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РЕЄСТР МИТРОПОЛИЧОГО АРХІВУ
УНІЙНОЇ ЦЕРКВИ 1763 РОКУ:
ІСТОРІЯ, ЗМІСТ І СТРУКТУРА РУКОПИСУ

В історії Київської Церкви (спершу Православної, згодом Унійної) цент
ральна в її існуванні структура – інститут митрополита – залишається, попри стрімкий розвиток історико-церковних студій, темою, що вивчена
лише частково і значною мірою однобічно. Пов’язано це не з обмеженістю
науковців у зацікавленнях і методологічних прийомах, а зі станом джерельної бази, придатної до опрацювання цієї проблематики. Зосередив
шись на тематиці ранньомодерної доби, дослідник уже не потерпає від фатального браку чи мінімалізму джерел, властивого для медієвістичних
сюжетів. Від XVI–XVIII ст. до сьогодні збереглося чимало різноманітних
актів, що надаються до відтворення розмаїтих аспектів тогочасного життя,
тож складнощі обумовлюються радше багатовимірністю та водночас розпорошеністю документальних матеріалів. Тож вивчення ранньомодерної
історії Церкви, котра була активним користувачем документів і сама генерувала акти, безпосередньо залежить від цілісності й системності відповідної джерельної бази. Її основу для Київської Церкви мали б скласти матеріали, що зберігалися при дворі її предстоятелів і творили митрополичий
архів.
Однак, як і багато інших архівних зібрань тогочасних інституцій, архів
київських унійних митрополитів не дійшов до наших днів у первісному
вигляді. Після поділів Речі Посполитої українські й білоруські терени Київської митрополії опинилися під владою Російської імперії, а ліквідація
в 1839 р. Унійної Церкви в її володіннях призвела до того, що митрополичий архів утратив свого архівотворця й природного опікуна, його матері
али почали розпорошуватися. Згодом значна частина документів опинилася в Санкт-Петербурзі, де нині творить окремий фонд у Російському
державному історичному архіві1. Не зупинятимемося докладно на всіх
Российский государственный исторический архив в Санкт-Петербурге, ф. 823
(“Канцелярия митрополита греко-униатских церквей в России”), оп. 1-3.
1
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перипетіях, пов’язаних із долею й обставинами вивчення і реконструкції
митрополичого архівного зібрання, які досить повно представлено в статтях Леоніда Тимошенка1 та монографії Валерія Позднякова2. Те, що архів не зберігся як цілісний документальний комплекс, істотно ускладнює
роботу з його матеріалами, перешкоджаючи системному аналізу різних
аспектів історії Київської митрополії.
Зацікавлення цим митрополичим архівом дослідники почали виявляти
вже в середині – другій половині XIX ст., що було пов’язано з публікацією церковних актів на сторінках таких серійних археографічних видань,
як “Акты, относящиеся к истории Западной России”, “Акты, относящиеся
к истории Южной и Западной России”, “Архив Юго-Западной России”,
“Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси”, “Акты Виленской археографической комиссии” та ін.
Пізніше увагу істориків до цього джерельного комплексу суттєво активізувала поява двох томів докладного опису петербурзького митрополичого
архівного фонду (охоплювали документи від 1470 до 1839 р.)3, підготовленого Степаном Рункевичем4. У подальшому науковці часто зверталися до
цих матеріалів, у різний спосіб використовуючи та опрацьовуючи їх5, а також здійснювали спроби віднайти й ідентифікувати інші частини митро
поличого архіву6.
1
Л. Тимошенко. Радомишльський архів уніатських митрополитів // Записки Науко
вого товариства імені Шевченка 240 (Львів 2000) 72–85; його ж. Архів уніятських
митрополитів: до історії вивезення з України // Київська Церква. Альманах християн
ської думки 2–3 (13–14) (Львів 2001) 157–159; його ж. Архіви Уніатської церкви – джерельна база дослідження краєзнавства Правобережжя XVI–XVIII ст. // Студії з архів
ної справи та документознавства 10 (Київ 2003) 12–16; його ж. Архів уніатських
митрополитів // Українська архівна енциклопедія. А–Г. Робочий зошит. Київ 2006,
с. 65–67; та ін.
2
В. С. Пазднякоў. Архiў праваслаўных і грэка-каталіцкiх мiтрапалiтаў Вялікага
Княства Літоўскага у XVI–XVIII стст. (гісторыя, структура, склад). Мінск 2014.
3
С. Рункевич. Описаніе документовъ архива западнорусскихъ уніатскихъ митро
политовъ, т. 1: 1470–1700. Санкт-Петербургъ 1897; т. 2: 1701–1839. Санкт-Петербургъ
1907.
