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Петро САВЧУК

Духовні скарби князів Острозьких на Дубенщині

Дубенські монастирі протягом століть вносили вагомий вклад в 
утвердження християнства, піднесення духовності жителів краю. Вони 
зобов’язані своїм існуванням завдяки ревному ставленню до релігії 
руських удільних князів. Їх кількість постійно зростала, з’являються 
чоловічі і жіночі обителі.

Особливе місце у заснуванні і підтримці монастирського життя 
на Дубенщині належить відомим потомкам Рюриковичів – князям 
Острозьким. Завдяки їх зусиллям тут відкриваються православні 
чоловічі монастирі – Спасо-Преображенський і Хрестовоздвиженський 
та жіночий – Підборецький Дубовецький Вознесенський монастир. 
Наймолодша гілка князів Острозьких заснувала і католицький монастир. 
Усі вони різною мірою спричинилися до духовного зміцнення віруючих 
населених пунктів Дубенщини.

Щодо заснування Спасо-Преображенського та Хрестовоздви-
женського монастирів, – достовірних даних немає. Але в різних 
публікаціях різними авторами все-таки наводяться певні дати. Так, 
у “Волинських  Єпархіальних Відомостях” у 1867 році з’явилося 
повідомлення, що Спасо-Преображенський монастир засновано у 1517 
році, але нічого не говориться про його засновника. Дехто висловлює 
думки, що фундатором обителі був князь Василь Острозький Красний, 
син Федора, дід Костянтина Острозького. З грамот Костянтина 
Острозького випливає, що монастир існував ще при попередниках його 
батька князя Костянтина Івановича, який народився у 1463 році, отже, 
натякається на його заснування впродовж XV ст. [7, c. 17].

У фундушевих грамотах К.К. Острозького стверджується, що й 
Хрестовоздвиженський монастир виник наприкінці XІV ст., але не 
пізніше першої половини XV ст.

У польських джерелах повідомляється, що Хрестовоздвиженський 
монастир збудований у 1570 році на острові, створеному вигином ріки 
Ікви.

Князь Костянтин Острозький 8 квітня 1592 року засновує в селі 
Підборці жіночий монастир. Він розташувався серед лісу і боліт, на 
острові Дубовиця. До речі, це один із відомих монастирів, заснованих 
на Дубенщині князями Острозькими, який має точну дату виникнення. 
У грудні того ж року Грамотою князь передає черницям довічно ґрунти, 
а через два роки передає у їх володіння село Підборці. Згодом, через рік, 
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дозволяє “вольное меливо” в млинах міста Дубна, як сказано в грамоті 
“без меры и очереди”. А ще через певний  час дозволяє вільний вилов 
риби у ставку. На цьому князівські фундуші не припиняються.

Князь Костянтин Острозький був призначений Константино-
польським патріархом – екзархом усіх монастирів і церков східного 
обряду на теренах України і Литви. Постійно тримаючи у полі 
зору діяльність християнських святинь, в т. ч. заснованих князями 
Острозькими, він запровадив для ченців чітке і суворе дотримання 
правил Святого Василя. Князь намагався піднести і культурологічний 
рівень монастирів.

У Хрестовоздвиженському монастирі було створено шедевр 
книгодрукування – Дубенське Четвероєвангеліє, яке мало 302 сторінки, 
чотири заставки геометричного орнаменту в кольорах. Обкладинка 
книги виготовлена із дерева, обтягнута шкірою з оригінальними 
застібками. Написана книга південноруським уставом каліграфічно, 
чорним чорнилом, кіновар’ю. У книзі чотири гравюри із зображенням 
євангелістів. На полях книги знаходимо низку різних записів [8, c. 97].

Під опікою князів Острозьких жіночий монастир на острові серед 
лісу скоро стає відомим громадськості. Як зазначається в одному із 
документів, 24 вересня 1601 року “ієромонах Іларіон, архімандрит 
Супрельський, князь Васальський”, активний учасник Берестейського 
антиуніатського собору 1596 року, подарував книгу в жіночий монастир 
у Підборцях. Черниці Підборецького монастиря вели активне життя 
серед монастирів Дубенщини. Незважаючи на підпорядкування Спасо-
Преображенському монастиреві, черниці намагалися  вести самостійне 
духовне життя, вели релігійно-просвітницьку роботу в своєму колі і за 
межами обителі. Постійно розширюють бібліотеку, де збирається значна 
кількість творів як церковного, так і світського характеру. 10 грудня 1604 
року Ісак Борискевич із Дерманя дарує черницям “Октоїх” із особистим 
автографом. Таким чином, твір Івана Вишенського зайняв належне місце 
в бібліотеці і використовувався в полеміці з уніатами [5, c. 101].

