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Ігор Мицько (Острог) 

ЗАСНУВАННЯ ЄПИСКОПСЬКОЇ  
КАФЕДРИ В ОСТРОЗІ

Наскільки можу судити з доступної літератури, ще ніхто спеці-
ально не займався дослідженням часу і обставин виникнення ост-
розького владичого престолу. 

Найдавніша згадка про луцько-острозького єпископа є в сфаль-
шованій [9, 683-692] грамоті луцькій кафедральній церкві св. Іоана 
Богослова. До Коронної Мерики у Варшаві 31 грудня 1629 року [5, 
1-2; 71, 20, 22] було вписано підтвердження князя Олександра на 
день св. Валентина 1498 року грамоти князя Любарта від 8 грудня 
6820 (1322) року 13 індикта: 

Żygmunt III etc. Oznaimuiemy etc. Podany był list y pzywilei 
do xiąg cancelariei naszei większei, na pargaminie ruskim ięzykiem 
pisany, zawieriący w sobie confirmatią Alexandra, xiążęcia jego mosci 
Litewskiego, nadania dobr pewnych Rożyscz y wsi inszych, do niego 
należących, na cerkiew S. Iana Bohoslowa, w zamku Łuckiem wyssem 
stoiącą, czasy wiecznemi, pieczęcią tegosż xiążecia Alexandra wiszącą 
woskowa obwarowany, cały, zupełny y nienaruszony; y proszono nas, 
abysmy ten list do act cancellariei nasazej mianowanych przyiąc y 
wpisać rozkazali, ktorei listu confirmatiey te są slowa: 

“Мл̃стию Бж̃ею и св̃тое его Б̃гоматери• и св̃тг̃о Иwанъна 
Б̃гослова• " Любартъ Кгедыминовичъ луцкии и володимерскии кн̃зь• 
Изгадал есми сам w своюи души• будучы своим целымъ розумом• хо-
течи душу спасти• записал есми и дал село свое Рожысче св̃тому 
Иwанну Бг̃ослову на веки вечъные соборнои церкви у Луцку з люд-

ми данными и бобровыми гоны по Стыру• противъ wстровов наших 
Переделокъ и Струги• Глименца и Высчопа• и Тополного• и Мошон-

ки и Свинки• против wстрова Кобъча до Белое Горы• Стыром под 
Вишенки• зъ пусчами з лесы и болоты под лесом з ловы• погонными 
и wсочъными нш̃ими Жолбовом а Чудановом• надъ Стыром сед"т 
а стерегут пущы нашое Ретовское• почон wд Песчанъки бродку од 

1 Текст обляти, крім Любартового документа, подаю за [7]
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граници Серниковъ• дорогою звечыстою до Любецкого мосту на 
болоте речъки Лютыцы• по половине зь Любчем гран• куды речъка 
идет лесы• урочысчы до Колодезыков• пусчею• болоты голыми до 
Камен" леса• з леса Лютыцею под заднии wстров нш̃ъ Росохи в Ста-
висче Бобровое къ Соколю делечи по половине дороги Чорторыское 
через пусчу нш̃у и ловисча под Чорныи Лесокъ нш̃ъ• Бродницею берег 
леса под Белую Гору• Стыром за монастыр Дубинскии а од монастыра 
речкою Чолницею до мосту на дорозе зъ Дубисчъ до Своза• где се 
Чолница зъ Ретовкою сходит• а Ретовкою до Чыжовъки• а по том• 
пустивъши Чыжовку вправо• а влево Ретовъкою поступуючи• не-
далеко села нш̃ого Своза• аж ку Пруднику идучое• увес лес Ретовъ• 
за Ретовъскою къ Рожысчом на запад слонца до церкви Бж̃ое со 
вс"кими пожытками• 

Прыдаемо даемо к тому село нш̃ое Теремъное под Луцкомъ• 
почон wд того копъца пры дорозе грани Теременьское• и wд того 
копъца къ великому копъцу Грицевы могилы на дорогу Жуковецкую 
къ Бакшинои Горе на всход слонца зъ имены грани Лисчынъское• 
а wт Бакъшины Горы до дороги Лисчинъское• а тою дорогою 
до пере[х]ресного гостинца з Луцка до Олыки• а покинувъши 
гостинецъ Ωлышский вправо• а другую дорогу до Поддубець поехати 
гостинцомъ• которыи идет до Колков ку полуносчы• у того гостынца 
кгрунтъ Теременскии на левои руце• а по правои Поддубецъки• про-
сто ку гостинцу до Жыдичина wд Ωлыки• А покинувъши гостинец 
Колковъскии• вз"ти влево гостинцем до Жыдичына на запад летнии 
по левои руце Теременскии а едучи дорогою зъ пол мили на за-
пад зимныи на гостинецъ Луцкии полескии• а wдтол до дороги• ко-
тора" идет зъ Жыдичына до Крупои• прозываемое Ωстрозское по 
половицы зъ Яровицею по левои стороне Теременское. 