4
Про обставини укладення С. Рункевичем описів йдеться в статті: Г. Э. Щеглов.
К истории описания и публикации документов Архива западнорусских униатских митрополитов // Вестник православного Свято-Тихоновского гуманитарного универси
тета. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви 3 (Москва 2004)
206–223.
5
Див., наприклад: Архiў унiяцкiх мiтрапалiтаў. Дакументы да гiсторыi царквы
ў Беларусi XV–XIX стст. у фондзе “Канцылярыя мiтрапалiта грэка-унiяцкiх цэркваў
у Расii”. Мінск – Полацк 1999.
6
Л. Тимошенко. Радомишльський архів уніатських митрополитів.

Реєстр митрополичого архіву Унійної Церкви

11

Для реконструкції первісного складу цього архівного зібрання велике
значення мають укладені в часи Речі Посполитої реєстри, сумарії чи описи
документів, що характеризують уміщені в ньому акти. Найдавнішим таким описом серед збережених до сьогодні є Реєстр митрополичого архіву
1763 р., який публікується в цій книзі.
Як випливає з його змісту, документи митрополичої збірки до середини XVIII ст. залишалися невпорядкованими, тогочасні архівісти лише
зберігали їх та доповнювали новими актами, що виходили з митрополичої
канцелярії або потрапляли до неї. Черговий архівіст василіянин Авґустин
(Война) зайнявся укладанням переліку наявних документів, розпочавши роботу з їхньої систематизації за дорученням митрополита Флоріана
(Гребницького, 1748–1762). Над складанням реєстру Авґустин (Война)
працював від 7 лютого 1761 р. до 7 березня 1763 р. Навряд чи це було його
особистою ініціативою – принаймні в листі папського нунція, писаному
в Дрездені 8 серпня 1763 р. до префекта Конгрегації поширення віри кардинала Джузеппе Марії Кастеллі, наголошувалося на потребі належного
зберігання “Архіву митрополії Русі”1.
За рішенням митрополита Феліціана Пилипа (Володковича, 1762–1778)
завідування митрополичим архівом згодом перебрав Лев Гомолицький, котрому, згідно зі своїм реєстром, і передав усі матеріали Авґустин (Война).
У тому вигляді, в якому його описав архівіст-василіянин, документальне
зібрання проіснувало відносно недовго: вочевидь, окремі його частини використовувалися в різноманітних справах і назад уже не поверталися. Тому
Ясон (Смогожевський, 1781–1788), ставши митрополитом і “запобігаючи
подальшій руїні архіву” (показовим є тодішнє ще практичне трактування
архівної збірки, цілість якої мала “на прийдешні віки зберегти митрополичі
маєтності”), наказав упорядкувати його архівістові Франциску Янковському, що той і вчинив, уклавши до 9 березня 1780 р. новий архівний опис2.
Він ґрунтувався на Реєстрі 1763 р., фактично повторюючи його структуру, але відомості про окремі документи були помітно уточнені й доповнені (вказано імена контрагентів, їхній соціальний статус, розташування
об’єктів тощо). Опис 1780 р. засвідчив суттєве зменшення числа матеріалів у митрополичому зібранні: зі 190 фасцикулів (в’язок), зафіксованих
у 1763 р., згадано тільки 1123, та й то деякі з них були вже не в повному
Archivio storico della Sacra Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, Scrit
ture riferite nei Congressi, f. “Moscovia, Polonia, e Rutheni”, vol. 9, fol. 191 v.
2
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius (далі –
LMAVB RS), f. 41 (Lietuvos pravoslavų konsistorija), f. 41–438, lap. 1–192 v.
3
Останній, 112-й фасцикул в описі 1780 р. відповідав 124-му фасцикулу в Реєстрі
1763 р.
1
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обсязі1. І навіть поява чергового опису не могла запобігти розпорошенню
вмісту митрополичої збірки. Саме тому, зокрема, в “Правилах” єпархіяльного собору, проведеного в жовтні 1792 р. в Прилепах, мовилося про необхідність повернення до архіву паперів, “тимчасово” забраних після смерті Гребницького2. Для обліку наявних матеріалів опис 1780 р. залишався
актуальним ще три десятиліття: керуючись ним, священик Мокрицький,
на той час прелат-кантор Берестейської капітули та крилошанин і офіціал
Віленської митрополичої консисторії, 11 квітня 1810 р. у Битені відібрав
розміщені в тамтешньому василіянському монастирі документи “єпархіяльного архіву” (мабуть, йшлося вже про рештки митрополичого зібрання,
бо чимало актів були забрані різними особами)3.