Як і інші тогочасні монастирі, Дубовецький монастир був дерев’яним, 
критий соломою і очеретом. У келіях проживало по декілька черниць, 
які, перебуваючи в постійних молитвах, змушені були займатися 
господарськими справами і так забезпечували себе всім необхідним для 
проживання.

При монастирі черниці займалися корисною благочинною працею, 
допомагали убогим, утримували знедолених, займалися навчанням 
дітей. У зміцнення авторитету Хрестовоздвиженського монастиря вніс 
свою лепту настоятель Віталій. Тут він у 1604 році написав відому 
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“Діоптру мірозрітельну”, яка згодом була надрукована у містечку 
неподалік Вільна і в подальшому декілька разів перевидавалася. Хоч твір 
був перекладом, але низка дослідників підкреслює, що це оригінальний 
твір, у текст якого він вставив власні афористичні вірші [6, c. 25-26].

Значні духовні і культурні цінності були надбані і в Спасо-
Преображенському монастирі про частину яких стало відомо лише в 
кінці XVIII ст. при передачі дубенській владі майна відповідно до указу 
російського імператора. Серед речей, які виявилися у монастирі, була: 
велика срібна гробниця, прикрашена  позолоченою короною з променями. 
На гробниці знаходилося п’ять ниток з перлами, посередині зображення 
Богоматері з діамантовими очима і 12 камінцями навколо голови, нитка 
з перлин на шиї, всередині мелхіседек, срібний позолочений фінтик; 
гробниця для збереження таїнств із накривкою, де зверху навхрест 
було розп’яття, вся срібна, позолочена з завісою. Тут перераховуються 
ще велика позолочена срібна посудина з таким же дискосом, дві менш 
позолочені всередині  срібні посудини з двома дискосами; великий 
срібний позолочений хрест з малим розп’яттям; срібні підвіски; одна 
велика з позолоченою Богоматір’ю, всередині шість малих і менших три 
підвіски. Всі вагою 33¼ фунта. Крім того, тут були коштовні завіски, 
штори [3, арк. 5-8].

Князь К.К. Острозький переважно жив у Дубно. Тут він постійно 
піклувався  про розвиток і збереження духовних надбань предків. 
Костянтин Острозький бойкотував Люблінську унію 1569 року, був 
активним учасником православного Берестейського собору 1596 
року. Надсилав своїх представників на інші з’їзди, конференції, де 
обговорювалися питання захисту православ’я. Князь, як набожна 
людина, в дні посту поселявся у Хрестовоздвиженському монастирі, 
переодягнувшись у чернечий одяг,  проводив дні у молитві. За його 
княжіння дубенські монастирі утверджували православний чин 
богослужінь, поширювали православну релігійну літературу. Князь 
дарував монастирям ікони, богослужебні книги, речі,  необхідні для 
здійснення релігійних треб віруючих.

Князь К.К. Острозький турбувався матеріальним становищем чен-
ців. Неодноразово він дарує Спасо-Преображенському, Хрестовозд-
виженському, Дубовецькому Підборецькому монастирям землі, дозволи 
користуватися лісами, озерами, річками.

Одержавши остаточно спадщину Острозьких у 1576 році під свою 
опіку, Костянтин Острозький, поряд з іншими проблемами, намагався 
приборкати посягання шляхти, князівських слуг і чиновників на церковне 
майно. Він активно реагував на численні скарги щодо його привласнення.

Князь документально підтверджує фундуші предків і свої, видані 
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монастирям і церквам. Ще у 1571 році у документі, виданому настоятелю 
дубенського Спасо-Преображенського монастиря, зазначалося: “Конъс-
тан тинъ княжя Острожское…, ознаменуемъ симъ листом нашимъ 
нине и вповтомни веки наступцомъ нашимъ, державцомъ, дедичамъ 
и наследникамъ с места нашого Дубна…”. На прохання ігумена 
монастиря Святого Спаса він надає двох рибалок для вільного вилову 
риби в обох ставках дубенських. Вольності монастирі мали і раніше, 
але тепер вони закріплювалися письмово. У документі підпис князя і 
печатка, витиснута на папері, приклеєна до документу червоною масою. 
На печатці по колу – ім’я князя польською і латинською мовами [1, c. 
1270-1273].