Паки же спаднеишого ради wд правован" хвалы Бж̃ое• пры 
церкви соборнои• даемо надто под Ωстрогом томуж гд̃ну wтцу 
владыце и воспрыемником его село нш̃е Бусчу з дворысчом Борсчов-
ским• Мезочъ Малыи и Великии• Будорож Пивче и Точывеки• как 
се въ собе шыроко и долго мает• до Туровы Могилы з лесами подъ 
Дубно на две мили и ку Дерманю зь гаями• ловами и зо вс"кими 
пожытками. 

Тыи вси села wт нас ку церкви Бж̃ои приданые мает держати 
гд̃нъ бг̃омолец нш̃ъ Климентыи• владыка луцкии и wстрозскии и вси 
наступъники его вечъно и непорушоно• а за нас и чада нш̃а Гд̃а Бг̃а 
молити и w добромъ посполитом вкупе зъ сынъклитом нш̃им• во 
первых "ко пастыр и wтецъ нш̃ъ• при нас и пры советах кнз̃евъ и боwр 
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нш̃их радити и советовати• а всими церкв"ми и их свесченъниками 
нищих wбителми• болницами• странноприемницами радити• блг̃их 
миловати• а злобивых казнити яко сам wд Ха̃ Спс̃а власт гсн̃ъ wтец 
владыка мает архимандрыты блг̃ословити• игумены наставляти• попы 
и дь"коны совершати• как в нашои области• в бг̃оспасаемых городех 

в Луцку и в Острозе• и в селах до них прыслухаючых• такожде и Бояр 
и зем"н нш̃их• а соблазны твор"счых изверзати• церкви wсвесчати• 
антымисы блг̃ословити• еретыков и непослушных кл"сти• никако же 
паче благословен" его церкви созиждати• или самовласте разорити 
или свесченъников wд него блгословенных wд церкви wдган"ти• 
или дидаскалию мети ставропию wсновати• но во всем ему "ко 
насто"телю повиноватис и все со блг̃ословением его творити.

А по сем не надобе вступоватис ни детем моим• ни внучатом• 
ни всему роду моему до века• ни в люды церковъны" ни во вс" 
суды их• то все дал есми церкви Бж̃ои• К тому и куницы wд попов по 
всем городом• и погостом и по свободам• где сут хрестияне• И своим 
тывуном приказуем судов церковъных не судити• ибо мирскимъ не 
просчено wд закона Бж̃ыя вступоватыс" вь тые рады• 

Аще ли хто под областию нш̃ою въ епархиеи луцкои и wстрозскои• 
гордынею превозносяися сия предания wтеческа" и повеления 
кн"жения нш̃его переступит дерзнет• дес"т тисячеи рублеи на нас и 
на епископа да казнитс" и wт бг̃а прокл"т будет• 

И на то есми дал гд̃ну wтцу влд̃це сию грм̃оту мою•
Писанъ въ Великом Луцку лета wт создани" мира ≠s.̃w.̃л.̃ индикта 

семого• мц̃а декабра и̃ дня” [9, 692-694].
И просилъ насъ, абысмо ему тые наданя потвердили; ино мы, 

зъ ласки нашое господарское, згадавши з паны радами нашими; 
тую данину во всюмь ему и наступъникомъ, епископомъ Луцкимъ 
и Острозскимъ потвержаемъ, а для болшое твердости печатъ нашу 
завесити росказали есмо. Писанъ въ Городне, въ денъ сятого Ва-
лентина, року тисеча чотырысто деведесять осмого.

Correxit cum originali Budu… Do ktorei prosby my się przychiliąć, 
mianowany list przywilei do act cancellariei naszei większei przyiąć si 
do nich go spisać rokazalismy, na co, dla lepszei wiary, piczęć coronna 
do listu tego iest przycisniona. Dan w Warszawie, dnia XXXI miesiąca 
Decembra, roku pańskiego MDCXXIX, panowania naszego polskiego 
XXXXI, szwedskiego XXXYI roku. Za przełożeniem jasnie wielebnego 
w Bogu jego mosci xiędza Jakuba Zadzika, Biskupa Chełmkiego y 
Pom…, kanclerza wielkiego koronnego.

