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ВИНЯТКОВА РОЛЬ КНЯЗЯ В.-К. ОСТРОЗЬКОГО
В ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ
(ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ, СХІДНА ЕКЛЕЗІАЛЬНА
ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА МАГНАТСЬКА ПРОТЕКЦІЯ В
УМОВАХ РІЧПОСПОЛИТСЬКОГО ПРАВА ПАТРОНАТУ)
Князь Василь-Костянтин Острозький вважається однією з найвеличніших постатей
нашої історії ранньомодерної доби. Заангажованість князя в боротьбу з унією (особливо
після Берестейських соборів 1596 р.), його участь у передунійних та соборових подіях,
які були об’єктом найбільшого зацікавлення істориків, ніби заступили все його довге
життя і створили метафізичний образ найбагатшого магната Русі, захисника і лідера
православ’я, просвітитетеля і мецената. Образ цей досить характерний, але далеко не
вичерпний, позаяк не розкриває ні всієї масштабності постаті, ні її суперечливості,
пов’язаних з духом часу.
Беззаперечно, що заслуги князя перед православною церквою є направду величезними. Берестейський православний собор у жовтні 1596 р. вистояв перед натиском
католиків саме завдяки його зусиллям. Відтак, було збережене українсько-білоруське
православ’я, яке розквітло в добу Петра Могили. Якщо ми сьогодні позиціонуємо
києво-руську християнську традицію як українську (на мою думку, саме могилянська
церква може вважатися українською), то в цьому – величезна заслуга князя В.-К. Острозького. Ще один факт: князь не поступався під натиском католиків, які після смерті
Никифора Тура хотіли посадити на Києво-Печерську архімандрію Іпатія Потія, і сприяв
затвердженню Єлисея Плетенецького. Відтак, розпочалося “київське” національнорелігійне відродження.
Діяльність князя Василя-Костянтина Острозького, яка є предметом цього дослідження, тісно пов’язана з історією церкви тієї доби. Причому, саме релігійна історія
після Люблінської унії 1596 р. стала тим подразником, який надовго, аж до початку
масових козацьких рухів XVII ст., був каталізатором історичного розвитку, а Берестейська унія 1596 р. викликала потужний інтелектуальний сплеск, який значно посилив
і поглибив відродження, розпочате в Острозі на два десятиліття раніше1.
З відомих причин сталося так, що в національній історіографії, переважно завдяки
впливові радянської доби, історію церкви дуже легко і просто відокремили від найважливіших суспільних інституцій та структур, навіть від мирянства2 . На мою думку, це
негативно відбилося і на дослідженні Острозького відродження, яке з його академією
та друкарнею висвітлювалося переважно зі світських (точніше – секулярних) позицій.
Цікаво, що, наприклад, цього не сталося з дослідженням могилянської доби (можливо
тому, що київське відродження очолювали церковні ієрархи). Зрозуміло, що знаходячись на нинішній стадії свого усвідомлення, мусимо повернутися обличчям до історії
церкви XVI – XVII ст. Зокрема, давно слід перебороти “антикатолицький” синдром
старої історіографії, а також застарілі уявлення про “вічну” кризу духовенства.
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Релігійна діяльність В.-К. Острозького активно обговорювалася в літературі ще
наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст. Львівський історик Казімєж Левіцький
написав навіть спеціальну працю, присвячену унійній політиці князя3 . Епілогом
хронології подій він уважав 1597 р., закінчуючи їх розгляд справою патріаршого
екзарха Никифора, засудженого польською владою. Трактуючи ставлення князя до
унії, автор відкинув концепцію Е. Ліковського4 про фанатизм і ображену амбіцію
князя, а також заперечив виняткове значення впливу на нього протестантів. Найбільш
дражливе і контроверсійне питання про причини спротиву князя В.-К. Острозького
унії дослідник пов’язав з тезою про те, що єпископи-уніати його просто недооцінили.
Крім того, вперше в історіографії на підставі серйозної аргументації було доведено, що
князь не інспірував Наливайківщини (принаймні, антиунійних акцій)5 . Незважаючи
на ряд цінних авторських зауваг щодо релігійності В.-К. Острозького, все ж деякі його
припущення були занадто гіпотетитчними. Так, наприклад, К. Лєвіцький вважав, що
після 1596 р. князь подався, а в зв’язку з поразками православних зазнав психічної
депресії, яку доповнювала старість6 .
Рецензенти праці К. Левіцького були не стільки критичними, скільки прагнули
подати своє бачення найбільш контроверсійних проблем, пов’язаних з релігійною
діяльністю В.-К. Острозького. Так, наприклад, В. Заїкин уважав, що головною причиною боротьби князя проти унії було прагнення зберегти величезний вплив і владу
над церквою, які він міг утратити в результаті успішної реалізації Берестейського
проекту7. На думку К. Ходиніцького, для більш об’єктивної характеристики релігійної
діяльності князя потрібно було розширити хронологічні межі дослідження, принаймні,
довести його до смерті В.-К. Острозького, тоді б не випали з поля зору події 1599 р.
(об’єднавчий з’їзд православних з протестантами), на підставі чого традиційно доводилася прихильність князя до єретиків. Назагал, участь князя в релігійних процесах
тогочасної доби характеризувалася, як доволі суперечлива8 .
У своїй монографії, яка вийшла роком пізніше9 , К. Ходиніцький доводив, що вихід
з унійної партії Михайла Копистенського та Гедеона Балабана відбувся без втручання
князя В.-К. Острозького, йшлося, отже, про їх “особисті” мотиви (сучасна історіографія
стверджує протилежне10). Виникнення “православної опозиції” на чолі з В.-К. Острозьким дослідник пояснював, значною мірою, впливом протестантів, а також наполягав
на правомірності переконання про амбітність князя. У рецензії В. Заїкина11 теза про
опозиційність князя також пов’язувалася з передбачуваним ризиком порушення унією
його становища в церкві та суспільстві. Найбільше зауважень мав до трактування
К. Ходиніцьким постаті князя В.-К. Острозького та його унійних та антиунійних дій
К. Лєвіцький12 . Він обстоював правильність своїх попередніх поглядів, аргументуючи
їх новим рукописним матеріалом, який був недоступний іншим дослідникам.
З огляду на те, що в Польщі за останні десять років вийшло дві монографії про
князя і про рід Острозьких, які належать торунському історикові Томашеві Кемпі13 ,
можна навіть говорити про те, що тема належить здебільшого польській науці. В останній монографії вичерпно аналізується політика князя В.-К. Острозького щодо
протестантів. До слова, Т. Кемпа є автором ще двох книг, в яких він торкається теми14 .
Т. Хинчевська-Геннель торкнулася проблеми формування міфу Острозького в українській літературі XVII ст.15
Історики в минулому дуже по-різному оцінювали релігійну діяльність князя. Ще
М. Грушевський критикував його за брак твердості, послідовності та енергійності
в досягненні культурних цілей, а відсутність ясності та цілеспрямованості в релігійній
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політиці пояснював особливостями вдачі діяча16 . Я. Крайцар, автор кількох ґрунтовних
досліджень з історії унії, приписував В.-К. Острозькому релігійну байдужість17, а О. Галецький вважав його однаково ревним прихильником і православ’я, і католицизму18 .
Досьогодні, існує лише одне дослідження, в якому зроблена спроба еклезіологічного
аналізу листів В.-К. Острозького19 . Продовження текстологічного аналізу писемної
спадщини князя може дати дуже плідні результати.
