світла бодрий пастир, боголюбивий єпископ Львівський, ступного світла бодрий пастир, боголюбивий єпископ Львівський, 
Галицький та ін. Йосиф Шумлянський”. Галицький та ін. Йосиф Шумлянський”. 

Він був похований у соборі св. Юра поруч зі своїми попередниками, Він був похований у соборі св. Юра поруч зі своїми попередниками, 
а також кількома давньоруськими князями. Його наступником на львів-а також кількома давньоруськими князями. Його наступником на львів-
ській кафедрі став Юрій Винницький, якого невдовзі замінив Варлаам ській кафедрі став Юрій Винницький, якого невдовзі замінив Варлаам 
Шептицький, один з близьких друзів й однодумців Й. Шумлянського. Шептицький, один з близьких друзів й однодумців Й. Шумлянського. 
Пізніше під впливом Варлаама Шептицького ченцем в Уневі, а згодом Пізніше під впливом Варлаама Шептицького ченцем в Уневі, а згодом 
митрополитом, просвітником і національним діячем стає його родич митрополитом, просвітником і національним діячем стає його родич 
Афанасій, а після нього – Лев Шептицький. Вони перенесуть митро-Афанасій, а після нього – Лев Шептицький. Вони перенесуть митро-
поличу кафедру до Львова, здійснивши цим мрію Шумлянського про поличу кафедру до Львова, здійснивши цим мрію Шумлянського про 
відновлення галицької митрополії.відновлення галицької митрополії.

Саме ці двоє князів Церкви, Афанасій і Лев Шептицькі, перетво-Саме ці двоє князів Церкви, Афанасій і Лев Шептицькі, перетво-
рили скромну церкву св. Юра на розкішний бароковий собор, один з рили скромну церкву св. Юра на розкішний бароковий собор, один з 
найкрасивіших храмів Галичини. Це було справою принципу, адже ве-найкрасивіших храмів Галичини. Це було справою принципу, адже ве-
лич собору свідчила про престиж і значення Церкви східного обряду, її лич собору свідчила про престиж і значення Церкви східного обряду, її 

Юліан Буцманюк. Унія. Стінопис з церкви Серця Христового у ЖовквіЮліан Буцманюк. Унія. Стінопис з церкви Серця Христового у Жовкві
(1930-ті роки). В центрі композиції ймовірно Йолсиф Шумлянський(1930-ті роки). В центрі композиції ймовірно Йолсиф Шумлянський
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почесне місце в суспільстві. Тепер навіть почесне місце в суспільстві. Тепер навіть 
найскаженіший лях не міг сказати, що найскаженіший лях не міг сказати, що 
руська церква бідна і зневажена! На жаль, руська церква бідна і зневажена! На жаль, 
під час будівництва, що тривало кількаде-під час будівництва, що тривало кількаде-
сят років, була повністю розібрана стара сят років, була повністю розібрана стара 
церква і втрачена нагробна плита Йосифа церква і втрачена нагробна плита Йосифа 
Шумлянського. Тепер прах митрополи-Шумлянського. Тепер прах митрополи-
та покоїться в одній з безіменних могил та покоїться в одній з безіменних могил 
у крипті нового собору за однією з білих у крипті нового собору за однією з білих 
плит у стіні. Це було символічно: труди і плит у стіні. Це було символічно: труди і 
здобутки Шумлянського, його турбота про здобутки Шумлянського, його турбота про 
парафіян і розвиток освіти відкрили нову парафіян і розвиток освіти відкрили нову 
сторінку в історії Галичини. Його старан-сторінку в історії Галичини. Його старан-
нями львівська єпархія стала осередком нями львівська єпархія стала осередком 
просвітництва, церковних реформ і наці-просвітництва, церковних реформ і наці-
онального руху. На жаль, саме ці бурхливі онального руху. На жаль, саме ці бурхливі 
події наступних років, здобутки ченців-події наступних років, здобутки ченців-
василіян, львівських владик і галицьких василіян, львівських владик і галицьких 
митрополитів стерли в пам’яті багатьох митрополитів стерли в пам’яті багатьох 
скромного панцерного козака, який ко-скромного панцерного козака, який ко-
лись стояв на чолі львівської єпархії. У лись стояв на чолі львівської єпархії. У 
новому соборі св. Юра про Шумлянського новому соборі св. Юра про Шумлянського 
нагадували лише Теребовлянська ікона нагадували лише Теребовлянська ікона 
Божої Матері та срібна дощечка з кулею, Божої Матері та срібна дощечка з кулею, 
що вразила в ногу войовничого владику що вразила в ногу войовничого владику 
в битві під Віднем. Пізніше, у ХІХ сто-в битві під Віднем. Пізніше, у ХІХ сто-
літті, неподалік від Святоюрської гори літті, неподалік від Святоюрської гори 
одну невеличку бічну вуличку назвали одну невеличку бічну вуличку назвали 
вулицею Шумлянських, увічнивши за-вулицею Шумлянських, увічнивши за-
слуги єпископа і його родичів перед містом Лева. Портрети єпископа слуги єпископа і його родичів перед містом Лева. Портрети єпископа 
зайняли почесне місце в збірках кількох львівських музеїв. Не забу-зайняли почесне місце в збірках кількох львівських музеїв. Не забу-
вали про нього й історики. Про Шумлянського писали небагато, але вали про нього й історики. Про Шумлянського писали небагато, але 
влучно: й у “Записках НТШ”, й у василіянських виданнях. Іван Франко влучно: й у “Записках НТШ”, й у василіянських виданнях. Іван Франко 
присвятив йому дві статті. У російських наукових виданнях ХІХ сто-присвятив йому дві статті. У російських наукових виданнях ХІХ сто-
ліття друкували його “Метрику”, а галицький священик-москвофіл ліття друкували його “Метрику”, а галицький священик-москвофіл 
Антоній Петрушевич видав заповіт Шумлянського. У різних наукових Антоній Петрушевич видав заповіт Шумлянського. У різних наукових 

Афанасій ШептицькийАфанасій Шептицький

Лев ШептицькийЛев Шептицький
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та етнографічних збірках час від часу з’являлися “Метрика” та “Дума та етнографічних збірках час від часу з’являлися “Метрика” та “Дума 
про Віденську битву”. Згадували про нього й у російському акаде-про Віденську битву”. Згадували про нього й у російському акаде-
мічному середовищі. Хтось вважав львівського єпископа зрадником мічному середовищі. Хтось вважав львівського єпископа зрадником 
православ’я, хтось – рятівником церкви, хтось робив наголос на його православ’я, хтось – рятівником церкви, хтось робив наголос на його 
не цілком пристойній поведінці під час бійок за кафедру, хтось – на не цілком пристойній поведінці під час бійок за кафедру, хтось – на 
його реформах. Але всі погоджувались в одному: Шумлянський був його реформах. Але всі погоджувались в одному: Шумлянський був 
ключовою фігурою своєї доби.ключовою фігурою своєї доби.

Звісно, за радянських часів це все змінилося. Лицаря в єпис-Звісно, за радянських часів це все змінилося. Лицаря в єпис-
копських ризах немовби викреслили з української історії і пам’яті. копських ризах немовби викреслили з української історії і пам’яті. 
Вулицю Шумлянських перейменували на вулицю Сєченова, а зі свя-Вулицю Шумлянських перейменували на вулицю Сєченова, а зі свя-
тоюрського собору зникла дощечка з турецькою кулею: чи то “визво-тоюрського собору зникла дощечка з турецькою кулею: чи то “визво-
лителів” спокусило срібло, чи то Російська Православна Церква, від лителів” спокусило срібло, чи то Російська Православна Церква, від 
якої Шумлянський оберігав свою єпархію, вирішила так помститись якої Шумлянський оберігав свою єпархію, вирішила так помститись 
давньому супротивникові. давньому супротивникові. 

Навіть після приходу Незалежності довгий час про відважного Навіть після приходу Незалежності довгий час про відважного 
єпископа нагадували тільки портрети в Національному музеї у Львові єпископа нагадували тільки портрети в Національному музеї у Львові 
та Львівському музеї історії релігії. Лише в останні роки про єпископа та Львівському музеї історії релігії. Лише в останні роки про єпископа 
знову згадали. Кілька статей про нього написав Тарас Чухліб. Важливу знову згадали. Кілька статей про нього написав Тарас Чухліб. Важливу 

Юліан Буцманюк. Унія. Стінопис з церкви Серця Христового у Жовкві.Юліан Буцманюк. Унія. Стінопис з церкви Серця Христового у Жовкві.
В центрі – ймовірно Йосиф ШумлянськийВ центрі – ймовірно Йосиф Шумлянський
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роль відіграє Шумлянський у праці “Галицька єпархія” І. Скочиляса. роль відіграє Шумлянський у праці “Галицька єпархія” І. Скочиляса. 
Цьому єпископу і його церковним реформам присвятив дисерта-Цьому єпископу і його церковним реформам присвятив дисерта-
цію шведський історик польсько-українського походження Петро цію шведський історик польсько-українського походження Петро 
Вавженюк. У вересні 2013 року біля собору св. Юра був встановлений Вавженюк. У вересні 2013 року біля собору св. Юра був встановлений 
пам’ятний знак на згадку про участь Шумлянського у Віденській битві. пам’ятний знак на згадку про участь Шумлянського у Віденській битві. 
Отже, можна сподіватися що з часом діяльність Йосифа Шумлянського Отже, можна сподіватися що з часом діяльність Йосифа Шумлянського 
отримає належне вшанування. отримає належне вшанування. 

Проте головним і найкращим пам’ятником такій людині, як свя-Проте головним і найкращим пам’ятником такій людині, як свя-
тоюрський владика, є його справи і здобутки. По різному можна ста-тоюрський владика, є його справи і здобутки. По різному можна ста-
витися до його вчинків, але факт є фактом: саме вони зробили Західну витися до його вчинків, але факт є фактом: саме вони зробили Західну 
Україну й Українську Греко-Католицьку Церкву такими, як вони є. Україну й Українську Греко-Католицьку Церкву такими, як вони є. 
Книги єпископа, особливо “Метрика”, стали своєрідною путівкою для Книги єпископа, особливо “Метрика”, стали своєрідною путівкою для 
народної української мови в літературу. До того книги писали церковно-народної української мови в літературу. До того книги писали церковно-
слов’янською, польською, латиною, грецькою, а народна мова залиша-слов’янською, польською, латиною, грецькою, а народна мова залиша-
лася поза увагою письменників і кліриків. Йосиф Шумлянський пе-лася поза увагою письменників і кліриків. Йосиф Шумлянський пе-
реніс мову міщан і селян на книжні сторінки – і його наступники на реніс мову міщан і селян на книжні сторінки – і його наступники на 
львівському престолі продовжували цю славну традицію, заклавши львівському престолі продовжували цю славну традицію, заклавши 
підстави для національного відродження ХІХ століття, коли народна підстави для національного відродження ХІХ століття, коли народна 
мова остаточно стала літературною мовою, і це поставило крапку в мова остаточно стала літературною мовою, і це поставило крапку в 
питанні бути чи не бути українському народові.питанні бути чи не бути українському народові.

Не менш важливим кроком для збереження українського наро-Не менш важливим кроком для збереження українського наро-
ду стало прийняття Шумлянським унії. Підкорення Західної України ду стало прийняття Шумлянським унії. Підкорення Західної України 
Папі Римському визволило її з обіймів північно-східного родича. Як би Папі Римському визволило її з обіймів північно-східного родича. Як би 
красиво не виглядала в перші роки дружба Києва і Москви, але дуже красиво не виглядала в перші роки дружба Києва і Москви, але дуже 
швидко українських учених, музикантів і художників почали масово швидко українських учених, музикантів і художників почали масово 
забирати в Росію, а як подяку цар і синод обмежили і заборонили дру-забирати в Росію, а як подяку цар і синод обмежили і заборонили дру-
карство і школи. карство і школи. 

Ось приклад таких заборон протягом лише XVIII століття:Ось приклад таких заборон протягом лише XVIII століття:
У 1720 році Петро І видає указ про заборону друкувати в Малоросії У 1720 році Петро І видає указ про заборону друкувати в Малоросії 

будь-які книги, крім церковних, які потрібно “для повного узгоджен-будь-які книги, крім церковних, які потрібно “для повного узгоджен-
ня з великоросійськими, з такими ж церковними книгами справляти.., ня з великоросійськими, з такими ж церковними книгами справляти.., 
щоби жодної різниці й окремого наріччя в них не було”;щоби жодної різниці й окремого наріччя в них не було”;

У 1753 році видано указ про заборону викладання українською У 1753 році видано указ про заборону викладання українською 
мовою в Києво-Могилянскій академіїмовою в Києво-Могилянскій академії

У 1769 році синод Російської Православної Церкви заборонив У 1769 році синод Російської Православної Церкви заборонив 
друкувати та використовувати український “Буквар”;друкувати та використовувати український “Буквар”;
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У 1784 році викладання у Києво-Могилянській академії переведе-У 1784 році викладання у Києво-Могилянській академії переведе-
но на російську мову;но на російську мову;

У 1786 році київський митрополит С. Миславський наказує, щоб У 1786 році київський митрополит С. Миславський наказує, щоб 
у всіх церквах дяки та священики читали молитви і правили службу у всіх церквах дяки та священики читали молитви і правили службу 
Божу “голосом, свойственным россійскому наречію”. Божу “голосом, свойственным россійскому наречію”. 

Тобто, Українська Православна Церква через підкорення Моск ві Тобто, Українська Православна Церква через підкорення Моск ві 
стала інструментом зросійщення, одним з засобів тіснішого прив’я-стала інструментом зросійщення, одним з засобів тіснішого прив’я-
зування України до Росії і позбавлення її народу своєї національної зування України до Росії і позбавлення її народу своєї національної 
ідентичності. Водночас у Західній Україні навколо Греко-Католицької ідентичності. Водночас у Західній Україні навколо Греко-Католицької 
Церкви об’єднувались усі патріотичні течії і рухи, а пізніше саме свя-Церкви об’єднувались усі патріотичні течії і рухи, а пізніше саме свя-
щеники та їхні діти стали найвидатнішими діячами українського наці-щеники та їхні діти стали найвидатнішими діячами українського наці-
онального руху – від Руської Трійці й до Андрея Шептицького.онального руху – від Руської Трійці й до Андрея Шептицького.

Саме церква зробила Галичину тим джерелом патріотизму та Саме церква зробила Галичину тим джерелом патріотизму та 
свідомості, яким вона є тепер. І далеко не останню роль у цьому ста-свідомості, яким вона є тепер. І далеко не останню роль у цьому ста-
новленні зіграли реформи Йосифа Шумлянського, цього відважного новленні зіграли реформи Йосифа Шумлянського, цього відважного 
лицаря святоюрської гори. Також чудовим пам’ятником владиці слу-лицаря святоюрської гори. Також чудовим пам’ятником владиці слу-
жать його твори: “Дума про Віденську битву”, “Метрика”, “Зерцало” і жать його твори: “Дума про Віденську битву”, “Метрика”, “Зерцало” і 
“Заповіт”, уривки з деяких автор пропонує увазі читача.“Заповіт”, уривки з деяких автор пропонує увазі читача.
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Оскільки наша книга не є науковою збіркою, ми не стали публі-Оскільки наша книга не є науковою збіркою, ми не стали публі-
кувати в ній праці єпископа у повному обсязі. Урешті-решт, регламент кувати в ній праці єпископа у повному обсязі. Урешті-решт, регламент 
проведення помісних соборів чи перелік свят, в які можна працювати, проведення помісних соборів чи перелік свят, в які можна працювати, 
зацікавлять лише істориків, яких залюбки приймуть гостинні праців-зацікавлять лише істориків, яких залюбки приймуть гостинні праців-
ники київських архівів або Львівського національного музею імені А. ники київських архівів або Львівського національного музею імені А. 
Шептицького. Автор подає в цій книзі лише ті уривки, котрі присвячені Шептицького. Автор подає в цій книзі лише ті уривки, котрі присвячені 
універсальним духовним питанням і будуть цікаві сучасному читачеві. універсальним духовним питанням і будуть цікаві сучасному читачеві. 
Якщо ж хтось забажає прочитати праці Йосифа Шумлянського повніс-Якщо ж хтось забажає прочитати праці Йосифа Шумлянського повніс-
тю, то може пошукати в мережі Інтернет або звернутися до автора цієї тю, то може пошукати в мережі Інтернет або звернутися до автора цієї 
книги за адресою: parcifal@ukr.net.книги за адресою: parcifal@ukr.net.

З цих самих міркувань ми, наскільки це можливо адаптували мову З цих самих міркувань ми, наскільки це можливо адаптували мову 
Шумлянського для сучасного читача, намагаючись зберегти особли-Шумлянського для сучасного читача, намагаючись зберегти особли-
вості літературного стилю єпископа.вості літературного стилю єпископа.

З книги “Зерцало для призрінняЗ книги “Зерцало для призріння
і кращого розуміння Святого Письма”і кращого розуміння Святого Письма”

О ВІРІ СВЯТІЙ ПРАВОСЛАВНО-КАТОЛИЦЬКІЙО ВІРІ СВЯТІЙ ПРАВОСЛАВНО-КАТОЛИЦЬКІЙ
Питання: Питання: Як много речей потрібно для спасіння чоловікові хрис-Як много речей потрібно для спасіння чоловікові хрис-

тиянському?тиянському?
Одповідь: Одповідь: Дві. По-перше, добре вірити, по-друге – побожно жити.Дві. По-перше, добре вірити, по-друге – побожно жити.

Питання: Питання: Що є віра?Що є віра?
Одповідь: Одповідь: Віра є дар Божий. По-друге, віра є ґрунтом речей не-Віра є дар Божий. По-друге, віра є ґрунтом речей не-

видимих. По-третє, віра є міцна і непорушна довіра і в серці про Бога видимих. По-третє, віра є міцна і непорушна довіра і в серці про Бога 
розуміння.розуміння.

Питання: Питання: Чи много артикулів віри православної?Чи много артикулів віри православної?
Одповідь: Одповідь: Згідно з визнанням православної віри святої християн-Згідно з визнанням православної віри святої християн-

ської на соборах через отців святих постановленної, дванадцять, згід-ської на соборах через отців святих постановленної, дванадцять, згід-
но із Символом Віри.но із Символом Віри.

Питання: Питання: Чому вчить перший артикул (Вірую в єдиного Бога)?Чому вчить перший артикул (Вірую в єдиного Бога)?
Одповідь: Одповідь: Вчить, що Бог Отець єдиний, завжди будучи, початку і Вчить, що Бог Отець єдиний, завжди будучи, початку і 

кінця не маючи, з власної доброти Своєї є створителем усіх речей ви-кінця не маючи, з власної доброти Своєї є створителем усіх речей ви-
димих і невидимих, і всяке створіння в Бога в своїй природі створено димих і невидимих, і всяке створіння в Бога в своїй природі створено 
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досконало і добре, як написано: досконало і добре, як написано: 
“І побачив Бог, що це добре”.“І побачив Бог, що це добре”.

Питання: Питання: Чому вчить другий Чому вчить другий 
артикул віри (і в єдиного Господа артикул віри (і в єдиного Господа 
Ісуса Христа… Ісуса Христа… 

Одповідь: Одповідь: Той артикул вчить, Той артикул вчить, 
що Слово предвічне, Син Божий, що Слово предвічне, Син Божий, 
з Бога Отця народжений, нество-з Бога Отця народжений, нество-
рений і перед усіма віками, буду-рений і перед усіма віками, буду-
чи єдиносущним Отцеві, рівний чи єдиносущним Отцеві, рівний 
хвалою і вельможністю, Бог прав-хвалою і вельможністю, Бог прав-
дивий, з Бога правдивого, світ не-дивий, з Бога правдивого, світ не-
створений з світу нествореного.створений з світу нествореного.