Як встановлено Д. Щербаківським та М. Грушевським, Любар-
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товий документ являє собою створений на початку ХVІІ ст. фаль-
сифікат. Не існувало і підтвердження грамоти великим князем ли-
товським Олександром, оскільки у 1498 році місцевим владикою 
був не Єфрем, а Кирило [18, 61-70; 8, 71-72]. На підставі достовір-
них джерел В. Щербаківський висунув цілком обгрунтовану гіпо-
тезу про те, що річна дата підроблена, натомість оригінальними є 
індикт, місячна та денна дати. Тобто, документ з’явився 8 грудня 
1383 року (за світським січневим новим роком). Проаналізувавши 
ще й мову пам’ятки дослідник ствердив, що “в основу этой фаль-
сифицированной грамоты легла подлинная грамота Любарта луц-
кой церкви Иоанна Богослова на села Рожище и Теремное, данная, 
может быть, в 1383 году, вообще, в конце княжения Любарта, но 
ни в каком случае не в 1321 году” [18, 70]. Появу документу не-
задовго до смерті володаря підтверджувала традиційна в таких 
випадках фраза: “изгадал есми сам º своюи души, будучы своим 
целымъ розумом, хотечи душу спасти”. Що князь помер невдо-
взі після написання грамоти свідчить фрагмент вкладного запису з 
луцького Псалтиря: “В лhт 6892 писаны быша книгы си" въ градh 
Лоуцки первего лhт по смерти кн#з# великого Дмитрь" Кедими-
новича при кн#женьи дhтии ~го Федотоу, Лазорю, Семеноу, при 
епспh Лоуцкомь Иванh. Скончаны же быша книгы си" мсца авгоус 

въ 4 днь” [13, 349].
М. Грушевський звернув увагу, на те, що заключна частина до-

кумента – де наголошується на потребі церковної єрархії перебува-
ти дорадниками при правителях, говориться про заснування шкіл 
(“дидаскалію”), право ставропігії – відбиває проблеми, актуальні 
для луцько-острозької уніатської катедри початку ХVІІ століття.

Виникнення фальсифікату вчені пояснюють тим, що В.-К.Ост-
розький присвоїв приострозькі володіння кафедри (Бущу, Бор-
щівку, Мізоч Малий і Великий, Будораж, Півче, Точевики). На 
тій підставі, що свого часу ці маєтності подарували церкві його 
предки [17, 250-254; 15, 46-51], він відібрав їх від єпископа Іони 
(Борзобагатого-Красенського), з яким конфліктував, згодом – від 
владики Кирила (Терлецького), коли той перейшов до проуній-
ного табору. Маєтності вже ніколи не повернулись до кафедри, 
ними заволоділи спадкоємці В.-К.Острозького. Уніатська луцько-
острозька єрархія безрезультатно вела довготривалі судові спра-
ви2. Саме для них і була створена ця підробка. 

2 У сумарії документів за 1528-1636 роки, які стосувались підострозьких во-
лодінь владицтва, першим згадано «1528 Przywiley oycu Makaremu na władyctwo 
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У свою чергу і інша сторона, правдоподібно, родина спадкоєм-
ців частини Острожчини князів Заславських, підготувала для судів 
“свою” грамоту, використавши текст першого фальсифікату. За 
нею князь Любарт нібито записав згадані села острозькому замко-
ві. Повний її текст виявити не вдалось, мені відома лише анотація 
краєзнавця Юзефа Дуніна-Карвіцького. У статті він принагідно 
відзначив, що в свому родовому архіві в Мізочі znajdujemy ślady 
że: „Roku od stworzenia Swiata 6830 Indicta siódmego, od Narodzenia 
Chrystusa Pana 1322 d. 20 Decembris” Lubart Gedyminowicz, ks. 
łucko-wlodzimierski, nadaje jako fundusz do zamku ostrogskiego dobra 
pod Luckiem: Rożyszcze i Teremne, a pod Ostrogiem: sioła: Buszcę z 
dworzyszczem Borszczowieckiem, M.[izocz] Wielki, M.[izocz] Mały, 
Buderaż, Piwcze, i Toczewiki, który to fundusz Aleksander, w. ks. litew. 
w Grodnie 1498 r. aprobował. Fundusz ten do akt metryki koronnej d. 
31 marca 1629 r. w Warszawie przyjety” [22, 513]. 