Сучасні історики церкви також далеко не одностайні в своїх поглядах. Так, наприклад, Б. Гудзяк стверджує, що князь не дуже розумівся в еклезіології, позаяк не
звертав уваги на єпископат. Він прагнув системних змін, однак діяв в основному поза
руською церковною системою; затрачені ним матеріальні засоби (ідеться про видання
Біблії та створення школи) не були співрозмірними досягнутим звершенням. Окремі вчинки В.-К. Острозького історик вважає наївними і поверховими (погляди на
церковне об’єднання), а нечіткість в проведенні політики пов’язує з особливостями
переходової доби європейської історії. Возвеличенням грецької традиції В.-К. Острозький так і не зміг зупинити покатоличення руських князів та магнатів. Єдине, до
чого не має претензій Б. Гудзяк, – до зусиль князя щодо пожвавлення зв’язків з Царгородом20 . Інший сучасний історик унії М. Дмитрієв висловлює припущення, яке має
попередній характер (до часу написання повноцінної наукової біографії князя): В.-К.
Острозький був людиною широких поглядів і дотримувався радше екуменічних, ніж
конфесійних принципів21.
Релігійна діяльність і релігійна політика князя В.-К. Острозького, які посідали
в його житті величезне місце, досліджувались чи не найбільше, проте, як видається,
з досить позірною долею успіху. У цій публікації, яка є лише частиною задуманої більшої
праці, автор зосередив свою увагу на кількох найважливіших, з його погляду, аспектах
релігійної діяльності князя В.-К. Острозького. Вочевидь, саме ними не вичерпується
вся багатогранність проблеми, дослідження якої належить продовжити.

1. Формування уявлень про виняткову роль
В.-К. Острозького в православній церкві
Уявлення про виняткову роль князя В.-К. Острозького в православній церкві почали формуватися ще в другій половині XVI ст. Тобто, вони набули чітко окреслених
рис ще в часі життя одного з найбільших тогочасних діячів. Н. Яковенко, яка вивчила
панегірики Острозьким, зацікавилися вживанням у них епітета “великий”. Зокрема,
у віршованій передмові до “Острозької Біблії” дослідниця помітила найранішу спробу
возвеличення роду до рівня імператора Костянтина, Володимира Святославовича
і Ярослава Мудрого, а також фіксацію уявлення про його богообраність. Щоправда,
в проведеному аналізі панегіричної літератури переважають зразки, присвячені Янушеві Острозькому. Прикметно, що образ князів Острозьких, створений панегіристами,
поєднував дві лінії – героїко-діяльну та містичну. Серед цілого “шлейфу” ірраціональних
мотивів, які були покликані до життя в панегіриках, дослідниця виокремила відверте
богоуподібнення роду Острозьких22 . При докладнішому розгляді, з’ясовується, що
згадана ірраціональність чи міфологічність в стосунку В.-К. Острозького, має стійке
коріння. Тобто, вона аж ніяк не виглядає як продукт пізнішої історіографії.
Простуючи далі, проаналізую ширший комплекс джерел, в яких у різноманітних
формах (причому, не обов’язково художніх) вивищуються релігійні заслуги князя
55

Леонід ТИМОШЕНКО

В.-К. Острозького. Почну з передмов до острозьких друків, зініційованих та здійснених самим князем. Саме в них В.-К. Острозького прирівняно до Святого Володимира
Хрестителя, причому, саме за релігійні діяння. Боронячи і поширюючи православ’я,
В.-К. Острозький нібито продовжував справу Володимира23 . Вже в тексті титульного
аркуша “Азбуки” 1578 р. восхваляється “благочестивий князь”, воєвода і маршалок,
який заснував в Острозі школу і гурток знавців Святого Письма24 . 1580 р. у передмові
і післямові до “Псалтирі і Нового Заповіту” також уславлюються діяння князя на
користь Христової церкви і “наслаждения” всього руського народу, підносячи його
до рівня монарха (титулом “благочестивий” наділяли лише монархів), а також висловлюються здравиці на його честь і за його здоров’я25 .
На думку І. Мицька, вперше іменування “Божою милістю князь” документально
зафіксовано в написі 1575 р. на підсвічнику з Гданська (зберігається в Острозькому
історико-культурному заповіднику)26 . Пізніше І. Вишенський у посланні до князя
і православних також назвав його благочестивим “государем”27. Водночас, у “Пораді”
(час написання твору є невизначеним) письменник подав іншу характеристику: “И чим
же прославил Костянтин Острозкий, которий простоту християнскую отбг и хитрост
мирскую папежское вры, як чачку прелестную, ухватил? Не скоро ли щез и пропав!
А чем плод по соб не оставил? Для того, иж християнство стратил”28 . Зрозуміло,
що цитована критика була майже винятковим явищем в тогочасній літературі, більш
схильної до панегіризму.
У передмові до “Острозької Біблії” 1581 р., до якої включено лист-послання
В.-К. Острозького, недвозначно згадано переклад Біблії слов’янською мовою великим Володимиром, який охрестив грішну руську землю. А далі йдеться про зусилля
князя щодо пошуку “Септуагінти” для перекладу та наголошується на богоугодності
і важливості цієї справи29 . Вважається, що даний сюжет є першим писемно засвідченим прикладом возвеличення князя В.-К. Острозького до рівня Святого Володимира,
коли князь виставляє себе продовжувачем справи Святої Русі. Виявляється, сам
В.-К. Острозький представив себе проводирем всієї православної церкви, не згадавши
жодним словом короля Стефана Баторія. Саме послання має звичну для того часу
форму урочистих монарших декларацій. Видання Біблії підкреслювало особу князя
як володаря з кола тих провідників держав і народів, які були оточені літургійним
культом30 . У згаданій передмові Герасима Смотрицького князь уподібнювався з імператором Костянтином Великим, Володимиром Святославичем і Ярославом Мудрим,
а дім Острозьких названо богообраним31. Цікаво, що львівський єпископ Г. Балабан
у 1580-х рр. звертався до князя у схожій формі: “христолюбивого и благочестивого
княжате…”32 .
Видатну роль князя підкреслено в посвятах йому ряду книг (водночас, у цьому
факті дослідники вбачають покровительство князя над полемічною літературою)33 .
Першим був, вочевидь, Петро Скарга, який присвятив видання “Про єдність Церкви
Божої…” (1577 р.) В.-К. Острозькому. Єзуїт досить тактовно нагадав князеві про його
зв’язки з католиками, у тому числі й спорідненість з католицьким магнатським родом
Тарнавських. Саме П. Скарга утвердив князя в переконанні, що він є відповідальним
за спасіння східних християн34 . Друга з відомих посвята уміщена до передмови книги
Стефана Зизанія “Казанье Святого Кирилла Патріарха иерусалимского, о антихристе…”,
видана у Вільні 1596 р.35 Тут заслуги В.-К. Острозького перед православною церквою
виводяться як наслідок слави його батька: до цього спричинився Всемогутній Бог, який
нагородив нащадка його великого предка такими ж достоїнствами: зокрема, обдарував
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його гідністю найпершої особи в православній церкві. Далі перераховуються інші
заслуги князя, серед яких на четвертому місці згадується віра, чого, на думку автора,
не може заперечити найбільший ворог. Наприкінці обґрунтовується думку про те, що
становище і заслуги роду Острозьких є Божим даром. Тобто, недвозначно Острозькі
підносяться до рівня монархів, влада яких традиційно освячена Богом36 .