Питання: Питання: Чому вчить третій Чому вчить третій 
артикул (Заради нас і нашого ради артикул (Заради нас і нашого ради 
спасіння…)?спасіння…)?

Одповідь: Одповідь: Той артикул учить, Той артикул учить, 
що Син Божий – предвічний, для що Син Божий – предвічний, для 
спасіння людського добровіль-спасіння людського добровіль-

но зі згоди Бога Отця свого, Своєю і Духа Святого волею, зійшов на но зі згоди Бога Отця свого, Своєю і Духа Святого волею, зійшов на 
низькість земну, не переміняючи місця, бо через Божественність Свою низькість земну, не переміняючи місця, бо через Божественність Свою 
всюди є і все наповнює. А понижаючи Себе Самого, став чоловіком. З всюди є і все наповнює. А понижаючи Себе Самого, став чоловіком. З 
Собою він людської природи не приніс, але за справою Духа Святого Собою він людської природи не приніс, але за справою Духа Святого 
прийняв з пресвятої Богородиці Діви Марії, коли Вона сказала: “Се прийняв з пресвятої Богородиці Діви Марії, коли Вона сказала: “Се 
раба Господня, нехай буде мені по слову Твоєму”.раба Господня, нехай буде мені по слову Твоєму”.

Питання: Питання: Чому вчить четвертий артикул (був розп’ятий за нас за Чому вчить четвертий артикул (був розп’ятий за нас за 
Понтія Пилата, страждав і був похований)?Понтія Пилата, страждав і був похований)?

Одповідь: Одповідь: Той артикул учить, що правдивий Христос Бог людську Той артикул учить, що правдивий Христос Бог людську 
природу з пречистої Панни прийнявши, в тій же людській природі на-природу з пречистої Панни прийнявши, в тій же людській природі на-
справді потерпів і вмер, однак лише в тілеснім єстві, а не в Божественнім, справді потерпів і вмер, однак лише в тілеснім єстві, а не в Божественнім, 
як апостол Павел пише. Зробив же Він це, щоб представити вас святими як апостол Павел пише. Зробив же Він це, щоб представити вас святими 
і непорочними і неповинними перед Собою.і непорочними і неповинними перед Собою.

Титульна сторінка “Зерцала”Титульна сторінка “Зерцала”
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Питання: Питання: Чому вчить п’ятий артикул віри (І воскрес у третій день Чому вчить п’ятий артикул віри (І воскрес у третій день 
згідно з Писанням)?згідно з Писанням)?

Одповідь: Одповідь: Той артикул учить, що Син Божий, як сам добровільно Той артикул учить, що Син Божий, як сам добровільно 
в тілі помер, так у тому ж тілі силою Божественності Своєї і з мертвих в тілі помер, так у тому ж тілі силою Божественності Своєї і з мертвих 
воскрес, як сам рече: “Я душу Мою полагаю да паи приймую, никто же воскрес, як сам рече: “Я душу Мою полагаю да паи приймую, никто же 
вземлет ю о Мене, но аз полагаю ю о Себе”.вземлет ю о Мене, но аз полагаю ю о Себе”.

Питання: Питання: Чому вчить шостий артикул (і вознісся на небо і сидить Чому вчить шостий артикул (і вознісся на небо і сидить 
праворуч Отця)?праворуч Отця)?

Одповідь: Одповідь: Той артикул учить, що Син Божий у тому ж тілі, що при-Той артикул учить, що Син Божий у тому ж тілі, що при-
йняв з небес з Пречистої Богородиці, потерпів і вмер, і з мертвих возстав, і йняв з небес з Пречистої Богородиці, потерпів і вмер, і з мертвих возстав, і 
по воскресінню з тим же тілом вознісся на небо, а будучи Богом, завжди з по воскресінню з тим же тілом вознісся на небо, а будучи Богом, завжди з 
Отцем був і ніколи як єдиносущний Йому, іншого тіла не отримував.Отцем був і ніколи як єдиносущний Йому, іншого тіла не отримував.

Питання: Питання: Чому вчить сьомий артикул (і вдруге гряде зі славою...)?Чому вчить сьомий артикул (і вдруге гряде зі славою...)?
Одповідь: Одповідь: Той артикул вчить, що Христос знову має прийти су-Той артикул вчить, що Христос знову має прийти су-

дити живих і мертвих, вже не в такому приниженні й покорі, а в славі дити живих і мертвих, вже не в такому приниженні й покорі, а в славі 
й вельможності Своїй на хмарах з силою і славою многою, і всі люди й вельможності Своїй на хмарах з силою і славою многою, і всі люди 
останню і досконалу по заслугах заплату візьмуть, одні в царстві не-останню і досконалу по заслугах заплату візьмуть, одні в царстві не-
беснім, а другі – в муках.беснім, а другі – в муках.

Питання: Питання: Чому вчить сьомий артикул? (і в Духа Святого, Господа Чому вчить сьомий артикул? (і в Духа Святого, Господа 
животворящого…)?животворящого…)?

Одповідь: Одповідь: Той артикул учить, що Дух Святий є правдивим Богом, Той артикул учить, що Дух Святий є правдивим Богом, 
єдиносущним Богу Отцю і Синові, єдиної міці, слави і вельможності єдиносущним Богу Отцю і Синові, єдиної міці, слави і вельможності 
з Ними, яко мовить апостол, “в різних же дарах суть той самий дух, і з Ними, яко мовить апостол, “в різних же дарах суть той самий дух, і 
в різних служіннях суть той же Господь, у різних діях суть той же Бог, в різних служіннях суть той же Господь, у різних діях суть той же Бог, 
що діє в усіх, і що так у Старому, як і в Новому законі через пророків і що діє в усіх, і що так у Старому, як і в Новому законі через пророків і 
апостолів, є Дух Святий”, і в написанні Письма Святого, як казав апос-апостолів, є Дух Святий”, і в написанні Письма Святого, як казав апос-
тол Петро, ніколи волею людською не проголошувалось пророцтво, тол Петро, ніколи волею людською не проголошувалось пророцтво, 
але від Духа Святого просвітленням виголошували святі Божі.але від Духа Святого просвітленням виголошували святі Божі.

Питання: Питання: Чому вчить дев’ятий артикул (І в єдину святу соборну й Чому вчить дев’ятий артикул (І в єдину святу соборну й 
апостольську церкву) ?апостольську церкву) ?

Одповідь: Одповідь: Той артикул учить, що єдина свята соборна апостоль-Той артикул учить, що єдина свята соборна апостоль-
ська церква нареченою є Христовою, Котрий її Кров’ю Своєю найдо-ська церква нареченою є Христовою, Котрий її Кров’ю Своєю найдо-
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рожчою Сам відкупив і навіки Собі пошлюбив. І Сам главою її як гла-рожчою Сам відкупив і навіки Собі пошлюбив. І Сам главою її як гла-
вою Свого тіла Церква є зібранням вірних в ім’я Господа нашого Ісуса вою Свого тіла Церква є зібранням вірних в ім’я Господа нашого Ісуса 
Христа, згідних у визнанні віри і науці апостольській по цілому світу Христа, згідних у визнанні віри і науці апостольській по цілому світу 
як членів в єдиному тілі Христовому.як членів в єдиному тілі Христовому.

Питання: Питання: Чому вчить десятий артикул (сповідую одне хрещен-Чому вчить десятий артикул (сповідую одне хрещен-
ня…)?ня…)?

Одповідь: Одповідь: Той артикул вчить: якщо хто хрещенням від води і Духа Той артикул вчить: якщо хто хрещенням від води і Духа 
не родиться і гріх первородний не змиє, не може увійти в царство не-не родиться і гріх первородний не змиє, не може увійти в царство не-
бесне.бесне.

Питання: Питання: Чому вчить одинадцятий артикул (очікую воскресіння Чому вчить одинадцятий артикул (очікую воскресіння 
мертвих)?мертвих)?

Одповідь: Одповідь: Той артикул учить, що неодмінно має бути воскресіння Той артикул учить, що неодмінно має бути воскресіння 
тіл людських, як добрих, так і злих, і кожна душа до свого тіла буде при-тіл людських, як добрих, так і злих, і кожна душа до свого тіла буде при-
вернена. Однак то тіло вже буде несмертельним і з ним душа заплату в вернена. Однак то тіло вже буде несмертельним і з ним душа заплату в 
небі або покарання вічне в пеклі прийме досконало.небі або покарання вічне в пеклі прийме досконало.

Питання: Питання: Чому вчить дванадцятий артикул (і життя майбутнього Чому вчить дванадцятий артикул (і життя майбутнього 
віку. Амінь)?віку. Амінь)?

Одповідь: Одповідь: Той артикул вчить, що душа з тілом прославленим заодно Той артикул вчить, що душа з тілом прославленим заодно 
злучена в таковій сличності будуть подібні ангелам і будуть світитись, злучена в таковій сличності будуть подібні ангелам і будуть світитись, 
яко сонце, бо написано: тоді праведники просвітляться, як сонце у цар-яко сонце, бо написано: тоді праведники просвітляться, як сонце у цар-
стві Отця, так і грішники в пеклі у вогні вічному муки безкінечної за-стві Отця, так і грішники в пеклі у вогні вічному муки безкінечної за-
живати будуть.живати будуть.

О ДЕСЯТИ НАКАЗАХ БОЖИХО ДЕСЯТИ НАКАЗАХ БОЖИХ
Питання: Питання: Чому вчить перший наказ: аз єсмь Господь Бог твій?Чому вчить перший наказ: аз єсмь Господь Бог твій?
Одповідь: Одповідь: Научає, що ті люди усі грішать, котрі вважають, що багато Научає, що ті люди усі грішать, котрі вважають, що багато 

є богів, як погани. А ще ті, котрі удаються неприятелеві душ наших: чор-є богів, як погани. А ще ті, котрі удаються неприятелеві душ наших: чор-
нокнижники, чарівники, ворожки; і що іншими забобонами бавляться, і нокнижники, чарівники, ворожки; і що іншими забобонами бавляться, і 
всі єретики, нарешті, ті, котрі більше уповають на щастя, науку, скарби, всі єретики, нарешті, ті, котрі більше уповають на щастя, науку, скарби, 
вроду, приятелів і самих себе, ніж на Господа Бога Створителя свого.вроду, приятелів і самих себе, ніж на Господа Бога Створителя свого.

Питання: Питання: Чому вчить другий наказ Божий (не сотвори собі куми-Чому вчить другий наказ Божий (не сотвори собі куми-
ра жодного ані подобства…)?ра жодного ані подобства…)?



140 ВІКТОР ЗАСЛАВСЬКИЙ    ВІКТОР ЗАСЛАВСЬКИЙ    ЛИЦАР СВЯТОЮРСЬКОЇ ГОРИЛИЦАР СВЯТОЮРСЬКОЇ ГОРИ

Одповідь: Одповідь: Вчить, аби жодних бовванів не чинити ані ся кланяти їм, Вчить, аби жодних бовванів не чинити ані ся кланяти їм, 
честь Божу віддаючи, бо таких Бог карати обіцяє до кількох поколінь.честь Божу віддаючи, бо таких Бог карати обіцяє до кількох поколінь.

Питання: Питання: Чому вчить третій наказ: не будеш брати імені Господа Чому вчить третій наказ: не будеш брати імені Господа 
Бога твого надаремно?Бога твого надаремно?

Одповідь: Одповідь: Той наказ вчить, аби на сваволю фальші й неправди іме-Той наказ вчить, аби на сваволю фальші й неправди іме-
ні Господа Бога твого надаремно не взивати, щоб помсти Божої над то-ні Господа Бога твого надаремно не взивати, щоб помсти Божої над то-
бою не було, також, аби імені Божого на сміх і на жарти не обертав, але бою не було, також, аби імені Божого на сміх і на жарти не обертав, але 
з повагою і набоженством як Створителя Свого споминав, під страхом з повагою і набоженством як Створителя Свого споминав, під страхом 
завжди пам’ятав.завжди пам’ятав.

Питання: Питання: Чому вчить наказ: пам’ятай, аби день суботній святив?Чому вчить наказ: пам’ятай, аби день суботній святив?
Одповідь: Одповідь: Той наказ вчить, що тії всі дні шість робити каже Бог, Той наказ вчить, що тії всі дні шість робити каже Бог, 

але в день шабату пошановання і згадку всіх добродійств Божих аби але в день шабату пошановання і згадку всіх добродійств Божих аби 
чинив, а то в Старім Законі шабат, а в Новій Ласці день недільний з чинив, а то в Старім Законі шабат, а в Новій Ласці день недільний з 
оглядом на відкуплення народу людського й оновлення через воскре-оглядом на відкуплення народу людського й оновлення через воскре-
сіння з мертвих Сина Божого, і день той ні на що інше має бути спря-сіння з мертвих Сина Божого, і день той ні на що інше має бути спря-
мований, лише на хвалу Богові та згадку добродійств Його.мований, лише на хвалу Богові та згадку добродійств Його.

Питання: Питання: Чому вчить п’ятий наказ: чти отця твого і матку твою?Чому вчить п’ятий наказ: чти отця твого і матку твою?
Одповідь: Одповідь: Той наказ вчить, аби любов стягати до ближного свого і по-Той наказ вчить, аби любов стягати до ближного свого і по-

шанування, а найперше до родичів, аби в пристойному пошануванні й лю-шанування, а найперше до родичів, аби в пристойному пошануванні й лю-
бові були, бо після Господа Бога найбільше від них добродійств маємо.бові були, бо після Господа Бога найбільше від них добродійств маємо.

Питання: Питання: Чому вчить шостий наказ (не будеш забивати)?Чому вчить шостий наказ (не будеш забивати)?
Одповідь: Одповідь: Той наказ велить ухилятись від усякого вбивства, яке Той наказ велить ухилятись від усякого вбивства, яке 

є противне праву, а також всяку шкоду завдавати, через що, зазвичай, є противне праву, а також всяку шкоду завдавати, через що, зазвичай, 
помста від Бога буває якщо не на тілі, то напевно на душі.помста від Бога буває якщо не на тілі, то напевно на душі.

Питання: Питання: Чому вчить сьомий наказ (не будеш чужоложити)?Чому вчить сьомий наказ (не будеш чужоложити)?
Одповідь: Одповідь: Той наказ научає, аби ся люди вистерігали чужоложство Той наказ научає, аби ся люди вистерігали чужоложство 

тілесне чинити всяке. тілесне чинити всяке. 

Питання: Питання: Чому вчить наказ восьмий (не будеш красти)?Чому вчить наказ восьмий (не будеш красти)?
Одповідь: Одповідь: Той наказ вчить, аби жодної речі чужої собі не при-Той наказ вчить, аби жодної речі чужої собі не при-

власнювати будь-яким способом, хоч наявним чином, альбо теж через власнювати будь-яким способом, хоч наявним чином, альбо теж через 
будь-яку оману ближнього, чи в урядах, чи в службах.будь-яку оману ближнього, чи в урядах, чи в службах.
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Питання: Питання: Чому вчить дев’ятий наказ (не будеш мовити проти Чому вчить дев’ятий наказ (не будеш мовити проти 
ближнього твого свідоцтва фальшивого...)?ближнього твого свідоцтва фальшивого...)?

Одповідь: Одповідь: У тому наказі забороняє свідчення неправдиве, кожно-У тому наказі забороняє свідчення неправдиве, кожно-
му чинить, би то не було противно Богу і ближньому. Також вчить не му чинить, би то не було противно Богу і ближньому. Також вчить не 
приймати проти найбільшого неприятеля в суді свідоцтва фальшивого приймати проти найбільшого неприятеля в суді свідоцтва фальшивого 
ані видавати на словах чи на папері.ані видавати на словах чи на папері.

Питання: Питання: Чому вчить наказ десятий (не будеш пожадати жони Чому вчить наказ десятий (не будеш пожадати жони 
ближнього твого…)?ближнього твого…)?

То є наказ найдосконаліший, аби жодної речі ближнього не по-То є наказ найдосконаліший, аби жодної речі ближнього не по-
жадати. жадати. 

Одповідь: Одповідь: Хто це заховує, насправді є блаженним і в любові жити Хто це заховує, насправді є блаженним і в любові жити 
буде, і на тім світі з усіма святими королівство небесне осягне. Аміньбуде, і на тім світі з усіма святими королівство небесне осягне. Амінь

О МОЛИТВІ ДО ГОСПОДА БОГАО МОЛИТВІ ДО ГОСПОДА БОГА
Питання: Питання: Яка є молитва до Господа Бога?Яка є молитва до Господа Бога?
Одповідь: Одповідь: Отче наш, який на небі, хай святиться ім’я Твоє; хай Отче наш, який на небі, хай святиться ім’я Твоє; хай 

прийде Царство Твоє; хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі; хліб прийде Царство Твоє; хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі; хліб 
наш насущний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми про-наш насущний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми про-
щаємо боржникам нашим; і не введи нас у випробовування, але визво-щаємо боржникам нашим; і не введи нас у випробовування, але визво-
ли нас від лукавого. Бо твоє є Царство, і сила, і слава на віки. Амінь.ли нас від лукавого. Бо твоє є Царство, і сила, і слава на віки. Амінь.

Питання: Питання: Що та молитва має в собі?Що та молитва має в собі?
Одповідь: Одповідь: Господня молитва научає: що маємо усі знати єдиного Господня молитва научає: що маємо усі знати єдиного 

Отця Небесного, котрий для нас все, як для дітей Своїх, готовий вчи-Отця Небесного, котрий для нас все, як для дітей Своїх, готовий вчи-
нити, як сам Христос вчить: “знає бо Отець ваш Небесний, чого потре-нити, як сам Христос вчить: “знає бо Отець ваш Небесний, чого потре-
буєте перед проханням вашим”.буєте перед проханням вашим”.

Питання: Питання: Чого перше прохання молитви научає (“Отче наш, що Чого перше прохання молитви научає (“Отче наш, що 
єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє”)?єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє”)?

Одповідь: Одповідь: Таке прохання научає, що найперше просимо Господа Таке прохання научає, що найперше просимо Господа 
Бога, аби нам дав життя побожне, через котре би ім’я Його святеє про-Бога, аби нам дав життя побожне, через котре би ім’я Його святеє про-
славлене було, як сам научає: “так нехай світить світло ваше перед славлене було, як сам научає: “так нехай світить світло ваше перед 
людьми, і нехай бачать добрі діла ваші, і прославлять Отця вашого, що людьми, і нехай бачать добрі діла ваші, і прославлять Отця вашого, що 
є на небесах”.є на небесах”.
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Питання: Питання: Чому друге прохання вчить (“нехай прийде царство Чому друге прохання вчить (“нехай прийде царство 
Твоє”)?Твоє”)?

Одповідь: Одповідь: Теє прохання научає мати добре сумління і просити Теє прохання научає мати добре сумління і просити 
Господа Бога, аби ми могли розлучитися з цим тілом по-християнськи Господа Бога, аби ми могли розлучитися з цим тілом по-християнськи 
і бути з Христом Господом, щоб швидше споглядали царство Його піс-і бути з Христом Господом, щоб швидше споглядали царство Його піс-
ля воскресіння генерального і з Ним вовіки мешкати.ля воскресіння генерального і з Ним вовіки мешкати.

Питання: Питання: Чому вчить третє прохання (“нехай буде воля Твоя як на Чому вчить третє прохання (“нехай буде воля Твоя як на 
небі, так і на землі”)?небі, так і на землі”)?