Станом на 1780 р. оригінальний Реєстр 1763 р. ще перебував у складі
митрополичого архіву (на той момент рукопис був чи то не опалітурений,
чи то вже втратив обкладинку)4, про подальшу його долю нічого не відомо.
До нашого часу цей інвентар зберігся завдяки внесенню його до актової
книги Новгородоцького земського суду, запис до якої здійснено 1 лютого
1768 р. і в якій він зайняв 232 сторінки, щільно заповнені швидко писаним
текстом5. Реєстр для вписання в земські акти подав парнавський підстолій
Наприклад, у в’язці, що містила матеріали, дотичні до церкви Св. Миколая у Віль
ні (фасц. 22 в обох реєстрах), із 37 документів залишилися тільки перші 15, решта (їхній опис також було подано) мала зберігатись у віленського генерального офіціала Антонія Модзелевського (LMAVB RS, f. 41–438, lap. 37 v.–38, 45).
2
Національний музей ім. Андрея Шептицького у Львові, Відділ рукописної та стародрукованої книги, Сдк-1631, арк. 1–16 зв. (правило 10); документ опубл. у: A. Gil,
I. Skoczylas. Kościoły Wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adap
tacji: metropolia kijowska w latach 1458–1795. Lublin – Lwów 2014, с. 683. Внаслідок
проведення собору 1792 р. митрополит Теодозій (Ростоцький) 3 січня 1793 р. у Новгородку видав пастирський лист: згідно з ним передбачалося створення спеціальної комісії, яка поміж іншим повинна була навести лад з митрополичим архівом. Констатувавши нестачу в ньому багатьох паперів (у зібранні бракувало ледве не тридцяти
фасцикулів), предстоятель Унійної Церкви домагався їх повернення та передачі комор
никові Янковському (митрополичому архівісту в Литві), нагадував, що митрополичим
архівом після смерті митрополита Флоріана (Гребницького) послідовно завідували
священики Гомолицький, Будай, Поцулаєвський та Іван Мокрицький, апостольський
писар (також варшавський прокуратор о. Меленевський), та особливо цікавився місцем зберігання інвентаря, укладеного за життя Гребницького (Нацыянальны гіста
рычны архіў Беларусі, ф. 136 (Мінская духоўная праваслаўная кансісторыя), воп. 1,
адз. зах. 41284, л. 64–65), – треба гадати, що йшлося саме про Реєстр 1763 р.
3
LMAVB RS, f. 41–438, lap. 192 v.
4
“Summaryusz dawny stary J[egomosci] x[iędz]a Woyny in folio bez oprawy” (LMAVB RS,
f. 41–438, lap. 192 v.).
5
Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (далі – НГАБ), ф. 1774 (Наваградскі земскі суд), воп. 1, адз. зах. 3, арк. 884–999 адв.
1
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Францішек Кукель як адвокат (речник) у справі між полоцьким ґродським
писарем Станіславом Гребницьким (очевидно, претендентом на спадщину
свого родича митрополита Флоріана) і тодішніми єрархами Унійної Церк
ви полоцьким архиєпископом Ясоном (Смогожевським) і митрополитом
Феліціаном (Володковичем). Тоді ж для С. Гребницького було зроблено
офіційно завірену копію Реєстру у вигляді випису (становить цілу рукописну книгу), засвідченого печаткою Новгородоцького земського суду та
підписами суддів. Далі рукопис, напевно, зберігався в приватних архівних
колекціях.
У 1906 р. кодекс було придбано в антиквара у Варшаві та долучено
знаним львівським істориком, архівістом і колекціонером Александром
Чоловським до своєї збірки історичних матеріалів. В її складі рукопис потрапив до Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника НАН України, у Відділі рукописів якої є й дотепер під назвою “Rejestr
Archiwum Metropolitalnego całej Rusi 1768”1. Писаний він переважно польською мовою, налічує 604 сторінки і загалом мав би бути точною копією
впису до новгородоцьких земських актів (відрізняючись лише незначними
писарськими варіаціями).
Проте зіставлення львівського примірника з вписом Реєстру до актової книги Новгородоцького земського суду унаочнює й ті відмінності між
ними, що виходять за рамки звичайних помилок канцеляристів. Зокрема
в новгородоцькому рукописі пропущено деякі суттєві за змістом слова2
і навіть загублено три окремі записи3 (щоправда, частину одного з них таки
подано, а отже, переписувач явно не усував цієї регести свідомо), тому на
його підставі не міг бути написаний витяг, який згодом потрапив до колекції А. Чоловського. Щобільше, окремі фрагменти в рукописах дозволяють
припустити, що львівський примірник Реєстру свого часу слугував підставою для обляти в новгородоцьку земську книгу. На це вказує позбавлене
сенсу повторення тих самих слів у деяких записах4 новгородоцького впису,
що могло статися в результаті механічного відтворення рекламантів (початкових складів або цілих слів, з яких починався текст на наступній сторінці), наявних у львівській копії. З іншого боку, спільні характерні риси обох
1
Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника НАН України, Відділ рукописів (далі – ЛННБ), ф. 141 (Колекція Александра Чоловського), оп. 1, спр. 114
(Rejestr Archiwum Metropolitalnego całej Rusi 1768), с. 1–610.