Аналогічні пільги мали Дубовецький і Хрестовоздвиженський 
монастирі. У 1597 році князь Костянтин видає наказ, в якому затверджує 
за Хрестовоздвиженським монастирем надані ще його батьком 
Костянтином Івановичем десятини озимих хлібів – жита і пшениці – в селі 
Івання і від себе додає ще одну десятину в селі Знесення, а дубенським 
митникам наказав, як і раніше, видавати щороку монастиреві п’ять тисяч 
солі (так у оригіналі). Коли ж право монастиря порушували дубенські 
міщани, князь видав нову, особливу грамоту [6, c. 27].

Непорозуміння, які виникали між монастирями і світською владою, 
міщанами, князь Костянтин завжди вирішував на користь обителей.

Князь К.К. Острозький періодично об’їжджав свої маєтності, 
але ніколи не втрачав зв’язку зі службою Дубенського замку. З місця 
перебування  він надсилає свої рішення для реагування. 24 липня 1594 
року князь прислав з Острога наказ, в якому забороняв брати сіно, 
яке накосили на монастирському сінокосі, під чернечою греблею на 
бродівському тракті, на вимогу ігумена Спаського монастиря. У 1595 
році, у березні місяці, коли князь перебував у своєму маєтку в Турові, 
до нього приїжджають “ченці Дубенські” із скаргою, що не дозволяють 
молоти збіжжя у млині без мірки.

Князь суворо попереджає дубенського старосту, що митники і 
власники млинів зобов’язані згідно старого звичаю “подъ зарукою 
тремя копами грошей, – но с тем, чтобы хлеб без мерки мололся только” 
на монастирську потребу, а не підданих монастиря [1, c. 1277].

Нащадки князів Острозький розійшлися у своїх релігійних 
віруваннях. Князь Януш, усунувши від спадщини родичів, став на шлях 
поширення і зміцнення католицької віри. У Дубно князь розпочинає у 
1614 році будівництво монастиря бернардинів, який разом з Луцькою 
брамою склав міцний оборонний об’єкт на західному боці міста. Саме 
це була ділянка міста, найбільш уразлива від нападу ворога.
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Дубно вважалося вагомою фундацією князя Януша Острозького, 
а тому майбутнім ченцям-бернардинам він заповів два села і особисті 
десятини землі. Ця щедрота наступних предків князівського роду 
значно піднесла багатство дубенських бернардинів. Створивши 
спеціальну фундацію на побудову монастиря, князь намагався залучити 
до будівництва знамениті багаті польські родини і знайти підтримку у 
католицькій  церкві.

У 1620 році князь Януш помирає, не здійснивши своїх задумок, 
зокрема, щодо обміну території парафіяльного костелу Святого Андрія 
на ділянку для бернардинського монастиря. І лише у 1625 році при 
князі Олександру Заславському Луцька консисторія винесла позитивне 
рішення.

Будівництво бернардинського монастирського комплексу тривало 
майже три десятиліття, і освятили його у 1658 році. Монастир складався 
з костелу і приміщень для ченців із келіями. Споруда костелу збудована у 
стилі раннього бароко – трьохнефна шестистовпна базиліка з нартексом. 
Дзвіниця має барочне покриття з заломом, декороване люкарнами. Ритм 
пілястр, які розчленовують фасади костела, посилюють високі вузькі 
віконні отвори, які перекриваються лучковими перемичками.

Всередині простір споруди проглядається в інтер’єрі, розкриваючи 
всю глибину і об’єм костелу. Тут прямокутні стовпи з пілястрами 
й арками, які демонструють велич склепіння, стовпи композиційно 
виділяють високий центральний неф. Щодо монастирських келій, то 
вони спочатку з’єднувалися з костелом.