Одповідь: Одповідь: У тім проханні просимо Господа Бога, аби, як ангели У тім проханні просимо Господа Бога, аби, як ангели 
в небі, виконуючи волю Божу в усьому, Його хвалять, так аби і хрис-в небі, виконуючи волю Божу в усьому, Його хвалять, так аби і хрис-
тияни на землі в милості і згоді єдиними устами та єдиним серцем тияни на землі в милості і згоді єдиними устами та єдиним серцем 
Господа Бога хвалили, волю Його святу і накази виповняли.Господа Бога хвалили, волю Його святу і накази виповняли.

Питання: Питання: Чому вчить четверте прохання (“хліб наш насущний Чому вчить четверте прохання (“хліб наш насущний 
дай нам сьогодні”)?дай нам сьогодні”)?

Одповідь: Одповідь: Тут просимо Господа Бога, аби дав нам хліба, посилю-Тут просимо Господа Бога, аби дав нам хліба, посилю-
ючого душу нашу, тобто, слухання слова Божого, оскільки не єдиним ючого душу нашу, тобто, слухання слова Божого, оскільки не єдиним 
хлібом буде жив чоловік, але всяким словом, яке виходить із уст Божих. хлібом буде жив чоловік, але всяким словом, яке виходить із уст Божих. 
Після цього тим просимо про другий хліб, через який живе душа, тоб-Після цього тим просимо про другий хліб, через який живе душа, тоб-
то, аби ми Тіло і Кров Христову споживати могли для вічного спасіння то, аби ми Тіло і Кров Христову споживати могли для вічного спасіння 
нашого, потім просимо і о хлібі дочасному, аби його дав нам спокійно нашого, потім просимо і о хлібі дочасному, аби його дав нам спокійно 
споживати, а також про всі інші потреби.споживати, а також про всі інші потреби.

Питання: Питання: Чому вчить п’яте прохання (“І прости нам провини наші”)?Чому вчить п’яте прохання (“І прости нам провини наші”)?
Одповідь: Одповідь: Тут просимо, аби всі ті гріхи, котрі по хрещенні святім Тут просимо, аби всі ті гріхи, котрі по хрещенні святім 

поповнили, відпустив нам так, як і ми відпускаємо тим, хто проти нас поповнили, відпустив нам так, як і ми відпускаємо тим, хто проти нас 
викручує згідно зі словами: “Якщо прощаєте людям согрішення їхні, й викручує згідно зі словами: “Якщо прощаєте людям согрішення їхні, й 
Отець ваш Небесний відпустить вам согрішення ваші”.Отець ваш Небесний відпустить вам согрішення ваші”.

Питання: Питання: Чому вчить шосте прохання (“і не введи нас у спокусу”)?Чому вчить шосте прохання (“і не введи нас у спокусу”)?
Одповідь: Одповідь: Просимо Господа Бога, аби на той час, коли неприятель Просимо Господа Бога, аби на той час, коли неприятель 

на нас війною йде через пожадливості тілесні й мирські, наступаючи на нас війною йде через пожадливості тілесні й мирські, наступаючи 
на нас, ласкою Своєю Божою нам допомагав, бо без Нього нічого самі на нас, ласкою Своєю Божою нам допомагав, бо без Нього нічого самі 
не можемо вчинити. не можемо вчинити. 
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Питання: Питання: Чому вчить сьоме прохання (“але визволи нас від лука-Чому вчить сьоме прохання (“але визволи нас від лука-
вого”)?вого”)?

Одповідь: Одповідь: Тут просимо Господа Бога, аби нас боронив від сатани, Тут просимо Господа Бога, аби нас боронив від сатани, 
котрий усьому злому є начальник і сам через себе, і через людей злих. котрий усьому злому є начальник і сам через себе, і через людей злих. 

Питання: Питання: Що в собі замикає завершення цієї молитви (“Бо Твоє Що в собі замикає завершення цієї молитви (“Бо Твоє 
царство, і сила, і слава вовік”)?царство, і сила, і слава вовік”)?

Одповідь: Одповідь: У тому завершенні навчає впевнення неодмінного, що У тому завершенні навчає впевнення неодмінного, що 
о чим просимо, все тоє нам Бог учинить. А то не так для нас, як для о чим просимо, все тоє нам Бог учинить. А то не так для нас, як для 
хвали Своєї, бо Його міць і панство на всьому світі є і будуть на віки хвали Своєї, бо Його міць і панство на всьому світі є і будуть на віки 
віків. Амінь віків. Амінь 

З книги “Метрика”З книги “Метрика”

Грамота Львівського єпископа Йосифа Шумлянского єпархі-Грамота Львівського єпископа Йосифа Шумлянского єпархі-
альному духовенству о чествованії воскресних і празничних днів.альному духовенству о чествованії воскресних і празничних днів.

Йосиф Шумлянський, з ласки Божої пра вославний єпископ Львівсь-Йосиф Шумлянський, з ласки Божої пра вославний єпископ Львівсь-
кий. Як до виданья “Метрики” спонукала мене жалість до церкви кий. Як до виданья “Метрики” спонукала мене жалість до церкви 
Христової, так і до написання в ній Христової, так і до написання в ній 
свят річних, котрі з них цілий день, а свят річних, котрі з них цілий день, а 
котрі в півдня лише святкуватись ма-котрі в півдня лише святкуватись ма-
ють, привела мене та сама жалость ють, привела мене та сама жалость 
і часті скарги людей працьовитих і часті скарги людей працьовитих 
по селах, і убогих ремісників, які у по селах, і убогих ремісників, які у 
містах і містечках живуть, пречесні містах і містечках живуть, пречесні 
і чесні отці! Наслухався бо я того і чесні отці! Наслухався бо я того 
много, що люде працовиті по селах, много, що люде працовиті по селах, 
а ремісники убогі по містах скар-а ремісники убогі по містах скар-
жаться не тільки на панів і урядників жаться не тільки на панів і урядників 
Польских, але також і на духовних Польских, але також і на духовних 
своїх Руських: на панів скаржаться своїх Руських: на панів скаржаться 
через те, що їм по селах кажуть у через те, що їм по селах кажуть у 
свої свята Польскі панщину відбува-свої свята Польскі панщину відбува-
ти, а на духовних, що їм багато свят в ти, а на духовних, що їм багато свят в 
тижню запо відають і не дозволяють тижню запо відають і не дозволяють Титульна сторінка “Метрики”Титульна сторінка “Метрики”
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робити. Ремісники ж по містах і свої свята з повинності християнскої, і робити. Ремісники ж по містах і свої свята з повинності християнскої, і 
польскі з наказів урядо вих мусять святкувати; а якби хтось для заробку польскі з наказів урядо вих мусять святкувати; а якби хтось для заробку 
собі, жінці і дітям на хліб наважиться в польське свято щось зробити, то собі, жінці і дітям на хліб наважиться в польське свято щось зробити, то 
вже за скаргою до уряду мусить давати гривні або у в’язниці сидіти. А вже за скаргою до уряду мусить давати гривні або у в’язниці сидіти. А 
як не послухає працьовитий чоловік на селі духовного, що наказує свята як не послухає працьовитий чоловік на селі духовного, що наказує свята 
в церкві, то виходить, що не слухає церкви: бо чому духовний у церкві в церкві, то виходить, що не слухає церкви: бо чому духовний у церкві 
вчить, тому церква вчить, а з церквою разом сам Христос вчить. А хто вчить, тому церква вчить, а з церквою разом сам Христос вчить. А хто 
церкви і церковної науки або заповіді не слухає, той грішить смертельно. церкви і церковної науки або заповіді не слухає, той грішить смертельно. 
Можемо те зрозуміти зі слів самого Христа Спасителя, де мовить: “якщо Можемо те зрозуміти зі слів самого Христа Спасителя, де мовить: “якщо 
і церкви не послухає, буде тобі як язичник і митар”. Хочемо тому ми, і церкви не послухає, буде тобі як язичник і митар”. Хочемо тому ми, 
єпископ, працьовитих людей і убогих ремісників від гріха преступства єпископ, працьовитих людей і убогих ремісників від гріха преступства 
або непослуху ізбавити й урятувати, а до праць і робіт ручних певний час або непослуху ізбавити й урятувати, а до праць і робіт ручних певний час 
назна чити. Отже, виписуємо з календаря церковно го всі свята, котрі має-назна чити. Отже, виписуємо з календаря церковно го всі свята, котрі має-
те і повинні чесні отці, в церкві святій, в кожну неділю по божественній те і повинні чесні отці, в церкві святій, в кожну неділю по божественній 
Літургії людям оповідати і заповідати: котрі свята слід святкувати цілий Літургії людям оповідати і заповідати: котрі свята слід святкувати цілий 
день, а котрі до полудня по божественній літургії. день, а котрі до полудня по божественній літургії. 

У такії бо свята, котрі монахи по монастирях звикли весь день свят-У такії бо свята, котрі монахи по монастирях звикли весь день свят-
кувати, можуть прості працьовиті люди й убогі ремісники, без сумніву, кувати, можуть прості працьовиті люди й убогі ремісники, без сумніву, 
робити, бо як не зароблять на хліб, не матимуть що істи, або не роблячи робити, бо як не зароблять на хліб, не матимуть що істи, або не роблячи 
того дня, можуть у полі або в хаті шкоду понести. Одне, де храм якого того дня, можуть у полі або в хаті шкоду понести. Одне, де храм якого 
святого, там, звісно, усім місцевим парафіянам треба весь день з церк-святого, там, звісно, усім місцевим парафіянам треба весь день з церк-
вою святою святкувати і жодної роботи, хоч би найпильнішої, не повинні вою святою святкувати і жодної роботи, хоч би найпильнішої, не повинні 
робити ради пошани святого покровителя свого і щоб іншим людям, що робити ради пошани святого покровителя свого і щоб іншим людям, що 
прийшли на свято, не подали тим спокуси: сказано бо і написано є в свя-прийшли на свято, не подали тим спокуси: сказано бо і написано є в свя-
тому Євангелії: “Горе чоловіку, через якого спокуса прихо дить!” Отже, тому Євангелії: “Горе чоловіку, через якого спокуса прихо дить!” Отже, 
ті свята, котрі ся тут положили на цілий день святкувати, аби з усякими ті свята, котрі ся тут положили на цілий день святкувати, аби з усякими 
благоговіннями і почестями, як і всі неділи, усі люди християнскі, багаті благоговіннями і почестями, як і всі неділи, усі люди християнскі, багаті 
й убогі, ревно святкували, не ви мишляючи собі поїздок або прогулянок й убогі, ревно святкували, не ви мишляючи собі поїздок або прогулянок 
непотрібних, в домах сиділи і набоженства церковного пильнували. А по непотрібних, в домах сиділи і набоженства церковного пильнували. А по 
набоженстві щоб ся не упивали, пильно те забороняйте, чесні отці, своїм набоженстві щоб ся не упивали, пильно те забороняйте, чесні отці, своїм 
парафіянам. А якби чули, що хтось у цьому нестримний, таких карайте і парафіянам. А якби чули, що хтось у цьому нестримний, таких карайте і 
без обиняків правду їм кажіть за Апостолом, “обличайте їх перед усіма, без обиняків правду їм кажіть за Апостолом, “обличайте їх перед усіма, 
щоб і інші страх мали”. На сповідях також не забувайте питати їх: чи ви-щоб і інші страх мали”. На сповідях також не забувайте питати їх: чи ви-
конують заповіді Божі і церковні, чи дні недільнії і свята уро чистії чесно конують заповіді Божі і церковні, чи дні недільнії і свята уро чистії чесно 
святкують, чи набоженства церковного для ляда-причинки не пропуска-святкують, чи набоженства церковного для ляда-причинки не пропуска-
ють. А щоб тримались цього парафіяни ваші, чесні отці, самі будьте при-ють. А щоб тримались цього парафіяни ваші, чесні отці, самі будьте при-
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кладом стаду своєму, вам бо сказано: “Ви є світло для світу”. Світіть же кладом стаду своєму, вам бо сказано: “Ви є світло для світу”. Світіть же 
світу словом і ділом “і будете синами світла” о Христі Ісусі, Господеві світу словом і ділом “і будете синами світла” о Христі Ісусі, Господеві 
нашім. Амінь!нашім. Амінь!

Для чого була видана ця книжкаДля чого була видана ця книжка
“Прийдіть чада, послухайте мене, страху Господнього навчу вас”, а “Прийдіть чада, послухайте мене, страху Господнього навчу вас”, а 

також: “Послу хайте бо мене, о чада, правду бо говорю”. Божественний також: “Послу хайте бо мене, о чада, правду бо говорю”. Божественний 
апостол Павло, пишучи до свого возлюбленного в Духу Святім чада апостол Павло, пишучи до свого возлюбленного в Духу Святім чада 
Тимофія, єпископа Ефеського, в Першому посланні своїм, у третій Тимофія, єпископа Ефеського, в Першому посланні своїм, у третій 
главі, на початку так мовить: “Чадо Тимофію, вірно слово, що як хто главі, на початку так мовить: “Чадо Тимофію, вірно слово, що як хто 
єпископства хоче, добра діла бажає”. Не самим то тільки єпископам, єпископства хоче, добра діла бажає”. Не самим то тільки єпископам, 
або архієреям, але і меншого сану ієреям, або священикам, тобто, по-або архієреям, але і меншого сану ієреям, або священикам, тобто, по-
пами і дияконами бажаючим бути, як доброго діла бажаючим, апостол пами і дияконами бажаючим бути, як доброго діла бажаючим, апостол 
святий бажання сердець їхніх похваляє. А поневаж тая апостольская святий бажання сердець їхніх похваляє. А поневаж тая апостольская 
наука освященного сана людям так є благопотрібна, яко аще би кто наука освященного сана людям так є благопотрібна, яко аще би кто 
от освященних пренебрег о ней, не токмо ієрейского сана і достоїн-от освященних пренебрег о ней, не токмо ієрейского сана і достоїн-
ства був би не гідний, але і прокляттю підпадав вічному; написано бо: ства був би не гідний, але і прокляттю підпадав вічному; написано бо: 
“Проклят чоловік, що творить діло Господнє з небреженієм”. “Проклят чоловік, що творить діло Господнє з небреженієм”. 

Цього заради і ми, єпископ нижче іменований, до науки апостоль-Цього заради і ми, єпископ нижче іменований, до науки апостоль-
ської з новоствореної друкарні нашої кафедральної Львівської і нову ської з новоствореної друкарні нашої кафедральної Львівської і нову 
книжицю під назвою “Метрика” видаємо у світ, але нічого в ній нового книжицю під назвою “Метрика” видаємо у світ, але нічого в ній нового 
не вигадуємо і не пишемо, але все те саме, що спочатку від апостолів не вигадуємо і не пишемо, але все те саме, що спочатку від апостолів 
Христових і святих отців у науку нам здавна вже написаних, і церкві Христових і святих отців у науку нам здавна вже написаних, і церкві 
Божій со борній передано було, і самі ми, з першого року єпископства Божій со борній передано було, і самі ми, з першого року єпископства 
нашого, по даній нам від Духа Святого благодаті і владі як на помісних, нашого, по даній нам від Духа Святого благодаті і владі як на помісних, 
так і на генеральних соборах завжди вам, пречеснії намісники, чеснії так і на генеральних соборах завжди вам, пречеснії намісники, чеснії 
священики, благоговійнії диякони, пропонували і ввічливо просячи священики, благоговійнії диякони, пропонували і ввічливо просячи 
вас вчили: нехай кожен пребуде в тому, до чого покликаний. Сіє і в вас вчили: нехай кожен пребуде в тому, до чого покликаний. Сіє і в 
цій новій книжці судили роз’яснити і для кращого кожному розуміння цій новій книжці судили роз’яснити і для кращого кожному розуміння 
не слов’янською мовою, але нашим рідним руським диялектом зволив не слов’янською мовою, але нашим рідним руським диялектом зволив 
писати, по-архієрейски і по-пастирски всіх загалом на кожного особно писати, по-архієрейски і по-пастирски всіх загалом на кожного особно 
вказуючи: пребудьте в тому, про що я щойно, наказуючи, писав.вказуючи: пребудьте в тому, про що я щойно, наказуючи, писав.

Правила для бажаючих стати священикамиПравила для бажаючих стати священиками
По-перше. Хто з людей світских прагне стану духовного, свя-По-перше. Хто з людей світских прагне стану духовного, свя-

щеником або дияконом стати, то повинен такий, найперше, сам себе щеником або дияконом стати, то повинен такий, найперше, сам себе 
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розсудити, чи зможе духовний сан розсудити, чи зможе духовний сан 
по-духовному провадити, яко сам по-духовному провадити, яко сам 
Христос Спаситель наш дав на то Христос Спаситель наш дав на то 
пересторогу, де таке подобенство пересторогу, де таке подобенство 
повідав: “Кто з вас якби хотів вежу повідав: “Кто з вас якби хотів вежу 
вимурувати, хіба не порахував на-вимурувати, хіба не порахував на-
перед свій статок – чи має достат-перед свій статок – чи має достат-
ньо для звершення цього?” А не ньо для звершення цього?” А не 
маючи на том досить, ще повинен маючи на том досить, ще повинен 
такий обрати собі якого справного такий обрати собі якого справного 
і розсудливого духовного або от і розсудливого духовного або от 
єпископа назначеного і тому пови-єпископа назначеного і тому пови-
нен всього життя свого сумніви нен всього життя свого сумніви 
відкрити, і на розсуд його подати; відкрити, і на розсуд його подати; 
і якщо той визнає його достойним і якщо той визнає його достойним 
сана ієрейського, тоді нехай дер-сана ієрейського, тоді нехай дер-
зає, але зі страхом; є бо напи сано: зає, але зі страхом; є бо напи сано: 
“Бійтеся Господа усі святі його”. “Бійтеся Господа усі святі його”. 
І верховний апостол Петро святий І верховний апостол Петро святий 

на те саме вказує, мовлячи: “Возлюбленні, з страхом час життя вашого на те саме вказує, мовлячи: “Возлюбленні, з страхом час життя вашого 
время живіть”. І якщо і сам себе знаєш, і духовний твій, добру совість время живіть”. І якщо і сам себе знаєш, і духовний твій, добру совість 
твою знаючий, недостойний тебе судити, то все одно не дерзнеш: сему твою знаючий, недостойний тебе судити, то все одно не дерзнеш: сему 
бо запобігаючи, Павло святий на по чатку нравоучення свого положив бо запобігаючи, Павло святий на по чатку нравоучення свого положив 
ті слова: “Подобає же єпископу (сирічь, пресвітеру чи попу) бути не-ті слова: “Подобає же єпископу (сирічь, пресвітеру чи попу) бути не-
порочним”, тобто, жодної макули, або запорохи в оці сумління не мати; порочним”, тобто, жодної макули, або запорохи в оці сумління не мати; 
для того-то відразу там же мовить: “Єдиної жони мужу, брак бо єсть для того-то відразу там же мовить: “Єдиної жони мужу, брак бо єсть 
чесний і ложе нескверно, блудників же і прелюбодіїв судить Бог”.чесний і ложе нескверно, блудників же і прелюбодіїв судить Бог”.

По-друге. Повинен кожен таковий мати в собі науку відповідну і По-друге. Повинен кожен таковий мати в собі науку відповідну і 
всяко свя щеникам потрібну: бо і Павло святий хочє тую науку мати, де всяко свя щеникам потрібну: бо і Павло святий хочє тую науку мати, де 
мовить: “Подобає йому бути учительному”. Для того-то і ми, єпископи, мовить: “Подобає йому бути учительному”. Для того-то і ми, єпископи, 
пильно то спостерігаючи, екзаменатора призначаємо і приходящих на пильно то спостерігаючи, екзаменатора призначаємо і приходящих на 
посвячення добре екзаменувати кажемо, а під час і самі екзаменуємо.посвячення добре екзаменувати кажемо, а під час і самі екзаменуємо.