Як бачимо, “князівські” фальсифікатори свою грамоту на-
вмисно датували вже пізнішим часом – 20 грудня, на противагу 
8 грудня, даті першої підробки. Цим самим, ніби визнаючи автен-
тичність тексту “кафедрального” фальсифікату, вони мали на меті 
ствердити правомочність свого акту, як пізнішого за часом надан-
ня Любарта. 

Церковна сторона в судових справах (1598 р.) про приострозькі 
маєтності виражалась про час їх отримання не конкретно, в загаль-
них фразах: “добра епископъства Луцкого церковные, стародавное 
уживанье до епископии Луцкое прислухаючое, которыхъ еписко-
пове Луцкие, предкове его милости (владики К. Терлецького – І.М.) 
и капитула церкви головное Луцкое Светого Иоанна Богослова за 
давныхъ часовъ, и теперешний его милость епископъ, и мы капи-
тула тоежъ церкви головное Луцкое Светого Иоанна Богослова въ 
уживанью и спокойномъ держанью были есмо” [5, 225]. І це вона 
стверджувала при наявності конкретних відповідних документів. 
Вони не збереглись, але їх анотації фігурують у двох інших архів-
них справах. Так, при передачі луцької кафедри новопоставленому 
владиці Кирилові Терлецькому у 1585 р. згадані грамоти, які за-
брали родичі попереднього владики. Серед них були: “Привелей 
головний великого князя Любарта на церковь соборную святого 

Łuckie dany». Можна припустити, що в його тексті, який не зберігся, говорилось 
про приналежність цих сіл до луцької кафедри, але не вказувалось звідки вони 
надійшли. Як підмітив І. Тесленко [15, 52], в цьому документі чомусь не згадано 
Любартової грамоти.
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Иоана Богослова, который тую церковь соборную фундовал, где 
и гроб его вь той церкви и теперь есть,... привилей на Рожисче, 
… привилей на Терньки и Сядмерты, … привилей на именья по-
дострозские” [4, 206-207]. Натомість 22 листопада 1628 року був 
виданий королем позов на суд Яроша Терлецького, який після 
смерті в 1605 році владики Кирила Терлецького забрав до себе 
епископальний архів, в якому, зокрема, були: “привилей фундушь 
князя великого Литовского Любарта, наданье до епископіи Луц-
кое добръ Рожищъ зъ приселки, зь описаньемъ въ томъ привилею 
границъ… Привилей на Теремное, и листы старые граничные… 
Привилей старый, наданье вhчними часы на епископію Луцкую: 
села Будоража подъ Острогомъ, зь дворищами любо селищами, 
пущею Пинчемъ, Точивеками, Мезочомъ Великимъ, Мезочемъ 
Малымъ, Борщовкою, также и на дворъ въ замку Острозскомъ 
окольномъ” [3, 269].

Як бачимо, “кафедральний” фальсифікат був укладений на 
підставі трьох різних оригінальних актів – на Рожище, Теремне 
(і Сядмерти! – І.М.), 7 підострозьких сіл. Що ж стосується запису 
про “привелей головний великого князя Любарта на церковь со-
борную святого Иоана Богослова, который тую церковь соборную 
фундовал, где и гроб его вь той церкви и теперь есть”, то ця незбе-
режена грамота, судячи з титулу правителя, не була використана 
фальсифікаторами і невідомо, який був її зміст3.

Не виключено, що князі Острозькі та їх спадкоємці князі За-
славські також мали якісь документи про надання кафедрі згада-
них підострозьких сіл. Можливо, їх зміст не дозволяв залучити до 
судових справ, оскільки в них прямо говорилось про навічну пере-
дачу церкві згаданих маєтностей.

Отже, згадки у Любартовій грамоті про острозьку кафедру під 
1322 та 1498 рр. не є достовірними. П. Строев стверджує, не по-
силаючись на джерела, що вже єпископ Іона (1491 – 1495) першим 
носив титул владики луцького і острозького4 [14, ствп. 1043; 18, 69; 
9, 690; 6, 112-113, 191-194]. Однак за доступними мені матеріалами 
ХV-початку ХVІ ст. сталося це лише за його наступника Кирила: 

3 В досліджуваній грамоті Любарт іменується як «луцкии и володимерскии 
князь», а не як великий князь. Б.Флоря [17, 250-251] вважає на підставі цієї згад-
ки, що луцьке єпископство припинило, після ХІІІ ст., своє існування і власне 
князь Любарт його відновив (фундував). Однак фундувати означає, насамперед, 
забезпечити якусь інституцію маєтностями чи привілеями.