2
Регести 171-5.3, 176-1.10, а також у номері фасц. 177 (видавнича нумерація записів роз’яснена наприкінці вступної статті).
3
Регести 75.86, 122.16, 171-4.5.
4
Регести 70.14, 76.3. Хоча слід визнати, що рекламантами не можна пояснити по
вторення слів у регестах 34.1 і 85-1.5 у новгородоцькому рукописі.
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рукописів (як-от ідентичні лакуни в датуваннях, синхронні виправлення1
чи однаково нетипові варіанти назв місяців2 і т. д.) підтверджують прямий
зв’язок між ними. Гіпотетично можна уявити, що облятування Реєстру до
новгородоцької земської книги відбувалося таким чином: коли Ф. Кукель
подав текст Реєстру до канцелярії земського суду, то спершу канцеляристи
виготовили копію (у вигляді окремого кодексу), а вже потім, віддавши оригінал, з неї і зробили впис в актову книгу3. Причому для того, щоб якнай
швидше підготувати екстракт Реєстру, цю копію писар відразу оформив як
витяг із земських актів, який пізніше було офіційно засвідчено підписами земських суддів і печаткою суду. Тож випис Реєстру (тобто львівський
рукопис) виявився первинним щодо впису в новгородоцькі земські акти,
а відповідно, ближчим до оригіналу та більш вартісним в очах дослідника.
За своїм характером Реєстр належить до сумаріїв документів, що укладалися в XVII–XVIII ст. для кращої орієнтації в актових матеріалах, дотичних до того чи іншого питання (майнової або правової історії якогось маєтку, представників окремого роду, діяльності певної інституції тощо). Такі
сумарії є дуже ціними історичними джерелами з огляду на їхню інформативність – вони містять лаконічно викладені, але достатньо повні відомос
ті про цілі комплекси актів (хоч і не наводять їх повних текстів). Досі, однак, використання такого типу джерел науковцями було доволі обмежене.
Це пояснюється як значним обсягом акумульованої в них інформації, що
вимагає чимало часу на її вивчення, так і відсутністю виробленої методики
опрацювання реєстрів документів (історики традиційно надають перевагу
повноцінним актам, за якими легше творити історичний наратив).

Фасцикули
У Реєстрі описано вміст 190 фасцикулів, які складали митрополичий архів.
Безсумнівно, йшлося про пачки чи в’язки (лат. fasciculus – в’язка, пачка,
пакунок), бо саме в такій формі тоді зазвичай зберігали архівні документи – якщо тільки їх не зшивали чи не переписували в спеціальні книги.
З митрополичим зібранням цього не трапилося (лише матеріали 25-го та
38-го фасцикулів, напевно ще раніше, були зшиті в якісь книги4) – мабуть,
Регести 92.3, 152-1.8, 152-3.3, 171-1.15.
Регести 156-3.4, 171-5.3, 171-5.4, 172-2.3.
3
У такому разі слово Correctum, властиве для екстрактів і дописане під текстом на
багатьох аркушах (починаючи від 15-го) львівського рукопису, мало б означати, що
згідно з ним “поправлено” впис Реєстру в новгородоцьку земську книгу.
4
Також до Реєстру була додана (розміщена вже після його завершення й датування) інформація про долучені до митрополичого архіву три рукописні книги, в яких
відклалися: надвірні акти митрополитів; “процеси” осіб, котрі претендували на єпис
1
2
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через різноформатність актів, їхню недостатню впорядкованість та, власне, й відсутність такої практичної потреби. Стосовно деяких фасцикулів
без подокументного опису в Реєстрі сказано, що вони містили пачку актів – “plik” (фасц. 52) або “paczek” (фасц. 151–153).