Третю посвяту князеві зробив Іпатій Потій в польськомовній книзі “Оборона
С. Синоду вселенського Флорентійського”, виданій 1603 р. у Вільні37. Автор передмови
(і посвяти) повідомляє, що він спочатку довго вагався, чи варто уславлювати свого
володаря взагалі. Переконало ж його усвідомлення того, що кінцевою метою діянь
є спасіння руського народу, для помноження Слави Божої. Далі І. Потій поскаржився
князеві на те, що люди забули Бога, ганьблять свій народ, часто помиляються, а з обох
сторін множиться зло. Потім автор критикує князя (річ нечувана для панегіричних
дедикацій!) за те, що з його волі вийшла друком “дуже фальшива” книга про Флорентійський собор, яка завдала шкоди авторитету І. Потія як митрополита. Проте, знаючи, що князь ревно стоїть при грецькій релігії, про що він здавна старався з великою
пильністю, І. Потій несподівано стверджує, що та старожитна віра була вірою єдності
з Римською Столицею. Начебто саме з огляду на це князь мав порозуміння з папою,
за що мав благословення. Насамкінець автор (вкотре несподівано) став возвеличувати
свої власні заслуги (зрозуміло, в третій особі) як митрополита.
Цікаво, що Іпатій Потій ще 1593 р. виокремлював князя в середовищі світських
патронів церкви, “благочестивих” господарів, серед яких він – “напреднйшее свтило
религеи нашое”, що визнається в суспільстві без всякого “похлбства”38 . 1597 р. володимирський владика прирівнював князя до сонму Володимира Хрестителя: “О презацное
княжа! Леторосли благочестивая великого Володымера, крестившего Рускую землю!”39 .
Вочевидь, згадані рефлексії суголосні пануючим уявленням про те, що Київ початку
XVII ст. був продовженням Київа Володимира Великого40 . У згаданому листі І. Потій
деталізує, у зв’язку з прагненням повернути князя в унійний процес, його становище
протектора православ’я. Так, він говорить про великий тягар відповідальності, який
лежить на плечах В.-К. Острозького – христолюбивого і пресвітлого княжати (с. 137), на
якого “…вся немаль Русь наша” оглядається. І. Потій підсилює далі своїм переконання
в тому, що йому добре відомо про те, що сила князя в “зацности”, багатстві, можності,
величі, достойності і поважності, що возвеличує його над багатьма, рівними перед
смертю. Але він перевищує їх в іншому: позаяк йому належить велика Влада, він може
повети за собою православних до союзу з Римом – богоугодної справи (“справити
што-сь особливого и превлавного”), “што ты учинишъ, и иные учинятъ” (с. 139).
У листі-відповіді Іпатія Потія Клірику Острозькому досить цікавими (і рідкісними
для періоду кінця XVI ст.) є його оцінки Острозького відродження. Так, він іронічно
говорить про високий рівень культури у світі, якого немає ані в Польщі, ані в Литві,
ані в Русі, ані на Волині, проте не може закрити очі на те, що “прехвалный” “Колеюмъ
Острозъский” князя претендує на “зацность”, позаяк до нього кожний день стікаються
для наук зі всього світу (с. 156). Не зміг вчений єпископ не згадати й Острозької біблії: “Библия ваша Острозъская недавно зъ друку вышла”, їй потрібно вірити (с. 166).
Отже, Біблія – єдине острозьке видання, яке викликало довіру І. Потія, інші ж, як
відомо, мали у нього репутацію фальшивих і єретицьких.
Вочевидь, сам В.-К. Острозький мав підставу наголошувати (у листі до православних
напередодні Берестейського собору, 24.06.1595 р.), що провідником християн визнають його самі вірні: правовірні християни, послушники святої східної церкви, браття
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во Христі з великої християнської любові його “за начальника въ православію быти
менятъ”, хоча сам він бачить своє місце рівного з іншими41. У посланні князь перелічує свої заслуги протягом життя на користь православної церкви: він примножував
віру, виконував свою християнську повинність, розмножував Святе Письмо і книги,
а також робив інші речі на похвалу Бога, “трудомъ и накладомъ своимъ служилъ и до
конца богу”, “моми всми силами”42 .
Так само, високо оцінювали “провідника” православ’я представники східної церкви.
У посланні Ієремії ІІ В.-К. Острозькому (1588 р.), основною темою якого є захист старого
календаря, уміщене звернення: “Вельможному и правоврному, свтле преславному
и православному пану і князю Острозькому, воєвод Киевъскому, маршалку… сыну
о Святомъ Дус возлюбленъному…”43 – надто скромно.
Напередодні Берестейської унії на Русь часто звертався александрійський патріарх
Мелетій Пігас. Так, у посланні 30.08.1596 р. мовиться: “Всеславному и велелпному,
благочестивому же и православному государю и владыц Острозъкому воєвод Кіевскому всесвтлому княжати Василію…”44 . Посланням до єпископа Гедеона Балабана
4.08.1597 р. князь разом зі львівським владикою, протосинкелом Кирилом Лукарісом
був возведений в чин патріаршого екзарха; відтак у переліку трьох новопризначених
екзархів він числиться як світська особа, на третьому місці. Помітно стриманішою
є і форма звернення до князя: “всесвтлому княжати Василію”45 . У посланні М. Пігаса до князя 4.04.1597 р. застосована форма звернення, як у листі 30.08.1596 р.
Зате у посланні, загально датованому 1597 р., патріарх докладно перелічує заслуги
В.-К. Острозького: “Слышимъ о подвигахъ твоей державной главы совершаемыхъ
для благочезтія и за благочестіе православной церкви, украшаемой Божественною
благодатію! О васъ носится такая слава поборничества за православіе, что по всей
подсолнечной у всхъ воспвается ваше имя ровное побдоносному вождю, т.е.
какъ бы имя нкоего новаго и великаго Константина! За такіе подвиги да даруется
Вамъ неувядаемая старость отъ Бога…”46 . Отримавши від князя в подарунок “красиву
книгу” (вочевидь, Острозьку Біблію), того ж року патріарх дякує йому за працю на
користь церкви: “…благодаримъ ваше княжество, что столько побораете за православіе,
подобясь великому и равноапостольному Констинтину, съ которымъ наслдуете
и небесное царство посл земного княженія”47. Таким чином, авторитет і престиж
князя в церкві визнано на рівні східного патріархату, що досягнуто возвеличенням
до Константина Великого48 .
Афонські ченці зверталися до князя в посланні на Русь у зв’язку з відступництвом
уніатів: “Благочестивому княжати Василію, поборнику церкви соборне православное,
восточное вры, … и всм христианомъ православнымъ, отъ сана и чина господъскаго
начальствуемомаго княземъ”. Далі йде перелік підданих та урядників, в якому лише
після воєвод згадуються духовні єпископи (вочевидь, в очах афонських ортодоксів
престиж ієрархії у зв’язку з унією різко упав)49 .
Православним письменникам XVII ст. довелося лише розвивати згадані мотиви50 .
Наведені приклади ілюструють формування сакральних символів тогочасної України,
серед яких почесне місце належало В.-К. Острозькому51.
Оцінки князя католицькими колами Речі Посполитої, а також римською курією,
значно обережніші і виваженіші. Проте й вони не позбавлені пієтету. Після смерті С.
Баторія В.-К. Острозький розглядався як один із вірогідних (вочевидь, все-таки, найменш вірогідних) кандидатів на польську корону52 , що відзначив у своєму меморіалі
апостольський дипломат, секретар нунція в Польщі Горацій Спаноккі. На його думку,
58

ВИНЯТКОВА РОЛЬ КНЯЗЯ В.-К. ОСТРОЗЬКОГО В ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ...

головною перешкодою для Острозького-кандидата є те, що він дотримується руського обряду і є головним прихильником православних. Католики навіть побоювалися,
що, князь, прихильний до унії, поширить грецький обряд на всю польську державу53 .
Схожою є характеристика князя в “Універсальних реляціях” італійця Д. Ботеро,
який писав, що володар Волині та Поділля дуже багатий князь Острозький є главою
“руської секти”54 .