А ще кожному, не тільки новоосвяченому, але і здавна посвячено-А ще кожному, не тільки новоосвяченому, але і здавна посвячено-
му пресвітеру і диякону конче потрібно на свій клятвений обіт, свою му пресвітеру і диякону конче потрібно на свій клятвений обіт, свою 
присягу, перед божественним пре столом виконану, пам’ятати, і до яко-присягу, перед божественним пре столом виконану, пам’ятати, і до яко-
го звання покликані, в тому нехай і перебувають. Для того, як у першій го звання покликані, в тому нехай і перебувають. Для того, як у першій 

Єпископ приймає священиків. Єпископ приймає священиків. 
Ілюстрація з “Метрики”Ілюстрація з “Метрики”
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книжиці, “Зер цало” названій, так і в сій теперішній, “Метрикою” на-книжиці, “Зер цало” названій, так і в сій теперішній, “Метрикою” на-
званій, при кінці її виписується порядно присяга священицька, ко тру званій, при кінці її виписується порядно присяга священицька, ко тру 
навіть і здавна висвячені священики і диякони, читаючи собі яко най-навіть і здавна висвячені священики і диякони, читаючи собі яко най-
частіше, не забували того, що Богу і нам, пастиреві, з клятвою обіцяли, частіше, не забували того, що Богу і нам, пастиреві, з клятвою обіцяли, 
обіцяли ієрею, Богу віру правую з всіма благими ділами: будь же вірен, обіцяли ієрею, Богу віру правую з всіма благими ділами: будь же вірен, 
і не бувай невірен; пам’ятай апостола Іакова, який о тим так мовив: і не бувай невірен; пам’ятай апостола Іакова, який о тим так мовив: 
“Яка користь, браття мої, якщо хтось каже що має віру, а справ не має? “Яка користь, браття мої, якщо хтось каже що має віру, а справ не має? 
Чи може віра спасти єго? Віра без діл мертва”. А між добрими ділами Чи може віра спасти єго? Віра без діл мертва”. А між добрими ділами 
яка доброчесність і яка похвала подобає освященним Богу служите-яка доброчесність і яка похвала подобає освященним Богу служите-
лям, церковним будівничим і хранителям душ людських? Наіпаче-же лям, церковним будівничим і хранителям душ людських? Наіпаче-же 
бадьорість, чуйність, з тієї причини, що неприятель душ наших, дия-бадьорість, чуйність, з тієї причини, що неприятель душ наших, дия-
вол, яко лев кружляє і рикає, шукаючи, кого з нас погубити, і о тим бо-вол, яко лев кружляє і рикає, шукаючи, кого з нас погубити, і о тим бо-
жественний вер ховний апостол Петро знаймує і перестерігає, мовля-жественний вер ховний апостол Петро знаймує і перестерігає, мовля-
чи: “Возлюбленні, тверезіться, бодрствуйте, бо супостат ваш диявол, чи: “Возлюбленні, тверезіться, бодрствуйте, бо супостат ваш диявол, 
яко лев рикаючий ходить, шукаючи кого поглотити: йому ж противтеся яко лев рикаючий ходить, шукаючи кого поглотити: йому ж противтеся 
твердою вірою”. Бодрість же або чуйність завжди потре бує тверезості. твердою вірою”. Бодрість же або чуйність завжди потре бує тверезості. 
Тому і Петро святий, і божественний Павел тверезість дуже вихваля-Тому і Петро святий, і божественний Павел тверезість дуже вихваля-

Вінчання. Ілюстрація з “Метрики”Вінчання. Ілюстрація з “Метрики”
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ють, яко же само досвідчення показує, що тверезість вміє і що може, ють, яко же само досвідчення показує, що тверезість вміє і що може, 
коли є вона в ієрея. коли є вона в ієрея. 

Про тверезістьПро тверезість
Хоче Павел святий священника мати ціломудренним, благого-Хоче Павел святий священника мати ціломудренним, благого-

війним, чесним, учительним, не бійцю, не сварливого, але кроткого, війним, чесним, учительним, не бійцю, не сварливого, але кроткого, 
тобто, завбачливого, охайного, кмітливого, стидливого, до научення тобто, завбачливого, охайного, кмітливого, стидливого, до научення 
гідного, скромного, не звадливого, тихого, побожного, але перш за гідного, скромного, не звадливого, тихого, побожного, але перш за 
все – тверезенного. А для чого то? Для того, заправди, що тверезість все – тверезенного. А для чого то? Для того, заправди, що тверезість 
всякого чоловіка до всіх цнот і добрих вчинків, особливо духовного всякого чоловіка до всіх цнот і добрих вчинків, особливо духовного 
гідних, способним учинити можє. Яко, знано, пияцтво мати і корінь гідних, способним учинити можє. Яко, знано, пияцтво мати і корінь 
усьому злу, так тверезість є родителькою і фундаментом всякого до-усьому злу, так тверезість є родителькою і фундаментом всякого до-
бра. Тверезий священик може зберігати цноту, благоговіння, чесність, бра. Тверезий священик може зберігати цноту, благоговіння, чесність, 
кротость, стид, тобто, чистоту, мирність, поважність, росторопність, кротость, стид, тобто, чистоту, мирність, поважність, росторопність, 
стидливість, побожність. Тверезий священник мо же до читання книг стидливість, побожність. Тверезий священник мо же до читання книг 
Письма Святого способний бути; а з читання книг, чого нігдиПисьма Святого способний бути; а з читання книг, чого нігди1 не ві- не ві-
дав, довідатися, і чого нігди не вмів, навчитися, і іншого навчити мо-дав, довідатися, і чого нігди не вмів, навчитися, і іншого навчити мо-
же. Тверезий священик не тільки про свій дім добре дбати може, але же. Тверезий священик не тільки про свій дім добре дбати може, але 
і церквою Божою гідно рядитиі церквою Божою гідно рядити2, і Святих Тайн, сакрамента церковно-, і Святих Тайн, сакрамента церковно-
го, чесно і пристойно справляти може. Тверезий священник в нагоді го, чесно і пристойно справляти може. Тверезий священник в нагоді 
при падкупри падку3 людському добре порадити і услужити може. Тверезого чо- людському добре порадити і услужити може. Тверезого чо-
ловіка, особливо священика, демони паче геєннського вогню бояться. ловіка, особливо священика, демони паче геєннського вогню бояться. 
З тверезим Ангели співбесідують, Бог Сам тверезому в усякому благо-З тверезим Ангели співбесідують, Бог Сам тверезому в усякому благо-
му ділі способствуєт. Тверезого священника як всі люди люблять, так му ділі способствуєт. Тверезого священника як всі люди люблять, так 
самі пани хвалять і пова жають, наслухалися ми того власним слухом. самі пани хвалять і пова жають, наслухалися ми того власним слухом. 
Ото священик тверезий жодної спокуси не дасть себе звабити, ніякого Ото священик тверезий жодної спокуси не дасть себе звабити, ніякого 
погіршення не прийме, а усіх чеснот, всякої побожності і святобливос-погіршення не прийме, а усіх чеснот, всякої побожності і святобливос-
ті образ на собі мо же показати. О, тверезіння, мати чеснот! О, тверезін-ті образ на собі мо же показати. О, тверезіння, мати чеснот! О, тверезін-
ня, ангельське дитя! О, тверезіння, душі і тілу прикраса! О, тверезіння, ня, ангельське дитя! О, тверезіння, душі і тілу прикраса! О, тверезіння, 
усіх тебе люблячих непостидне на спасіння упованння! Про те молю усіх тебе люблячих непостидне на спасіння упованння! Про те молю 
вас, о пречеснії ієреї, любіть сю чесноту більше злата і топазів, і при вас, о пречеснії ієреї, любіть сю чесноту більше злата і топазів, і при 
ній будете мати усі чесноти, а при чеснотах всіляку від людей і від па-ній будете мати усі чесноти, а при чеснотах всіляку від людей і від па-

1 ніколи ніколи
2 керувати керувати
3 тобто, випадку, негоді, хворобі тобто, випадку, негоді, хворобі
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нів пошану, і від Господа вічну славу. Сам бо Господь Бог відзиваєтся нів пошану, і від Господа вічну славу. Сам бо Господь Бог відзиваєтся 
з тим: “Прославляючого Мене прославлю”. Кто ж прославляє Бога? з тим: “Прославляючого Мене прославлю”. Кто ж прославляє Бога? 
Певно, не пияк, але чоловік тверезий, який є чоловіком духовним: бо Певно, не пияк, але чоловік тверезий, який є чоловіком духовним: бо 
люди, споглядаючи на та кого і видячи його завжди тверезого, завжди люди, споглядаючи на та кого і видячи його завжди тверезого, завжди 
чуйного, обережного, чемного, завжди побожного, звичайно мовлять: чуйного, обережного, чемного, завжди побожного, звичайно мовлять: 
Господь Бог то йому дав. А так, через його тверезість і чуйність Бога Господь Бог то йому дав. А так, через його тверезість і чуйність Бога 
прославляють, а Господь Бог теж того, хто Його славить, прославити прославляють, а Господь Бог теж того, хто Його славить, прославити 
обіцяє, мовлячи: “Прославляючого Мене прославлю”.обіцяє, мовлячи: “Прославляючого Мене прославлю”.

Про пияцтвоПро пияцтво
Що ж скажемо про пияцтво? Досить би, здалося б, і того, що ка-Що ж скажемо про пияцтво? Досить би, здалося б, і того, що ка-

зав уже – що пияцтво є корінь усього зла, але щоб то кожний уважний зав уже – що пияцтво є корінь усього зла, але щоб то кожний уважний 
хотів пізнати і признати, здалося нам те зло обширніше розписати. хотів пізнати і признати, здалося нам те зло обширніше розписати. 
Придивись тільки кожний здорового розсудку оком, чим ся п’яний чо-Придивись тільки кожний здорового розсудку оком, чим ся п’яний чо-
ловік рознить від тверезого? ловік рознить від тверезого? 

І то, найперше, нікчемностью, неповажністю своєю! Чоловік бо І то, найперше, нікчемностью, неповажністю своєю! Чоловік бо 
тверезий, не тільки духовний, але і світський простий, поки тверезий, тверезий, не тільки духовний, але і світський простий, поки тверезий, 
то і охайний, і стидливий: але п’яний, не тільки світській, а і духовний, то і охайний, і стидливий: але п’яний, не тільки світській, а і духовний, 
найперше то по собі покаже, що є неповажний, неохайний, з розхрис-найперше то по собі покаже, що є неповажний, неохайний, з розхрис-
таним волоссям, з роздертими голими грудьми, в замизканій свитці, таним волоссям, з роздертими голими грудьми, в замизканій свитці, 
згола, на нікчемність свою вказує. Аж тут зараз з нього сміх і погір-згола, на нікчемність свою вказує. Аж тут зараз з нього сміх і погір-
шення багатьом, і не тільки сміх, але зараз і гріх, бо сам Христос по-шення багатьом, і не тільки сміх, але зараз і гріх, бо сам Христос по-
відав: “Горе тому, через кого спокуса приходить!” відав: “Горе тому, через кого спокуса приходить!” 

По-друге, п’яниця в очах стиду не має, язика обуздати не вміє, По-друге, п’яниця в очах стиду не має, язика обуздати не вміє, 
слова і діла ста ну своєму непристойні показує, бо або пісні бісовські, слова і діла ста ну своєму непристойні показує, бо або пісні бісовські, 
або жарти непристойні з уст своїх випускає; а то не лише духовному, або жарти непристойні з уст своїх випускає; а то не лише духовному, 
але і світському з гріхом приходить, бо сам Христос повідав: “За всяке але і світському з гріхом приходить, бо сам Христос повідав: “За всяке 
праздне слово воздасться чоловікові в день судний”, і далі там же мо-праздне слово воздасться чоловікові в день судний”, і далі там же мо-
вить: “Від слів своїх оправдаєшся і від слів своїх осудишся”. П’яниця вить: “Від слів своїх оправдаєшся і від слів своїх осудишся”. П’яниця 
пам’ять втрачає і божеволіє добровільно; для того-то Золотоуст свя-пам’ять втрачає і божеволіє добровільно; для того-то Золотоуст свя-
тий п’яницю окаяннійшим, нещасливішим, мизернішим за біснувато-тий п’яницю окаяннійшим, нещасливішим, мизернішим за біснувато-
го вважає; біснуватого бо, мовить, кожен жаліє, з п’яниці же кожний го вважає; біснуватого бо, мовить, кожен жаліє, з п’яниці же кожний 
насміхається і глумиться, а що більше і страшніше за те – біснуватий насміхається і глумиться, а що більше і страшніше за те – біснуватий 
якщо і помре, то звільниться від біса, і може спасенним бути; п’яниця якщо і помре, то звільниться від біса, і може спасенним бути; п’яниця 
же як помре в пияцтві, без пам’яти, без каяття і жалю за гріхи, спастися же як помре в пияцтві, без пам’яти, без каяття і жалю за гріхи, спастися 
не може. не може. 
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Для того-то Павел святий серед грішників, котрі не каються, по-Для того-то Павел святий серед грішників, котрі не каються, по-
ложив п’яниць, що вони царствія Божия не наслідують; бо, пишучи до ложив п’яниць, що вони царствія Божия не наслідують; бо, пишучи до 
Коринтян, так мовить: “Не обманюйте самі себе: ані блудники, ані ідос-Коринтян, так мовить: “Не обманюйте самі себе: ані блудники, ані ідос-
лужителі, ані перелюбники, ані сквернителі, ані розпусники, ані муже-лужителі, ані перелюбники, ані сквернителі, ані розпусники, ані муже-
ложці, ані лихоїмці, ані розбійники, ані п’яниці, ані досадітилі, ані хижа-ложці, ані лихоїмці, ані розбійники, ані п’яниці, ані досадітилі, ані хижа-
ки царствія Божия не наслідують”. Там же нагадує і по-батьківські нака-ки царствія Божия не наслідують”. Там же нагадує і по-батьківські нака-
зує своїм вірним Коринтянам, аби яко з іншими грішниками явними, так зує своїм вірним Коринтянам, аби яко з іншими грішниками явними, так 
і з п’яницями не вітались, не розмовляли, ані хліба з ними не споживали: і з п’яницями не вітались, не розмовляли, ані хліба з ними не споживали: 
“Якщо хтось називається братом, а він блудник, чи лихоїмець, чи ідо-“Якщо хтось називається братом, а він блудник, чи лихоїмець, чи ідо-
лослужитель, или досадитель, чи п’яниця, чи хищник, з таким і не їсти лослужитель, или досадитель, чи п’яниця, чи хищник, з таким і не їсти 
разом”. Пияцтво здоров’я чоловікови псує, до припадків різноманітних разом”. Пияцтво здоров’я чоловікови псує, до припадків різноманітних 
і до наглої смерті частокротно доводить: “Кому бо злоба, кому молва, і до наглої смерті частокротно доводить: “Кому бо злоба, кому молва, 
кому суди, кому туга і понос, кому скрушеніє вотще, кому сині очи не кому суди, кому туга і понос, кому скрушеніє вотще, кому сині очи не 
пребивающим лі в вині, і не назирающим лі, гді коли пирове бивають?” пребивающим лі в вині, і не назирающим лі, гді коли пирове бивають?” 
Дав но те повідав у своїх повістях мудрий Соломон. Дав но те повідав у своїх повістях мудрий Соломон. 

Якщо ж чоловікові простому світському пияцтво таке шкідливе і Якщо ж чоловікові простому світському пияцтво таке шкідливе і 
срамне, то як не буде шкідливим чоловікові духовному? Тому бо на-срамне, то як не буде шкідливим чоловікові духовному? Тому бо на-
гадую: духовний кожний, особливо священник мирськийгадую: духовний кожний, особливо священник мирський4, який на па-, який на па-
рафії живе, під присягою повинен не лише себе самого, але і парафіян рафії живе, під присягою повинен не лише себе самого, але і парафіян 
своїх якщо не щоденно, то принаймні в неділю, в свято урочисте в своїх якщо не щоденно, то принаймні в неділю, в свято урочисте в 
церкві Божій вірі і добрим справам вчити. І тому конче треба йому церкві Божій вірі і добрим справам вчити. І тому конче треба йому 
тверезому бути; бо п’яний, по-хлопськи мовимо, віршів не складаєтверезому бути; бо п’яний, по-хлопськи мовимо, віршів не складає5. . 
Та й саме досвідчення показує, що п’яний не тільки іншого когось, Та й саме досвідчення показує, що п’яний не тільки іншого когось, 
але і себе самого навчити нічому з Письма Святого не може, бо йому але і себе самого навчити нічому з Письма Святого не може, бо йому 
пияцтво ум помрачає, очи осліпляє, язик в’яже, отож деякий п’яний і пияцтво ум помрачає, очи осліпляє, язик в’яже, отож деякий п’яний і 
слова доброго вимовити не може. слова доброго вимовити не може. 

А хоча іншому п’яному слів вистачає, і найбільше п’яний радо і на-А хоча іншому п’яному слів вистачає, і найбільше п’яний радо і на-
казує, і вчить, але чого ж своєю наукою дістає? Кому користь прино-казує, і вчить, але чого ж своєю наукою дістає? Кому користь прино-
сить? Хто його слухати хоче? Хіба такий же, як він, п’яниця; а чоловік сить? Хто його слухати хоче? Хіба такий же, як він, п’яниця; а чоловік 
тверезий, розумний на такого науку або вуха затуливши відходить, або, тверезий, розумний на такого науку або вуха затуливши відходить, або, 
насміявшися з нього, Христовими словами йому відповідає, мовлячи: насміявшися з нього, Христовими словами йому відповідає, мовлячи: 
“Лікарю, зцілися сам”. І то під присягою священик повинен молитися “Лікарю, зцілися сам”. І то під присягою священик повинен молитися 
пильно, тобто, найменшого церковного набоженства не пропустити; а пильно, тобто, найменшого церковного набоженства не пропустити; а 

4 Тобто, “білий”, одружений парафіяльний священик.  Тобто, “білий”, одружений парафіяльний священик. 
5 В оригіналі – “посполите мовимо”. “Поспольство” означає “народ”.  В оригіналі – “посполите мовимо”. “Поспольство” означає “народ”. 
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п’яний мусить і найбільше, і найважливіше пропустити, бо вечірні і на-п’яний мусить і найбільше, і найважливіше пропустити, бо вечірні і на-
вечірні не прочитає, на півнощницю не встане, утреню, хоч то і в церкві, вечірні не прочитає, на півнощницю не встане, утреню, хоч то і в церкві, 
але сплячи відправить; а що найстрашніша є вина священника: через але сплячи відправить; а що найстрашніша є вина священника: через 
нецнотливе пияцтво своє службу Божу не тіль ки повсякденну, але і в нецнотливе пияцтво своє службу Божу не тіль ки повсякденну, але і в 
недільні й у святкові дні часто опускає, або теж з великою нездатніс-недільні й у святкові дні часто опускає, або теж з великою нездатніс-
тю, трясучися від пияцтва, осквернившись тілом своїм відправляє. А що тю, трясучися від пияцтва, осквернившись тілом своїм відправляє. А що 
дума і сумління його при тому терпить, того помраченний розум його не дума і сумління його при тому терпить, того помраченний розум його не 
чує, або теж скверного ради прибитка всім нехтує, і не пам’ятає того, що чує, або теж скверного ради прибитка всім нехтує, і не пам’ятає того, що 
речено від Бога і написано: “Проклят всякий, хто творить діло Го споднє речено від Бога і написано: “Проклят всякий, хто творить діло Го споднє 
з недбальством”. Чи станеться який у парафії з кимось наглий припадок, з недбальством”. Чи станеться який у парафії з кимось наглий припадок, 
що треба в ночі, опівночі прокинутись, встати та й піти, або дитя крес-що треба в ночі, опівночі прокинутись, встати та й піти, або дитя крес-
тити, або народившую, люб кого іншого там наглі і безгодні умираючого тити, або народившую, люб кого іншого там наглі і безгодні умираючого 
диспоновати, а священник на ногах не стоїть, о собі не пам’ятає. Нехай диспоновати, а священник на ногах не стоїть, о собі не пам’ятає. Нехай 
же там хто з таких припадків помре, в гріху смертельнім, без сповіди, же там хто з таких припадків помре, в гріху смертельнім, без сповіди, 
без розрішенія, а то за твоїм, о ієрею, пияцтвом, відай же, відай запевно, без розрішенія, а то за твоїм, о ієрею, пияцтвом, відай же, відай запевно, 
же згинення його од тебе, з рук твоїх взискувати будуть, бо сам Господь же згинення його од тебе, з рук твоїх взискувати будуть, бо сам Господь 
Богь через пророка Ієзекіїля мовить: “Кров же його від руки твоїй взи-Богь через пророка Ієзекіїля мовить: “Кров же його від руки твоїй взи-
щу”. Читай собі о том того пророка Ієзекіїля, особливо главу третю, а щу”. Читай собі о том того пророка Ієзекіїля, особливо главу третю, а 
там дочитаєшся сам, яко страшно і самим небесним Силам Бог о том там дочитаєшся сам, яко страшно і самим небесним Силам Бог о том 
мовить. А же і ти сам, о ієрею, є чоловіком смертельним і всякому при-мовить. А же і ти сам, о ієрею, є чоловіком смертельним і всякому при-
падкові смертельному підлеглим: що ж, знаєш, якщо і на тебе самого, падкові смертельному підлеглим: що ж, знаєш, якщо і на тебе самого, 
коли п’яного, смерть безвістная не нападе? А в якому стані вона тебе коли п’яного, смерть безвістная не нападе? А в якому стані вона тебе 
застане, в тому тебе й осудять. Застане тя смерть у пияцтві, то теж яко застане, в тому тебе й осудять. Застане тя смерть у пияцтві, то теж яко 
п’яницю тебе осудять, з п’яницями пити на віки чашу гніву Божого, як у п’яницю тебе осудять, з п’яницями пити на віки чашу гніву Божого, як у 
псалмиста, “іспіють всі грішні землі”.псалмиста, “іспіють всі грішні землі”.