Заголовки до фасцикулів мали два елементи: 1) слово “Fasciculus” і порядковий номер, писані завжди латинською мовою, та 2) власну назву, переважно польськомовну (тільки в окремих випадках з уживанням латинських слів або повністю латиною1). Назви формувалися трьома способами,
що так само наводить на думку про участь у впорядкуванні архіву щонайменше кількох осіб. Здебільшого за основу заголовка було взято певні
церковні або митрополичі інституції, процеси, об’єкти, маєтки, володіння
тощо, яких стосувалися матеріали у фасцикулі. Ще майже третина в’язок
(їх нараховуємо 592) фігурують як комплекси певних актів – або загально:
“документи”, “папери” чи “копії”, або за конкретними типами: “привілеї”,
“присяги”, “листи”, “квити”, “тестаменти”, “інвентарі” та ін. Наведений
поділ доволі умовний, оскільки двозначно – і як певні юридичні дії, і як
специфічні акти – можна потрактувати й окреслення “процес” (proceder)3,
“справи” (sprawy) чи “трансакція” (transactio), а найменовані в такий спосіб фасцикули не відносимо до числа тих, заголовки яких мають “документальний” характер. Зрештою, для частини в’язок помічаємо комбіновану
назву: на перше місце в ній винесено конкретний процес чи об’єкт, але
далі згадано й пов’язані з ним документи (наприклад, фасц. 39).
Залежно від змісту фасцикулів, їхні титули могли бути короткими або
поширеними, варіюючись від кількох слів до кількох речень. Якщо не брати
до уваги стандартного початку (слово “фасцикул” і номер), то найкоротший
заголовок, що складається з двох слів (“Офіційні листи”), присвоєно фасцикулам 13 і 14. Натомість фасцикул 55 отримав найдовшу назву, в якій налічується декілька речень, відділених крапками чи крапками з комами4, з 80 слів
(цікаво, що ця в’язка не була найбільшою: в ній містилося лише 32 акти).
копства й архимандрії; перелік рукоположених священиків, писаний митрополитом
Флоріаном (Гребницьким).
1
Повністю латиномовними були заголовки до 17 в’язок (фасц. 12–16, 133–144).
2
Фасц. 8–11, 13, 14, 16, 40, 56, 63, 75, 78, 79, 84–87, 95, 112, 113, 117–120, 153–156,
158–176, 178, 179, 181–190.
3
Про трактування цього поняття самими упорядниками Реєстру читаємо в регес
ті 84.7, де “proceder” охоплює 11 різних документів, що стосувалися судової справи.
Проте в інших випадках могло йтися і про один акт, в якому висвітлювалися перипетії
певного судового процесу і який містив копії супровідних документів.
4
У виданні в заголовках таких фасцикулів зі складними назвами (фасц. 54–56, 83–
85, 99, 116, 129, 156, 159–165, 167, 168, 172, 176, 177, 179–181) окремі речення подаються уніфіковано – через крапки з комами.
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Надаючи заголовки фасцикулам, укладач мав на меті, по-перше, забезпечити збереження порядку й цілісності архівного зібрання, а по-друге, спростити ймовірний пошук необхідних матеріалів високопоставленим
духовним особам, котрі мали доступ до митрополичого архіву. При цьому
потрібно було орієнтуватися на можливі інформаційні запити потенційних
користувачів – теперішнього чи майбутніх митрополитів та їхнього найближчого оточення. Тому назви фасцикулів, що визначалися принципами
систематизації архівованих актів, віддзеркалюють насамперед юридичні
й майнові аспекти змісту зібраної у в’язках документації, нав’язуючись
до певних церковних структур, маєтків і володінь, судових процесів, прерогатив і т. д., статус яких міг стати контроверсійним і потребувати підтвердження. Звідси й необхідність у поширених заголовках, що ще більше
проявлялася тоді, коли в одному фасцикулі опинялися різнорідні й різнотематичні матеріали. Скажімо, у фасцикулі 155 були складені заповіти
митрополитів, гетьманські ординанси й листи, податкові тарифи та судові
декрети. Вочевидь, кожна з цих груп актів виявилася кількісно замалою
для формування окремого фасцикулу, тому їх суто механічно або за мінімальною тематичною спорідненістю об’єднали в одну в’язку. Поширений
титул зазвичай фіксував відомості про кілька справ / об’єктів, котрих стосуються вміщені всередині документи. Для прикладу, в назві 88-го фасцикулу знайшли відображення три судові процеси, що їх вели митрополити
щодо маєтку Биковичі.
