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Ігор СКОЧИЛЯС (Львів)

НЕВІДОМИЙ ОПИС ДІЯНЬ
ЗАМОЙСЬКОГО СОБОРУ УНІЙНОЇ ЦЕРКВИ 1720 РОКУ:
“ДІАРІЙ” ВАСИЛІЯНСЬКОГО ПРОТОАРХІМАНДРИТА 

АНТОНІЯ (ЗАВАДСЬКОГО)

Вступні зауваги:
Унійна церква в історії та культурі

українського XVIII століття
Від часів Берестейського поєднання 1596 р. присутність Унійної церкви 

та її духовно-інституційної основи – Василіянського чину – в українських 
землях Речі Посполитої обмежувалася головно Волинню, Холмщиною і 
частково Перемищиною. Ситуація радикально змінилася на переломі XVII–
XVIII ст., коли внаслідок “нової унії” відбулося безпрецедентне територіаль-
не розширення Київської (з’єднаної з Римом) митрополії, а саме входження 
до її складу Київської (Правобережна Україна, 1714–1715 рр.), Луцької 
(1702 р.), Львівської (1700 р.) й Перемишльської (1691 р.) єпархій1. Це озна-
чало організаційне об’єднання під “плащем” Унійної церкви “руської нації” 
на величезному територіальному просторі – від Лемківщини на заході й до 
Чигирина на сході та від Київського Полісся на півночі й до Запорозької Січі 
й татарських кочовищ на півдні. Упродовж XVIII ст. на цьому географічному 
просторі формувався реґіональний варіант культурно-релігійної моделі русь-
кої (української) етноконфесійної спільноти, яку можна окреслити поняттям 
Slavia Unita2. Разом з козацькою автономією Гетьманщини3 та Київською 

1 Докладніше про феномен “руського унійного відродження” останньої чверті XVII – 
початку XVIII ст. та “нової унії” йдеться у вид.: Gil A., Skoczylas I. Kościoły Wschodnie w 
państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: Metropolia kijowska w latach 
1458–1795. – Lublin; Lwów, 2014. – S. 298–322.

2 Обґрунтування цього концепту в статті: Skoczylas I. Slavia Unita – the Cultural and 
Religious Model of the Archidiocese of Kiev in the Seventeenth and Eighteenth Centuries (the 
Discussion on Christian Heritage of the Nations of Eastern Europe) // East-Central Europe in 
European History: Themes and Debates. – Lublin, 2009. – P. 243–254.

3 На сучасне переосмислення “українського XVIII ст.” можна натрапити у працях: 
Когут З. Коріння ідентичности: Студії з ранньомодерної та модерної історії України. – К., 
2004; Kohut Z. Russian Centralism and Ukrainian Autonomy: Imperial Absorption of the 
Hetmanate, 1760s – 1830s. – Cambridge, Mass., 1988 (український переклад: Когут З. 
Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини, 1760–1830. – К., 
1996); Таїрова-Яковлева Т. Коліївщина: великі ілюзії. – К., 2019; Гуржій О. І., Чухліб Т. В. 
Гетьманська Україна [= Україна крізь віки. – Т. 8]. – К., 1999; Яковенко Н. Нарис історії 
середньовічної та ранньомодерної України. – 2-е вид., переробл. та розшир. – К., 2005. – 
С. 370–464.
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православною митрополією4, українські землі Корони Польської та їхній 
інституційний репрезентант – Унійна церква – в добу Бароко і Просвітництва 
визначали “цивілізаційне обличчя” тогочасної України.

Культурний, духовний і почасти соціальний досвід “освоєння” (конфе-
сіоналізації й модернізації) Унійною церквою українського простору в ме-
жах Корони Польської кодифікував Замойський провінційний собор 1720 р. 
Це велелюдне зібрання духовенства і мирян започаткувало масштабні рефор-
ми в зʼєднаній з Римом Київській митрополії, що “технічно” взорувалися на 
досвід посттридентського латинського християнства, а ментально були за-
корінені в києвохристиянську традицію. Водночас ініційоване собором 
оновлення “руської віри” мало далекосяжні наслідки для української куль-
тури, пришвидшивши її окциденталізацію і входження в європейський 
культурний дискурс. За влучним висловом Ярослава Ісаєвича, ця культура 
передбачала “співіснування і взаємодію залишків середньовічної спадщини 
(візантійсько-слов’янської і західної неосхоластики) й барокової освіченос-
ті (яка зберегла чимало від ренесансу), врешті … появу передпросвітниць-
кої ідеології та просвітництва”5. Одним з численних виявів культурної ак-
тивності Унійної церкви стали заснування василіянських шкіл і колегіумів 
на Правобережній Україні (Бар, Умань, Шаргород та ін.)6, продуктивна 
діяльність потужного видавничого осередку в Почаєві7 та поява яскравих 

4 Новий підхід до історії українського православʼя в цей період демонструє моно-
графія: Яременко М. Перед викликами уніфікації та дисциплінування: Київська право-
славна митрополія у XVIII столітті. – Львів, 2017. 

5 Ісаєвич Я. Основи релігійного життя і культури на Україні (до кінця XVIII ст.) // 
Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine. The Foundations of Historical and Cultural Traditions in 
East Central Europe. International Conference, Rome, 28 April – 6 May 1990 / Ed. J. Kłoczow-
ski. – Lublin; Rome, 1994. – P. 155–174 (цит. на с. 171). Див. також останню синтезу: Іс--
торія української культури: У 5 т. – К., 2003. – Т. 3: Українська культура другої половини 
XVII – XVIII століть.

6 Їхню діяльність та навчальну програму розглядають: Скочиляс І. “Володимирські 
Атени” XVII – початку XVIII ст.: від катедральної школи до єпархіальної семінарії // 
Київська Академія. – 2009. – Вип. 7. – С. 54–73; Pidłypczak-Majerowicz M. Bazylianie w 
Koronie i na Litwie. Szkoły i książki w działalności zakonu. – Warszawa; Wrocław, 1986; 
Wawryk M. De studiis philosophico-theologicis in Provincia Rutheno-Ucraina Ordinis Basiliani 
s. XVIII eorumque manualibus // Analecta OSBM. – Romae, 1971. – Vol. VII. – P. 85–113; 
Wojnar M. M. Basilian Scholars and Publishing Houses (XVII–XVIII) // Ibidem. – Romae, 
1974. – Vol. IX. – P. 64–94; idem. Basilian Seminaries, Colleges and Schools (XVII–XVIII) // 
Ibidem. – P. 48–63. На феномен василіянського шкільництва свого часу звернув увагу: 
Ісаєвич Я. До характеристики культури доби Бароко: василіянські освітні осередки // 
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Ювілейний зб. на 
пошану чл.-кор. НАН України Миколи Ільницького. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 195–
206.

7 Видавничий доробок цього важливого культурного осередку представлено у вид.: 
Бочковська В. Г. Почаївський духовний осередок в історії і культурі українського народу 
XVIII–XIX ст.: Дис. … канд. іст. н. – К., 2018; Друкарня Почаївського Успенського мо-
настиря та її стародруки: Зб. наук. праць. – К., 2011; Ісаєвич Я. Українські монастирські 
друкарні Правобережжя: Унів і Почаїв // Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, 
розвиток, проблеми. – Львів, 2002. – С. 276–286; Каталог видань Почаївського та Унів-
ського монастирів XVIII–XX ст. з колекції Музею книги і друкарства України / Упоряд. 
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архітектурних і малярських взірців унійного бароко (Бучацький монастир, 
собор Св. Юра у Львові8 тощо).

Попри унікальну роль Замойського собору в історії та культурі України, 
досі в сучасній історіографії не зʼявилося окремого ґрунтовного досліджен-
ня9, де б у міждисциплінарному ключі та із застосуванням відповідної мето-
дології критично розглядався широкий спектр проблем, повʼязаних з ґенезою, 
перебігом і рецепцією реформи 1720 р. в Київській митрополії та, ширше, в 
регіоні Східної й Центрально-Східної Європи. Так само практично відсутні 
публікації нових джерел про діяння й постанови цього собору10. Тому таке 
важливе значення мають евристичні пошуки збережених в архівних, бібліо-
течних і музейних збірках документальних матеріалів з історії Замойського 
собору, що досі не введені у науковий обіг.

Нашу увагу привернула багата на василіянські джерела колекція Добро-
хотова, що в даний час є складовою Науково-дослідного архіву Санкт-Петер-
бурзького інституту історії Російської академії наук. Її зібрав православний 
єпископ Павло Доброхотов, який у 30-ті –40-ві роки XIX ст. був викладачем 
і ректором Литовської духовної семінарії спочатку в Жировичах, а потім у 
Вільні. Широкому колу науковців ця збірка стала відома на початку 
1990-х років завдяки публікації київського історика Василія Ульяновського, 

В. Бочковська. – К., 2008; Ричков П. А., Луц В. Д. Почаївська Свято-Успенська лавра. ‒ К., 
2000; Tylawskyj P. I. Monastero di Počaiv – la sua tipografia e le sue edizioni // Analecta 
OSBM. – Romae, 1963. – Vol. IV. – Fasc. 1–2. – P. 230–292 (див. також український пере-
клад: Тилявський І. Літургійні напрямки Почаївського монастиря під час унії (1712–
1831). – Рим; Львів, 1997).

8 На жаль, досі немає окремого монографічного дослідження про українське унійне 
бароко, як і наукової назви цього культурного феномену (для прикладу, в історіографії 
вже віддавна побутують окреслення “Віленське бароко”, “Козацьке/Мазепинське бароко” 
тощо). Щодо згаданих історико-архітектурних комплексів, то вартими уваги є праці: 
Александрович В. С., Ричков П. А. Собор святого Юра у Львові. – К., 2008; Стоцький Я. 
Бучацький монастир Отців Василіян: на службі Богові й Україні. До 300-ліття заснуван-
ня. – Жовква, 2011.

9 Певним кроком уперед у переосмисленні спадщини цього провінційного зібрання 
є нещодавня книга богослова і правника Ігоря Онищука (див.: Онищук І. Замойський 
Синод 1720 р.: Історично-юридичний аналіз рішень та постанов. – Івано-Франківськ, 
2007). Не втратив свого пізнавального значення і науково-популярний нарис о. Юрія 
Федоріва, який представив рішення Замойського собору в дусі постанов II Ватикансько--
го собору (див.: Федорів Ю., о. Замойський синод 1720 року. – Рим, 1972). З розвідок, що 
зʼявилися впродовж останніх десятиліть, заслуговують на увагу хіба що статті: Duch O. 
Nurt wschodni i zachodni w postanowieniach Synodu Zamojskiego (1720 r.) dotyczący 
monastycyzmu żeńskiego w unickiej metropolii kijowskiej // Między Zachodem a Wschodem. 
Etniczne, kulturowe i religijne pogranicza Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku / Pod red. 
K. Mikulskiego i A. Zielińskiej-Nowickiej. – Toruń, 2005. – S. 173–185; Suttner E. Ch. Die 
Synoden von Zamošč (1720) und Wien (1773) als prägende Ereignisse für die Unierten Polens 
und der Donaumonarchie // Ostkirchliche Studien. – 1995. – Bd. 44. – Hefte 4. – S. 273–291 
(українська версія: Суттнер Е. К. Значення Замойського (1720) та Віденського (1773) 
синодів для уніатів Речі Посполитої та Габсбурзької монархії // Ковчег: наук. зб. із цер-
ковної історії. – 2000. – Ч. 2. – С. 99–114).

10 З джерелознавчої точки зору не вносить нічого нового й сучасне перевидання 
постанов собору; див.: Мудрий С. Провінційний Синод у Замості 1720 р. Б. Постанови / 
Пер. І. Козовик; ред. І. Пелехатий. – Івано-Франківськ, 2006.
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котрий уклав її коментований реґестовий опис11. Серед великого розмаїття 
документів, що відклалися внаслідок діяльності Василіянського чину, мною 
під час однієї з археографічних експедицій до Санкт-Петербурга було ви-
явлено хронікальні записи протоархімандрита Чину о. Антонія (Завадського), 
зроблені у Замості в серпні – вересні 1720 р. та умовно названі “Діарієм За-
мойського собору” (від латинського слова diario – щоденний).