Зовнішній вигляд і поведінка священикаЗовнішній вигляд і поведінка священика
Відправляючи помісні собори в дієцезії нашій, признаєтесь мені Відправляючи помісні собори в дієцезії нашій, признаєтесь мені 

конечне то ви самі, пречесні отці і браття у Христі, що якщо о що, як о конечне то ви самі, пречесні отці і браття у Христі, що якщо о що, як о 
пияцтві упоминали священиків, аби ся від нього хоронили, в корчмах з пияцтві упоминали священиків, аби ся від нього хоронили, в корчмах з 
посполитими людьми не засідали і на різних оказіях, яко-то хрестинах, посполитими людьми не засідали і на різних оказіях, яко-то хрестинах, 
шлюбах або весіллях і поминках аби такі обережні були, щоб тверезими шлюбах або весіллях і поминках аби такі обережні були, щоб тверезими 
відходили, да не дасться кому претикання в соблазн. Вимовлялися дехто відходили, да не дасться кому претикання в соблазн. Вимовлялися дехто 
на соборах помісних, “що то, де нас до того доводить наше убожество, на соборах помісних, “що то, де нас до того доводить наше убожество, 
тягарі панські й від громад невшанування”, відразу на тих же соборах тягарі панські й від громад невшанування”, відразу на тих же соборах 
мовили ми їм, що то неслушні вимовки, так і тепер цим листом ганячи мовили ми їм, що то неслушні вимовки, так і тепер цим листом ганячи 
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то, мовлю так: даремна то, чесні то, мовлю так: даремна то, чесні 
отці, скарга ваша. Май тільки кож-отці, скарга ваша. Май тільки кож-
ний з вас тверезість, навколо себе ний з вас тверезість, навколо себе 
охайність, пристойне одіяння, а в охайність, пристойне одіяння, а в 
набоженстві пильність, коло сакра-набоженстві пильність, коло сакра-
ментів святих вмілість, у навчанні ментів святих вмілість, у навчанні 
людей горливість, у припадках людей горливість, у припадках 
людських чуйність і готовність; а людських чуйність і готовність; а 
до того, в домах корчемних не за-до того, в домах корчемних не за-
сідай, з людьми не своєї кондиції, сідай, з людьми не своєї кондиції, 
крім потреби нужної, не приста-крім потреби нужної, не приста-
вай, з рівними собі при слушній вай, з рівними собі при слушній 
оказії зостаючи розмовляй, слів оказії зостаючи розмовляй, слів 
праздних чи гнилих з уст не ви-праздних чи гнилих з уст не ви-
пускай, а кому честь – честь, кому пускай, а кому честь – честь, кому 
же дань – дань воздавай. Тобто, же дань – дань воздавай. Тобто, 
Бога бійся, церкву і набоженство Бога бійся, церкву і набоженство 
пильнуй, більшого тебе, яко то пильнуй, більшого тебе, яко то 
єпископа і його намісника, слухай; єпископа і його намісника, слухай; 
пана належитого як пана поважай пана належитого як пана поважай 
і молися о нім; рівних собі братій і молися о нім; рівних собі братій 

братерськи, менших же парафіян яко чад своїх духовних духовно люби, братерськи, менших же парафіян яко чад своїх духовних духовно люби, 
а домом своїм добре управляй – і вір мені, отче, що і від пана свого ласку а домом своїм добре управляй – і вір мені, отче, що і від пана свого ласку 
і повагу, і від громади своєї вшануваня, і від нас, свого пастиря, любов, і і повагу, і від громади своєї вшануваня, і від нас, свого пастиря, любов, і 
від Господа милість мати будеш: “взискующії бо Господа не позбавлять-від Господа милість мати будеш: “взискующії бо Господа не позбавлять-
ся вся кого блага” мовить Духом Святим псалміст.ся вся кого блага” мовить Духом Святим псалміст.

Освіта священикаОсвіта священика
Наслухалися ми і того досить, як нам пани духовенство Римське, Наслухалися ми і того досить, як нам пани духовенство Римське, 

а часом і казна хтоа часом і казна хто6 примовляють, простотою називають нас, неуками;  примовляють, простотою називають нас, неуками; 
а то через те, що латинського письма або польського багато хто не ро-а то через те, що латинського письма або польського багато хто не ро-
зуміє і язиком латинським або польським мо вити не вміє. Хоча інший зуміє і язиком латинським або польським мо вити не вміє. Хоча інший 
священик у слов’янській мові й письмі буде добре вчений і вмілий і, священик у слов’янській мові й письмі буде добре вчений і вмілий і, 
здається, більше вмі ти і не мав би – тільки кожний своєю мовою до-здається, більше вмі ти і не мав би – тільки кожний своєю мовою до-

6 В оригіналі – “ляда хто”. В оригіналі – “ляда хто”.
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бре писати, але ж, як латинсько-бре писати, але ж, як латинсько-
го язика або польського не вміє, го язика або польського не вміє, 
то вже в пана він простак. І не то вже в пана він простак. І не 
дивуймося тому: і апостолів свя-дивуймося тому: і апостолів свя-
тих з початку поганство за таких тих з початку поганство за таких 
простаків і неуків мало, і о тим простаків і неуків мало, і о тим 
Павел святий згадує, мовлячи до Павел святий згадує, мовлячи до 
Коринтян: “Ми бо безумні Христа Коринтян: “Ми бо безумні Христа 
заради, ви же мудрі у Христі”. заради, ви же мудрі у Христі”. 
Але все ж і Павел святий від свя-Але все ж і Павел святий від свя-
щеника і науки потребує, коли мо-щеника і науки потребує, коли мо-
вить: “Подобає же єпископу (або священикові) бути учи тельну”; і сама вить: “Подобає же єпископу (або священикові) бути учи тельну”; і сама 
слушність або потреба духовна того у нас вимагає (також і тут, у краях слушність або потреба духовна того у нас вимагає (також і тут, у краях 
корони Польскої), аби духовенство наше Руське православне духовен-корони Польскої), аби духовенство наше Руське православне духовен-
ству Римському принаймні язиком кореспондовало, щоб священник ству Римському принаймні язиком кореспондовало, щоб священник 
з паном гідноз паном гідно7 могли ся розмовити і на завдання будь-якої трудності  могли ся розмовити і на завдання будь-якої трудності 
відповісти могли. Через те всяко по трібно духовенству нашому тутей-відповісти могли. Через те всяко по трібно духовенству нашому тутей-
шому, не тільки у слов’янському, але й у польському письмі, а якщо шому, не тільки у слов’янському, але й у польському письмі, а якщо 
можна, і в латинському, бути вмілим. За тим здалося нам, пастиреві, можна, і в латинському, бути вмілим. За тим здалося нам, пастиреві, 
за річ слушну, в цій книжиці нашій то описати і вам, пречесні отці і за річ слушну, в цій книжиці нашій то описати і вам, пречесні отці і 
браття, нагадати, щоб, домом своїм добре правлячи, особливо в тому браття, нагадати, щоб, домом своїм добре правлячи, особливо в тому 
заховалися і в звичай собі то взяти хотіли, аби синів своїх з молодих заховалися і в звичай собі то взяти хотіли, аби синів своїх з молодих 
дитячих літ наставилидитячих літ наставили8, щоб, найперше свого слов’янського письма і , щоб, найперше свого слов’янського письма і 
мови добре їх навчив ши, потім до шкіл польських і латинських ходити мови добре їх навчив ши, потім до шкіл польських і латинських ходити 
їм не забороняли, а всяко як отці їх у тому підтримували.їм не забороняли, а всяко як отці їх у тому підтримували.

Бо з ласки Божої школи, не лише тут, у Львові, в ЯрославліБо з ласки Божої школи, не лише тут, у Львові, в Ярославлі9, в , в 
Кракові, але і в Києві, ще за держави найяснійших монархів королів Кракові, але і в Києві, ще за держави найяснійших монархів королів 
Польських, а за особливим старанням блаженної пам’яти преосвя-Польських, а за особливим старанням блаженної пам’яти преосвя-
щенного митрополита Київського й усієї Русі, господина отця Петра щенного митрополита Київського й усієї Русі, господина отця Петра 
Могили засновано, а тепер, за держави благочестивих царей і великих Могили засновано, а тепер, за держави благочестивих царей і великих 
князів Російських, повелінням і скарбом їх новореставровані, або від-князів Російських, повелінням і скарбом їх новореставровані, або від-
новлені. Якщо там далеко, то є і ближче до нас – у Гошів йди. Дороги новлені. Якщо там далеко, то є і ближче до нас – у Гошів йди. Дороги 

7 В оригіналі – “полі тичне”.  В оригіналі – “полі тичне”. 
8 В оригіналі – “заправовали”. В оригіналі – “заправовали”.
9 Сучасний польський Ярослав. Сучасний польський Ярослав.
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теж, заспокоєні монархами християнськими, хвала Богу, тепер вільні, теж, заспокоєні монархами християнськими, хвала Богу, тепер вільні, 
як з Києва до нас, так і від нас до Києва. Туди, чесні отці, синів своїх як з Києва до нас, так і від нас до Києва. Туди, чесні отці, синів своїх 
для науки посилайте і коштів не шкодуйте; а якщо не маєш чого дати, для науки посилайте і коштів не шкодуйте; а якщо не маєш чого дати, 
дай же йому батьківський наказ: кажи йому для науки, де хоче мандру-дай же йому батьківський наказ: кажи йому для науки, де хоче мандру-
вати і много утер піти: гіркий бо корінь учення, але плоди його солодкі, вати і много утер піти: гіркий бо корінь учення, але плоди його солодкі, 
і ти будеш мати з сина свого утіху: “Син бо премудрий веселить отця, і ти будеш мати з сина свого утіху: “Син бо премудрий веселить отця, 
безумний же – печаль матері”, – мовить пре мудрий. А якщо того сино-безумний же – печаль матері”, – мовить пре мудрий. А якщо того сино-
ві заборониш, то йому до фортуни і щастя дорогу загородиш і сам Богу ві заборониш, то йому до фортуни і щастя дорогу загородиш і сам Богу 
даси відповідь, що боронив синові того, чим міг він Богу і церкві Його даси відповідь, що боронив синові того, чим міг він Богу і церкві Його 
святій ся прислужити. А якщо кому здається до Києва далеко, посилай святій ся прислужити. А якщо кому здається до Києва далеко, посилай 
тоді до Гошева; може і тут повчитися добре як руського слов’янського, тоді до Гошева; може і тут повчитися добре як руського слов’янського, 
так польського і латинського письма і мови. А я сам маю і мати обіцяю так польського і латинського письма і мови. А я сам маю і мати обіцяю 
на таких моє пастирське ласкаве око. на таких моє пастирське ласкаве око. 

Проти забобонівПроти забобонів
Тоді ж говорилося вам, о пречесні ієреї і чесні диякони, о зовніш-Тоді ж говорилося вам, о пречесні ієреї і чесні диякони, о зовніш-

ніхніх1010 звичаях, через котрі можете в панів ласку і повагу, і в громади і па- звичаях, через котрі можете в панів ласку і повагу, і в громади і па-
рафіян своїх пошану, і в нас, пастиря, і по нас бу дучих пастирів любов рафіян своїх пошану, і в нас, пастиря, і по нас бу дучих пастирів любов 
собі здобути. Нагадувалося почасти і о внутрішних чеснотах і добро-собі здобути. Нагадувалося почасти і о внутрішних чеснотах і добро-
дітелях, а саме о добрім і чистім сумлінні. Ще, однак, тут о тих же вну-дітелях, а саме о добрім і чистім сумлінні. Ще, однак, тут о тих же вну-
трішніх душевних, або духовних, чеснотах нагадую, і по-пастирськи трішніх душевних, або духовних, чеснотах нагадую, і по-пастирськи 
жадаю і упоминаю. Майте віру добру, непохитну, як щодо правд віри, жадаю і упоминаю. Майте віру добру, непохитну, як щодо правд віри, 
так щодо всіх сакраментів, або о Таїнствах свя тих, від церкви святої так щодо всіх сакраментів, або о Таїнствах свя тих, від церкви святої 
православно-католицької прийнятих і непорушно збережених. Не вір-православно-католицької прийнятих і непорушно збережених. Не вір-
те жодним забобонам і бабським басням, яко справам неподобним, те жодним забобонам і бабським басням, яко справам неподобним, 
яко-то ворожкам різним на псалтирі або на Євангелії святім при ключі яко-то ворожкам різним на псалтирі або на Євангелії святім при ключі 
церковнім, й іншим таким байкам. Прошу і нагадую: не приєднуйтесь церковнім, й іншим таким байкам. Прошу і нагадую: не приєднуйтесь 
до них, а краще викривайте їхній гріх. Бо серед нерозсудливих людей до них, а краще викривайте їхній гріх. Бо серед нерозсудливих людей 
здається, що то гріх малий, а інші вважають і сміють мовити, напевно здається, що то гріх малий, а інші вважають і сміють мовити, напевно 
за оманою бісовською, що в тім нема жодного гріха: але за словами за оманою бісовською, що в тім нема жодного гріха: але за словами 
Павла святого і всіх теологів правовірних, те саме ворожіння є гріхом Павла святого і всіх теологів правовірних, те саме ворожіння є гріхом 
вельми великим, бо то є частина ідолослужіння, або язичництвавельми великим, бо то є частина ідолослужіння, або язичництва1111, і не-, і не-
має над то більшого гріха. При добрій вірі майте любов один до одно-має над то більшого гріха. При добрій вірі майте любов один до одно-

1010 В оригіналі – “позверховних”. В оригіналі – “позверховних”.
1111 В оригіналі – “балвохвальства”, тобто, поклоніння бовванам, т.є. ідолам. В оригіналі – “балвохвальства”, тобто, поклоніння бовванам, т.є. ідолам.
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го – такий бо є союз совершенства. При тому любіть смирення, а ще го – такий бо є союз совершенства. При тому любіть смирення, а ще 
більше – смиренномудрість: Господь бо гордим противится, смирен-більше – смиренномудрість: Господь бо гордим противится, смирен-
ним же дає благодать. ним же дає благодать. 

Як готуватись до відправиЯк готуватись до відправи
Якщо трапиться кому з священників, в пригрішенні якомусь, без Якщо трапиться кому з священників, в пригрішенні якомусь, без 

сповіді, до божественної приступати Літургії, то такому обов’язково тре-сповіді, до божественної приступати Літургії, то такому обов’язково тре-
ба перед відправою смиритися, аж до самих глибин в сокрушенні сер-ба перед відправою смиритися, аж до самих глибин в сокрушенні сер-
ця, жалуючи за свій гріх і маючи добрий намір волі своєї висповідатися ця, жалуючи за свій гріх і маючи добрий намір волі своєї висповідатися 
своєму отцю духовному. Але мова йде о тих, котрим перед наступаю чим своєму отцю духовному. Але мова йде о тих, котрим перед наступаю чим 
набоженством або дальність місця, або брак часу не дозволить розмо-набоженством або дальність місця, або брак часу не дозволить розмо-
витися з отцем своїм духовним. Через то зараз тут же докладаю, щоб витися з отцем своїм духовним. Через то зараз тут же докладаю, щоб 
чесні отці священики і диякони, пам’ятаючи про нашу пастирскую на-чесні отці священики і диякони, пам’ятаючи про нашу пастирскую на-
уку, словом і письмом вам подану, раз якщо не в два, то в чотири тижні, а уку, словом і письмом вам подану, раз якщо не в два, то в чотири тижні, а 
принаймні в шість тижнів перед назначеними їм від нас духовними спо-принаймні в шість тижнів перед назначеними їм від нас духовними спо-
відали гріхи свої. А сповідь ваша повинна бути з сокрушінням серця і з відали гріхи свої. А сповідь ваша повинна бути з сокрушінням серця і з 
усяким смиреннням, правдивою, не лукавою, без жодних замовчувань: усяким смиреннням, правдивою, не лукавою, без жодних замовчувань: 
але що ся кому, де, як, на якому місці, з ким трапилося згрішити, все те але що ся кому, де, як, на якому місці, з ким трапилося згрішити, все те 
порядне і скромне мусиш сповістити і по розсуду духовного отця по-порядне і скромне мусиш сповістити і по розсуду духовного отця по-
куту мусиш сповнити. І так, очистивши душу і тіло від всякої скверни, з куту мусиш сповнити. І так, очистивши душу і тіло від всякої скверни, з 
чистим сумлінням і з усякою обережністю тіла до божественної Літургії чистим сумлінням і з усякою обережністю тіла до божественної Літургії 
маєш приступати. Обережність же тіла або охайність у тому постає, щоб маєш приступати. Обережність же тіла або охайність у тому постає, щоб 
священик завжди, а особ ливо, коли до церкви Божої на служіння йде, священик завжди, а особ ливо, коли до церкви Божої на служіння йде, 
мав на собі пристойну сукману, не зхляпану, голову і бороду розчесану, мав на собі пристойну сукману, не зхляпану, голову і бороду розчесану, 
руки вмиті, нігті обрізані; і вуса, якщо в кого вони великі і навислі на руки вмиті, нігті обрізані; і вуса, якщо в кого вони великі і навислі на 
уста, можуть бути, без сумніву, спереду підстрижені. І взуття на ногах уста, можуть бути, без сумніву, спереду підстрижені. І взуття на ногах 
нехай буде чисте, в дьогтю не вимазане, не ходаки, не постоли личані, а нехай буде чисте, в дьогтю не вимазане, не ходаки, не постоли личані, а 
хоч би чоботи або принаймні окремі сандалії мусить священик кожний хоч би чоботи або принаймні окремі сандалії мусить священик кожний 
мати до служіння та інших потреб.мати до служіння та інших потреб.