Строкатий чи комбінований вміст деяких в’язок обумовив виокремлен
ня в частині з них внутрішніх тек, що охоплювали від одного до кількох чи
й кількадесяти актів. Невідомо, як виглядали такі внутрішні теки, однак,
виходячи з тогочасної практики архівування, можемо припустити, що поділені на них матеріали вкладались у фасцикули загорнутими у великі аркуші
паперу. На таких обгортках, вірогідно, і були написані додаткові заголовки,
що відрізнялися від назв самих фасцикулів чи, навпаки, співвідносилися
з ними. Згодом ці заголовки потрапили до Реєстру, в котрому їх переважно
виділено підкресленням. Можливо, такі документальні добірки з’явилися
в результаті упорядкувальної роботи, проведеної Авґустином (Войною) чи
його попередниками, а можливо, вони саме в такому вигляді вже існували
в митрополичому архіві. На користь другої версії свідчить безсистемність
у творенні внутрішніх тек, які не були характерними тільки для більших
(за числом документів) фасцикулів, відрізнялися кількістю зібраних у них
актів, охоплювали окремі в’язки повністю або лише частково, розміщувалися на початку, в кінці фасцикулу чи взагалі поміж іншими, не об’єднаними в добірки матеріалами. Загалом, згідно з Реєстром, внутрішні теки
були в 51 фасцикулі, сукупно їх нараховувалося 212: у 10 фасцикулах – по
одній, у ще 10 – по дві, у 7 – по три, у 5 – по чотири, у 7 – по п’ять, в 1 –
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шість, у 5 – по сім, у 3 – по вісім, інші три фасцикули мали всередині 9, 13
і 19 тек (табл. 1).
Такий поділ документів митрополичого архіву унаочнює його внут
рішню структуру. Виглядає на те, що маємо справу почасти з наслідками
“природного” нагромадження актів упродовж останніх століть, почасти
з результатом архівістської діяльності Войни чи його попередників. Так чи
інакше, митрополиче зібрання було поділене на частини, виокремлені упорядником за тематикою1. У рамках більшості з них опинилося надто багато актів, щоб їх було зручно зберігати в одній в’язці, тому їх розклали на
декілька фасцикулів, що мали однакові або майже ідентичні назви, відрізняючись лише безпосереднім наповненням. Сам розподіл на в’язки здійс
нювали механічно2, виходячи з обсягу архівованих матеріалів, а оскільки
ті укладалися у хронологічному порядку, то цей принцип застосовували
і щодо актів однієї тематичної групи, розміщених у кількох фасцикулах.
У двох випадках хронологія відображена в назвах фасцикулів: основна
частина заголовків є однакова, щораз іншими є тільки вказані часові рамки – від якого і до якого року (фасц. 108–109, 133–144). Неясно, чому так
не було зроблено всюди. Напевно, причина полягає в браку системності
в роботі архівіста або в різному часі маркування в’язок.
За Реєстром, таких серій фасцикулів у цьому архівному зібранні налічувалося щонайменше тридцять; решта мали оригінальні (неповторювані)
або суттєво відмінні назви, але й серед них простежується певна тематична тяглість. Тож заголовки фасцикулів репрезентують розгорнуту тематичну структуру митрополичого архіву, в якому виразно виділяються кілька
документальних комплексів:
уряд митрополита (16 фасцикулів)
владні та правові прерогативи митрополита (фасц. 1–7);
королівські привілеї на митрополію, єпископства й архимандрії (фасц. 8–9);
присяги митрополитів, єпископів та архимандритів (фасц. 10–11);
духовна юрисдикція митрополита над Києвом і тамтешніми храмами
(фасц. 12);
офіційні листи до митрополитів та інших публічних осіб (фасц. 13–14);
пенсії, надані митрополитами єпископам (фасц. 15);
папські привілеї й надання (фасц. 16);
Загальний огляд змістового наповнення фасцикулів за Реєстром представлено
в спеціальному розділі монографії: В. С. Пазднякоў. Архiў праваслаўных і грэка-ката
ліцкiх мiтрапалiтаў…, с. 184–229.
2
Наприклад, при відокремленні перших в’язок 1-й фасцикул було завершено королівським документом від 25 червня 1568 р., а 2-й розпочато іншим монаршим актом
під тією ж датою та стосовно тієї самої справи.