Василіянський “Щоденник” та його автор
Це унікальне джерело відклалося в одному з 9-ти томів “Щоденника” 

Завадського, що їх провадив василіянський достойник упродовж 1711–
1737 рр. (збереглися також реґестові описи й копії документів за 1695–1705 
і 1710 рр.)12. Ці матеріали потрапили до колекції Доброхотова з бібліотеки 
Жировицького монастиря, де вони зберігалися щонайменше зі середини 
XVIII ст.13. Василіянські “Щоденники” належать до типу наративних (розпо-

11 Ульяновський В. І. Колекція та архів єпископа Павла Доброхотова. – К., 1992. А з 
2010-х років польський Інститут досліджень культурної спадщини Європи (Instytut Badań 
nad Dziedzictwem Kulturowym Europy), що діє в Білостоку, під керівництвом д-ра Вой-
цеха Вальчака розпочав масштабний проєкт з копіювання та оприлюднення в публічно-
му просторі всієї колекції Доброхотова, й частина матеріалів уже опублікована на 
онлайн-ресурсі “Repozytorium cyfrowe poloników” (https://fbc.pionier.net.pl/details). Огляд 
цих матеріалів також подають: Таирова-Яковлева Т. Г. Материалы по истории Белоруссии 
в Архиве Санкт-Петербургского института истории РАН // Studia Slavica et Balcanica 
Petropolitana. – 2009. – № 1–2. – С. 203–208; Walczak W. Polonika z kolekcji Pawła Dobro-
chotowa (nr 52) z Instytutu historii Rosyjskiej akademii nauk w Petersburgu // Stan badań nad 
wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej / Red. W. Walczak, K. Łopatecki. – 
Białystok, 2010. – T. 2. – S. 197–239.

12 Ось їхній перелік: Том 1: “Collectaneorum Zawadzcianorum cum praefico elencho 
contentorum. Tomus 1”; збірка документів і листів за 1695–1705 і 1710 рр., хронікальні 
записи відсутні (Научно-исследовательский архив Санкт-Петербургского института 
истории РАН (далі – Архив СПбИИ). – Кол. 52. – Оп. 1. – Ед. хр. 346. – Л. 1–103); Том 2: 
“Collectaneorum Zawadzcianorum cum indice alphabetico ad finem posito. Tom 2”; хроні--
кальні записи за 1711–1713 рр. (Там само. – Ед. хр. 347. – Л. 1–122); Том 3: “Collectaneo-
rum Zawadzcianorum cum indice alphabetico in fine posito. Tomus 3tius”; хронікальні 
записи за 1713–1714 рр. (Там само. – Ед. хр. 348. – Л. 1–210); Том 4: “Collectaneorum 
Zawadzcianorum una cum Actis Protoarchimandritalis Officii inchoate a [d]ie 23 7br[is] Anni 
1719 cum indice ad finem posito. Tom IV”; хронікальні записи за січень 1718 – серпень 
1719 рр. (Там само. – Ед. хр. 349. – Л. 1–215); Том 5: “Collectaneorum Zawadzcianorum 
cum Actis Protoarchimandritalibus cum indice. Tom V”, хронікальні записи за серпень 
1720 – березень 1724 рр. (Там само. – Ед. хр. 350. – Л. 1–385); Том 6: “Collectaneorum 
Zawadzcianorum cum Actis Protoarchimandritalibus cum indice. Tom VI”; хронікальні за--
писи за 1724–1726 рр. (Там само. – Ед. хр. 351. – Л. 1–260); Том 7: “Collectaneorum 
Zawadzcianorum cum Actis Protoarchimandritalibus officio cessantibus a[nn]o [d]ie 16 8br[is] 
cum indice. Tomus VII”; хронікальні записи за 1726–1729 рр. (Там само. – Ед. хр. 352. – 
Л. 1–245); Том 8: “Collectaneorum Zawadzcianorum. Tomus VIII”; хронікальні записи за 
1729–1731 рр. (Там само. – Ед. хр. 353. – Л. 1–219); Том 9: “Collectaneorum Zawadzciano-
rum. Tomus IX”; хронікальні записи за 1732 – 23 лютого 1737 рр. (Там само. – Ед. хр. 354. – 
Л. 1–123). Див. також реґестовий опис “Щоденника” Завадського у вид.: Ульяновський В. І. 
Колекція та архів єпископа Павла Доброхотова. – С. 187.

13 Про це свідчить промовистий власницький запис діловою руською мовою: “Сиѧ 
Книга єстъ з Библиотєки Монастыра Жировицкого Чину С[вѧ]таго (10) Василиѧ Вєли-
кого. 1758 Anno подписана” (Архив СПбИИ. – Кол. 52. – Оп. 1. – Ед. хр. 347. – Л. 3–15).
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відних) джерел, а їхня поява в українсько-білоруських землях в останній 
чверті XVII ст. засвідчує засвоєння монахами-уніатами західної латинської 
практики провадження книг понтифікальних чинностей (libri functionum 
pontificalium), що широко застосувалася в Римо-Католицькій і Протестант-
ській церквах та поєднувалася з веденням хронікальних записів інституцій-
ного і приватного характеру. Василіянське законодавство заохочувало ченців 
до документування поточної діяльності Чину та його минулого14. У тій самій 
колекції Доброхотова, окрім “Щоденника” Завадського, досі неопрацьова-
ними залишаються книги чинностей багатьох інших василіянських достой-
ників (секретарів, консульторів, прокураторів, протоігуменів і протоар-
хімандритів)15.

Автор “Діарія Замойського собору” о. Антоній (Завадський) належав до 
нового покоління духовної й інтелектуальної еліти Василіянського чину та 
всієї українсько-білоруської Унійної церкви, вишколеного в монашому но-
віціаті та папських колегіях на ідеалах василіянського благочестя, сформо-
ваних їхнім засновником Йосифом (Велямином Рутським). Це покоління 
іноків на переломі XVII–XVIII cт. стало свідком розквіту Чину Святого Ва-
силія та початку руського унійного відродження, що поширилось і на ново-
навернені владицтва Великого східного обряду в українських землях16. За 

14 На Другій Лавришівській капітулі 1621 р. постановлено, аби “początki zakonu 
naszego niech będą pisane” (Археографический сборник документов, относящихся к ис-
тории Северо-Западной Руси, издаваемый при управлении Виленского учебного округа 
(далі – АСД). – Вильна, 1900. – Т. 12. – С. 25). Укладені Йосифом (Велямином Рутським) 
“Партикулярні правила” також наголошували на необхідності збереження найцінніших 
актів (“фундаторські грамоти й документи”), котрими мав опікуватися призначений капі-
тулою монах (Підручний П., Пʼєточко Б. Василіянські генеральні капітули від 1617 по 
1636 рік [= Capitula Generalia Basilianorum ab Anno 1617 ad annum 1636]. – Рим; Львів, 
2017. – С. 417).

15 Йосифа (Петкевича) за 1684–1685 рр., Корнилія (Любенецького) за 1728–1729 рр., 
Антонія (Томиловича) за 1733–1736 рр., Василія (Полатила) за 1736–1739 рр., Цезарія 
(Стебновського) за 1740–1742 рр., Никодима (Карпінського) за 1763–1772 рр. та Силь-
вестра (Артецького) за 1772–1776 рр. (Архив СПбИИ. – Кол. 52. – Оп. 1. – Ед. хр. 325–
327, 329, 330, 330-а, 332–334, 355; реґестовий опис: Ульяновський В. І. Колекція та архів 
єпископа Павла Доброхотова. – С. 167, 170–171, 174, 187).

16 Загальну оцінку релігійній і культурній заанґажованості василіян у внутрішнє 
життя Унійної церкви можна знайти в працях: На перехресті культур: Монастир і храм 
Пресвятої Трійці у Вільнюсі / За ред. А. Бумблаускаса, С. Кулявічюса, І. Скочиляса. – 
Вільнюс, 2017 (див. також литовськомовну версію цієї колективної монографії: Kultūrų 
kryžkelė: Vilniaus Švč. Trejybės šventovė ir vienuolynas / Moksliniai red.: A. Bumblauskas, 
S. Kulevičius, I. Skočiliasas. – Vilnius, 2017); Патрило І. Вклад Василіянського чину в 
життя з’єднаної Київської митрополії (1617–1839) // Belarus, Lithuania, Polonia, Ukraine. 
International Conference, Rome, 28 April – 6 May 1990. – Lublin; Roma, 1994. – С. 282–289; 
Стецик Ю. Чернецтво святопокровської провінції ЧСВВ (1739–1783 рр.): Просопогра-
фічне дослідження. – Дрогобич, 2018; Lorens B. Bazylianie prowincji koronnej w latach 
1743–1780. – Rzeszów, 2014; Nowicka-Jeżowa A. Udział bazylianów w kształtowaniu kul-
tury chrześcijańskiej na wschodnich Kresach Rzeczypospolitej // Warszawskie Zeszyty 
Ukrainoznawcze. – 1997. – Т. 4–5. – S. 240–251; Vasiliauskienė A. Sv. Bazilijaus Didžiojo 
ordinas: istorinis kontekstas // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos 
tradicijos / Red. S. Temčinas, G. Miškinienė, M. Čistiakova, N. Morozova. – Vilnius, 2009. – 
P. 45–58.
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даними “Реєстру монастирів”, укладеного в травні 1720 р. та вписаного у 
“Щоденник” Завадського17, напередодні Замойського собору Святотроїцька 
провінція Василіянського чину нараховувала 55 обителей. З них 21 монастир 
функціонував у митрополичій архієпархії (в межах Великого князівства 
Литовського)18, 14 – в єпархіях на теренах Корони Польської19, 10 – у берес-
тейській частині Володимирської й Пінській єпархіях20, ще 10 – у Полоцькій 
архієпархії21.

Попри високе ієрархічне становище, про родину і світське життя За-
вадського відомо небагато22. Він походив з руської священничої родини, що 
проживала на Берестейщині. Його батько, о. Теодор Завадський, згадується 
в 1665–1667 рр. як парох унійної парафії в с. Піща, яка входила до складу 
Володимирсько-Берестейської єпархії (тепер у межах Шацького р-ну Волин-
ської обл.) 23.

Згідно з рукописною “Метрикою професів Битенського монастиря”, 
майбутній протоархімандрит народився близько 1669/70 р., його хресне 

17 “Реєстр” було укладено для визначення величини добровільних внесків (“контрибу-
ції”) від кожної з чернечих спільнот на загальні потреби Василіянського чину (Архив 
СПбИИ. – Кол. 52. – Оп. 1. – Ед. хр. 350. – Л. 3 об.). За підрахунками василіянського до-
слідника о. Михайла Ваврика, станом на 1726 р. Святотроїцька провінція нараховувала 
73 унійні монастирі, в яких проживало до 300 ченців (див.: Ваврик М. Нарис розвитку і 
стану Василіянського Чина XVII–XX ст.: топографічно-статистична розвідка. – Рим, 
1979. – С. 15–19), проте ці дані потребують суттєвої джерельної верифікації, оскільки 
автор часто покликається на застарілу літературу та дуже загальні статистичні дані. Більш 
достовірною є інформація з-перед 1743 р. про існування в той час у складі Святотроїць--
кої провінції 65-ти василіянських монастирів, з яких 10 були архімандріями (Там само. – 
С. 19–22).

18 Битенський, Борунський, Браславський, Віленський, Вольнянський, Городнен-
ський, Даревський, Жировицький, Казимирівський, Касутський, Лавришівський, Лис-
ківський, Мирський, Новогородоцький, Поставський, Раківський, Рогачівський, Ружан-
ський, Цепрівський, Черльонcький та Ятвизький.

19 Белзький, Бучацький, Володимирський, Дерманський, Дорогозький, два Дубнів-
ські (Воздвиження Чесного Хреста і Преображення Господнього), Жидичинський, Кан-
ський, Кулемчицький, Люблінський, Спаський (на Підгірʼї), Турковицький і Холм-
ський.