Як відправляти ЛітургіюЯк відправляти Літургію
Чистота ж бо є душі особлива краса – про те усі вчителі церковні Чистота ж бо є душі особлива краса – про те усі вчителі церковні 

пишуть. Зберігайте, о ієреї, ту чесноту, бруду не торкайтесь, але чисті пишуть. Зберігайте, о ієреї, ту чесноту, бруду не торкайтесь, але чисті 
чистому Богу служіть. А чисто служити Йому бу дете, коли за передан-чистому Богу служіть. А чисто служити Йому бу дете, коли за передан-
ням святих і богоносних отців і згідно з виразно описаною ними наукою ням святих і богоносних отців і згідно з виразно описаною ними наукою 
зі своїми дружинами жити бу дете. Постів же, утримання від їжі та пиття зі своїми дружинами жити бу дете. Постів же, утримання від їжі та пиття 
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перед служінням всяко дотримуйтесь. Якщо на когось гнів матимите, перед служінням всяко дотримуйтесь. Якщо на когось гнів матимите, 
до служіння не приступайте – лише після примирення, пам’ятаючи, що до служіння не приступайте – лише після примирення, пам’ятаючи, що 
сам Христос повідав: “Якщо принесеш дар твій до вівтаря і згадаєш, що сам Христос повідав: “Якщо принесеш дар твій до вівтаря і згадаєш, що 
брат твій має дещо на тебе, залиш ті дари біля вівтаря і йди спочатку брат твій має дещо на тебе, залиш ті дари біля вівтаря і йди спочатку 
помирися з братом своїм”, – так свідчить Євангеліє святе. Правила ж помирися з братом своїм”, – так свідчить Євангеліє святе. Правила ж 
церковні, молитви до Причастя, а особливо, що в Служебнику є написа-церковні, молитви до Причастя, а особливо, що в Служебнику є написа-
ні, не пропускайте, але все те обережно, з осмисленням, не поспішаючи ні, не пропускайте, але все те обережно, з осмисленням, не поспішаючи 
читайте і внимайте. Вимислів жодних як до Проскомідії, так і до Боже-читайте і внимайте. Вимислів жодних як до Проскомідії, так і до Боже-
ственної Літургії не додавайте, а того, що є написано в Служебнику, під ственної Літургії не додавайте, а того, що є написано в Служебнику, під 
гріхом смертельним не пропускайте. Сло ва формули в кожному сакра-гріхом смертельним не пропускайте. Сло ва формули в кожному сакра-
менті добре на пам’ять знайте й обережно з увагою і з доброю, непохит-менті добре на пам’ять знайте й обережно з увагою і з доброю, непохит-
ною вірою, з повною волею і добрим наміренням вголос вимовляйте, по ною вірою, з повною волею і добрим наміренням вголос вимовляйте, по 
вимовленню ж слова, особливо в Божественній Літургії, з благоговінням вимовленню ж слова, особливо в Божественній Літургії, з благоговінням 
з освяченими дарами або Особами поводьтесь, знаючи і ві руючи, що там з освяченими дарами або Особами поводьтесь, знаючи і ві руючи, що там 
в тих предлежащих осо бах хліба і вина правдиве Тіло і Кров Христова в тих предлежащих осо бах хліба і вина правдиве Тіло і Кров Христова 
таємно предлежать, і в найменьшій часточці хліба або вина освяченого таємно предлежать, і в найменьшій часточці хліба або вина освяченого 
на престолі всецілий Христос перебуває.на престолі всецілий Христос перебуває.

Звикли теж деякі священики не тільки в співах, але також і в читанні Звикли теж деякі священики не тільки в співах, але також і в читанні 
Святого Євангелія і в інших поважних церемоніях співати й говорити не-Святого Євангелія і в інших поважних церемоніях співати й говорити не-
звичним голосом, противним природі роду свого. Це називається козло-звичним голосом, противним природі роду свого. Це називається козло-
гласіє, котре і апостол Павел, і всі вчителі церковнії забороняють і за гріх гласіє, котре і апостол Павел, і всі вчителі церковнії забороняють і за гріх 
то вміняють. Через те і ми того не хвалимо і всяко ганьбимо, і нагадуєм то вміняють. Через те і ми того не хвалимо і всяко ганьбимо, і нагадуєм 
кожному, аби ся остерігав такого козлогласія, яко гріха Богу бридкого.кожному, аби ся остерігав такого козлогласія, яко гріха Богу бридкого.

По божественній Літургії, особливо в не ділю або велике свято не По божественній Літургії, особливо в не ділю або велике свято не 
відпускайте з церкви людей, поки їм якоїсь доброї науки не розповісте. відпускайте з церкви людей, поки їм якоїсь доброї науки не розповісте. 
Немає бо нічого ліпшого для кожної людини християнської, як зна-Немає бо нічого ліпшого для кожної людини християнської, як зна-
ти, як в Бога вірити і як Йому молитися. Через те повинен священик ти, як в Бога вірити і як Йому молитися. Через те повинен священик 
своїм парафіянам найперше з книжки всепорядно і виразно прочитати своїм парафіянам найперше з книжки всепорядно і виразно прочитати 
“Вірую в єдиного Бога”, потім “Отче наш”, також “Богородице Діво” “Вірую в єдиного Бога”, потім “Отче наш”, також “Богородице Діво” 
промовити і наказати, аби ся того обов’язково всі малі і великі чолові-промовити і наказати, аби ся того обов’язково всі малі і великі чолові-
ки й жінки вчили, особливо в дні святі. А якщо теж має хто книгу якусь ки й жінки вчили, особливо в дні святі. А якщо теж має хто книгу якусь 
повчальну, від церкви святої прийняту, то нехай не лінується слово яке-повчальну, від церкви святої прийняту, то нехай не лінується слово яке-
єсь для душі корисне, особливо те, що пасує до дня або свята, прочи-єсь для душі корисне, особливо те, що пасує до дня або свята, прочи-
тати. І хоча би парафіяни і нарікали, і слухати тебе не хотіли, однак же тати. І хоча би парафіяни і нарікали, і слухати тебе не хотіли, однак же 
тобі, о ієрею, читати і вчити все одно слід. А якщо підуть люди з церк-тобі, о ієрею, читати і вчити все одно слід. А якщо підуть люди з церк-
ви, залишаться тільки стіни голі церковні, то їм повідай слово Боже, а ви, залишаться тільки стіни голі церковні, то їм повідай слово Боже, а 
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вони за тебе на Страшному Суді свідчити будуть, що був єси благим і вони за тебе на Страшному Суді свідчити будуть, що був єси благим і 
неледачим рабом Господа свого, від Котрого напевно там же почуєш: неледачим рабом Господа свого, від Котрого напевно там же почуєш: 
“Добрий рабе і не ледачий, в малому був єси вірний, над багатьма тебе “Добрий рабе і не ледачий, в малому був єси вірний, над багатьма тебе 
поставлю: увійди в радість Господа свого”.поставлю: увійди в радість Господа свого”.

Як поводитись поза церквоюЯк поводитись поза церквою
Доходять до нас, пастиря, слухи, що духо венство наше, зібравшися Доходять до нас, пастиря, слухи, що духо венство наше, зібравшися 

десь на празник, не празник сей славлять, але празднословлять багато: десь на празник, не празник сей славлять, але празднословлять багато: 
байки собі повідають, загадки вимишляютьбайки собі повідають, загадки вимишляють1212, а що вина гіршого більше , а що вина гіршого більше 
і вп’ються, або один одного зневажають, або один з одним безсоромно і вп’ються, або один одного зневажають, або один з одним безсоромно 
насміхаються, що ми, єпископ, чуючи, і стидатися, і жаліти мусимо. А насміхаються, що ми, єпископ, чуючи, і стидатися, і жаліти мусимо. А 
разом з тим бажаючи вас, о ієреї, які в тому помічені, від такого гріха разом з тим бажаючи вас, о ієреї, які в тому помічені, від такого гріха 
відвернути, архієрейски молю: відверніться від такого зла і сотворіть відвернути, архієрейски молю: відверніться від такого зла і сотворіть 
благо. Звісно, маєте ви, чесні свя-благо. Звісно, маєте ви, чесні свя-
щеники, чимось іншим і ліпшим, щеники, чимось іншим і ліпшим, 
ніж загадками, бавитися як вдо-ніж загадками, бавитися як вдо-
ма, так і на святах – адже крім ба-ма, так і на святах – адже крім ба-
гатьох церковних книг, має ваша гатьох церковних книг, має ваша 
честь мною для вас спеціально честь мною для вас спеціально 
написану для духовної забави і написану для духовної забави і 
науки вашої видану з Унівської науки вашої видану з Унівської 
друкарні книжку під назвою “Зер-друкарні книжку під назвою “Зер-
цало”, в котрій коротко і виразно цало”, в котрій коротко і виразно 
описав науку, вам потрібну, о описав науку, вам потрібну, о 
семи сакраментах святих, о де-семи сакраментах святих, о де-
сяти Божих заповідях і об арти-сяти Божих заповідях і об арти-
кулах віри святой пра вославно-кулах віри святой пра вославно-
католицьской. Ту книж ку читай-католицьской. Ту книж ку читай-
те, з неї між собою диспутуйте, те, з неї між собою диспутуйте, 
але не напідпитку. А чого сам кто але не напідпитку. А чого сам кто 
з вас не може поняти і зрозуміти, з вас не може поняти і зрозуміти, 
питай же іншого, в слові Божому питай же іншого, в слові Божому 

1212 Серед “дорослого” фольклору в усіх народів світу завжди переважали бай- Серед “дорослого” фольклору в усіх народів світу завжди переважали бай-
ки і загадки на непристойні теми. Звісно, сільські священики напідпитку не ки і загадки на непристойні теми. Звісно, сільські священики напідпитку не 
Езопові байки переказували… Езопові байки переказували… 

Титульна сторінка “Метрики”Титульна сторінка “Метрики”
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знаного та іскусного, а до того тверезого, і якщо буде його дано тобі знаного та іскусного, а до того тверезого, і якщо буде його дано тобі 
знання, на тому і тримайся, якщо ж будеш мати ще о тим якіїсь сум-знання, на тому і тримайся, якщо ж будеш мати ще о тим якіїсь сум-
ніви, вдайся до другого і до третього. А якщо б і того тобі було недо-ніви, вдайся до другого і до третього. А якщо б і того тобі було недо-
статньостатньо1313 – молися сам Господу Богу і молися з вірою, і проси Його з  – молися сам Господу Богу і молися з вірою, і проси Його з 
великою по корою: то Господь Бог дасть тобі розуміння цього і відкриє великою по корою: то Господь Бог дасть тобі розуміння цього і відкриє 
тобі тайну Свою. Саме так бо в давні часи святі отці і вчителі чинили, і тобі тайну Свою. Саме так бо в давні часи святі отці і вчителі чинили, і 
так ласку Божу діставали. Дізнаешся ж і ти – лише проси Бога з вірою так ласку Божу діставали. Дізнаешся ж і ти – лише проси Бога з вірою 
і покорою. Читай о том апостола святого Іакова послання, першу главу, і покорою. Читай о том апостола святого Іакова послання, першу главу, 
в котрій так є написано: “Кому не дістає премудрости, то хай просить в котрій так є написано: “Кому не дістає премудрости, то хай просить 
Бога, що дає усім просто, без поношення, і дасться йому, і да просить Бога, що дає усім просто, без поношення, і дасться йому, і да просить 
же з вірою, без ніякого сумніву”.же з вірою, без ніякого сумніву”.

Післямова Післямова 
Цю ж книжку, що названо “Метрикою”, в нашій катедральній Цю ж книжку, що названо “Метрикою”, в нашій катедральній 

Львівській новоствореній типографії або друкарні видали ми на світ для Львівській новоствореній типографії або друкарні видали ми на світ для 
поправи звичаїв негідних і священикам непристой них. Виправивши їх, поправи звичаїв негідних і священикам непристой них. Виправивши їх, 
зможете ви виправити і те, що вони своєю непристойністю зіпсували. зможете ви виправити і те, що вони своєю непристойністю зіпсували. 
Не лінуйся, отже, собі її прочитати і впізнаєш, і признаєш, що все, що Не лінуйся, отже, собі її прочитати і впізнаєш, і признаєш, що все, що 
тут написано є, тобі потрібно. Не шкодуй, що ту книжку “Метрику” тут написано є, тобі потрібно. Не шкодуй, що ту книжку “Метрику” 
рекомендуємо і хочемо, щоб з часом у кождого з вас вона була: спізна-рекомендуємо і хочемо, щоб з часом у кождого з вас вона була: спізна-
єшся з нею, то визнаєш, що є вона вельми потрібна. А що треба за неї єшся з нею, то визнаєш, що є вона вельми потрібна. А що треба за неї 
заплатити – тому не дивуйтеся, чеснії отці, бо відаєте добре, що і нам заплатити – тому не дивуйтеся, чеснії отці, бо відаєте добре, що і нам 
друкарня не прийшла задармо. Мусили ми за неї добре заплатити. Я ж друкарня не прийшла задармо. Мусили ми за неї добре заплатити. Я ж 
ту друкарню не на свою якусь приватну потребу ані на примножен-ту друкарню не на свою якусь приватну потребу ані на примножен-
ня добра для родичів моїх постарався виставити, але, найперше, для ня добра для родичів моїх постарався виставити, але, найперше, для 
умноження книг, для примноження слави Божої служачих; також для умноження книг, для примноження слави Божої служачих; також для 
поправи й оздоби церкви святого велико мученика Христова Георгія ка-поправи й оздоби церкви святого велико мученика Христова Георгія ка-
тедральної, і для прожитку законників, священиків, дияконів, монахів, тедральної, і для прожитку законників, священиків, дияконів, монахів, 
які при тій же церкві святій живуть і жодних маєтностей, крім церкви які при тій же церкві святій живуть і жодних маєтностей, крім церкви 
тієї, не мають. Ані на свій пожиток, ані на родичів своїх, тілько на тієї, не мають. Ані на свій пожиток, ані на родичів своїх, тілько на 
церкву ту і людей духовних, що при ній живуть, усі прибутки втра-церкву ту і людей духовних, що при ній живуть, усі прибутки втра-
чати хочу й обіцяю. А щоб то і по смерти моїй непорушно тривало, чати хочу й обіцяю. А щоб то і по смерти моїй непорушно тривало, 
і від катедри нашої Львівської не відходило, заповітом моїми актами і від катедри нашої Львівської не відходило, заповітом моїми актами 
гродськими затвердити того не премину; на заснування ж тієї друкар-гродськими затвердити того не премину; на заснування ж тієї друкар-

1313 В оригіналі – “уконтентований” В оригіналі – “уконтентований”
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ни маю привілей найяснійшого монар ха Іоанна Третєго, короля і пана, ни маю привілей найяснійшого монар ха Іоанна Третєго, короля і пана, 
нам щасливо пануючого, з котрого ласки і по ласці Божій маю і без нам щасливо пануючого, з котрого ласки і по ласці Божій маю і без 
друкарні хліба досить на мою потребу.друкарні хліба досить на мою потребу.

Нехай тоді ця книга, названая “Метрика”, не буде вам, чесні отці, Нехай тоді ця книга, названая “Метрика”, не буде вам, чесні отці, 
тяжка – вона не велика, а вельми потрібна. Не шкодує інший грошей тяжка – вона не велика, а вельми потрібна. Не шкодує інший грошей 
на кварту і на гарнець заразної отрути, від якої розум втрачаєш, чому на кварту і на гарнець заразної отрути, від якої розум втрачаєш, чому 
ж маєш шкодувати на книжку, котра тебе може умудрити о Господі. ж маєш шкодувати на книжку, котра тебе може умудрити о Господі. 
Прошу тоді і пастирськи жадаю: прійміть її, як першу справу праці Прошу тоді і пастирськи жадаю: прійміть її, як першу справу праці 
і старання друкарні нашої. Як дасть мені Господь Бог дочекати часу і старання друкарні нашої. Як дасть мені Господь Бог дочекати часу 
помісних соборів, схочемо самі вас відвідувати і кожного з вас схоче-помісних соборів, схочемо самі вас відвідувати і кожного з вас схоче-
мо бачити. Отже, пребудьте в цьому наказі і в любові до нас, пастиря мо бачити. Отже, пребудьте в цьому наказі і в любові до нас, пастиря 
свого, і до свого священичого звання і послушання святого, котре в свого, і до свого священичого звання і послушання святого, котре в 
Письмі Божім називається життям, а неслух йому – смертю.Письмі Божім називається життям, а неслух йому – смертю.

Отже, бажаю вам, всечесні отці і браття у Христі, тимчасового Отже, бажаю вам, всечесні отці і браття у Христі, тимчасового 
життя тут, на землі, а вічного – на небесах. І завіщаю вам наприкінці життя тут, на землі, а вічного – на небесах. І завіщаю вам наприкінці 
пастирського слова свого триматись чесноти святого послуху до кінця! пастирського слова свого триматись чесноти святого послуху до кінця! 
І як починав пастирське повчання моє словами царя і пророка Давида, І як починав пастирське повчання моє словами царя і пророка Давида, 
так і закінчую, кажучи вам: “Прийміть святу науку, щоб не прогнівив-так і закінчую, кажучи вам: “Прийміть святу науку, щоб не прогнівив-
ся Господь!” Йому ж бо честь і влада навіки, амінь. ся Господь!” Йому ж бо честь і влада навіки, амінь. 