Становленню уявлень про виняткову роль В.-К. Острозького в православній церкві
сприяла і генеалогічна легенда роду, яка сформувалася саме в другій половині XVI ст.
Тут варто нагадати, що сучасним уявленням про цю проблему передували не тільки
тривалі дослідження, але й гострі наукові дискусії, а суперечка про походження князівських родів, яка тривала від середини ХІХ ст. до 30-х рр. ХХ ст., мала характер “генеалогічної війни”55 . Важливо, що одному з ініціаторів дискусії польському дослідникові
Юзефові Пузині56 , який слушно і аргументовано наголосив на еволюції князівського
прошарку в контексті політичної історії Великовго князівства Литовського, вдалося
довести, що генеалогічні легенди, які були покликані до життя в досліджуваний період, відображали не так реальність, як особливості свідомості тієї доби. Тобто, можна
припустити, що сам князь впливав на формування своєї генеалогічної легенди.
Сказане підтверджує дослідження Л. Соболєва, спеціально присвячене генезі генеалогічної легенди Острозьких57. Як йому вдалося з’ясувати, легенда активно формувалася,
починаючи приблизно від 1574 р. – появи першої писемної згадки про походження роду
у творі Я. Красинського “Польща”. Найбільш активно формували легенду Бартош Папроцький і Матвій Стрийковський. Відтак, найбільш активним для згаданого процесу
був період 1578 – 1582 рр. Важливо не стільки те, що уявлення перших серйозних
авторів легенди були, значною мірою, помилковими (наприклад, вони виводили рід
від міфічного протопласти князя Дмитра Друцького, хоч і не сумнівалися в тому, що
Острозькі походили від Рюриковичів – Мономаховичів), а передовсім, зв’язок обох
з В.-К. Острозьким. Так, М. Стрийковський служив у двоюрідного Острозького князя
Юрія Слуцького (обоє були спільниками в кількох політичних та маєткових акціях),
а Б. Папроцький міг бути свідком воєнних подій на Острожчині в другій половині
1570-х рр., які він детально описав у своєму творі58 . Проте, до 1578 р. остаточного
варіанта легенди ще не існувало. Та й початкова версія, скоріше за все, Острозьких
не дуже влаштовувала. Тому пошуки продовжувалися і, врешті, було знайдено більш
престижну постать короля Русі князя Данила Галицького. Нова версія легенди, яка
сформувалася у 1578/79 – 1581 рр., знайшла відображення у передмовах до острозьких друків. Саме в ній з’являється духовна складова: походження роду пов’язується
з правителями – духовними символами Київської Русі та пізнішої доби.
Л. Соболєв зробив спробу вмотивувати потребу створення нової версії генеалогічної
легенди. На його думку, цього вимагала зміна в становищі самого В.-К. Острозького,
який прагнув до політичного та духовного лідерства. Крім того, створення в Острозі
культурного центру також сприяло зміцнення авторитету його власника і могло
стимулуювати певні його дії. Приналежність князя до роду “монарха і князя всієї
Русі” Данила Галицького давала своєрідну ідеологічну основу для його прагнень на
політичне і духовне лідерство59 .
Згідно з сучасними уявленнями, генеалогічна традиція роду, зафіксована сучасниками (передовсім, Б. Папроцьким та М. Стрийковським), була розвинута пізніше. Але найголовніше, що вона відповідає (враховуючи сучасний стан джерельної
бази питання) дійсності: князі Острозькі походять від Василька Романовича, який
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у 1281 – 1282 р. тримав Слонімське князівство і, можливо, Острозьке князівство початку XIV ст. Версії старих дослідників про те, що рід походить чи від Гедиміновичів,
чи від Ізяславичів, чи від незнаних вікінгів заперечується рядом джерел (наприклад,
свідченнями Холмського пом’яника60). За незначими відхиленнями, думки українських
дослідників збігаються61. Лише польські історики дотримуються іншої версії. Проти
цього виступають українські історики62 .
Важливо, що князь В.-К Острозький, як і інші українські князі, прагне вивести своє
коріння від могутніх князів києво-руської доби. Як наголосила Н. Яковенко, письменники кінця XVI – початку XVIІ ст., які проголосили волинські княжі роди прямими
нащадками княжої доби, створили “речові докази” тяглості історично-генетичних традицій українського (“руського”) народу. Наголошування на спадкоємності із панівною
династією Київської Русі не було примхою моди чи даниною гербоманії, а диктувалося,
поза сумнівом, потребою утвердити своє право на історичну окремішність63 .
Ретельне вивчення сфрагістичних джерел також дозволяє дійти цікавих висновків.
Як і у випадку з генеалогічною легендою, зображення герба Острозьких виокремлюється
в гербівниках XVI ст.: наприклад, в гербівнику Б. Папроцького саме гербом цього роду
розпочинається відповідна глава. На відміну від дослідників минулого, які в гербі Острозьких вбачали лише запозичення з польської геральдики, сучасні дослідники в основу
поклали саме місцеві символи64 . На це вказують передовсім збережені сфрагістичні
пам’ятки, які доводять, що, починаючи від печатки Данила Васильковича з Острога
1366 р., князі Острозькі використовували родовий знак у вигляді з’єднаних стовпом
двох півмісяців, обернених “рогами” вниз до восьмипроменевої зірки. О. Однороженко
відсуває навіть вживання згаданої традиції до 1350 р. К. І. Острозький вживав печатку
зі згаданим символом, який розміщувався в готичному щиті. Королівським привілеєм
17.08.1522 р. князю Костянтину та його нащадкам було надано право вживати при
використанні печатки червоний віск65 .
У другій половині XVI ст. родова геральдика Острозьких зазнає суттєвих змін
шляхом поступової еволюції, яка закінчилася виробленням розвинутого (і сталого)
геральдичного зображення. Не вдаючись у дрібніші деталі згаданого процесу, зазначу,
що вже на печатці В.-К. Острозького 1551 – 1552 рр. зображено знак у вигляді стріли
вістрям угору над півколом, між ним півмісяцем унизу розміщено знайому раніше зірку
(тут простежується еволюція відомих раніше двох з’єднаних півмісяців у стрілу). На
пізніших печатках зазнає еволюції і верхня частина герба, в якій з’являється князівська
корона, а зірки зображуються то шести-, то восьми-, то навіть дванадцятипроменеві.
Найдавнішою друкованою версією герба В.-К. Острозького є зображення в працях
М. Рея та Б. Папроцького (відповідно, 1562, 1574 та 1575 рр.)66 . Найрозвинутішим
є, все-таки, зображення герба в острозьких друках, передовсім, “Азбуці”, “Біблії”, “Сказанні про антихриста” Стефана Зизанія та в “Октоїху”. Вони подають варіанти майже
без суттєвих змін. Так, в чотиридільний щит вмонтовано: кінне зображення Святого
Юрія, який влучає списом змія (руська Погоня); кінного лицаря з мечем (литовська
Погоня); згаданий родовий знак Острозьких (стріла над півколом і півмісяцем із
зіркою всередині); знак у вигляді перехрещеної стріли над півколом (родовий знак
Слуцьких князів, на доньці яких Олександрі Семенівні Олельковичівні одружився
К. Острозький). Розміщення гербових символів на щиті в спосіб поєднання двох пар,
коли перша пара утворює “руський” блок з Погоні і старого родового герба Острозьких,
а також розміщення блоку в горішній або правій половині щита, вивищують руські
символи у порівнянні з литовськими (другий блок складався з литовської Погоні
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і родового знака Слуцьких князів)67. Уживання в печатках Острозьких та підписах
формули “Dei gratia” (“З ласки Божої”) (ідеться, передовсім, про велику печатку
В.-К. Острозького з написом “Constantinus Constantini D[ei] G[ratia] Dux Ostrogiae”)
фіксує богообраність княжого дому68 .