20 Антопольський, Берестейський, Більський (на Підляшші), Верхівський, 
Камʼянець-Литовський, Кобринський, Лепеський, Лещинський, Тороканський і Хом-
ський.

21 Доброгорський, Ілукштинський, Лукомльський, два Полоцькі (Св. Софії та 
Свв. Бориса і Гліба), Пустинсько-Вітебський, Пустинсько-Мстиславський Св. Онуфрія, 
Серочинський, Ушацький і Черейський.

22 На жаль, слід визнати помилковим ототожнення протоархімандрита Завадського 
із записаним у “Рукописі” Лева (Кишки) житієм іншого василіянина – Антонія (Завад-
ського), який походив з православної родини Підгірʼя та на цей час уже помер у Холмі, 
адже Кишка укладав життєписи вже померлих своїх співбратів по Чину наприкінці 
XVII – на початку XVIII ст. (див. це житіє у: Центральний державний історичний архів 
України, м. Львів. – Ф. 201. – Оп. 4б. – Спр. 421. – С. 290 старої пагінації). Таку помилку, 
зокрема, допустив: Wojnar M. M. De Protoarchimandrita Basilianorum (1617–1804). – Ro--
mae, 1958. – P. 278).

23 Див. біографічну нотатку про цього священника у: Лісейчыкаў Д. Святар у бела-
рускім соцыуме: прасапаграфія ўніяцкага духавенства 1596–1839 гг. – Мінск, 2015. – 
C. 252.
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імʼя – Олександр (Alexander)24. Мав щонайменше двох рідних братів – стар-
шого Юліана (у миру Іван, 1657–1714/15) та молодшого Казимира (у миру 
Костянтин, 1671–1712), які також стали ієромонахами Василіянського чину25. 
У 20-річному віці, а саме 19 червня 1689 р., Завадський вступив до Битен-
ської обителі, відбувши тут новіціат, а вже через рік, 20 серпня 1690 р., склав 
монаші обітниці під іменем Антоній (з того часу зберігся його автограф: 
“Antonius Zawadzki, Ord. D. B. M., professus”) уже як священник Унійної 
церкви (“sacerdotis ritus graeci”)26. Після цього він вступив до Віленської 
єзуїтської колегії, де в листопаді 1691 р. здобув ступінь бакалавра, а на по-
чатку липня 1693 р. – магістра, мабуть, продовживши навчання у стінах 
цього навчального закладу27.

На початку XVIII ст. о. Антоній у тогочасних джерелах фігурує як ві-
карій (намісник) Битенського монастиря, де знаходився василіянський но-
віціат. У цей час він пережив справжнє потрясіння, повʼязане з подіями 
Великої Північної війни, коли шведське військо зайняло Битень, вимагаючи 
від ченців величезну контрибуцію. Для її виплати Завадському довелося у 
1706 р. взяти в місцевих євреїв чималу позичку (1200 польських золотих), 
аби сплатити викуп за монастир28. Отець Антоній брав участь у XXV Нов-
городоцькій капітулі 1703 р.29, а в протоколах наступної капітули в Білій 

24 Архив СПбИИ. – Кол. 52. – Оп. 1. – Ед. хр. 377. – Л. 43–43 об.; Visitatio monasterii 
Bytenensis peracta a die 20 octobris 1736 (Österreichische Nationalbibliothek in Wien, Hand-
schriftensammlung. – Series nova (далі – ÖNB Wien). – Сod. SN-3847. – P. 33). З огляду на 
виявлення автентичних актів про Антонія (Завадського) як ієромонаха Василіянського 
чину, необхідно відмовитися від тези про його походження з Вільна або ж з теренів Ві-
ленського воєводства у Литві (див. міркування з цього приводу: Wojnar M. M. Basilian 
Scholars and Publishing Houses… – Fasc. 1–4. – P. 76). Вперше загальні біографічні відо--
мості про Завадського навів василіянський хроніст останньої чверті XVIII ст. Ігнатій 
(Стебельський): Stebelski Ignacy. Dwa wielkie światła na horyzoncie połockim z cieniów 
zakonnych powstające czyli Żywoty śś. panien i matek Ewfrozyny i Parascewii zakonnic i 
hegumenij, pod ustawą ś. o. Bazylego Wielkiego w monastyrze Ś. Spasa za Połockiem 
żyjących, z chronologią i przydatkiem niektórych służących do tego pożytecznych krajowych 
wiadomości z rozmaitych dziejopisów i pism zebranych. – Wilno, 1781. – T. 1. – S. LXXIII–
LXXIV (я використав львівське перевидання цього стародруку з 1866 р.).

25 Збереглися їхні житія: Wielebny ojciec Julian Zawadzki (Diptycha Patrum et Fratrum 
Ord[inis] S[ancti] Bas[ilii] M[agni]... – K. 82); Wielebny ojciec Kazimierz Zawadzki (Там 
само). Біографічні дані про обох братів зібрав: Лісейчыкаў Д. Базыльяне Літоўскай і 
Беларускай правінцыі ордэна 1617–1839 гг.: прасапаграфічныя студыі (монографія го-
тується до друку).

26 Архив СПбИИ. – Кол. 52. – Оп. 1. – Ед. хр. 377. – Л. 43–43 об.; Visitatio monasterii 
Bytenensis peracta a die 20 octobris 1736 (ÖNB Wien. – Cod. SN-3847. – P. 33). Висловлюю 
щиру вдячність д-ру Дзянісу Лісейчикові з Білорусі (Мінськ), який надав мені інформа-
цію про ці джерела.

27 Blažejovskyj D. Byzantine Kyivan Rite Students in Pontifical Colleges, and Seminaries, 
Universities and Institutes of Central and Western Europe (1576–1983). – Rome, 1984. – P. 164. 
Див. також: Wykaz alumnów Seminarjum Papieskiego w Wilnie 1582–1773 // Ateneum Wi-
leńskie. – 1936. – T. XI. – S. 262.

28 Цей борг Антоній (Завадський) зумів сплатити лише в 1716 р., давши письмове 
зобовʼязання євреям з Битеня, що поверне їм 800 злотих, позичених у 1706 р. “na szwedów” 
(Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург (далі – РГИА 
СПб). – Ф. 823. – Оп. 3. – Д. 1171. – Л. 1).

29 АСД. – Т. 12. – С. 155.
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1709 р. він уже занотований ігуменом Вітебської обителі (в Полоцькій архіє-
пархії). Тоді ж Завадський отримав посаду одного з консульторів (радників) 
Василіянського чину30 та був поставлений ігуменом Святотроїцького монас-
тиря у Вільні (у 1718–1720 рр. йому знову довелося тут урядувати)31. На-
ступного року енергійного ієромонаха перевели “старшим” до Жировичів, і 
тут він залишався щонайменше до 1714 р., за дорученням протоархімандри-
та Чину проводячи візитації монастирів. Як консультор Василіянського чину, 
о. Антоній брав участь у зібранні ієрархії в Новгородку в лютому 1714 р., що 
обрала Лева (Кишку) київським митрополитом32, з яким у Завадського в по-
дальшому склалися дуже непрості взаємини.

Під час Новгородоцької капітули 1717 р. новий протоархімандрит Чину 
о. Максиміліан (Вітринський) довірив Завадському уряд генерального віка-
рія33, а через два роки, під час скандалу з негідною поведінкою Вітринсько-
го, на прохання чернечої спільноти, о. Антоній у вересні місяці на майже 
десятилітній період (1719–1726 рр., з перервою) очолив Василіянський чин34. 
Упродовж своєї протоархімандричої каденції Завадському доводилося про-
вадити морально, фізично і фінансово виснажливе протистояння з Вітрин-
ським і його окремими прихильниками35, домагаючись повернення Чину 
незаконно привласнених ним коштів, майна і документів. Колишній головний 
настоятель Чину не змирився з позбавленням його влади і подався до Риму, 
де ініціював розгляд справи в Конгрегації поширення віри. У 1723 р. на ви-
могу папської курії Завадський навіть змушений був на деякий час поступи-
тися Вітринському своїм урядом36. І протоархімандрит Завадський, і 
митрополит Кишка наполегливо апелювали до Апостольського престолу, 
вимагаючи якнайшвидшого розслідування й покарання о. Максиміліана37. 

30 Там само. – С. 159, 162, 170.
31 Архив СПбИИ. – Кол. 52. – Оп. 2. – Картон 3. – № 189. – Л. 1; Національний 

музей ім. Андрея Шептицького у Львові, Відділ рукописної та стародрукованої книги. – 
Ф.: Рукописи латинські. – Ркл-581. – Арк. 5, 11; Ркл-702. – Арк. 4–5; ÖNB Wien. – 
Сod. SN-3845. – P. 36; Акты, издаваемые Виленской Археографической комиссией. – 
Вильна, 1875. – Т. 8. – С. 184–185 (№ 88); 1878. – Т. 9. – С. 56–57 (№ 15); 1880. – Т. 11. – 
С. 404–405 (№ 129); Wojnar M. M. De Protoarchimandrita Basilianorum… – P. 279–280.

32 Litterae basilianorum in terris Ucrainae et Bielarusjae / Ed. A. G. Welykyj, P. B. Pi-
drutchnyj. – Romae, 1979. – Vol. 1. – P. 232 (док. № 133); Litterae episcoporum historiam 
Ucrainae illustrantes (1600–1900) / Ed. A. G. Welykyj, P. B. Pidrutchnyj. – Romae, 1981. – 
Vol. 5. – P. 21, 32, 44–45, 60, 122 (док. № 3, 31, 41). 

33 Підручний П. В. Історичний нарис законодавства Василіянського Чину св. Йоса-
фата (1617–2018). – Рим; Львів 2018. – С. 185–186; Wojnar M. M. De capitulis basiliano-
rum. – Romae, 1954. – С. 21–22.

34 Litterae basilianorum… – Vol. 1. – P. 236–240 (док. № 139–140).
35 Див. матеріали цього розслідування у Римі: Acta S. C. de Propaganda Fide Ecclesiam 

Catholicam Ucrainae et Bielorusjae spectantia / Ed. A. G. Welykyj (далі – Acta SCPF). – Ro-
mae, 1954. – Vol. 3. – P. 188–189 (док. № 1003); Litterae basilianorum... – Vol. 1. – P. 246–249 
(док. № 148–151); Supplicationes Ecclesiae Unitae Ucrainae et Bielorusjae / Ed. A. G. We-
lykyj. – Romae, 1962. – Vol. 2. – P. 169–173, 183–184, 187–189, 191–192, 198–201 (док. 
№ 640–641, 644–645, 662, 666–668, 673, 685–686).

36 Litterae basilianorum… – Vol. 1. – P. 236–240, 248–250, 273–292 (док. № 139–140, 
150–151, 170–180).

37 Epistolae metropolitarum kioviensium catholicorum: Leonis Kiška, Athanasii Szepty-
ckyj, Floriani Hrebnyckyj 1714–1762 / Ed. A. G. Welykyj. – Romae, 1959 (далі – Epistolae 
Kiška, Szeptyckyj, Hrebnyckyj). – P. 64–66 (док. 47–48).
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“Казус Вітринського” врешті-решт було розглянуто римськими декастеріями, 
які організували спеціальне слідство із залученням широкого кола осіб й 
інституцій38, і екс-протоархімандрит змушений був залишити межі Київської 
митрополії, подавшись до Швейцарії, де перейшов на кальвінізм.