4 Списки луцьких і луцько-острозьких ієрархів досліджуваного періоду на-
ведені у роботі: [6].
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“влдика луцкий Феодосий” (1438, 1446) [20, 35, 43], “влдыка луц-
кий Ефремей” (1446, 1451) [19, 5, 7], “влдцh луцкому Ωлексhю” 
(1475) [20, 71], “влдыка луцкий ±рофей” (1483) [20, 82], “влдыка 
луцкий Никифор” (1487) [20, 87], “влдка луцкий Иwна” (1491) [20, 
95], “владыки луцкого Кирила’ (4 липня 1494) [20, 95], “влдыка 
луцкій Кирилъ” (1503) [1, 350] “влдка луцкий Кирил” (1505) [20, 
131], “влдка Лоуцкій и Острозъскій Кvріллъ” (1509) [125; 11, свп.1-
18], “влдыка луцкий Кирил” (1511, двічі)[19, 91, 92], “влдыка Луц-
кий и Ωстрозский Кирил” (1522, двічі)[18, 216, 218], “влдыка… 
Луцкій Кирил” (1522) [19, 238], “влдыце Луцкому Кирилу” (1523) 
[19, 248], “владыка Луцкый Остроскій Кирилъ” (1525) [26, 8; 24, 
24], “влдыце Луцкому Пахнотею” (1527) [19, 318], “нареченый 
епископ Луцкій Антоней” (1534) [19, 473]. Надалі владики все 
частіше іменуються і другим титулом, зокрема, через конфлікти 
з князями Острозькими та потребою таким чином задекларувати 
наявність цієї кафедри та притензій до її маєтностей. 

У т.зв. Волинському короткому літописі (який під 1515 роком 
закінчується прославленням К.-І. Острозького) під 7003 (1493) 
роком йдеться про вибір підлитовськими православними владика-
ми Київського митрополита архимандрита Макарія. В цьому взяв 
участь і єпископ “луцкий Иона” [10, 123]. “Того же лhта преста-
вися епископ луцкий Иона…Того же лhта поставлен епископом 
граду Луцку Кирилл” [10, 123]. Владика “Кирил луцкий” фігурує 
в цьому ж літописі під 7008 (1503) роком [10, 125].

На вільнюському соборі Київської митрополії, що відбувся у 
Вільнюсі 1509 р., “Лоуцкій и Острозъскій Кvріллъ” [12; 11, свп.1-
18], згадується серед інших ієрархів, які посідали дві кафедри, 
тобто володимиро-берестейського Васіяна, полоцько-вітебського 
Євфимія, турово-пінського Арсенія. 

З наведених даних бачимо, що вперше достовірна згадка про 
острозьку кафедру фігурує в документі православного собору 
1509 року. Найправдоподібніше, її заснування відбулося напере-
додні цього з’їзду православної єрархії Великого князівства Ли-

5 Ця публікація рішення собору була здійснена за оригінальною грамотою, 
яка до наших часів не збереглась. Стародрук був покладений в основу найпов-
нішої публікації. Див.: [11, Свп.1-18].

6 Тут документ датований 29 вересня 1449 року. Однак, насправді, враховуючи 
згаданих в ньому осіб та їх посади, 13 індикт припадатиме при січневому новому 
році на 1525 рік. Адже згаданий у документі луцький староста Федір Михайлович 
Чорторийський (†перед 1542) перебував на цьому уряді в 1522-1542 роках [24, 
24]. Натомість Кирило займав кафедру від 7003/1495 до смерті в 1526 році.
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товського та Польського Королівства. Адже собор був проведене 
за участю і допомогою князя К.І. Острозького [16, 27], найбільшо-
го магната держави. Лише він, будучи в особливій ласці у велико-
го князя литовського Зигмунта, зміг би добитись апробації такого 
церковно-адміністративного рішення для свого родоначального 
граду. Правдоподібно, десь напередодні князь фундував згадані 
приострозькі села новій кафедрі7. У 1521 р. [23, 89] К.І. Острозь-
кий звів для неї Богоявленський собор, одну з найімпозантнішніх 
храмових будівель того часу.
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