Полишаючи набоці інші деталі та відмінності горботворення, зазначу, що сфрагістичні
та геральдичні символи доповнювали та в окремих аспектах розвивали генеалогічну
легенду. Участь у цьому самого князя є безсумнівною.

2. Вірність східно-християнській еклезіальній ідентичності
На моє переконання, ретельніше дослідження острозької спадщини, дозволить чіткіше з’ясувати проблему ідентичностей української спільноти тієї доби. З одного боку,
в ранньомодерний час переважала регіональна чи соціально-елітарна (корпоративна)
ідентичність. Але ж, саме тоді князівські роди почали замислюватися над своїм походженням і, відтак, формувати генеалогічні легенди. Крім того, саме в горнилі протистояння католицизму та унії а також в боротьбі за рівноправність українсько-польських
релігійних взаємин, генерувалася руська конфесійно-релігійна тотожність.
Щодо маркування національної ідентичності В.-К. Острозького, яке могло б бути
заманіфестоване ним самим, то документальної фіксації такої досі не виявлено. Або ж,
принаймні, до текстів В.-К. Острозького потрібно ставитися з відповідним розумінням.
Наприклад, джерела фіксують увагу князя до вживання руської мови у справочинстві. Так, у листі до Криштофа Радзивілла від 25.05.1579 р. він скаржився на канцлера
Я. Замойського, який вживав латинську мову у листуванні з прикордонною шляхтою.
На думку київського воєводи, потрібно “по-старосвітському руською мовою і письмом
писати, а не по-новосвітському”69 . Видається, йшлося по елементарне дотримання норм
тогочасного справочинства (дослідникам добре відомо, що в XVI ст. справочинство
українських воєводств, які входили до складу ВКЛ, було цілком руськомовним/кириличним). Хоча, з іншого боку, цитований факт є, до певної міри, унікальним.
На мою думку, найбільш плідним є аналіз текстів В.-К. Острозького під оглядом
вивчення конфесійно-національної та еклезіологічної ідентичності. Так, наприклад,
князь писав до сина Януша у вересні 1606 р. про права і старожитну релігію народу,
з чого “…черпаємо славу і пам’ять предків, волю в сумліннях…”70 . Проведення ретельного текстологічно аналізу писемної спадщини князя уможливить нові висновки щодо
форм вияву ідентичності В.-К. Острозького, адже він, на мою думку, був предтечею
таких діячів, як Мелетій Смотрицький (саме М. Смотрицький в “Треносі” одразу
після смерті Острозького акцентував національно-релігійну окремішність Київської/руської церкви)71.
Звернення до писемної спадщини В.-К. Острозького, яка налічує, за деякими
підрахунками, декілька сот позицій (звичайно, дуже різних видів та типів)72 , дозволяє
прояснити досить складне питання про ступінь релігійності князя, а також про його
еклезіальну свідомість.
Текстологічний аналіз листа князя В.-К. Острозького до Іпатія Потія від 21.06.1593 р.73
(до якого було долучено пункти унії) показує, що для його візії церкви було властиве,
передовсім, бачення православ’я як єдиного і правдивого у всій Христовій Церкві.
Причому, це бачення не змогли порушити ні кризові явища в церковному житті
Східної церкви і Київської митрополії, які фіксує автор листа, ні популярна під ту
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пору в середовищі руського єпископату пропаганда регіональної, а не загальної ідеї
об’єднання церков. На думку М. Мельника, В.-К. Острозький уперше продемонстрував
нове бачення Східної церкви як Церкви-матері, що є, по суті, найстаршою спробою
дефінування догматичної і соборної таємниці Церкви. Саме в такий спосіб князь
прагнув окреслити догматичні підстави свого глибокого переконання про правдивість
і винятковість православної церкви (ця патристична еклезіологічна категорія була дуже
закоріненою в теологічному вченні про церкву на Сході; фактично, вона запозичена
з визнання віри Константинопольського собору 1381 р.: “Єдина, Свята, Соборна і Апостольська” Церква)74 . Причому, князь відчуває відповідальність за свою церкву-матір
нарівні з єпископами – церковною ієрархією (звернення до єпископа, який на рівні
з князем постає сином Церкви-матері). Позиціюючи себе сином “матки нашое церкве
… восточной”, В.-К. Острозький виразно акцентує свою східну релігійну ідентичність.
Водночас, він демонструє свою національно-релігійну ідентичність, приналежність
до своєї старожитньої віри, “нашое религіи”, народу “руского”. Ілюстрацією високої
еклезіальної культури В.-К. Острозького є нав’язування у вступній частині до християнського спасіння, як вищої ціни людських діянь, а також чітко виражене почуття
відповідальності князя за загальне спасіння. Наприкніці листа він згадує про “боязнь
помсты божой”. Дуже характерні і красномовні цитування Святого Письма (у листі
уміщено чотири цитати, одна з них має вказівку на книги пророків).
Виразна і, водночас, висока еклезіологічна свідомість бачиться також у вступі листа,
де князь формулює своє бачення високої ціни людського життя: кожна людина повинна за життя думати про “хвалу божу” з метою досягнення “спасенія свого”. До цього
долучився і сам князь, хоча йому й заважали великі труднощі і тягарі “зовнішніх
речей”, внаслідок чого він не вважає себе остаточним “милостникомъ и упражнителемъ альбо забавцою” хвали Божої. Однак, ще з давніх часів він усвідомлював свою
християнську повинність, тепер та “хуть” аж ніяк не зникла, навпаки, вона “овшемъ
ся роспаляетъ”, що дозволяє йому бачити кризу східної христової церкви, а також
шляхи до її подолання.
Автор також демонструє свою обізнаність з церковними канонами, позаяк вирішальну
роль у вирішенні згоди церков покладає на єпископат, якому пропонуються конкретні
кроки на шляху до укладення універсальної унії75 . Пригадуючи свої контакти з папою
і римським легатом А. Поссевіном, князь акцентує свою роль у церкві (водночас, і роль
світських, тобто, вірних церкви). У тексті помітні також часті цитати Святого Письма,
одна з книг Пророків, загалом, Святе Письмо згадується п’ять разів76 .
Таким же багатим на згадані аспекти є і послання В.-К. Острозького до православного люду від 24.06.1595 р.77, в якому він виступив гарячим прихильником канонічної
непорушності православ’я і, водночас, жорстким критиком унії. Як і 1593 р., князь чітко
маніфестує свою (і всієї руської церкви) приналежність до східної церкви: істинна
мати свята “восточна” церква згадується на початку послання кілька разів. Вірні цієї
церкви на території польської корони і ВКЛ є її синами, представниками єдиноправої
віри, вони благочестиві і “хрестоімениті”, правовірні християни, духовні і світські.
Цю істинну віру князь отримав у молодості від своїх благочестивих родичів (шляхом
виховання), потім зміцнював віру і тепер він упевнений, що має користь від щедрого
божественого милосердя. Через все своє життя він зберігав віру зі своєї християнської
повинності. В.-К. Острозький також переконаний, що віра предків, отримана Божа
благодать збережуть його до кінця життя. Далі він ще раз підкреслює правильність
віри східної церкви: це віра в єдиного Бога, славимого в Трійці в іпостасі Отця і Сина
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і Святого Духа, в ім’я якого хрестяться вірні, ця віра є істинною, бо була насаджена
в Єрусалимі і звідти поширилася по світу.