На Битенській капітулі 1726 р. Антоній (Завадський) зрікся проводу Чи-
ном, задовольнившись посадою спочатку протоконсультора, а згодом консуль-
тора оо. василіян та настоятеля монашої спільноти в Тороканах. Наприкінці 
вересня 1730 р. Завадський переїхав до Битеня на ігуменство (“superior”). 
Василіянські візитатори, які навідалися сюди в жовтні 1736 р., зауважили, що 
колишній протоархімандрит веде праведне чернече життя, має великий вплив 
на формацію молодих новиків і загалом “ex nihil est ad corrigendum”39. За 
декілька років до своєї смерті (15 березня 1737 р.) о. Антоній навіть отримав 
королівську номінацію (травень 1733 р.) на вакантну Смоленську унійну ар-
хієпархію40, однак, з огляду на смерть литовсько-польського монарха Августа 
II, до хіротонії ієромонаха справа не дійшла. Антоній (Завадський) користу-
вався заслуженим авторитетом в Унійній церкві, Римській курії та католиць-
кому поспільстві Речі Посполитої як пастир, проповідник і вправний адміні-
стратор. Київські митрополити незмінно делегували йому спеціальні папські 
привілеї (“факультативи”), котрі давали змогу проводити розширену органі-
заційну й душпастирську діяльність. Зокрема, василіянському достойнику 
дозволялося мати в своєму розпорядженні священників, які сповідали мирян-
католиків обох обрядів – латинського і словʼянсько-візантійського41.

Окрім 9-томного “Щоденника”, о. Антоній (Завадський) залишив й 
іншу літературну спадщину. Зокрема, він є упорядником “Соборника, або 
поменника Битенської церкви”. У 1713 р. Завадський докладно описав пере-
слідування, що їх зазнали його співбрати по Чину на початку Північної війни 
від російської армії й царя Петра I (той особисто вбив у Полоцьку кількох 
ієромонахів), та під назвою “Historia o pozabijaniu bazylianów w Połockiej 
cerkwi przez cara moskiewskiego, etc. w roku 1705tym dnia 30 junia starego” 
надіслав цю наративну оповідь до Риму42. Отець Антоній (разом з о. Іваном 
Олешевським) також є співавтором життєписів померлих ченців Василіян-
ського чину (відомі як “Диптихи” чи “Катафалки”)43, які укладав упродовж 

38 Див. відповідне листування та акти Конгрегації поширення віри: Congregationes 
Particulares Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielorussjae spectantes / Ed. A. G. Welykyj, 
E. Kaminskyj. – Romae, 1956. – Vol. 1. – P. 127–130 (док. № 61); Litterae S. Congregationis de 
Propaganda Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantes / Ed. A. G. Welykyj 
(далі – Litterae SCPF). – Romae, 1956. – Vol. 3. – P. 130–132, 135–143, 146, 148–150, 161–162, 
176, 179 (док. № 1198–1200, 1204–1205, 1207–1209, 1215, 1218–1220, 1234, 1254, 1260).

39 Visitatio monasterii Bytenensis peracta a die 20 octobris 1736 (ÖNB Wien. – 
Cod. SN-3847. – P. 33, 35 v.); Litterae basilianorum… – Vol. 1. – P. 302, 313, 319, 330, 331 
(док. № 187, 191, 193, 201–202).

40 Epistolae Kiška, Szeptyckyj, Hrebnyckyj. – P. 192 (док. № 23).
41 Оригінали відповідних митрополичих грамот з червня 1711 р., березня 1725 р., 

травня 1727 р. і лютого 1730 р. виявлено в: Архив СПбИИ. – Кол. 52. – Оп. 1. – 
Ед. хр. 128. – Л. 1; Ед. хр. 129. – Л. 1–1 об.; Ед. хр. 130. – Л. 1–1 об.

42 Monumenta Ucrainae historica / Colleg. Andrej Šeptyckyj, ed. Josyf Slipyj. – Romae, 
1968. – Vol. 5. – P. 14–26 (док. № 15).

43 Diptycha Patrum et Fratrum Ord[inis] S[ancti] Bas[ilii] M[agni] Congregationis tit[uli] 
S[anctissi]mae Trinitatis defunctorum ab A. 1686 et non omnium, et non omnino servata 
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1723–1730 рр. У своєму “Слові до читача” він наводить численні відомості 
біографічного характеру, з яких можемо докладніше простежити його мона-
ше служіння.

“Діарій” Завадського:
типологія, археографічні особливості та наративний зміст

“Діарій Замойського собору”, що його впродовж 25 серпня – 18 вересня 
1720 р. провадив протоархімандрит Василіянського чину, належить до пи-
семних наративних джерел, що в ранньомодерній Україні набули значного 
поширення в середовищі духовної й світської еліти як звична літературна 
практика44. Водночас, як і весь “Щоденник” Завадського, “Діарій” також є 
публічно-правовим актом і складовою офіційної документації Василіянсько-
го чину, де реєструвалися понтифікальні (протоархімандричі) чинності його 
головного настоятеля та інші справочинні акти, що автоматично набували 
офіційного статусу. Іншими словами, аналізований нами документ можна 
кваліфікувати і як еґо-джерело біографічного змісту, і як реєстраційну книгу 
вхідної та вихідної кореспонденції, що мала приватний і публічний характер. 
Хроніка Замойського собору дотримується певної хронологічності, тобто 
послідовності записів, що провадилися зазвичай від першої особи, та в сво-
їй наративній частині має виразний відбиток субʼєктивності й навіть емоцій-
ності, особливо в оповідях про контакти з тогочасним главою Унійної 
церкви та папським нунцієм – головними дійовими особами собору 1720 р.

У “Діарії Замойського собору” всі документи та хронікальні записи дато-
вано за григоріанським календарем. Провадив “Діарій” особисто о. Антоній 

annorum serie, collecta a R.mo Joanne Olszewski, consultore Ordinis, superiore Torokanensi, 
continuata vero per Reverendissimum Antonium Zawadzki, exprotoarchimandritam, consul--
torem et superiorem Torokanensem usque ad annum 1730 (Российская национальная библио--
тека (Санкт-Петербург), Отдел рукописей (далі – РНБ СПб). – Ф.: Польскоязычные 
документы. – F. I. – Nr. 47. – Л. 3–149 об. Різні редакції та списки цих василіянських 
життєписів зберігаються у: Архив СПбИИ. – Кол. 52. – Оп. 1. – Ед. хр. 266, 285, 305, 
324–327, 361, 363.

44 Нещодавно побачило світ науково-популярне видання таких щоденників: Малі 
українські діарії XVII–XVIII століть / Упоряд., вступ. ст. й комент. В. Шевчук. – К., 2015. 
Типовим прикладом світської хроніки є “Діаріуш” гетьмана Пилипа Орлика за 1720–
1733 рр. (див.: Орлик П. Діаріуш подорожній, який в ім’я Троїці найсвятішої, розпочатий 
в року 1720 місяця жовтня дня 10-го. Факсимільне видання. – К., 2013. – Т. 1–5), а з-поміж 
численних книг понтифікальних чинностей і приватних хронікальних записів православ-
ної та унійної ієрархії цього періоду в науковий обіг уведено власний записник київсько-
го митрополита Петра (Могили) за 1628–1632 рр., “Записник” перемишльського владики 
Юрія (Винницького) за 1706 р., хроніку білгородського архієрея Йоасафа (Горленка) за 
1740–1744 рр., “Щоденники” холмських єпископів Максиміліана (Рила) і Порфирія (Ва-
жинського) (нотатки другої половини XVIII – початку XIX ст.) та “Домашню історію” 
львівського владики Петра Білянського за 1779–1786 рр. (Андрусяк М. Записник митр. 
Юрія Винницького з 1706 р. // Записки ЧСВВ. – 1932. – Т. IV. – Вип. 1–2. – С. 180–204; 
Жиленко І. В. Записки святителя Петра Могили. – К., 2011; Крип’якевич І. Мемуари 
українців XVI–XVIII ст. // Стара Україна. – 1924. – № 9–10. – С. 130–131; Собори Львів--
ської єпархії XVI–XVIII століть / Упоряд. та іст. нарис І. Скочиляса. – Львів, 2006. – 
С. 196–219 (фрагмент щоденника Білянського за 1781–1785 рр.); Petruszewicz A. Wiadomość 
o Diariuszu, czyli dzienniku ks. Porfirego Ważyńskiego (biskupa Chełmskiego) od roku 1780 
do 1804 // Przegląd Archeologiczny. – 1882. – № 1. – S. 24–43; 1883. – № 2. – S. 43–72).
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(Завадський), і тільки копія листа префекта Конгрегації поширення віри до 
митрополита Лева (Кишки)45 була вписана іншим, чітким каліграфічним по-
черком, ймовірно, його особистим секретарем о. Патрикієм (Жиравським). 
Між аркушами 13 і 15 “Діарія” вклеєно незасвідчену копію розпорядження 
(декрету) Завадського про активізацію ієромонахами душпастирської праці 
із катехизації християнського люду на теренах Київської митрополії, що було 
надіслане із Замостя 16 вересня 1720 р. всім настоятелям василіянських 
монастирів46. З огляду на тогочасну канцелярійну практику оо. василіян, 
копію цього декрету міг виготовити тогочасний секретар Чину о. Антоній 
(Томилович).

Записи в “Щоденнику” велися скорописом (коричневим чорнилом), не-
дбалим почерком, майже виключно латинською мовою, і тільки тематичні 
заголовки нотаток і актів (31 такий запис), а також три документи – 
“Памʼятка” про Бучацьку фундацію, “Derelicta” (перелік майна померлого 
монаха) та вже згадуваний декрет Завадського в справі катехизації – викона-
ні польською мовою. Кожен із хронікальних записів чи актів пронумерований 
латинськими літерами a, b, c, d (і т. д.). Поля аркушів означені прямими лі-
ніями, на деяких сторінках простежуються сліди чорнильних плям (арк. 7, 7 
зв., 8, 8 зв., 15). Окремим нотаткам й актам давалися заголовки (зазвичай 
польською мовою) на полях рукопису, що їх автор робив “заднім числом”, 
уже після заповнення “Діарія”. Про це виразно свідчить пізніша вказівка – 
коментар Завадського біля запису від 9 вересня 1720 р., що одна із грошових 
транзакцій, котра розглядалася на соборі, була позитивно вирішена наступ-
ного року: “Ale się potym wróciła [summa] w roku 1721, hic pagina 201b”47.

Таким чином, Завадський уточнював і коригував свій “Щоденник”. Під-
твердженням цьому є численні коректорські правки протоархімандрита (зо-
крема щодо дат, арк. 9 та ін.) на полях рукопису та закреслені фрагменти 
тексту (арк. 6 зв., 7, 7 зв.), які він вважав неактуальними чи помилковими або 
неважливими. Напр., на арк. 10 зв. викреслено (замальовано) цілий фрагмент 
речення з двох рядків з інформацією про відсутність соборової сесії 29 серп-
ня “через чуму та через нездужання Високопреосвященного владики 
митрополита”48. Коли ж після перегляду своїх хронікальних записів о. Анто-
ній виявив, що під датою 10 вересня (арк. 12) він помилково навів інформацію 
про хіротонію Теофіла (Ґодебського), яка вже фігурувала в наративному опи-
сі цієї події під 8 вересня (коли насправді й відбулися єпископські свячення 
Ґодебського), то викреслив цей фрагмент “Щоденника”49. Щоправда, другий 
(викреслений) запис хоч наративно і повторює перший, усе ж містить уточ-
нюючі дані про місцевого латинського каноніка, учасника хіротонії, що 
той – “ординарний проповідник замойський”.

Щодо достовірності й точності наведеної в “Діарії” інформації, то ре-
тельне зіставлення цих даних із наративом діянь і постанов Замойського 

45 Архив СПбИИ. – Кол. 52. – Оп. 1. – Ед. хр. 350. – Л. 9.
46 Там само. – Л. 14.
47 Там само. – Л. 11 об.
48 Там само. – Л. 10 об.
49 Там само. – Л. 12.
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собору, опублікованих Конгрегацією поширення віри у Римі 1724 р.50, вияви-
ло цілковиту збіжність щодо дат і персоналій. Винятком є хіба що помилко-
ве датування автором початку другої урочистої сесії собору 2 вересня, хоча 
насправді її було відкрито на день раніше51. Так само відповідають тогочас-
ним реаліям й описи Завадським численних подій у рамках собору, свідком 
чи учасником яких він був. Про це серед іншого свідчить зміст житія однієї 
з ключових постатей собору – митрополита Лева (Кишки), укладеного о. Ан-
тонієм на початку 1730-х років. У ньому василіянський протоархімандрит, 
імовірно використовуючи свої нотатки з 5-го тому “Щоденника”, скрупульоз-
но повторює тематику і хронологію його взаємин з главою Унійної церкви52, 
що були викладені в “Діарії Замойського собору”.