1
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регіональні церковні структури та бенефіції (47 фасцикулів)
Львівська єпархія й Унівська архимандрія (фасц. 17);
катедральний собор та інші храми у Вільні (фасц. 18–24);
митрополича юридика у Вільні та розміщені на ній кам’яниці (фасц. 25–
30);
інша митрополича нерухомість і справи у Вільні (фасц. 31–33);
фундації на віленські церкви (фасц. 34–35);
маєтність Вака та інші, записані на Віленський катедральний собор
(фасц. 36–40);
маєтність Антаґрабасти (Шешоли) та інші, записані на Віленську ка
тедру (фасц. 41–53);
процеси стосовно новгородоцького митрополичого фільварку та інших маєтків, пов’язаних з катедрою в Новгородку (фасц. 54–56);
митрополича юридика в Новгородку з належними до неї маєтностями
(фасц. 57–62);
податкові квити митрополичих маєтків у Новгородоцькому воєводстві
(фасц. 63);
окремі митрополичі маєтки (57 фасцикулів)
маєтності Рута й Бабнів та належне до них (фасц. 64–85);
маєтність Биковичі (фасц. 86–89);
маєтність Печурани (фасц. 90–91);
володіння в Мінську (фасц. 92–94);
маєтності Прилепи, Усяж, Колодеж та належне до них (фасц. 95–120);
міжконфесійні відносини (24 фасцикули)
взаємини з православними міщанами, братствами та єрархами (фасц. 121–
130);
Берестейський собор 1596 р. (фасц. 131–132);
церковні відносини в 1443–1754 рр. (фасц. 133–144);
окремі митрополичі резиденції (10 фасцикулів)
Києво-Печерська архимандрія та її володіння (фасц. 145–152);
митрополича власність у Варшаві (фасц. 153);
митрополичий двір у Ґродно (фасц. 154);
маєткова, юридична та інша документація різного характеру
(36 фасцикулів)
заповіти та інші розпорядчі й податкові акти щодо маєтків (фасц. 155);
акти Перемишльського, Пінського та Холмського єпископств (фасц. 156);
документи, що стосуються блаженного Йосафата (Кунцевича) (фасц. 157);
акти окремих архимандрій (монастирів) та їхніх володінь (фасц. 158–159);
акти окремих церков (фасц. 160–175);
документи стосовно записів, процесів та інших трансакцій (фасц. 176–
180);
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листування (фасц. 181–186);
старі копії (фасц. 187–190).
Ймовірно, що деякі в’язки були сформовані в результаті механічного
поділу значних комплексів документів, котрі перед тим увійшли до складу
митрополичого архіву як одна тека (в’язка) і під однією назвою. Для кожного з таких нових фасцикулів була повністю або частково збережена попередня спільна назва, яка вже не відображала точно їхнього змісту. Прикладом є хоча б заголовки фасцикулів 97, 98, 101 і 102: у них згадано пана
Беняша Комара, але в перших трьох із цих в’язок акти, пов’язані з цією
особою, відсутні.
Тематичним підходом при складанні документів у в’язки обумовлений
неоднаковий обсяг фасцикулів, у котрих могло міститися від декількох до
кількадесяти актів. Найбільшим за чисельністю документів, як виснову
ємо з Реєстру, був 75-й фасцикул, до якого ввійшло понад 130 податкових
квитів з маєтків Рута й Бабнів. Безперечно, упорядники мусили зважати
й на величину самих актів. Наприклад, квити були невеликими (зазвичай
їх писали на одному аркуші або взагалі на його частині, на клаптику паперу), тому легко пакувалися в одну в’язку у великій кількості. Натомість
маєткові акти, судові декрети чи статутні документи часто мали розлогий
зміст і, відповідно, значний обсяг, складаючись навіть з десятків аркушів,
тож у в’язці їх не могло бути багато. Для прикладу, в 160-му фасцикулі зі
брано чотири акти фундацій для двох храмів (два оригінальні документи
та дві копії – у вигляді екстрактів), а в 161-му фасцикулі ще менше – лише
два фундаційні акти для трьох церков.
Встановити, скільки саме документів було в кожному з фасцикулів, неможливо з кількох причин. По-перше, вміст декількох в’язок у Реєстрі не
розписаний: їхнє документальне наповнення поза заголовком не конкретизувалося (зокрема з назв знаємо, що у фасцикулах 40, 119, 120, 187–190
відклалися “копії”, а у фасцикулах 181–186 – “листи”), інколи вказувалася
тільки наявність у них пачки різнорідних чи неозначених актів (фасц. 51–
53). По-друге, у багатьох записах Реєстру (докладніше про них далі) зафіксовано і про певний акт (іноді також його копії), і про інші пов’язані
з ним матеріали, але при цьому точна кількість копій і супутніх документів не завжди подавалася. По-третє, у частині регест йдеться не про один,
а про декілька однотипних актів, які названо в множині, без конкретизації
їхнього числа (подекуди подібно занотовано ще й копії та супровідні матеріали). Такі “множинні” регести виявлені в описі 40 фасцикулів1, а також
Фасц. 1, 2, 5, 7, 10, 23, 25–27, 29, 31, 32, 34, 35, 39, 44, 47–54, 75, 76, 94, 95, 102,
104, 113, 117, 118, 130, 137, 143, 144, 147, 151, 159.
1
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щодо матеріалів поза в’язками. Виходячи навіть із мінімально можливої
для таких записів кількості актів (тобто два, хоча деколи могло йтися й про
десятки) та враховуючи наявність, окрім оригіналів, ще понад 297 копій
у 104 фасцикулах1, можна стверджувати, що в митрополичому зібранні
було щонайменше близько 5,5 тисяч документів. Значить, пересічно в одній в’язці містилося приблизно 30 актів2 (разом із супровідними та продуб
льованими документами) (див. табл. 1).