Лист цікавий також насиченістю прикладів зі Святого Письма, зокрема, з життя та
проповіді Ісуса Христа (усіх цитат – не менше дев’яти). Так, позиціюючи православних
Речі Посполитої як приналежних до істинної християнської віри, В.-К. Острозький
порівнює їх становище з малознаючими Бога татарами, невірними євреями, а також
вірменами та ін., “закони” яких охороняються державою. Порівняння використовується
для обґрунтування стійкості у вірі православних, які мають на охорону своїх “законів”
більше прав, ніж згадані неправовірні. Закликаючи православних об’єднуватися
і міцно стояти при своїй старожитній вірі, В.-К. Острозький чітко визначає мету:
помноження “непорочного закону” віри, збереження благочестя, хвала Бога. Також
проводиться думка, що боротьба за православну віру є повторенням Христових мук,
мук перших християн, підкреслюється святість боротьби за віру, наслідування Христового терпіння, моління.
При оцінці релігійної діяльності князя варто враховувати особливості епохи,
в якій він виховувався, жив і діяв. Так, вся сукупність релігійних та інших поглядів
В.-К. Острозького та його особиста культура, його особливий статус в магнатсько-шляхетському соціумі Речі Посполитої зумовлювали його віровизнавальні уподобання.
Світогляд князя формувався на теренах та в обстановці спільного проживання різних
віровизнань, постійних релігійних конверсій, назагал, доволі толеранційних умовах
Речі Посполитої. Відносний спокій часто порушувався в часи правління Сигізмунда ІІІ
(зокрема, це часто робили члени Товариства Ісуса, які були впущені в межі держави),
проте навряд чи згадані порушення впливали на загальне становище, в якому утиски
віровизнавальних свобод могли легко спричинити громадянську війну. В.-К. Острозький був прихильником варшавської конфедерації (тобто, закону про дотримання
міжконфесійних свобод) і, як один з небагатьох православних магнатів, захищав її на
публічному форумі (вперше його виступ зафіксований на сеймі 1592 р., коли князь
підтримав пропозицію покарання організаторів міжконфесійних заворушень). У таких
умовах В.-К. Острозький зберігав загальну толеранційну поставу, хоч і був вірним
православ’ю.
Запровадження Берестейської унії в спосіб державного патронату, за умов загального спротиву вірних, також розглядалося князем, як порушення віровизнавальних
свобод. На цьому, властиво, будувався його розрахунок при укладення союзу з протестантами. Як уважає Т. Кемпа, прагнучи внутрішньої реформи церкви, В.-К. Острозький йшов задля цього на деякі поступки протестантам, а також римо-католикам,
зокрема, в організаційних питаннях78 . Можна припустити, що релігійна політика
князя В.-К.Острозького була, в кінцевому рахунку, виваженою, позаяк в такий спосіб
князеві вдавалося втілити в життя найбільш важливі завдання. Концепція загальної
толерантності князя до інаковірних (так, він нікому не відмовляв у можливості християнського спасіння), вочевидь, не поширюється на його стосунки з уніатами.

3. Протектор українсько-білоруської православної церкви
Крім згаданого міфологізму, виокремлення та відзначення заслуг князя В.-К. Острозького перед православною церквою базувалося на ряді повноважень, які він мав
у системі стосунків між державою та церквою Речі Посполитої. Більшість із них були
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наслідком (а відтак, набували юрисдикційних підстав) пануючого права патронату.
Отже, патрон (ктитор, фундатор) мав численні права, найважливіше – він впливав
на обсадження церковних урядів передовсім, парафіяльних, намісницьких і монастирських, які знаходилися в його маєтках. Щодо церков, розміщених у численних
маєтках князя, то в них він користувався звичним і зрозумілим правом патронату, який,
до певної міри, зобов’язував патрона наділяти дану церковну одиницю засобами для
існування, передовсім невеликим земельним наділом. Найвиразніше патрональне право
проявилося після проголошення унії, коли в своїх маєтках князь не допустив жодного
уніатського священика. Цікаво, що право патронату поширювалося і на єпископські
уряди, передовсім на ті з них, котрі знаходилися в маєтках В.-К. Острозького. Проте,
як буде показано нижче, права князя в цьому аспекті були значно ширшими.
1592 р. Сигізмунд ІІІ на прохання самого В.-К. Острозького видав для нього
винятковий привілей, в якому зобов’язувався не надавати жодних вищих гідностей
православної церкви без погодження з князем. Джерело, відоме лише за публікацією
в православному “Апокризисі”, викликало справедливі сумніви дослідників щодо
його автентичності. Як уважає Т. Кемпа, публікація в “Апокризисі” мала на меті
ознайомлення з оприлюдненими матеріалами широких кіл громадськості, у тому
числі й короля та його оточення, що є свідченням, радше, правдивості згаданого привілею79 . Крім того, з привілеєм був добре ознайомлений автор “Перестороги”: “За чим
і великий король польський святобливої пам’яті княжаті його милості привілеєм то
злецив і поручив, аби преложоних духовних віри своєї завідував а за його залеценнєм
митрополії, єпископії роздавати людєм віри і послушенства кгрецького обіцяв, яко
ж і давав”80 . Тим більше, що існує маса документальних свідчень виконання князем
досить широкого кола прерогатив.
Після Берестейських соборів у жовтні 1596 р., коли становище православної церкви
в Речі Посполитій було досить хитким, роль В.-К. Острозького набула ще більшої
висоти/значення. Передовсім, це знайшло виявлення в наданні йому чину церковного екзарха. Нагадую, що екзархом в Київській митрополії з 1589 р. був луцький
і острозький єпископ Кирило Терлецький81. Ще одним відомим екзархом Київської
митрополії був заблудівський протопоп Нестор Козьменич82 .
Якщо К. Терлецького в чин екзарха поставив константинопольський патріарх Єремія ІІ,
то князя В.-К. Острозького – александрійський патріарх Мелетій Пігас. У посланні до
Гедеона Балабана і всіх православних Русі 4.09.1597 р. він призначив трьох екзархів:
львівського єпископа Гедеона Балабана, протосинкела Константинопольського патріархату, александрійського архімандрита Кирила Лукаріса і князя Василя-Костянтина Острозького (“Повелваемъ бытии еархомъ престола вселенскаго Константинополского
тремъ…”). Водночас, повноваження екзархів окреслені дуже лаконічно: “…имъже всяку
власть даемо даже до устроеніа митрополита же и епископовъ”83 . Як свідчить інший лист
патріарха до князя, загально датований 1597 р., він вислав князеві спеціальну гаромоту
на місцеблюстительство і екзаршество (так зв. “синкеллион” і “синкельскую грамоту”).
Така ж грамота була вислана і Г. Балабанові. При цьому патріарх указав мету акції:
“…въ случа надобности, ты имлъ въ ней благословный поводъ защищать отеческія
преданія, чтобы съ святыми отцами мы наслдовали и небесное царство”84 . Про виконання В.-К. Острозьким обов’язків екзарха конкретних свідчень не збереглось: навіть не
вдається простежити, чи величали його цим титулом на батьківщині. Та й прерогативи
екзарха не були чітко окресленими (наприклад, чіткіше були окреслені повноваження
екзархату К. Терлецького у 1589 р.85). На мою думку, чин екзарха сприяв зміцненню
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авторитету князя як протектора православ’я, а також був одним із моральних засобів
виходу зі скрутної ситуації після 1596 р., у боротьбі проти унії.