Записи “Діарія” за 25 серпня – 18 вересня мають переважно наративний 
характер, водночас сюди було вписано й декілька актів та “памʼяток” (інфор-
маційних довідок) офіційного справочинного змісту. За своїм змістом ця 
частина “Щоденника” о. Антонія (Завадського) охоплює:

1) хронікальні записи про поточні події в період Замойського собору;
2) документи й кореспонденцію Римської курії та Василіянського 

чину;
3) офіційні розпорядження протоархімандрита в адміністративних, гос-

подарських, душпастирських і фінансових справах;
4) розлогі описи соборових сесій, засідань, зустрічей і нарад, а також 

чинностей, котрі здійснював Завадський як протоархімандрит Василіянсько-
го чину.

Хронікальні записи
Три чверті обсягу “Діарія” заповнено нотатками, повʼязаними з виконан-

ням Антонієм (Завадським) обовʼязків головного настоятеля Василіянського 
чину та з його особистими контактами з іншими соборовими отцями, пе-
редовсім апостольським нунцієм Джіроламо Ґрімальді, главою Унійної 
церкви Левом (Кишкою) і численними архімандритами й ігуменами. За 
своїм змістом ці наративні записи фіксують:

– отримання о. Антонієм кореспонденції з різних монастирів і резиден-
цій Святотроїцької провінції Чину та від генерального прокуратора оо. ва-
силіян у Вічному Місті (з Варшави, Вільна, Любліна, Мінська, Ракова, Рима, 
Рогачева і Торокан);

– відправлення із Замостя окремих ченців на навчання до папських ко-
легій в Оломоуці та Римі;

– робочі наради з нунцієм, митрополитом, владиками та архімандритами 
й ігуменами;

– приватні й офіційні зустрічі з духовенством і представниками світської 
еліти (зокрема з графом Потоцьким 28 серпня);

– конфлікт з кандидатом на Пінську катедру о. Теофілом (Ґодебським);
– справу загальноєпархіальної семінарії та коштів на її утримання;
50 Див.: Synodus provincialis Ruthenorum habita in Civitate Zamosciae anno MDCCXX. – 

Romae, 1724.
51 Ibidem. – P. 52–53.
52 Архив СПбИИ. – Кол. 52. – Оп. 1. – Ед. хр. 324. – Л. 66 об. – 68 об.
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– дискусію з апостольським нунцієм і київським митрополитом щодо 
юрисдикції протоархімандрита Василіянського чину над архімандритами;

– проєкт обʼєднання монастирів “нової унії” в одне згромадження та 
статус давніх василіянських обителей Волині й Холмщини.

Документи Римської курії і Василіянського чину
та інформаційні “памʼятки”

Оскільки “Щоденник” Завадського є також книгою понтифікальних 
чинностей протоархімандрита Василіянського чину, то цілком очікувано на-
трапляємо тут на вписи різноманітних документів та офіційних листів. Серед 
них виявляємо такі:

– Реєстр (“Derelicta”) речей померлого в липні 1720 р. ієромонаха Мін-
ської обителі Йосифа (Чижевського). Цей документ цікавий тим, що містить 
скрупульозний перелік особистого майна (насамперед одягу і незначних сум 
кишенькових коштів) ченця Василіянського чину першої чверті XVIII ст., 
зокрема богослужбових книг (нотолінійних текстів (“Мутен”), віленського 
Півуставу і Псалтиря), якими в повсякденні користувався цей послушник з 
Мінська. Як випливає з “Реєстру”, василіяни в цей час практикували роздачу 
особистого майна померлих іноків іншим співбратам Чину.

– Лист префекта Конгрегації поширення віри о. Джузеппе Сакріпанте 
до митрополита Лева (Кишки) від 8 червня 1720 р. у справі о. Максиміліана 
(Вітринського). Упис цієї епістолії в “Щоденник” Завадського не випадковий, 
адже під час Замойського собору його учасники докладно розглядали (зо-
крема 12 вересня) численні зловживання відстороненого від протоархіман-
дритства в червні 1719 р. о. Вітринського. Він не змирився з позбавленням 
його уряду головного настоятеля Чину і подався до Риму, де ініціював роз-
гляд справи в Конгрегації поширення віри. Зі середини лютого 1720 р. “казус 
Вітринського” почав активно вивчатися папською курією, що організувала 
спеціальне слідство із залученням широкого кола осіб й інституцій, серед 
іншого намагаючись зʼясувати долю василіянських документів, які Вітрин-
ський, по дорозі до Вічного Міста, залишив в оо. єзуїтів у Кракові53.

І протоархімандрит Завадський, і митрополит Кишка в першій половині 
1720 р. неодноразово апелювали до Риму, вимагаючи якнайшвидшого роз-
слідування і покарання о. Максиміліана54. Тож у своєму листі від 8 червня 
1720 р., вписаному в “Щоденник”, префект Конгрегації інформує митропо-
лита, що отримав акти розслідування зловживань Вітринського (насамперед 
йшлося про безконтрольну розтрату василіянських коштів), та обіцяє допо-
могти виявити незаконно вилучені з василіянського архіву вивезені за межі 
Київської митрополії фундаційні акти унійних монастирів, запевняючи Лева 
(Кишку) в тому, що в цій справі Римська курія винесе справедливий присуд. 
Наприкінці червня того ж року секретаріат Конгрегації поширення віри 

53 Див. відповідне листування та акти Конгрегації поширення віри: Congregationes 
Particulares… – Vol. 1. – P. 127–130 (док. № 61); Litterae SCPF. – Vol. 3. – P. 130–132, 
135–143, 146, 148–150, 161–162, 176, 179 (док. № 1198–1200, 1204–1205, 1207–1209, 1215, 
1218–1220, 1234, 1254, 1260).

54 Epistolae Kiška, Szeptyckyj, Hrebnyckyj. – P. 64–66 (док. № 47–48).
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інформував, що отримав цілий стос документації від генерального прокура-
тора у Римі, київського митрополита і василіянського протоархімандрита, 
і в переддень Замойського собору ці матеріали активно вивчалися й обгово-
рювалися в римських декастеріях55.

– Довідки (“памʼятки”) про канонічний статус Бучацького монастиря 
і Мінської архімандрії та інформація про уряд протоархімандрита. Питан-
ня про статус Бучацького монастиря зʼявилося в “Щоденнику” з огляду на 
складний процес входження цієї новозаснованої в 1717 р. василіянської 
обителі до складу Литовської (Святотроїцької) провінції Чину. Це було пре-
цедентом для тогочасної Київської митрополії, адже вперше в історії Львів-
ської єпархії розташована на її території обитель переходила під юрисдикцію 
не місцевого унійного владики, а василіянського протоархімандрита. Іншою 
проблемою були складнощі з легітимізацією фундаційного акту і грошової 
легації белзького воєводи Стефана Потоцького (1652–1726/1727), чому опи-
ралися обидва католицькі архієреї Львова – унійний і латинський (покли-
каючись на правила Тридентського собору). Тому для полагодження цього 
казусу Антоній (Завадський) 28 серпня зустрічався з графом Потоцьким у 
Замості, заздалегідь уклавши в своєму “Щоденнику” інформаційну довідку 
про Бучацьку фундацію.

Натомість поява в “Щоденнику” Завадського “памʼятки” про Мінську 
Вознесенську архімандрію віддзеркалює складні внутрішні процеси у Васи-
ліянському чині, повʼязані із завершальним етапом назагал успішної боротьби 
його проводу з інститутом архімандрій у структурі Чину. Після заснування у 
1617 р. Віленської Святотроїцької провінції василіяни успадкували традицію 
обрання архімандритів настоятелями впливових і багатих монастирів. Вони 
мали дуже широкі повноваження, фактично не підпорядковувалися протоар-
хімандритам, і їхня номінація, згідно з тогочасною практикою “права патро-
нату”, здійснювалася особисто монархами Речі Посполитої, зазвичай без 
погодження з головним настоятелем. Починаючи з Жировицьких капітул 1675 
і 1679 рр., Василіянський чин наполегливо домагався ліквідації інституту 
архімандрій і на початок XVIII ст. мав у цьому певні успіхи (зокрема, позбав-
лено цього статусу Віленський монастир)56. Водночас у такому розвитку подій 
не була зацікавлена ані королівська влада, котра втрачала свій вплив на при-
значення василіянських достойників (Варшавський генеральний сейм неодно-
разово ухвалював конституції про відновлення в Унійній церкві архімандрій), 
ані численні кандидати на архімандритство з числа католицької шляхти ла-
тинського і східного обрядів, яких вабили престижна духовна карʼєра і бага-
ті бенефіції. Саме до цього грона осіб належав о. Авґустин (Лебецький), ві-
тебський ігумен і претендент на уряд мінського архімандрита.

Всупереч рішенню Новгородоцької василіянської капітули 1719 р., що 
поновила четверту василіянську обітницю не домагатися жодних церковних 
урядів57, о. Авґустин, застосовуючи симонійні практики, з власної ініціативи 

55 Litterae SCPF. – Vol. 3. – P. 154, 156, 167 (док. № 1226, 1230, 1241).
56 На перехресті культур... – С. 131–132; Kultūrų kryžkelė… – P. 110–111.
57 Підручний П. В. Історичний нарис законодавства... – С. 187–189; Wojnar M. M. De 

capitulis basilianorum. – P. 22.
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“організував” відновлення статуту архімандрії Мінського Вознесенського 
монастиря, без погодження з унійною ієрархією отримав королівський при-
вілей на Пінську єпископію та домовився з колятором Вітебської обителі про 
своє довічне ігуменство в цій чернечій спільноті. Користаючи з прихильнос-
ті митрополита Лева (Кишки), який увів о. Августина в коло своїх найближ-
чих помічників, номінувавши мінським офіціалом (генеральним намісником), 
та, всупереч волі протоархімандрита Завадського, він домігся під час Замой-
ського собору (16 вересня) від Кишки письмового дозволу на свою хіротонію 
мінським архімандритом. Не погодившись із цим рішенням, Завадський ви-
кликав Любенецького на суд та ще в часі собору особисто склав у канцелярії 
Апостольської нунціатури протестацію супроти самовільних дій о. Люби-
нецького58, заздалегідь підготувавши у своєму “Щоденнику” відповідну до-
відку про канонічний статус Мінського Вознесенського монастиря.

Іншу протестацію супроти Любинецького в середині грудня 1720 р. до 
Віленської латинської консисторії від імені секретаря Василіянського чину 
о. Антонія (Томиловича) подав о. Іраклій (Лемешевський), прокуратор Свя-
тотроїцького монастиря у Вільні59. 1 липня 1722 р. Завадський разом з інши-
ми провідниками Василіянського чину знову подали скаргу на Августина 
(Любенецького) про відсторонення його від уряду вітебського ігумена та 
мінського митрополичого офіціала60. У наступні роки цю справу розглядали 
Конгрегація поширення віри, Апостольська нунціатура у Варшаві61 та Би-
тенська василіянська капітула 1726 р., яка затвердила його на посаді архі-
мандрита (очолював Мінську обитель аж до 1750 р.), зобовʼязавши натомість 
сплачувати більші внески на потреби головної управи Чину. Однак ще довго 
ця справа залишалася неврегульованою, й провід Василіянського чину не 
полишав спроб позбавити Любенецького всіх церковних урядів62.