Князь Януш, як нащадок роду Острозьких, дбав про монастирі 
і церкви, засновані його предками. Незважаючи на різні колізії між 
православними, уніатами, католиками, князь вирішив усі питання 
для проживання ченців у дубенських монастирях. Так, піддані селяни 
Хрестовоздвиженського монастиря одержали певні вольності. В них 
не було чітко встановлених повинностей, які б визначали проведення 
необхідних сільськогосподарських робіт з утримання худоби, участі в 
допомозі обробітку землі, в сплаті чиншу монастирю. Через це селяни 
часто вели суперечки з ігуменом, а після смерті Януша турбували 
князів, його спадкоємців, Вони скаржилися князю Владиславу Домініку 
Заславському, що ігумен стягував із них повинностей більше, ніж це 
належало. В свою чергу ігумен пояснював, що їх повинності ідентичні 
сусідньому Спасо-Преображенському монастирю.

Власник Дубно князь В.Д. Заславський, граф Тарнава, був жорстокий 
до підданих, особливо коли порушували його вимоги, установки. Так, 
21 лютого 1630 року він видав наказ, за яким посилювалися повинності 
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монастирських селян. Для підданих Хрестовоздвиженського і Преоб-
раженського монастирів встановлювалися тверді і точні повинності 
щодо повсякденних робіт та сплати чиншу. Зокрема зазначалося, що 
піддані монастиря, які володіли полем, городом, садком, зобов’язані 
працювати три дні влітку і два дні взимку на тиждень. Були повинності 
і грошові. Вони змушували сплачувати чинш по три злотих у рік. 
Повинності монастирських селян стали диференційованими. Хто 
володів городом і садком, і половиною мірки поля, сплачували половину 
злотого на рік і працювали лише два дні на тиждень. Крім того, селянин 
мав на Паску давати курку і 10 яєць, орати для монастиря супрягою, 
посилати дві підводи за 20 миль щорічно [2, c. 1549].

Життєвий трикутник “князь – монастир – піддані” постійно був у 
русі. Селяни роками висловлювали незадоволення монастирськими 
порядками, протестували. Вже у жовтні 1640 року той же Заславський 
на скаргу підданих Спасо-Преображенського монастиря проти ігумена 
Геннадія Зуховського, який вимагав нібито робіт зверх інвентаря, вчинив 
княжий суд. Скарги були визнані незаконними і необґрунтованими. 
За піднятий бунт тепер вони зобов’язувалися видати на кухню князя 
негайно п’ять ялівок. Якщо вони у майбутньому будуть висловлювати 
несправедливі вимоги, то платитимуть у казну 200 кіп “заруки”, а також 
натурою чинш подвоюється відповідно до встановленого десять років 
тому [2, c. 1548-1549].

На жаль, у теперішній час фасади костелу і приміщення келій 
позбавлені початкового декору. Лише в окремих місцях корпусу 
частково збереглися пілястри, а в деяких приміщеннях збереглися 
хрестові склепіння.

Проведені обміри костелу склали: довжина – 34 аршини, ширина 
у вівтарі, притворі – 10 аршин посередині, в середині корпусу – 14 
аршин. Висота храму над вівтарем – 10 аршин, а куполи мають також 
приблизно до 10 аршин. Дерев’яна дзвіниця знаходилася на південь від 
костелу, була квадратна з боків на 10 аршин унизу, в середньому корпусі 
восьмикутна  на 8 аршин у ширину, а у верхньому – 7 аршин, висотою – 
22 аршини. Дзвіницю побудували у 1830 році.

В історичному процесі монастирі Острозьких пережили складні 
політичні і релігійні метаморфози. Їх навернули насильно до унії, 
в якій вони перебували протягом століть. Насильно їх повернули у 
православ’я. Разом із тим архімандритами у монастирях були такі 
видатні діячі церкви,  як Смотрицький, Сакович, Дубович та інші. З них 
вийшло чимало архієреїв, митрополитів [9, c. 291].

Дерев’яні монастирі не збереглися. Як пам’ятка лишилася донині 
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низка  монастирських церков, наприклад Спасо-Преображенська на 
Кемпі, Підборецька церква Вознесіння. Лише у 70-х роках XX ст. були 
розібрані залишки Хрестовоздвиженської церкви. Дотепер збереглося 
приміщення колишнього костелу бернардинів,  нині – це Миколаївська 
православна церква. За роки незалежності церкви Дубенщини стали 
центрами духовного відродження українства.
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