На користь домінуючої в історіографії концепції про “оборонця і опікуна православ’я”
говорить багато фактів. Ознаками ревності та опіки В.-К. Острозького над православною церквою є такі вагомі аргументи (чи групи фактів, які характеризують і основні
напрямки його політики щодо православ’я): визнання його ролі монархами і патріархами (навіть римським папою і апостольськими дипломатами); визнання його заслуг
вірними православної церкви; захист православних перед сваволею світської влади,
в тому числі й церковних маєтків у конфліктах зі світською шляхтою; підтримка і захист
православних братств, зокрема львівського; церковні і монастирські фундації (ідеться
також про використання князем засад магнатсько-шляхетського патронату); підтримка
православних церков поза межами власних володінь; вплив на номінацію церковної
ієрархії, зокрема, найближчих владик; вплив на номінацію архімандритів та ігуменів
великих монастирів; покровительство освіти і друкарства; боротьба проти унії.
Акцентую вплив В.-К. Острозького на номінацію ієрархії. За моїми даними, він
здійснив вплив на вибори луцько-острозького, володимиро-берестейського, туровопінського і львівського єпископів. Так, можна вважати доведеним факт посідання
(переходу) 1585 р. Кирилом Терлецьким луцької і острозької кафедри внаслідок
протекції князя В.-К. Острозького86 . Чи висував князь свого кандидата на луцьку
кафедру після смерті К. Терлецького у 1607 р., невідомо. Збереглося свідчення, що
після номінації на кафедру уніата Євстахія Малинського, 2.06.1607 р. протестували
проти цього сеймові депутати Волинського воєводства, зокрема князь Андрій Козика87.
Позаяк на волинських сеймиках домінували клієнти князя, можна припустити його
причетність до цієї акції. Відомо також, що номінований єпископ був двоєженцем,
тому місцевий шляхетський соціум його довго не сприймав. Питання обговорювалося
на волинському сеймику у вересні 1607 р. Велика група шляхти на чолі з воєводою
Янушем Заславським (майбутнім спадкоємцем острозької спадщини) протестувала
проти номінанта. Його противником був також і Януш Острозький. Справа затвердження єпископа тягнулася до 1609 р.88
Найбільш красномовним і підтвердженим документально є на сьогодні факт протекції В.-К. Острозького під час номінації в 1593 р. на володимирську кафедру Іпатія
Потія89 . Цікаво, що в жалуваній грамоті Сигізмунда ІІІ Іпатієві Потію 4.03.1593 р.
говориться, що володимирське владицтво надано І. Потієві “за причиною” В.-К. Острозького. П. Жукович, який коментував подію, наголосив, що князь одночасно пропонував І. Потію і києво-печерський монастир, який належав померлому єпископові
М. Хребтовичу-Богуринському90 . Прагнучи надати І. Потієві володимирсько-берестейську єпархію, а також зробити його ієрархом православної церкви, В.-К. Острозький
керувався, зрозуміло, найвищими духовними мотивами91.
Ще в 1552 р. В.-К. Острозький сприяв номінації на пінську єпархію архімандрита
Лещинського монастиря Макарія Євлашевського, батька новогрудського підсудка Теодора Євлашевського, автора відомої хроніки. У згаданій хроніці і фіксується патронат
князя92 . 1973 р. В.-К. Острозький вдруге здійснив вплив на обсадження місцевої кафедри,
спричинившись до номінації Кирила Терлецького93 . Залишається нез’ясованим вплив
князя на номінацію на пінське владицтво Леонтія Пелчицького, після переходу у 1585
р. Кирила Терлецького в Остріг (зокрема, на це не вказує королівський привілей для
Л. Пелчицького від 7.10.1585 р.94). Після смерті Л. Пелчицького у 1595 р. В.-К. Острозький протегував на пінське владицтво свого ставленика Дениса Слобоцького,
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але католики домоглися номінації прихильного до унії Іони Гоголя95 . Протекторами
номінації виступили митрополит М. Рагоза і єпископи І. Потій та К. Терлецький, які
водночас висунули на полоцьку архієпархію іншого прихильника унії – Германа/Григорія Загоровського, що відбулося також всупереч протекції князя96 . Єпископів-уніатів
протегував також М.К. Радзивіл.
Прагнення впливу В.-К. Острозького на обсадження львівсько-кам’янецької кафедри фіксується лише в останній період його життя. Після смерті Гедеона Балабана
1.03.1607 р. князь надіслав листа львівському братству, в якому підтримав кандидатуру
на місцеву кафедру унівського архімандрита Ісайї Балабана97. Як відомо, всупереч
передбаченням, був номінований Є. Тисаровський, який пообіцяв перейти в унію,
але несподівано залишився у православ’ї. У грамоті на єпископство серед патронів
номінанта В.-К. Острозький, зрозуміло, не згадується98 . Цікаво, що в колізію щодо
виборів львівського єпископа був заангажований митрополит Іпатій Потій99 .
Жодним чином не простежується роль князя в номінації холмських єпископів,
а також будь-які його контакти з цією єпархією100 . Це ж стосується і Перемишльської
єпархії, за винятком питання про вплив князя на єпископа Михайла Копистенського
в його стосунку до унії101.
Джерела проливають світло на участь князя в номінації митрополита Михайла Рагози. Так, вірогідність цього допускав ще М. Коялович102 . Навпаки, П. Жукович
вважав, що, крім членів віленського православного братства, митрополита обирали
лише православні сенатори ВКЛ, до яких князь не належав102 . Т. Кемпа не має сумніву
в тому, що В.-К. Острозький разом з Теодором Скумином-Тишкевичем вплинув на
вибір митрополита104 . Зрозуміло, що після смерті у 1599 р. Михайла Рагози князь не
мав жодних шансів впливати на вибір уніатських митрополитів.
Щодо монастирських номінацій, то найбільш яскравим прикладом є Києво-Печерський монастир. Щоправда, за винятком відомої номінації і затвердження Єлисея Плетенецького, вплив В.-К. Острозького на вибір печерських архімандритів був не
дуже успішним і продуктивним. Яскравим доказом сказаного є, передовсім, невдала
спроба посадити на архімандрію печерського монаха Сильвестра Єрусалимця, після
затвердження у 1574 р. Мелетія Хребтовича Богуринського. Не допомогло навіть
особисте звернення князів Острозького і Ходкевича до Стефана Баторія у 1575 р.
Відтак, 10.11.1576 р. король затвердив повторно і остаточно Мелетія Хребтовича105
На жаль, не підтверджується поки що документально вплив князя на номінацію на
печерську архімандрію Никифора Тура у 1593 р.
У літературі давно повторюється загальне положення про те, що В.-К. Острозький
опікувався понад 600 церквами та 20 монастирями106 . Прикметно, що один із перших
прижиттєвих оглядачів діяльності князя, анонімний автор “Перестороги”, писав про те,
що князь мав у своїх володіннях “єпископію острозькую”, уфундовану і “опатренную”
маєтностями, а також монастирі107. Отже, згадана традиція була лише розвинута в
пізнішій історіографії. Наприклад, Т. Кемпа уточнює, що йдеться, правдоподібно, про
кількість святинь в маєтках князя108 . На мою думку, сучасний стан джерел не дозволяє
ні спростувати, ні навіть уточнити згадану цифру. Більш реальним є з’ясування кількості
церков у складі Луцько-Острозької єпархії, яка майже повністю знаходилася в маєтках
князя. За даними В. Колбука, який майже винятково користувався матеріалами Теодоровича, Луцька унійна єпархія станом на 1772 р. обіймала 45 намісництв, 1236 парафій,
34, 2 тис. кв. км.109 У зв’язку зі станом джерел до історії єпархії, цю цифру неможливо
уточнити для XVI – початку XVII ст. Сьогодні прояснена ситуація лише з маєтками
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кафедри. Луцька і Острозька єпархія була (як і Володимирсько-Берестейська) однією
із найбагатших адміністративних одиниць митрополії. За моїми підрахунками, кафедра
мала в часи урядування єпископа Кирила Терлецького близько 50 одиниць володінь110 .