Соборові діяння в інтерпретації протоархімандрита
Підготовка до собору

Як засвідчує наратив 5-го тому “Щоденника” о. Антонія (Завадського), 
василіянський протоархімандрит ретельно готувався до участі в Замойсько-
му провінційному соборі. Ще 6 cерпня 1720 р., виїжджаючи з Жировичів, 
він узяв із собою з бібліотеки місцевого монастиря 13 книг догматичного, 
еклезіологічного, канонічного і полемічного змісту, що мали стати для нього 

58 Litterae basilianorum... – Vol. 1. – P. 265–266 (док. № 163).
59 Ibidem. – P. 267–269 (док. № 164).
60 РГИА СПб. – Ф. 823. – Оп. 3. – Д. 1211. – Л. 1–9.
61 Litterae SCPF. – Vol. 3. – P. 209, 211, 215, 224–227 (док. № 1300, 1303, 1311, 1324, 

1327).
62 Архив СПбИИ. – Кол. 52. – Оп. 2. – Картон 15. – № 4/30. – Л. 1–3; Archivio Stori-

co “De Propaganda Fide” – Congregzione per Evangelizzazione dei Popoli (Vaticano) (далі – 
Archivio Storico SCPF). – Scritture, riferite nei Congregazioni Generali. – Vol. 637. – Fol. 506–
506 v.; Acta SCPF. – Vol. 3. – P. 200–201, 205–207, 209–210 (док. № 1017, 1022, 1026); 
Epistolae Kiška, Szeptyckyj, Hrebnyckyj. – P. 16–17, 76–77 (док. № 5, 57); Litterae basilia-
norum… – Vol. 1. – P. 256–269 (док. № 161–164); Supplicationes Ecclesiae... – Vol. 2. – 
P. 176–179, 189–191 (док. № 653, 656, 669–671); Нарис історії Василіянського чину 
Святого Йосафата. – Рим, 1992. – C. 168.
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підручною довідковою лектурою під час обговорення й ухвалення важливих 
для Чину св. Василія Великого рішень у Замості. Прикметно, що з-поміж 
кільканадцяти фоліантів з Жировицької книгозбірні лише дві книги полеміч-
ного характеру – “Perspectiwa” конвертита Касіяна (Саковича) 1642 р. та 
“Zwiercadło, albo Zasłona” пінського унійного владики Пахомія (Оранського) 
1645 р., були написані авторами-русинами з Київської митрополії. Натомість 
решта 11 кодексів належали до латинської інтелектуальної традиції та репре-
зентували посттридентське богословʼя і канонічне право Римо-Католицької 
церкви63. Хоча деякі з них, як-от наукове видання грецького “Євхологіону” 
домініканця Жана (Якова) Ґоара (мабуть, паризьке видання 1647 р.) чи три 
трактати про Східну церкву грецького богослова-католика, випускника 
Папської колегії Св. Атанасія у Римі Лева Алація (Leonis Allacii, 1586–1669)64, 
і були кращими тогочасними взірцями літератури про візантійське хрис-
тиянство. Для порівняння, інший учасник Замойського собору, о. Партеній 
(Ломиковський, 1654–1729), архідиякон Львівської Святоюрської катедри 
та ігумен Підгорецького й Золочівського монастирів, з-поміж літургійних 
книг взяв із собою до Замостя віленське видання унійного “Служебника” 

1617 р.65.
Виїхавши 6 серпня з Жировицького монастиря, Завадський по дорозі до 

Замостя відвідав декілька василіянських обителей. 17 серпня він ночував під 
Яблечною, через два дні вже був у Холмі, а 20 числа подався до Володимира 

63 Латинськими кодексами, що їх взяв до Замостя о. Антоній (Завадський), були: два 
томи трактату італійського абата Асканіо Тамбуріні, опубліковані в Кельні (Tamburini 
Ascanio. De jure Abbatum et alliorum praelatorum tan regularium quam secularium. – Colo-
niae Agrippinae, 1691. – Vol. 1–2); ймовірно паризьке видання коментарів Йоана Зонара 
(† після 1159) до канонів Східної церкви (Joannis Zonarae Commentarii), тогочасний ко--
декс канонів Римо-Католицької церкви (Corpus Iuris Canonici), збірник соборових декре--
тів доктора богословʼя з Падуї Людовічі Баїла (Ludovici Bail. Summa conciliorum omnium 
ordinata, aucta, illustrata ex Merlini, Joverii, Baronii, Binii, Coriandoli, Sirmundi, aliorumque 
collectionibus, ac manuscriptis aliquot, cum annotationibus, et controversiis partim dogmaticis, 
partim historicis, ac verborum indice locupletissimo.. – Patavii, 1701. – Vol. 1); літургійний 
трактат латинського єпископа Ґульєйма Дуранді, опублікований у французькому м. Ліон 
(Durandi Gulielmi. Rationale divinorum officiorum, Nunc recens utilissimis Adnotationibus 
illustratum. Adjectum fuit praeterea aliud Diuinorum Officiorum Rationale ab Ioanne Beletho 
Theologo Parisiensi, abhinc ferè quadringentis annis conscriptum, ac nunc demùm in lucem 
editum. Cum duplici, uno prioris, altero posterioris Rationalis Indice locupletissimo. – Lug--
duni, 1672), та богословську працю апостольського протонотарія, консультора однієї з 
папських Конгрегацій Авґустина Барбози (Barbosae Lusitani Augustini. Summa apostoli--
carum decisionum, extra ius commune vagantium. – Genevae, 1650) (Архив СПбИИ. – 
Кол. 52. – Оп. 1. – Ед. хр. 350. – Л. 2).

64 Це такі трактати: De aetate, et interstitiis in collatione ordinum etiam apud Graecos 
seruandis ad eminentissimum Principem Franciscus Mariam Brancatium. – Romae, 1638; De 
ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua consensione libri tres... – Coloniae Agrippinae, 
1648; De Octava Synodo Photiana. – Romae, 1662 (інше видання: 1666).

65 “Słuzebników znowu dwa druku Wileńskie[go] in folio, z tych jeden w J[ego] M[ości] 
o[jca] archidyakona, co wzioł do Zamoscia na synod, y do tych czas nie oddał” (Regestr ozdo-
by Cerkwi Kathedralney spisany w tejże kathedrze Ś[więteg]o Jerzego Lwowskiej spisany w 
roku 1719 (Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. – 
Ф. 3. – Од. зб. 129. – Арк. 42). Висловлюю щиру вдячність д-ру Іванові Альмесу з 
Українського католицького університету, що вказав мені на цей запис.
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на Волині на зустріч з митрополитом Левом (Кишкою). У Володимирі про-
тоархімандрита поінформували про зміст отриманого з Риму проєкту по-
станов майбутнього провінційного собору (“circa informationes actus synoda--
lis”). Тоді ж, мабуть, відбулося і неформальне обговорення цих римських 
пропозицій за участі глави Унійної церкви і його оточення та василіянських 
достойників. Під час перебування у Володимирі о. Завадський спільно з 
митрополитом, як випливає зі “Щоденника”, займалися пошуком коштів для 
відправлення молодих кліриків з Чину на богословські студії в папських 
колегіях. 23 серпня о. Антоній разом з Левом (Кишкою) подався на собор, 
по дорозі відвідавши Грубешів (наступного дня до їхнього почту доєдналися 
полоцький архієпископ, холмський владика і черейський архімандрит). До 
Замостя Завадський прибув 25 серпня у супроводі милецького настоятеля 
Інокентія (Пиговича)66.

Упродовж 26 серпня – 17 вересня василіянський протоархімандрит що-
денно описував діяння Замойського собору, хоча ці записи наративного ха-
рактеру займають лише чверть від усього тексту “Діарія” – близько пʼяти 
сторінок. Попри невеликий обсяг, соборові нотатки є надзвичайно важливи-
ми, адже вони містять унікальну, в жодному іншому джерелі не повторюва-
ну (в т. ч. в офіційному виданні актів собору, здійснених римською курією в 
1724 р.) інформацію про перебіг Замойського зібрання. Загалом наведені 
о. Завадським дані охоплюють:

– урочисті соборові сесії (26–28 серпня, 1–2 і 17 вересня);
– закриті (приватні, внутрішні) соборові сесії;
– публічні понтифікальні й інші еклезіальні чинності (урочистий вʼїзд 

нунція і митрополита до Замостя67, архієрейські Літургії, хіротонія пінського 
владики Теофіла (Ґодебського), номінація о. Авґустина (Любенецького) на 
архімандрита мінського);

– робочі наради й дискусії між соборовими отцями.

Урочисті соборові сесії
Аналіз “Діарія” засвідчує, що із 23-х соборових днів засідання (сесії) не 

відбувалися майже в половині з них – 29–30 серпня та 4, 7, 9 і 12–16 вересня. 
Одними з причин такої фрагментарності в динаміці собору була загроза по-
ширення чуми в Замості та стан здоровʼя київського митрополита і василіян-
ського протоархімандрита, які часто хворіли, через що соборові сесії 
відміняли або пересували в часі68. Натомість три урочисті сесії, про які відо-
мо з римського видання Synodus provincialis Ruthenorum, що вони відбулися 
26 серпня, 1 вересня і 17 вересня 1720 р.69, Завадський описує по-різному, 
залежно від свого зацікавлення їхньою програмою та особистої участі в них. 
З іншого наративного джерела, укладеного протоархімандритом, відомо, що 
через недугу він не мав змоги взяти участь в останній урочистій серії собору 

66 Архив СПбИИ. – Кол. 52. – Оп. 1. – Ед. хр. 350. – Л. 2–6 об.
67 Там само. – Л. 6.
68 Там само. – Л. 6 зв.
69 Про ці три урочисті сесії інформує римське видання актів Замойського собору: 

Synodus provincialis Ruthenorum… – P. 41–52 (перша сесія), 52–54 (друга сесія), 54–55 
(третя сесія).



359

Невідомий опис діянь Замойського собору Унійної Церкви 1720 року...

та вплинути на зміст ухвалених там постанов: “І я, і мій секретар, разом важ-
ко захворівши, не могли бувати більше на сесіях, ані на останній, коли чита-
лися акти собору і підводилися підсумки (тому я не знав про жодні декрети 
собору, аж з канцелярії нунція автентичні копії цілого собору отримав)”70.

Перша урочиста сесія, як повідомляє о. Антоній, тривала не один день, 
а три дні поспіль – з 26 по 28 серпня, причому в різних місцях – у пара-
фіяльному храмі, в домі митрополита та в резиденції папського нунція. На 
жаль, ця сесія представлена в “Діарії” дуже стислими хронікальними за-
писами, з яких усе ж довідуємося, що вона була припинена через загрозу 
епідемії чуми в місті, хворобу Лева (Кишки) та “пошту”, котра в ті дні на-
дійшла учасникам собору (згідно з тогочасною комунікативною практикою, 
отримувачі листів відразу ж відписували їх авторам, аби встигнути відпра-
вити кореспонденцію тим самим поштовим “поїздом” (каретою або ж дилі-
жансом)).

Друга урочиста сесія, що початково планувалася на суботу 31 серпня, 
знову ж таки через занедужання глави Унійної церкви була перенесена на 
неділю 1 вересня. Як випливає з “Діарія”, вона тривала два дні – з 1 по 
2 вересня, у резиденції апостольського нунція Ґрімальді. Василіянський 
архімандрит докладно описує одне із засідань цієї сесії, що відбулося 2 ве-
ресня в унійному Миколаївсько-Покровському храмі Замостя під голову-
ванням папського нунція. Сесія розпочалася читаною Службою Божою; її 
відправив київський митрополит. Під час служби з проповіддю до соборо-
вих отців на тему християнського милосердя до ближнього і зцілюючого 
прощення (Мт. 18, 34) звернувся молодий вихованець Папської грецької 
колегії Св. Атанасія о. Спиридон (Яхимович), василіянин, який тільки-но 
повернувся з навчання у Римі. Після Літургії розпочалася власне соборова 
сесія. “Діарій” подає унікальні дані про особливості проведення засідання, 
адже спеціального чину соборування для провінційного собору в Унійній 
церкви розроблено не було.