Про зовнішній вигляд священникаПро зовнішній вигляд священника
Вдосталь вже наказувалось вам, ясно описалось, аби духовенство Вдосталь вже наказувалось вам, ясно описалось, аби духовенство 

наше Руське, між іншими, їм конче потрібними звичаями, взяли і те наше Руське, між іншими, їм конче потрібними звичаями, взяли і те 
собі в звичай, аби пристойні станові своєму духовному одіяння й обув’я собі в звичай, аби пристойні станові своєму духовному одіяння й обув’я 
носили. Однак, ще і тут о тим же здалося нам за річ слушну виразніше носили. Однак, ще і тут о тим же здалося нам за річ слушну виразніше 
написати, і які саме мають одяг і взуття священики носити, їм наказа-написати, і які саме мають одяг і взуття священики носити, їм наказа-
ти. Бо раніше, за недозрінням і недбанням єпископів минулих, перед ти. Бо раніше, за недозрінням і недбанням єпископів минулих, перед 
нами будучих, багато хто з духовенства на свій стан огляду не маючи, нами будучих, багато хто з духовенства на свій стан огляду не маючи, 
такий собі одяг дозво ляли, в котрому від простого чоловіка найменше такий собі одяг дозво ляли, в котрому від простого чоловіка найменше 
ся не різнили бо одні в сермяжках білих, другі, хоча то в сукманах, але ся не різнили бо одні в сермяжках білих, другі, хоча то в сукманах, але 
ясних і ще з гудзиками, замість срібних, циновими звикли ходити, а на ясних і ще з гудзиками, замість срібних, циновими звикли ходити, а на 
голові або кучмисько якесь, або гарловую, або баранячу шапку про-голові або кучмисько якесь, або гарловую, або баранячу шапку про-
стацьку, а на ногах або брудні чоботи, або шпетні хо даки носити; і в стацьку, а на ногах або брудні чоботи, або шпетні хо даки носити; і в 
такому одіянні не тільки вдома приватне, але і між людьми публично такому одіянні не тільки вдома приватне, але і між людьми публично 
не встидаються ходити. А через те помалу втрачається і гине повага до не встидаються ходити. А через те помалу втрачається і гине повага до 
духовенства нашого як у панів, так і у підданих. Через те з цього часу духовенства нашого як у панів, так і у підданих. Через те з цього часу 
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мати хочемо і пастирськи розповідаємо, аби чесні от ці, такі нечесні і мати хочемо і пастирськи розповідаємо, аби чесні от ці, такі нечесні і 
безчесні строї повикидали; а як ім’я ваше почесне, так і одяг ваш нехай безчесні строї повикидали; а як ім’я ваше почесне, так і одяг ваш нехай 
буде почесним. Найперше, отже, жадаємо і пастирськи роповідаємо, буде почесним. Найперше, отже, жадаємо і пастирськи роповідаємо, 
аби жоден з духовенства нашого не важился ніде на люди в одній тіль-аби жоден з духовенства нашого не важился ніде на люди в одній тіль-
ки сукмані, як снопи підперезавшись, з дому виходити, але повинен ки сукмані, як снопи підперезавшись, з дому виходити, але повинен 
кожний, принаймні для церкви і публіки дві сукмани мати – сподню кожний, принаймні для церкви і публіки дві сукмани мати – сподню 
і верхню рясу пристойну, а тая повинна бути якщо не фалендишова, і верхню рясу пристойну, а тая повинна бути якщо не фалендишова, 
то тузінкова, або паклянова, але саме чор на, або принамні темнола-то тузінкова, або паклянова, але саме чор на, або принамні темнола-
зурева, або з габи зроблена і красиво в чорне пофарбована, гудзиків зурева, або з габи зроблена і красиво в чорне пофарбована, гудзиків 
ані срібних, ані цинових, ані шнурків фарби борщової червоної і світ-ані срібних, ані цинових, ані шнурків фарби борщової червоної і світ-
лої жодної не маючи: тільки чорного кольору… Шапка, якщо не можє лої жодної не маючи: тільки чорного кольору… Шапка, якщо не можє 
бути в кого соболем, огонками чи бобром, то принаймні ку ною краси-бути в кого соболем, огонками чи бобром, то принаймні ку ною краси-
во широко обкладена; а кому би на таку не вистачало, нехай же каже во широко обкладена; а кому би на таку не вистачало, нехай же каже 
собі по старожитному звичаю з бавовни френзлі уткати, чилі ув’язати, собі по старожитному звичаю з бавовни френзлі уткати, чилі ув’язати, 
і пофарбувати чорно, і до шапки пришити. А якщо би котрому і на і пофарбувати чорно, і до шапки пришити. А якщо би котрому і на 
тому шкодило, нехай же саму сукенную і шнурком тілько обкладену тому шкодило, нехай же саму сукенную і шнурком тілько обкладену 
шапку, на зразок чернецького підкапка, носить. Але лисом, бараном шапку, на зразок чернецького підкапка, носить. Але лисом, бараном 
або іншим чим обшитої шапки жодною мірою не дозволяю заживати з або іншим чим обшитої шапки жодною мірою не дозволяю заживати з 
цього часу жодному. Ходаків або постолів, якщо б хто з духо венства в цього часу жодному. Ходаків або постолів, якщо б хто з духо венства в 
діецезії нашої зважився від цього часу уживати, а тим більше до церк-діецезії нашої зважився від цього часу уживати, а тим більше до церк-
ви або на люди де в них вийти, то за першим донесінням о тим через ви або на люди де в них вийти, то за першим донесінням о тим через 
інстигатора духовного обіцяємо такого судом карати. А якщо би хто з інстигатора духовного обіцяємо такого судом карати. А якщо би хто з 
вас хотів вимовитися недостатком, ми такої вимови не приймаємо, бо вас хотів вимовитися недостатком, ми такої вимови не приймаємо, бо 
відаю добре, що в дієцезії моїй по ласці Божій немає жодного духо-відаю добре, що в дієцезії моїй по ласці Божій немає жодного духо-
вного так недостатнього, котрому би на боти не вистачало. Не для мого вного так недостатнього, котрому би на боти не вистачало. Не для мого 
то, але рачей для вашого пожитку тоє вам даю наказаніє, бо чуваєте то то, але рачей для вашого пожитку тоє вам даю наказаніє, бо чуваєте то 
чесность ваша, же люди як тя видять, так тож і пишуть, так тебе судять, чесность ваша, же люди як тя видять, так тож і пишуть, так тебе судять, 
так і поважають. Гди теди і вас бачать чинно, чесно ходячих, то теж і так і поважають. Гди теди і вас бачать чинно, чесно ходячих, то теж і 
вас не тілько парохіяни ваші, але й посторонні люди і самі панове яко вас не тілько парохіяни ваші, але й посторонні люди і самі панове яко 
чесні чесно поважати будуть. Вам, теди то мовлю, будет пожиточно, а чесні чесно поважати будуть. Вам, теди то мовлю, будет пожиточно, а 
Богу мило і на пастиреві потішно. Нехай же дасть вам Господь розум Богу мило і на пастиреві потішно. Нехай же дасть вам Господь розум 
всім, оним же вас пастирсько наказуєм, і нам дай тоже зо всего того, всім, оним же вас пастирсько наказуєм, і нам дай тоже зо всего того, 
чого вам пастирськи зичимо духом тішитися о Господі нашім. Амінь.чого вам пастирськи зичимо духом тішитися о Господі нашім. Амінь.

Аже бисте присмотрилися священическому образу й, на него взи-Аже бисте присмотрилися священическому образу й, на него взи-
раючи, й самі сеє до того аппліковали, о то виставляєм вам образ свя-раючи, й самі сеє до того аппліковали, о то виставляєм вам образ свя-
щеницький.щеницький.
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Уривок присяги перед посвяченням в ієрейський санУривок присяги перед посвяченням в ієрейський сан
Через рукоположення і благословення святительства твого, пане, Через рукоположення і благословення святительства твого, пане, 

отче і пастире мій, єпископе, маю і повинен буду:отче і пастире мій, єпископе, маю і повинен буду:
Святу православну істинно-католицьку віру, яку тут тепер визнав, Святу православну істинно-католицьку віру, яку тут тепер визнав, 

і як вчить православна соборна церква, правдива мати наша, ціло, ста-і як вчить православна соборна церква, правдива мати наша, ціло, ста-
ло і ні в чому непо рушно в собі розуміти і берегти, і на кожній площі, ло і ні в чому непо рушно в собі розуміти і берегти, і на кожній площі, 
на кожному місці її визнаючи й оповідаючи, й інших навчати і зміцню-на кожному місці її визнаючи й оповідаючи, й інших навчати і зміцню-
вати, згідно з ухвалами і традиціями святих семи вселенских і поміс-вати, згідно з ухвалами і традиціями святих семи вселенских і поміс-
них синодів, не вагаючись і не сміючи інакше і в своєму серці тримати, них синодів, не вагаючись і не сміючи інакше і в своєму серці тримати, 
й інших вчити, під невідпусною і нерозрішною вічною клятвою тих й інших вчити, під невідпусною і нерозрішною вічною клятвою тих 
святих соборів і твого святительства. святих соборів і твого святительства. 

Маю теж і повинен буду по всі дні і часи життя мого, по канону, як Маю теж і повинен буду по всі дні і часи життя мого, по канону, як 
належить, слухняним бути святительству твоєму, пану отцю і пастирю належить, слухняним бути святительству твоєму, пану отцю і пастирю 
моєму єпископу, і всім після святительства твого православного того моєму єпископу, і всім після святительства твого православного того 
престола спадкоємцям, также наміснику чи прото попу, від святитель-престола спадкоємцям, также наміснику чи прото попу, від святитель-
ства твого благословен ному і поданому, належне і пристойне послу-ства твого благословен ному і поданому, належне і пристойне послу-
шенство без всіляких витівок і спротиву віддавати повинен буду. шенство без всіляких витівок і спротиву віддавати повинен буду. 

Маю же завжди пектися про спасіння душ людських, триматись Маю же завжди пектися про спасіння душ людських, триматись 
трезвіння, читання, навчання, молитов, та інші всі належні священству трезвіння, читання, навчання, молитов, та інші всі належні священству 
моєму чесноти виконувати з увагою. моєму чесноти виконувати з увагою. 

Мушу також гріхи людські, які важко буде мені розсудити, до Мушу також гріхи людські, які важко буде мені розсудити, до 
влади від святи тельства твого поданої відносити. А від пре стола, на влади від святи тельства твого поданої відносити. А від пре стола, на 
який поставлений буду і лист про те прийму, без благословіння свя-який поставлений буду і лист про те прийму, без благословіння свя-
тительства твого не відходити обіцяю і присягаю. тительства твого не відходити обіцяю і присягаю. 

Так мені нехай Бог поможе, і ці святі безкровні жертви!Так мені нехай Бог поможе, і ці святі безкровні жертви!

ЗаповітЗаповіт

У своєму заповіті Йосиф Шумлянський торкається передусім по-У своєму заповіті Йосиф Шумлянський торкається передусім по-
бутових речей: кому він скільки заповідає. Але, як то часто буває, в бутових речей: кому він скільки заповідає. Але, як то часто буває, в 
цьому останньому виразі своєї волі єпископ ділиться своїми сокро-цьому останньому виразі своєї волі єпископ ділиться своїми сокро-
венними думками і почуттями. Власне, тому цей документ є досить венними думками і почуттями. Власне, тому цей документ є досить 
цікавим не лише для дослідників, але також для пересічного читача. цікавим не лише для дослідників, але також для пересічного читача. 
Текст заповіту подається у скороченому вигляді – автор книги взяв на Текст заповіту подається у скороченому вигляді – автор книги взяв на 
себе вилучити з даного видання більшість грошових питань та інших себе вилучити з даного видання більшість грошових питань та інших 
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“побутових” моментів. Як і в більшості документів того часу, мова за-“побутових” моментів. Як і в більшості документів того часу, мова за-
повіту – мішанина польської, української, церковнослов’янської і ла-повіту – мішанина польської, української, церковнослов’янської і ла-
тинської мов. Оскільки заповіт подається в українському перекладі, тинської мов. Оскільки заповіт подається в українському перекладі, 
фрагменти, написані латиною, даються курсивом.фрагменти, написані латиною, даються курсивом.

 
12.11.170712.11.1707
В ім’я Отця, і Сина, і Духа Святого, Бога, в Трійці Святій Єдиного!В ім’я Отця, і Сина, і Духа Святого, Бога, в Трійці Святій Єдиного!

Я – Йосиф Шумлянський, єпископ Львівський, Я – Йосиф Шумлянський, єпископ Львівський, 
проживши віку свого років 64, проживши віку свого років 64, 
а єпископства мого 40, а єпископства мого 40, 
від смертності людської вберегтись не можу. від смертності людської вберегтись не можу. 
Як людина, Як людина, з праху створеназ праху створена, , 
шаную долю свою: шаную долю свою: 
хто вважає що він стоїть, хто вважає що він стоїть, 
нехай стережеться, щоб не впавнехай стережеться, щоб не впав1414, , 
і всім нам без виключення померти час настане. і всім нам без виключення померти час настане. 
Хто народжується – для смерті народжуєтьсяХто народжується – для смерті народжується, , 
і хоч би людина і хоч би людина 
казна-скільки пророчила б собі років, казна-скільки пророчила б собі років, 
все одне відійде. все одне відійде. 
Як сказано, Як сказано, немов зламане листя, Ти рушиш мененемов зламане листя, Ти рушиш мене1515. . 

Як пара мимолітна з води, Як пара мимолітна з води, 
яка тільки що була, і немає їїяка тільки що була, і немає її, , 
як дим з печі, що зникає в небі, як дим з печі, що зникає в небі, 
як вітер з єдиним атомом улітає, як вітер з єдиним атомом улітає, 
як сніг тане під промінням сонця, як сніг тане під промінням сонця, 
так і життя наше. так і життя наше. 
В один миг все минає В один миг все минає 
і проходить честь віку сього,і проходить честь віку сього,
яка шанувалася раніше. яка шанувалася раніше. 

1414 1 Кор. 10:12 1 Кор. 10:12
1515 Йов. 13:25 Йов. 13:25
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Все, що вважаємо ми за окрасу свою, з нами нищиться, Все, що вважаємо ми за окрасу свою, з нами нищиться, 
бо бо з землі ми створені з землі ми створені 
і в землю повернемосьі в землю повернемось. . 

Нічого вічним правом не стоїть, Нічого вічним правом не стоїть, 
і кожна радість має крила – і кожна радість має крила – 
ледь доторкнешся, ледь доторкнешся, 
як вона улетіла вже, як вона улетіла вже, 
і коли час виходить, кінець приходитьі коли час виходить, кінець приходить. . 

Безплідна ж бо наша природа, Безплідна ж бо наша природа, 
і брехлива надія на утіхи, і брехлива надія на утіхи, 
усіх-бо нас вимірять одним сажнем. усіх-бо нас вимірять одним сажнем. 
І все, що в світі ми мали – І все, що в світі ми мали – 
все це все це помпезна марнота світу цьогопомпезна марнота світу цього.
І одного, і другого жменя землі накриє, І одного, і другого жменя землі накриє, 
і обійме не більше трьох ліктів землі, і обійме не більше трьох ліктів землі, 
і кого не міг вмістити світ – і кого не міг вмістити світ – 
того вмістить могилатого вмістить могила. . 

Все творіння земне пустим і безплідним є. Все творіння земне пустим і безплідним є. 
Хто що в цьому світі здобув – Хто що в цьому світі здобув – 
вітер нестримний уносить. вітер нестримний уносить. 
Не хвались завтрашнім днем, Не хвались завтрашнім днем, 
бо не знаєш, що день цей може вродитибо не знаєш, що день цей може вродити1616. . 

Все, що в нас є, Все, що в нас є, 
маємо лише на час короткий, маємо лише на час короткий, 
і негаразди цього світу приходять часто, і негаразди цього світу приходять часто, 
а там і до того моменту приходимо, а там і до того моменту приходимо, 
де кінчається час де кінчається час 
і починається вічність, і починається вічність, 
і не передбачити нам останнього, і не передбачити нам останнього, 
смертельності нашої часу призначеного, смертельності нашої часу призначеного, 

1616  Прит. 27:1.  Прит. 27:1.
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бо бо гряде День Господній,гряде День Господній, 
смерть, як злодій, смерть, як злодій, 
який зірве, коли не очікуєш, який зірве, коли не очікуєш, 
і коли вкраде, то переллє, і коли вкраде, то переллє, 
на іншу форму перебере. на іншу форму перебере. 

З того маємо З того маємо 
правдивого Збавителя і Творця нашого пересторогу: правдивого Збавителя і Творця нашого пересторогу: 
“Будьте готові, “Будьте готові, 
бо не знаєте ані дня, ані часубо не знаєте ані дня, ані часу”1717. . 
То ж, живучи на світі, То ж, живучи на світі, 
завжди той неодмінний вирок Господній завжди той неодмінний вирок Господній 
в розмислахв розмислах маю,  маю, 
і аби не довелося мені, боронь Боже, і аби не довелося мені, боронь Боже, 
зустріти смерть без належного приготування, зустріти смерть без належного приготування, 
не готовим не готовим 
і для бою не вишуканим, і для бою не вишуканим, 
згадую слова Христові: згадую слова Христові: 
“Б“Блаженні слуги, яких застане Господар невсипущимилаженні слуги, яких застане Господар невсипущими”1818. . 

Отже, щодо душі, тіла та майна, мені в житті даних, зараз в здо-Отже, щодо душі, тіла та майна, мені в житті даних, зараз в здо-
ровому глузді і твердому здоров’ї наміри свої висловлюю:ровому глузді і твердому здоров’ї наміри свої висловлюю:

Сповідання віриСповідання віри
Передусім припадаю на коліна перед Величним Богом, Творцем і Передусім припадаю на коліна перед Величним Богом, Творцем і 

Збавителем моїм, Який мене створив, кров’ю Своєю дорогоцінною від-Збавителем моїм, Який мене створив, кров’ю Своєю дорогоцінною від-
купив, на достоїнство Церкви Своєї святої мене, негідного, поставив, в купив, на достоїнство Церкви Своєї святої мене, негідного, поставив, в 
житті моїм ласками і добродійствами стільки разів наділяв і увесь вік житті моїм ласками і добродійствами стільки разів наділяв і увесь вік 
мій мій правицею Своєюправицею Своєю в різних оказіях і небезпеках  в різних оказіях і небезпеках захищав мене, щоб захищав мене, щоб 
не мали верх вороги наді мноюне мали верх вороги наді мною. Випробував я те і свідчу: в вірі моїй . Випробував я те і свідчу: в вірі моїй 
жив, живу і вмерти прагну. В тій вірі святі апостоли і мученики вмира-жив, живу і вмерти прагну. В тій вірі святі апостоли і мученики вмира-
ли, в тій вірі по достойнім житті відійшли на небо Василій Великий, ли, в тій вірі по достойнім житті відійшли на небо Василій Великий, 

1717 Мт. 24:44; Лк. 12:40. Мт. 24:44; Лк. 12:40.
1818 Лк. 12:37 Лк. 12:37
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Григорій Назианзін, Іван Золотоуст, Атанасій і інші святі Божі. Віра Григорій Назианзін, Іван Золотоуст, Атанасій і інші святі Божі. Віра 
та має в собі згоду, вчення, любов і єдність християнську старожитну та має в собі згоду, вчення, любов і єдність християнську старожитну 
Отців Церкви святої зі Сходу і Заходу. Ту віру визнаю і в законі тієї Отців Церкви святої зі Сходу і Заходу. Ту віру визнаю і в законі тієї 
Церкви святої, в собі єдиної, стою я. Ліпшої віри ніде в цілім світі не Церкви святої, в собі єдиної, стою я. Ліпшої віри ніде в цілім світі не 
знаю, в ній жив, живу і вмерти прагну.знаю, в ній жив, живу і вмерти прагну.

МолитваМолитва
Жалію сердешне, якщо Бога мого гріхом хоча б найменшим з мо-Жалію сердешне, якщо Бога мого гріхом хоча б найменшим з мо-

лодих літ своїх, з першої пам’яті, а потім на зверхності за вік свій об-лодих літ своїх, з першої пам’яті, а потім на зверхності за вік свій об-
разив. Визнаю провину свою, разив. Визнаю провину свою, каюся перед Нимкаюся перед Ним, закликаю до кривавої , закликаю до кривавої 
невинної муки Його, аби не зважав на гріхи мої, але по великому ми-невинної муки Його, аби не зважав на гріхи мої, але по великому ми-
лосердю Своєму волів би відпустити їх. Душу мою, кров’ю пресвятою лосердю Своєму волів би відпустити їх. Душу мою, кров’ю пресвятою 
відкуплену, віддаю в руки Його і гаряче прошу, щоб, коли назавжди відкуплену, віддаю в руки Його і гаряче прошу, щоб, коли назавжди 
покину я тіло, коли сили, розум, всякі помисли відступляться та зне-покину я тіло, коли сили, розум, всякі помисли відступляться та зне-
силені будуть, коли в час смерті замовкне і язик, і думка, щоб пам’ятав силені будуть, коли в час смерті замовкне і язик, і думка, щоб пам’ятав 
ти сьогоднішнє прохання моє сердешне при здорових помислах, рі-ти сьогоднішнє прохання моє сердешне при здорових помислах, рі-
шеннях і заявах і був милосердний до душі моєї, де допустив шкодити шеннях і заявах і був милосердний до душі моєї, де допустив шкодити 
їй отруйному ворогові душ наших, який особливо на той час їй отруйному ворогові душ наших, який особливо на той час жали-жали-
ти мене у п’яту будети мене у п’яту буде1919, і щоб рушити у цю прокляту битву, чував до , і щоб рушити у цю прокляту битву, чував до 
останньої хвилини життя нашого. Молюся, щоб прийняв Ти душу мою останньої хвилини життя нашого. Молюся, щоб прийняв Ти душу мою 
грішну до вічної слави Твоєї грішну до вічної слави Твоєї і по кінці моєму мир дав меніі по кінці моєму мир дав мені.