Проте кількість церков у цих маєтках була набагато меншою.
Як з’ясував Л. Соболєв, якихось документальних даних про те, що князь у 50-60-х рр.
переймався внутрішніми проблемами церкви, не існує. Його взаємостосунки з духовенством обмежувалися фактично виконанням адміністративних обов’язків київського
воєводи та володимирського старости. Лише на початку 70-х рр. (фактично, з 1571 р.)
з’являються дані про пожертви В.-К. Острозького монастирям, які розміщувалися на
території його володінь. Аналіз джерел дозволив Л. Соболєву дійти висновку, що ігумени
згаданих монастирів почали звертати увагу князя на те, щоб легалізувати їх “стародавні”
права за нових умов, коли ситуація змінилася після включення українських земель
до складу Корони111 . Водночас, В.-К. Острозький вперше висловлює стурбованість
загальним станом церкви та мораллю духовенства112 . Крім того, як патрон Пінської
і Турівської кафедри, князь уже в 1577 р. і 1578 р. намагається заборонити світським
урядникам брати мито з підданих місцевого єпископа Кирила Терлецького, а також прагне
врегулювати сплату церковного податку113 . На думку Л. Соболєва, у другій половині
1570-х рр. В.-К. Острозький ще не мав реальних важелів управління, які б дозволяли
йому здійснювати ефективний вплив на найважливіші інституції церкви114 .
Як воєвода київський, В.-К. Острозький приділяв чималу увагу святиням, особливо монастирям, Києва і Київщини, а також їх матеріальному забезпеченню. Так,
12.06.1572 р. він сприяв Золотоверхо-Михайлівскому монастирю повернути грунти,
відібрані зем’янином М. Панкевичем115 . З дозволу воєводи 1586 р. було засновано
слободу при Софійському монастирі116 . 27.03.1588 р. у листі до київського намісника
князя М. Воронецького князь вказував на неприпустимість завдання образ та збитків
в митрополичих маєтках117. 14.03.1591 р. переяславському старості Янові Чирському
(а також старостинським урядникам) було заборонено втручатися в духовні справи118 .
10.11.1592 р. князь подав позов на володимирського єпископа і печерського архімандрита Мелетія Хребтовича, у справі наїзду на садибу митрополичого священника Захарії
(церква Св. Спаса на Берестові) і пограбування печерських монахів119 . Щоправда,
В.-К. Острозький мав напружені стосунки з київською міською громадою120 . Ситуація
ускладнилася після 1596 р., позаяк уніатів підтримував король Сигізмунд ІІІ. Своєю
чергою, антунійні акції князя підтримував у Києві війт Я. Балика121.
Неведу ще кілька прикладів, які яскраво характеризують ктиторську діяльність
князя щодо конкретних церков і парафій. 27.05.1592 р. В.-К. Острозький надав грамоту
для карпатського села Мала Тухля (ідеться про маєтки на території Перемишльської
землі Руського воєводства, які належали Тарновським і склали посаг дружини князя Софії), в якій у рамках фундації війтівства (солтиства) надано дозвіл місцевому
священику будувати церкву з відповідним земельним забезпеченням122 . Цікаво, що
збереглась інформація про такі ж надання князя для сусідніх сіл Хитар, Топорець,
Плав’є, Волосянка, Либохора, Вижня Рожанка, Оравка та Тисовець, які входили до
складу Сколівського ключа123 . Зберігся ще один документ, який доповнює акцентовані
аспекти діяльності В.-К. Острозького на Перемишльщині: у відповідь на звернення
православних підданих його маєтків Мирятин і Розбаря 16.06.1593 р. він наказав
орендареві цих сіл Л. Огінському, щоб дотримувався звичай, за яким церковна десятина мала сплачуватися руському священикові “грецького закону” о. Карпу, а не
“лядському” попу “закону римського”124 .
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17.04.1592 р. В.-К. Острозький у відповідь на скаргу священика Сави Миколаївської
церкви Острога, віддав розпорядження щодо захисту церкви та її прадавніх фундацій
від поборів збірника податків Василя Боровицького. 10.07.1597 р., у відповідь на скаргу
священика цієї ж церкви о. Данила, князь став на захист церкви від сваволі місцевих
бояр125 . Згадані акти були облятовані в луцьких гродських книгах у 1634 р. з метою
обґрунтування майнових володінь Миколаївської церкви126 .
***
Говорячи про релігійну діяльність князя, варто визнати, що він, як і будь-яка земна
людина, не був позбавлений помилкових дій. Деякі з них були просто фатальними:
так, саме В.-К. Острозький сприяв переходові на луцьку кафедру Кирила Терлецького
(1585 р.) і обсадженню володимирської кафедри Іпатієм Потієм (1593 р.), які виявилися ініціаторами унії і, відтак, віросповідальними “відщепенцями”. На мою думку,
непоступливість (навіть злість) князя у віровизнавальних питаннях пояснюється
усвідомленням ним згаданих прорахунків, що не могло не впливати на лінію його
поведінки127. М. Чубатий, який зробив спробу аналізу допущених Острозьким помилок, вважав, що помилковим було з його боку ототожнення двох уній: політичної
Люблінської і церковної Берестейської128 .
Назагал, аналіз неадекватних учинків діячів доби Берестейської унії може дати досить продуктивні результати129 . Припускаю, що й творці унії (тобто, противники князя
В.-К. Острозького) допустились серйозних прорахунків. Сподіваючись на підтримку
польської влади, ініціатори унії явно недооцінили глибини православного консерватизму та відданості традиції. Усвідомлюючи унійні прагнення польсько-католицького
табору, уніатські владики наївно сподівались, що новоутворена церква, використовуючи свій статус легітимності в польській державі, змусить католицьку державу
відмовитися від колонізаторських задумів і стане тим самим надійним заборолом
проти денаціоналізації. Як відомо, цього не сталося: у літературі давно констатовано,
що в Речі Посполитій XVII – XVIII ст. уніатська церква продовжувала залишатись
меншовартісною і неповноцінною. Потрібно було не менше двох століть, щоб уніатська
церква довела суспільству свою національну сутність та життєздатність.
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Леонід Тимошенко.
Виняткова роль князя В.-К. Острозького в православній церкві (формування
уявлень, східна еклезіальна ідентичність та магнатська протекція в умовах
річпосполитського права патронату).
Малодосліджені аспекти релігійної діяльностя князя В.-К. Острозького розглядаються крізь призму формування уявлень про його виняткову роль в православній церкві,
відданість східній еклезіальній ідентичності, реалії виконання функцій протектора
православ’я в умовах річпосполитського права патронату. З’ясовуються суперечності
в діях князя, розкривається його направду видатна роль в історії та долях православної
церкви Східної Європи.

Leonid Tymoshenko.
The exclusive role of the Prince V.-K. Ostrogskiy in the Orthodox Church (the
formation of ideas, the eastern ecclesiastical identity and the magnate patronage
by the right of patronage in the Polish–Lithuanian Commonwealth).
Little known aspects of the religious activity of the prince V.-K. Ostrogskiy through the
prism of the formation of the ideas about his exclusive role in the Orthodox Church, the
devotion to the eastern ecclesiastical identity, the realities of the function performing as
a protector of Orthodoxy by the right of patronage in the Polish–Lithuanian Commonwealth
are considered. The contradictions in the actions of the prince are analyzed, his truly
outstanding role in the history and in the destinies of the Orthodox Church of Eastern
Europe is revealed.
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