Як інформує Завадський, для нунція як протоса (голови) собору було 
приготовано трон, навколо якого возсідали “митрополит та архієпископи у 
своїх мантіях і митрах”, а обабіч них, у просторі нави храму, стояли владики 
та інші представники вищого духовенства, інші ж “пристоячі розмістилися 
на хорах”. Обговоренню порядку денного другої урочистої сесії собору пе-
редували піснеспіви з “Архієретикону” “за рубриками” (їх виконали клірики 
нунція), а також читання дияконом уступу з Євангелія “Оце я посилаю вас” 
(Мт. 10, 16). Після цього один з василіянських архімандритів з Волині за-
читав присутнім три документи – папські булли “На вечері Господній” (“In 
Coena Domini”) і “Єдинородний Син Божий” (“Unigenitus”) та конституцію 
папи Григорія XIV (1590–1591) “Про церковний імунітет” (“De immunitate 
Ecclesiatica”) від 28 травня 1591 р.71. Після виголошення цих конфесійно 

70 Архив СПбИИ. – Кол. 52. – Оп. 1. – Ед. хр. 324. – Л. 68.
71 Діяльність цього папи добре вивчена; див., зокрема: Castano L. Gregorio XIV, Nic-

colo Sfondrati 1535–1591. – Torino, 1957; Facini M. Il pontificato di Gregorio XIV su docu--
menti inedita. – Roma, 1911; Pastor L., von. Storia dei papi dalla fine del Medio Evo. – Roma, 
1955. – Vol. 10. – P. 535–575.
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важливих для Римської курії документів окремі, не названі по імені учасни-
ки собору публічно склали католицьке Ісповідання віри (очевидно, йдеться 
про новоприбулих на собор учасників та тих соборових отців, які з різних 
причин не зробили цього раніше). Завершилася 2-га урочиста соборова сесія 
спільною трапезою, організованою митрополитом Кишкою.

Наступна, Третя урочиста сесія була проголошена на суботу 7 вересня, 
однак вона не відбулася (о. Завадський не пояснює, чому), і прикро вражені 
цією новиною окремі ченці Василіянського чину залишили Замоcтя, не по-
прощавшись навіть зі своїм протоархімандритом. Соборовим отцям довелося 
чекати аж десять днів на відкриття останньої урочистої сесії собору, про яку 
“Діарій” подає дуже скупі відомості: що це засідання відбулося в місцевій 
унійній церкві; що на ньому були підписані акти провінційного зібрання 
нунцієм, руськими владиками та архімандритами; що того ж дня київський 
митрополит, перемишльський і холмський єпископи “і майже всі архіман-
дрити” залишили Замостя.

Наявні непорозуміння щодо першості між генеральним настоятелем і 
багатьма архімандритами унеможливили апробацію постанов собору бага-
тьом прелатам Василіянського чину, і лише наступного дня, 18 вересня (за 
посередництвом Джіроламо Ґрімальді), майже всі вони поставили свої авто-
графи під замойськими постановами. Відмовився від письмового засвідчен-
ня актів собору лише о. Йосафат (Яхимович), архімандрит толочинський, – 
очевидно, не з догматичних чи еклезіальних рацій, а з огляду на конфлікт 
щодо ієрархічної першості з протоархімандритом Завадським, який уже під-
писав усі необхідні документи.

Закриті (внутрішні) соборові сесії
Окрім додаткових відомостей про урочисті сесії, іншою важливою ін-

формацією “Діарія” є повідомлення василіянського протоархімандрита про 
закриті внутрішні (“приватні”) сесії. Вони мали робочий напівформальний 
характер, і тут обговорювалися проєкти постанов собору та вирішувалися 
адміністративні питання. Завадський докладно описує чотири таких “при-
ватних” сесії, що відбулися 5, 6, 10 і 11 вересня. Очевидно, сесії скликалися 
і в інші дні; нотуючи ті чи інші соборові засідання чи наради, протоархіман-
дрит не завжди вказував їхній офіційний статус. Тільки щодо 9, 14, 15 і 
16 вересня він виразно зазначив, що в ці дні “соборові сесії припинено, [і] я 
хворію”72.

На першій з відомих закритих сесій 5 вересня розглядали розділи про 
ієромонахів і ченців, про парохів та про семінарію, а також заторкували 
дражливу справу першості між протоархімандритом й архімандритами Ва-
силіянського чину, що виринула у звʼязку з необхідністю всім учасникам 
собору підписати Ісповідання віри. Натомість “приватну” сесію 6 вересня 
присвятили проблемі канонічного статусу сестер монахинь з волинських 
єпархій та присутності в літургійному календарі свята Співстраждання Бого-
родиці і пошанування блаженного Йосафата (Кунцевича)73. На тій самій 

72 Архив СПбИИ. – Кол. 52. – Оп. 1. – Ед. хр. 350. – Л. 13 об.
73 Там само. – Л. 10.
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сесії кілька ігуменів (зокрема почаївський, який не згадується в офіційних 
актах собору) і два представники Львівського ставропігійного братства скла-
ли католицьке Ісповідання віри.

10 вересня відбулася чергова закрита соборова сесія, на якій ішлося про 
грошовий внесок єпархій і монастирів на семінарію для світського кліру, і 
від “Високопреподобного протоархімандрита” вимагалося підтримати цю 
ініціативу ієрархії. Іншою дискусійною справою було обговорення “карʼє-
ризму” о. Любенецького, який одночасно претендував на Пінську катедру і 
Мінську архімандрію. Надзвичайно інтригуюча інформація походить із со-
борової сесії 11 вересня, що була спеціально присвячена розглядові лише 
одного питання – потребі “зупинити поширення книжки Касіяна Саковича 
проти обрядів греків і русинів”74. Жодне інше джерело не згадує обговорен-
ня Замойським собором полемічного трактату “Перспектива”, поява якого 
в 1642 р. мала далекосяжні наслідки для етосу київського християнства. Пре-
текстом до обговорення соборовими отцями цієї книги могла бути ініціатива 
Кам’янецької римо-католицької капітули “передрукувати цю глузливу книж-
ку”, про що з обуренням писав у “Діарії” Антоній (Завадський). Іншими 
темами соборового обговорення в цей день були “пости в грецькому обряді”, 
утиски русинів від латинського кліру та утримання єпархіальних семінарис-
тів коштом Василіянського чину, на що протоархімандрит не погодився.

Однією з важливих тем порядку денного Замойського собору, яка роз-
глядалася на різних його сесіях і спричиняла жваві дискусії, була справа 
утримання спільної семінарії для навчання майбутніх священників. Попе-
редник Лева (Кишки) на митрополичому престолі, Юрій (Винницький, 
1700–1713), намагався заснувати окремий духовний навчальний заклад. Він 
навіть виділив для кліриків дім при катедрі в Перемишлі та записав у 1712 р. 
майбутній семінарії 40 000 польських золотих. Проєкт передбачав, що 
духовну опіку над семінаристами та викладання забезпечать вишколені в 
папських колегіях отці василіяни75. Однак Перемишльську фундацію не під-
тримувала Римська курія та апостольський нунцій у Варшаві, які запропо-
нували альтернативний проєкт, що у кінцевому підсумку і був затверджений 
Замойським собором. Кошти, виділені Юрієм (Винницьким) на семінарію, 
собор постановив передати Папській театинській колегії у Львові, шо пере-
творилася на русько-вірменську семінарію для вишколу майбутніх священ-
ників з Вірменської Унійної церкви та новонавернених Луцької, Львівської 
та Перемишльської єпархій Київської митрополії76.

Публічні понтифікальні чинності та робочі наради й зустрічі
У “Діарії” Завадського також зафіксовані публічні акти сакараменталь-

ного характеру, що відбувалися в часі зібрань у Замості та які належать до 
соборових діянь. Зокрема, 8 вересня відбулася хіротонія Теофіла (Ґодебського) 

74 Там само.
75 Bieńkowski L. Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce // Kościół w Polsce. Studia 

nad historią Kościoła katolickiego w Polsce / Pod red. J. Kłoczowskiego. – Kraków, 1969. – 
T. 2. – S. 974.

76 Ibidem. – S. 974–975.
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на єпископа пінського і турівського; його святителем виступив митрополит 
Кишка у співслужінні з папським нунцієм, львівським і полоцьким владиками 
і протоархімандритом, а також вісьмома василіянськими ієромонахами. Під 
час архієрейських свячень не названий на імʼя канонік Замойської латинської 
колеґіати виголосив проповідь, зміст якої протоархімандрит не наводить. Так 
само відбулася номінація вітебського ігумена Авґустина (Любенецького) на 
архімандрита мінського. До понтифікальних чинностей також належить опис 
о. Завадським архієрейських Літургій, що їх почергово відправляли апостоль-
ський нунцій Джіроламо (Ґрімальді) та київський митрополит Лев (Кишка).

Іншою формою соборування в Замості були наради, що їх скликали 
нунцій, митрополит і протоархімандрит. Першу таку зустріч з отцями “з 
провінції згромадження Пресвятої Трійці” Завадський організував ще 
25 серпня, а через два дні відбулися “збори владик та інших у вітальні дому 
митрополита”77. Ще інша нарада відбулася 6 вересня у гостьовому домі гла-
ви Унійної церкви78 для обговорення справи обʼєднання монахів новонавер-
нених наприкінці XVII – на початку XVIII ст. єпархій в одне василіянське 
згромадження. На нараді 9 вересня, також скликаній митрополитом, темою 
обговорення став “гонорар Високопреосвященному владиці нунцієві та його 
прислужникам, аудиторові й іншим” 79. На цьому ж зібранні о. Завадський 
представив скаргу Чину на архімандритів овруцького і толочинського, які 
самочинно посіли свої церковні уряди. Натомість у відповідь Лев (Кишка) 
просив протоархімандрита погодитися на архімандричі свячення Авґустина 
(Любенецького), якого підтримували світські магнати (зокрема князь Міхал-
Серватій Вишневецький, великий канцлер литовський, без відома Чину надав 
йому презенту)80.

Зміст соборових дискусій
Тематично “Діарій Замойського собору” звертає увагу передовсім на 

події, свідком яких був Антоній (Завадський), та на питання, котрі обгово-
рювалися за його безпосередньої участі чи з його ініціативи:

– декларація догматичної відданості учасників собору Римському Апос-
тольському престолові (складання католицького Ісповідання віри81 й урочис-
те проголошення папських булл, конституцій і декретів, зокрема “Єдинород-
ний Син Божий” (“Unigenitus”), “На вечері Господній” (“In Coena Domini”) 
та “Про церковний імунітет” (“De immunitate Ecclesiatica”);

– проєкти розділів “Про Святі Тайни та їхнє уділення”, “Про парохів та 
парафії”; “Про монастирі та монаший стан”; “Про монахинь”; “Про віднов-
лення студій та семінарії”, “Про пости та празники”, “Про мощі, чудеса та 
шанування святих”.

– проєкт обʼєднання монастирів “нової унії” в одне згромадження та 
статус давніх василіянських обителей Волині й Холмщини;

77 Архив СПбИИ. – Кол. 52. – Оп. 1. – Ед. хр. 350. – Л. 6–6 об.
78 Там само. – Л. 10 об.
79 Там само. – Л. 11 об.
80 Там само. – Л. 7.
81 Там само. – Л. 7 об.
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– дискусія з апостольським нунцієм і київським митрополитом щодо 
юрисдикції протоархімандрита Василіянського чину над архімандритами;

– справа загальноєпархіальної семінарії та коштів на її утримання (ле-
гація митрополита Юрія (Винницького) на 40 000 польських золотих, забез-
печена на маєтку Чаплі)82.

“Діарій Замойського собору” засвідчує надзвичайну інтенсивність і ди-
наміку соборових дискусій на практично всі теми порядку денного, що потім 
лягли в основу ухвал собору. Таким чином, щоденникові записи Завадського 
спростовують поширену в історіографії83 тезу про те, що проєкт рішень про-
вінційного зібрання в Замості був підготовлений заздалегідь у Римській 
курії та що соборові отці не мали впливу на остаточний варіант цих актів і 
формально підписали їх. Насправді ж до обговорення Замойської реформи 
анґажувалося широке коло учасників собору, що виразно підтверджує і на-
ратив “Діарія”. Зокрема, в рамках Першої урочистої сесії 26–28 серпня та на 
закритих засіданнях предметом жвавої дискусії були пропозиції до розділів 
“про віру та Ісповідання віри”, про всі сім Святих Тайн і зокрема Євхаристію 
та Літургійну жертву. Обговорювалися й чутливі для Руської церкви питан-
ня симонії в середовищі кліру, доцільності прийняття нового григоріансько-
го календаря, а також справа переносних вівтарів84.