До тебе, Мати єдиного Бога, МДо тебе, Мати єдиного Бога, Мати прекрасної любові і святої на-ати прекрасної любові і святої на-
діїдії, найсвятіша в кожнім моменті, непорочна, чиста і по смерті живуща , найсвятіша в кожнім моменті, непорочна, чиста і по смерті живуща 
Панно, особлива в житті моїм покровителька і опікунко моя, прибігаю, Панно, особлива в житті моїм покровителька і опікунко моя, прибігаю, 
припадаючи на колінаприпадаючи на коліна, щоб по материнських заслугах Твоїх упроси-, щоб по материнських заслугах Твоїх упроси-
ла в Сина Свого легку ла в Сина Свого легку смерть для мене,смерть для мене, зваж на жаль мій за гріхи,  зваж на жаль мій за гріхи, 
а як мати великого милосердя, а як мати великого милосердя, зцілення від гріхів,зцілення від гріхів, вежа могутня від вежа могутня від 
нападів ворожихнападів ворожих, заслони мене в той час щитом імені Свого. , заслони мене в той час щитом імені Свого. Захисти Захисти 
мене від ворогів і в годину смерті укріпимене від ворогів і в годину смерті укріпи. Згадай, Мати благодатна, про . Згадай, Мати благодатна, про 
моє в цьому житті сердешне вихваляння імені Твого і ласк Твоїх, що моє в цьому житті сердешне вихваляння імені Твого і ласк Твоїх, що 
ніколи не слабшала і не стихала, але тривала завжди до похвали твоєї ніколи не слабшала і не стихала, але тривала завжди до похвали твоєї 
пильності, прошу тебе. пильності, прошу тебе. Попроси за мене, аби дав мені Бог вкусити ві-Попроси за мене, аби дав мені Бог вкусити ві-
чного спокоючного спокою, повен бо я довіри, віри і надії, , повен бо я довіри, віри і надії, що коли помре тіло моєщо коли помре тіло моє, , 
справиш то, Мати милосердя, справиш то, Мати милосердя, і душі моїй даруєш славу небесі душі моїй даруєш славу небес.

1919 Бут. 3:15 Бут. 3:15
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Святі Божі, покровителі мої, яким завжди за життя своє опіку і осо-Святі Божі, покровителі мої, яким завжди за життя своє опіку і осо-
бливу протекцію віддавав, станьте мені покровителями в той страшний бливу протекцію віддавав, станьте мені покровителями в той страшний 
час розділення тіла мого з душею, аби за вельможною протекцією ва-час розділення тіла мого з душею, аби за вельможною протекцією ва-
шою не могли вороги душі моєї шкодити, а Господь і Бог мій через за-шою не могли вороги душі моєї шкодити, а Господь і Бог мій через за-
слуги і діла ваші не зважав на гріхи мої, але слуги і діла ваші не зважав на гріхи мої, але спростував звинувачення, спростував звинувачення, 
що на вогонь гарячий обрікають, та ввів мене до вічного блаженстващо на вогонь гарячий обрікають, та ввів мене до вічного блаженства.

І як визнаю перед Богом і Творцем моїм і цілим світом нікчемність І як визнаю перед Богом і Творцем моїм і цілим світом нікчемність 
мою, що мою, що я хробак є, а не чоловікя хробак є, а не чоловік, хробак, з глини складений, що до глини , хробак, з глини складений, що до глини 
вертається, вертається, землі приречений, бо з землі народилося все, що тіло маєземлі приречений, бо з землі народилося все, що тіло має, так , так 
тіло моє грішне за словами Христовими тіло моє грішне за словами Христовими прах є і в прах повернетьсяпрах є і в прах повернеться, зем-, зем-
лі віддаю і місце для того обираю при Церкві кафедральній львівській лі віддаю і місце для того обираю при Церкві кафедральній львівській 
святого Юрія – при власному соборі моєму кафедральному. Назначаю, святого Юрія – при власному соборі моєму кафедральному. Назначаю, 
аби гробницю вимурували там, де вже аби гробницю вимурували там, де вже тілотіло брата мого його милості  брата мого його милості 
пана Самуїла Шумлянського, чашника подільського, і зложили там за пана Самуїла Шумлянського, чашника подільського, і зложили там за 
чотири неділі або як може бути швидше, чотири неділі або як може бути швидше, без зайвої помпибез зайвої помпи, однак духо-, однак духо-
вних законників, убогих, калік щоб було багато – того жадаю і прошу.вних законників, убогих, калік щоб було багато – того жадаю і прошу.

Турбота про церковне майноТурбота про церковне майно
Щодо майна мого, рухомого і нерухомого, добре то і з сумлінням Щодо майна мого, рухомого і нерухомого, добре то і з сумлінням 

обрахувавши, так його диспоную й останню волю мою виражаю:обрахувавши, так його диспоную й останню волю мою виражаю:
Щодо апаратів, срібла і прикрас церковних, як моїх власних, так і Щодо апаратів, срібла і прикрас церковних, як моїх власних, так і 

в спадокв спадок по митрополитах взятих і  по митрополитах взятих і давністю часівдавністю часів обвітшалих, а також  обвітшалих, а також 
з набуття мого власного, що до єпископського убору служать (митри, з набуття мого власного, що до єпископського убору служать (митри, 
патериці, омофори, іполиці, келихи, кадильниці, хрести, Євангелія, патериці, омофори, іполиці, келихи, кадильниці, хрести, Євангелія, 
книги та інше, що і церковних, і власних моїх єпископських є тих при-книги та інше, що і церковних, і власних моїх єпископських є тих при-
крас до церковної оздоби), то все реєстром порядно описане і неописа-крас до церковної оздоби), то все реєстром порядно описане і неописа-
не, до вільного уживання при церкві св. Юра кафедральній львівській не, до вільного уживання при церкві св. Юра кафедральній львівській 
наступному після мененаступному після мене єпископу львівському за дозволом найяснішій  єпископу львівському за дозволом найяснішій 
величності Його Королівської Милості і найвищого голови – Святого величності Його Королівської Милості і найвищого голови – Святого 
Отця Папи Римського, за відомістю й обранням духовенства релігії Отця Папи Римського, за відомістю й обранням духовенства релігії 
грецької і належних виборців упривілейованих, на вічну пам’ять брат-грецької і належних виборців упривілейованих, на вічну пам’ять брат-
ської любові і християнської вдячності заповідаю і залишаю. І нехай ської любові і християнської вдячності заповідаю і залишаю. І нехай 
пам’ятає наступний єпископ львівський, що я жодної оздоби при церк-пам’ятає наступний єпископ львівський, що я жодної оздоби при церк-
ві тій не застав, яке зараз по собі залишаю, бо собор застав я зруйнова-ві тій не застав, яке зараз по собі залишаю, бо собор застав я зруйнова-
ним ним численними негодами часучисленними негодами часу. То ж має за душу мою добре чинити, . То ж має за душу мою добре чинити, 
молитися за неї з любові до ближнього християнської та звершувати молитися за неї з любові до ближнього християнської та звершувати 
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відправи згідно зі словами апостола Павла: “Носіть тягарі один одно-відправи згідно зі словами апостола Павла: “Носіть тягарі один одно-
го, і так виконаєте закон Христов”го, і так виконаєте закон Христов”2020. Щодо тих апаратів церковних, хоч . Щодо тих апаратів церковних, хоч 
моїх, хоч тих, що соборові належать, – то не дай Боже будь-кому, хоч моїх, хоч тих, що соборові належать, – то не дай Боже будь-кому, хоч 
з кровних родичів моїх, хоч близьких, хоч далеких, хоч з приятелів з кровних родичів моїх, хоч близьких, хоч далеких, хоч з приятелів 
без жодного собі права чи претексту їх забирати, привласнювати, руки без жодного собі права чи претексту їх забирати, привласнювати, руки 
свої до них тягнути, від місця соборного віддаляти або на розбійницькі свої до них тягнути, від місця соборного віддаляти або на розбійницькі 
потреби свої брати. Найменшу церковну річ, з убору чи прикрас єпис-потреби свої брати. Найменшу церковну річ, з убору чи прикрас єпис-
копських жодним способом брати забороняю – і не просто забороняю, копських жодним способом брати забороняю – і не просто забороняю, 
а під загрозою втрати ласки Божої та вічної слави. А хто б якимось а під загрозою втрати ласки Божої та вічної слави. А хто б якимось 
незаконним шляхом на майно церковне посягнув – такого сам на суд незаконним шляхом на майно церковне посягнув – такого сам на суд 
Божий за беззаконня Богові і душі покличу.Божий за беззаконня Богові і душі покличу.

Образ найсвятішої Матері Божої Теребовлянської, чудами з давніх Образ найсвятішої Матері Божої Теребовлянської, чудами з давніх 
часів славний, стільки вже років прикрасою місця святого кафедраль-часів славний, стільки вже років прикрасою місця святого кафедраль-
ного задуманий, мною спроваджений і на місці слушнім при тій церкві ного задуманий, мною спроваджений і на місці слушнім при тій церкві 
в каплиці для того образу з каменю вимурованій поставлений, щоб в каплиці для того образу з каменю вимурованій поставлений, щоб на на 
вічні часи вічні часи в тим місці з усіма сріблами, прикрасами і речами залишала-в тим місці з усіма сріблами, прикрасами і речами залишала-
ся. Того бажаю і прошу о підтримці, тому милостивого пана його най-ся. Того бажаю і прошу о підтримці, тому милостивого пана його най-
яснішу королівську величність, так само і керівництво Церкви Божої яснішу королівську величність, так само і керівництво Церкви Божої 
благаю. То і благаю. То і наступникнаступник мій чинити має, і образ той з собору ніколи не  мій чинити має, і образ той з собору ніколи не 
виносити – хіба що, боронь Боже, перед загрозою неприятеля. Також виносити – хіба що, боронь Боже, перед загрозою неприятеля. Також 
ніхто не може і не повинен буде і жодних оздоб від образу того забира-ніхто не може і не повинен буде і жодних оздоб від образу того забира-
ти, а навпаки – усі оздоби, що мною при великій кількості ченців для ти, а навпаки – усі оздоби, що мною при великій кількості ченців для 
того чудотворного образа Найсвятішої Панни були посвячені, якомога того чудотворного образа Найсвятішої Панни були посвячені, якомога 
краще і надійніше зберігати. краще і надійніше зберігати. 

На погреб також мого грішного тіла з парастасами, сорокоустами На погреб також мого грішного тіла з парастасами, сорокоустами 
і всього, що до цього належить, дві тисячі заповідаю. На вбогих, калік, і всього, що до цього належить, дві тисячі заповідаю. На вбогих, калік, 
сліпих, хромих та вдів окремо тисячу злотих сліпих, хромих та вдів окремо тисячу злотих з моєї рухомої власності, з моєї рухомої власності, 
не більше не більше призначаю: які на погреб, аби лише найскромніші, без всілякої призначаю: які на погреб, аби лише найскромніші, без всілякої 
помпи і урочистості світської, при якомога більшій кількості священи-помпи і урочистості світської, при якомога більшій кількості священи-
ків, монахів та світських, також убогих, які б на службі Божій, Літургії ків, монахів та світських, також убогих, які б на службі Божій, Літургії 
святій, жертви і молитви свої до Великого Бога за душу мою возносили святій, жертви і молитви свої до Великого Бога за душу мою возносили 
і благали, а більш нікого – лише їх кличте. А більше коштів на то не і благали, а більш нікого – лише їх кличте. А більше коштів на то не 
тратьте і поминань багатих не відправляйте, і все для погребу необхідне тратьте і поминань багатих не відправляйте, і все для погребу необхідне 
за звичаєм християнським з тих же грошей зробити хочу. В чім усім за звичаєм християнським з тих же грошей зробити хочу. В чім усім 
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милим моїм їх милостей панів, виконавцям волі моєї, і найближчих милим моїм їх милостей панів, виконавцям волі моєї, і найближчих по по 
крові спадкоємців настійливокрові спадкоємців настійливо зобов’язую через вроджену зичливість, а  зобов’язую через вроджену зичливість, а 
також також до спочилого в Бозідо спочилого в Бозі любов і обов’язок християнський, аби не дали  любов і обов’язок християнський, аби не дали 
довго бути душі моїй довго бути душі моїй без звершеннябез звершення, а тілу – без погребу. , а тілу – без погребу. 

Вітання друзямВітання друзям
На закінчення того заповіту належить мені належну данину поша-На закінчення того заповіту належить мені належну данину поша-

ни віддати їх милостям панам підданим єпархії моєї. Нни віддати їх милостям панам підданим єпархії моєї. На грудиа груди їм без- їм без-
печно усі мої складаю бажання і, розлучаючись зі світом, дякую і від-печно усі мої складаю бажання і, розлучаючись зі світом, дякую і від-
даю пошану за усі братерські ласки, за життя мені засвідчені. Останнє даю пошану за усі братерські ласки, за життя мені засвідчені. Останнє 
моє пастирське слово кожному особисто посилаю: нехай буде вам в моє пастирське слово кожному особисто посилаю: нехай буде вам в 
житті благословення від Бога, слава від людей, нехай від вас буде церк-житті благословення від Бога, слава від людей, нехай від вас буде церк-
ві святій опора, а вітчизні потіха. ві святій опора, а вітчизні потіха. 

Їх милостей панів колегіатів моїх по роду їх усіх і кожного особли-Їх милостей панів колегіатів моїх по роду їх усіх і кожного особли-
во – з ними прощаюся, за усі афекти, пошани, зичливості дякую бра-во – з ними прощаюся, за усі афекти, пошани, зичливості дякую бра-
терськи. Прошу пробачення в кожного, й усяке благословення Боже, терськи. Прошу пробачення в кожного, й усяке благословення Боже, 
над що не маю жодного на них нічого більшого, а також прошу, аби над що не маю жодного на них нічого більшого, а також прошу, аби 
так грішну душу мою молитвами і милостинями рятували: так грішну душу мою молитвами і милостинями рятували: змилуйтесь змилуйтесь 
наді мною хоча б ви, друзі моїнаді мною хоча б ви, друзі мої. . 

Клір духовний, світський і чернечий, що до цього часу був під моїм Клір духовний, світський і чернечий, що до цього часу був під моїм 
пастирським керівництвом, також пастирськи прощаю, сердечно цілую пастирським керівництвом, також пастирськи прощаю, сердечно цілую 
кожного за всяку до мене любов і повинність. Дякую усім і бажаю, щоб кожного за всяку до мене любов і повинність. Дякую усім і бажаю, щоб 
усі вони царювали до кінця світу, а якби чим по обов’язкам моїм обра-усі вони царювали до кінця світу, а якби чим по обов’язкам моїм обра-
зив когось, то прошу пробачення. Душа моя надалі від ваших молитов зив когось, то прошу пробачення. Душа моя надалі від ваших молитов 
залежить. Тримаю по вродженому благочестю і до мене любові, щоб залежить. Тримаю по вродженому благочестю і до мене любові, щоб 
навіть коли навіть коли горювати б закінчили, все одно міцно в пам’яті тримали,горювати б закінчили, все одно міцно в пам’яті тримали, і  і 
як за життя з любов’ю, зичливістю і в усіх випадках з охотою свідчили, як за життя з любов’ю, зичливістю і в усіх випадках з охотою свідчили, 
так і тепер за душу мою при звершенні Євхаристії молили. Бога, так і тепер за душу мою при звершенні Євхаристії молили. Бога, при-при-
хованого під виглядом хліба і вина,хованого під виглядом хліба і вина, благайте неустанно, щоб  благайте неустанно, щоб не залишив не залишив 
мене без благословеннямене без благословення, аби та кров Христова, яку жертвувати будете, , аби та кров Христова, яку жертвувати будете, 
змила мої гріхи, аби то тіло, котрим за життя годувався, і по смерті на-змила мої гріхи, аби то тіло, котрим за життя годувався, і по смерті на-
сищало мене.сищало мене.

Маю зараз в себе перед очима при здоровому глузді Маю зараз в себе перед очима при здоровому глузді 
час останній і страшний, час останній і страшний, 
розставання душі з тілом час, розставання душі з тілом час, 
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і власне так розумію, і власне так розумію, 
що вже зараз він є, а не колись там, що вже зараз він є, а не колись там, 
закликаю гаряче до Бога, закликаю гаряче до Бога, 
жалуючи за всі гріхи свої, жалуючи за всі гріхи свої, 
аби на той час, останній і страшний, аби на той час, останній і страшний, 
коли вже сила духу смертельно в мені пройде, коли вже сила духу смертельно в мені пройде, 
а думка втомиться, а думка втомиться, 
коли смертність здиратиме барви з тіла, коли смертність здиратиме барви з тіла, 
оскільки час настав, оскільки час настав, 
був милостивий до душі моєї, був милостивий до душі моєї, 
прийняв її до слави Своєї Святої. прийняв її до слави Своєї Святої. 
Зжалься наді мною в той час, Господи, Зжалься наді мною в той час, Господи, 
по великій милості Твоїй: по великій милості Твоїй: 
не згадуй про гріхи мої, не згадуй про гріхи мої, 
більша бо милість Твоя, ніж мої негаразди, більша бо милість Твоя, ніж мої негаразди, 
не дай довго відходити в останні життя часи, не дай довго відходити в останні життя часи, 
відверни, Боже, в той час страхітні сатанинські наїзди, відверни, Боже, в той час страхітні сатанинські наїзди, 
дай мені сил, втіш мене, дай мені сил, втіш мене, 
і від воїнств лукавого захисти менеі від воїнств лукавого захисти мене. . 
Дай, Творче і Боже мій, Дай, Творче і Боже мій, 
зичливий до останнього душі дихання, зичливий до останнього душі дихання, 
від якого нескінченна починається вічність від якого нескінченна починається вічність 
та вічний спокійта вічний спокій. . 
Не дай неприятелеві душ наших Не дай неприятелеві душ наших 
шкодити душі, що з тілом розстається. шкодити душі, що з тілом розстається. 
Царю великий і страшний, Царю великий і страшний, 
котрий спасіння спасенним даєш, котрий спасіння спасенним даєш, 
спаси мене від гріхів моїхспаси мене від гріхів моїх. . 
Хай сьогоднішній акт скорботи Хай сьогоднішній акт скорботи 
і жалю мого за гріхами моїми і жалю мого за гріхами моїми 
буде мені в той страшливий смерті момент буде мені в той страшливий смерті момент 
покутою за гріхи, завинивших бездоганне очищення, покутою за гріхи, завинивших бездоганне очищення, 
душу й тіло проти бруду мого внутрішньогодушу й тіло проти бруду мого внутрішнього.
Пам’ятай, кріпкий Боже, Пам’ятай, кріпкий Боже, 
єдина надія спасіння могоєдина надія спасіння мого, , 
о душі моїй в час, коли в мене самого пам’яті і розуміння не стане. о душі моїй в час, коли в мене самого пам’яті і розуміння не стане. 
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Митаря Ти підтримав, Митаря Ти підтримав, 
Петрові відречення простив, Петрові відречення простив, 
Марії гріхи відпустивМарії гріхи відпустив
і розбійника вислухав, і розбійника вислухав, 
То ж і мені надію дайТо ж і мені надію дай. . 
Яко ж з тією надією, Яко ж з тією надією, 
з тим сподіванням, з тим сподіванням, 
з тією вірою і радістю з тією вірою і радістю 
вже вмиратиму вже вмиратиму 
і в руки Твої, Господи, передаю дух свійі в руки Твої, Господи, передаю дух свій.
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