Офіційні розпорядження
та комунікативні практики протоархімандрита

Беручи участь у Замойському соборі, о. Антоній (Завадський) продовжу-
вав виконувати обовʼязки протоархімандрита Василіянського чину, приді-
ляючи цьому левову частку свого часу, що відображають і відповідні записи 
в “Діарії”. Переважно це адміністративні, господарські, душпастирські й 
фінансові справи – накази про будівництво, розслідування діяльності окремих 
василіян, переведення ченців в інші монастирі, призначення вікаріїв та ігу-
менів обителей, переказ і розподіл коштів тощо. Окрім офіційних розпоря-
джень, Завадський займався й іншими поточними справами Чину, що потре-
бували невідкладного вирішення. Зокрема, 9–10 вересня він викликав на суд 
о. Авґустина (Любенецького) за самовільне прагнення “хлібів духовних”, а 
12 вересня взяв участь у висуненні кандидатів на вакантну посаду архіман-
дрита Гродненського монастиря Свв. Бориса і Гліба.

Антоній (Завадський) так само практично щоденно організовував зустрі-
чі з різними учасниками собору (переважно василіянами) або ж сам брав 
участь в інших зустрічах, на яких обговорювалися справи Чину. Так, уже 
після собору, 18 вересня, протоархімандрит мав аудієнцію в папського нунція 
Ґрімальді, під час якої виклав йому свої застереження щодо окремих поста-
нов собору, котрі стосувалися Василіянського чину. Окрім рішення надати 
Пустинську архімандрію в адміністрування смоленському архієпископові, 
Завадського більше бентежила значно важливіша справа – обʼєднання в одну 

82 Там само. – Л. 7, 9.
83 Див., наприклад, міркування: Федорів Ю., о. Замойський синод 1720 року. – 

С. 26–27.
84 Архив СПбИИ. – Кол. 52. – Оп. 1. – Ед. хр. 350. – Л. 6 об. – 7.
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провінцію всіх монастирів єпархій “нової унії”. Місцеві владики вважали, 
що до складу нового згромадження мали увійти й ті обителі, котрі вже від-
давна належали до Святотроїцької провінції та яких Василіянський чин не 
хотів позбуватися. Під час цієї аудієнції нунцій запропонував аргументи 
о. Антонія долучити до побажань (дезидерій) Унійної церкви на адресу Кон-
грегації поширення віри. І справді, через декілька років такі “дезидерії” були 
надіслані оо. василіянами до Риму85.

Конфлікт між митрополитом і протоархімандритом
Записи о. Антонія (Завадського) про соборові сесії, численні наради й 

зустрічі засвідчують його складні і навіть в окремих аспектах конфліктні 
взаємини з тогочасним предстоятелем Унійної церкви. У цих нотатках ви-
разно субʼєктивного характеру простежується певна опозиційність до Лева 
(Кишки), який під час Замойського собору офіційно й приватно змушував 
протоархімандрита до болючих для нього і Чину компромісів та поступок. 
Принциповим питанням, до вирішення якого ієрархія (на чолі з митрополи-
том) і василіяни мали різний підхід, було обʼєднання ченців новонавернених 
владицтв в окреме згромадження та його інституційний стосунок до Литов-
ської (Святотроїцької) провінції. За посередництвом милецького архімандри-
та Пиговича митрополит разом з єпископами безуспішно намагалися схилити 
протоархімандрита до ідеї підпорядкування ченців з цих теренів главі Унійної 
церкви та приєднання до них “старих” монастирів, котрі ще з часів Берестей-
ської унії належали до Святотроїцької провінції з центром у Вільні86.

Йшлося також про використання василіянських кадрів (звичну практику 
з часів Рутського) для адміністративних і пастирських потреб окремих єпар-
хій і митрополії загалом, а також налагодження клієнтельних звʼязків з 
впливовою магнатерією і Віленсько-Варшавським монаршим двором за по-
середництвом номінації на духовні уряди представників Василіянського 
чину; завдяки прямій дії “права патронату” це обмежувало, а в окремих ви-
падках і дискредитувало місію й етос оо. василіян. Каменем спотикання у 
стосунках між Завадським і Кишкою стала номінація о. Авґустина (Любе-
нецького) мінським архімандритом і передача Пустинського монастиря біля 
Мстиславля смоленському архієпископові (проти чого рішуче протестував 
о. Антоній), а також принизливе для протоархімандрита трактування самим 
митрополитом і його оточенням уряду головного настоятеля Василіянського 
як нижчого за звичайного архімандрита. Оцінюючи постать Лева (Кишки) в 
його житії, Антоній (Завадський) з гіркотою писав, що “на Замойському со-
борі [митрополит] неодмінно хотів протоархімандрита нижче архімандритів 
місцем розмістити” та що “в соборових актах біле духовенство отримало 
першість над чорним духовенством, а архімандрити над протоархіман-
дритом”87.

Певне напруження на соборі також створювала вимога Кишки (за під-
тримки нунція Ґрімальді) до Завадського погодитися на субсидування Чином 

85 Там само. – Ед. хр. 324. – Л. 68 об.
86 Там само. – Л. 68.
87 Там само. – Л. 67 об.
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діяльності папської театинської семінарії у Львові, де мали навчатися клірики 
з новонавернених єпархій. Отець Антоній писав пізніше, що “впродовж 
трьох днів мені, протоархімандриту, нунцій на сесіях докучав, [вимагаючи] 
заяви про величину [суми], а я викручувався, що не можу це заявити”88. Не-
порозуміння спричинив і намір київського митрополита від імені учасників 
собору скласти “гонорар” апостольському нунцієві за організацію й прова-
дження цього важливого для Унійної церкви зібрання. З цього приводу За-
вадський записав у “Житії Кишки”, що “[митрополит] знайшов шнурок на 
протоархімандритський мішок, щоби [я] зібрав і передав [кошти] на вина-
городу Й[ого] [Милості] о[тцеві] нунцію, на що в той час [я] цілком не був 
спроможний”89. Підсумовуючи свої стосунки з Левом (Кишкою) під час 
спільного перебування у Замості, о. Завадський розпачливо пише: “І так раз 
за разом, вже де тільки могла бути нагода, і на сесіях, і приватно чинив [він] 
клопоти протоархімандриту і Чину, так у справі старшинства, як і інших 
[справах]”90.

Попри опозиційний до глави Унійної церкви дискурс, сконструйований 
Антонієм (Завадським) у “Діарії Замойського собору”, не варто впадати в 
наративну пастку цього джерела. Поза рамками субʼєктивних щоденникових 
записів протоархімандрита залишився ширший контекст соборових діянь – 
співпраця білого (світського) і чорного духовенства, вміння знаходити по-
розуміння і консенсус у ключових питаннях реформи “руської віри”. Про цей 
дух солідарності неодноразово згадує і сам Завадський, коли за тиждень до 
провінційного зібрання обговорює й погоджує у Володимирі на Волині з 
Левом (Кишкою) реакцію Унійної церкви на отримані з Римської курії про-
позиції щодо соборових рішень91 або ж погоджується на номінацію о. Авґус-
тина (Любенецького) і створення нової василіянської провінції чи підписує 
ухвали собору, хоч і має до них свої зауваги.

* * *
Загалом “Діарій” Завадського представляє “василіянську легенду” За-

мойського собору, що є інтригуючою і водночас захоплюючою розповіддю 
про самовіддане служіння своєму Чинові та рішучий захист його прав і пре-
рогатив перед унійною ієрархією та Варшавською нунціатурою. Не випад-
ково з-поміж 19-ти тематичних розділів постанов, що обговорювалися або 
були ухвалені собором у 1720 р., о. Антоній коментує передовсім ті з них, 
які заторкували статус Василіянського чину в Руській церкві, його структур-
ну реорганізацію та духовну й інтелектуальну формацію монахів. Водночас 
Завадський виявляв зацікавлення і до літургійних, еклезіологічних і догма-
тичних проєктів. Відповідно до принципу argumentum ex silencio, відсутність 
негативної реакції на їхній зміст у “Діарії” вказує на одностайність протоар-
хімандрита у цих питаннях з іншими ключовими дійовими особами Замой-
ського собору.

88 Там само.
89 Там само. – Л. 68.
90 Там само.
91 Там само. – Ед. хр. 350. – Л. 5–6 об.



Ігор СКОЧИЛЯС

Разом з іншими актами Замойського собору невдовзі передбачається 
публікація цього унікального василіянського джерела. На часі опрацювання 
й інших матеріалів, котрі репрезентують, зокрема, “митрополичу” та “рим-
ську” легенди зібрання Унійної церкви 1720 р.92.

Ігор Скочиляс (Львів). Невідомий опис діянь Замойського собору Унійної 
Церкви 1720 року: “Діарій” василіянського протоархімандрита Антонія (За-
вадського)

Стаття привертає увагу до нового унікального джерела з історії Замойського 
провінційного собору – рукописного “Діарія” протоархімандрита Василіянського 
чину о. Антонія Завадського, виявленого у 9-му томі його “Щоденника” (колекція 
Павла Доброхотова в Архіві Санкт-Петербурзького інституту історії). Наративний 
документ, що належить до групи книг понтифікальних чинностей вищого духовен-
ства Унійної Церкви, містить записи про перебіг собору протягом 25 серпня – 18 ве-
ресня 1720 р. Аналізоване джерело представляє інтерпретацію подій на соборі та 
ухвалених на ньому рішень з перспективи василіянської еліти доби пізнього бароко 
XVIII ст. Це пояснює пріоритетність тем та опису подій на сторінках “Діарія” – вре-
гулювання стосунків Василіянського чину з київським митрополитом, структурна 
реорганізація чину, духовна й інтелектуальна формація монахів, участь оо. Василіян 
у діяльності богословських навчальних закладів та ін.

Ключові слова: Антоній Завадський, василіяни, Церква, джерело.

Ihor Skochylias (Lviv). An Unknown Description of the Acts of the Council of 
Zamość of the Uniate Church (1720): “Diary” of the Basilian Protoarchimandrite 
Antonii (Zavadsky)

The article directs attention to a new unique source of the provincial Council of 
Zamość, i. e., the manuscript of “Diary” written by Rev. Antonii Zavadsky, the proto-
archimandrite of the Basilian Order. The source was discovered in vol. 9 of his “Diaries” 
(collection of Pavel Dobrokhotov in the Archives of Saint Petersburg Institute of History). 
This narrative document, which belongs to a group of books of pontifical acts by the 
highest clergy of the Uniate Church, contains records of the Council dated from 25 August 
to 18 September 1720. The analyzed source presents an interpretation of the Council 
events and its resolutions from the perspective of the late baroque Basilian elite of the 
eighteenth century. It explains the priority of topics and events described on the pages of 
“Diary”: relations of the Basilian Order with the Kyivan metropolitan, structural reorga-
nization of the Order, spiritual and intellectual formation of monks, involvement of 
Basilian fathers in the activity of theological educational institutions etc.

Keywords: Antonii Zavadsky, Basilians, Church, source.

92 Зокрема, збереглася кореспонденція глави (протоса) собору Джіроламо Ґрімальді 
за серпень – вересень 1720 р., яка все ще залишається неопублікованою і чекає на свого 
дослідника. (Маю на увазі листи Ґрімальді від 22, 26, 27, 29 серпня та 5, 12, 19 вересня 
1720 р., надіслані ним із Замостя до римських декастерій, що виявлені нещодавно у ва-
тиканських архівах: Archivio Apostolico Vaticano. – Segretario di Stato, Polonia. – Vol. 149. – 
Fol. 330–332 v., 336–336 v., 360–360 v.; Archivio Storico SCPF. – Scritture riferite nei 
Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni. – Vol. 4. – Fol. 179–181, 183–188 v., 195–196 v.; 
Scritture riferite nei Congregazioni Particulari. – Vol. 64. – Fol. 273–274 v.).