Іншою характеристикою фасцикулів, на яку вплинув принцип їхнього
формування, стала хронологія. В’язки документів у митрополичому архіві
комплектувалися на підставі їхньої пов’язаності з певними процесами чи
об’єктами, проте в межах окремих фасцикулів чи серій фасцикулів (також
внутрішніх тек) акти переважно розміщувались у часовій послідовності.
Принаймні, датування архівованих документів було основною детермінантою (докладніше про це далі) при їхньому впорядкуванні й, відповідно,
позначалося на хронологічних рамках самих в’язок, які могли охоплювати від одного року до кількох століть. Точна часова атрибуція фасцикулів
ускладнена і через брак подокументного опису окремих із них, і через відсутність чи неточність дат у низці актів. Зі 190 фасцикулів хронологічні
межі 19 невідомі, а 171 фасцикул – якщо брати до уваги тільки ті документи, щодо яких чітко зазначено рік їхньої появи – вміщували акти XI
та XV–XVIII ст., у т. ч.:
XI і XV–XVI ст. – 1,
XV–XVI ст. – 2,
XV–XVII ст. – 1,
XV–XVIII ст. – 2,
XVI ст. – 15,
XVI–XVII ст. – 29,
XVI–XVIII ст. – 30,
XVII ст. – 43,
XVII–XVIII ст. – 33,
XVIII ст. – 15 фасцикулів.
Кількісно неоднакові, архівні в’язки характеризуються також хронологічною неспівмірністю щодо числа років, якими датуються документи
1
Фасц. 1–3, 9, 12, 15, 19–21, 23–25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 41–45, 47–50, 54,
56–61, 64–74, 76–79, 83, 86–88, 90, 92–100, 102–104, 106, 108, 110, 112, 113, 115–117,
125, 130, 132–136, 138, 139, 146, 147, 149, 151, 154, 155, 160, 164–173, 176, 180. З них
лише в одній регесті 49-го фасцикулу про число копій сказано в кількісно неокресленій множині.
2
В. Поздняков дійшов хибного висновку, що “пересічно у фасцикулі містилося
15–20 документів” (В. С. Пазднякоў. Архiў праваслаўных і грэка-каталіцкiх мiтрапа
лiтаў…, с. 184, 240).
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в їхньому складі. З-поміж фасцикулів, вміст котрих мав (хоча б частково)
визначені часові рамки, 29 охоплювали від 1 до 10 років, 44 – від 11 до
50 років, 41 – від 51 до 100 років, 31 – від 101 до 150 років, 14 – від 151
до 200 років, 12 – понад 200 років. Якщо ж зважити на те, що більшість матеріалів митрополичого зібрання – поза одним актом з XI ст. (без сумніву,
в набагато пізнішій копії) та ще декількох із XV ст. – датовані послідовно,
рік за роком, починаючи від 1498 р. до 1762 р. (фактично 265 років), то
можемо констатувати, що усереднено на один фасцикул припадало півтора
року з цього періоду.

Записи-регести та документи
Головним компонентом Реєстру стали записи, в яких у регестовій формі
наведено відомості про окремі документи чи їхні групи (комплекси) в складі митрополичого архіву. Такий спосіб обліку й опрацювання актів був типовим для тогочасної архівної практики, незалежно від того, чи йшлося
про документальну збірку інституції, чи маєткового комплексу, урядовця
або родини. На звороті акта, часто згорнутого кілька разів для компактного
зберігання (скажімо, в скрині чи в’язці), робили лаконічний регестовий запис, де вказувалося датування й основний зміст документа. Їх наявність на
зовнішньому боці складених аркушів давала змогу під час пошуку необхідних актів швидко й зручно переглядати папери, не розгортаючи та не читаючи кожен з них. Імовірно, що власне такі регести слугували підставою
при описі митрополичого зібрання, а частина архівістської праці Авґустина (Войни) полягала в їхньому переписуванні із самих документів до Ре
єстру. Хоча не виключено, що далеко не всі ці акти були зрегестовані раніше, а отже, для деяких з них, можливо навіть багатьох, архівістові довелося
робити це самому. Про вірогідність залучення до Реєстру регест із самих
документів, написаних у різний час і різними особами, свідчать відмінності характеру, способу укладення та рівня інформативності записів1.
Загалом регести переважно мали стандартний формат і здебільшого
складалися з двох елементів. На початку наводилося датування документа,
про який мовилося в регесті. Очевидно, для упорядників архіву й укладача
Реєстру саме час видачі певного акта виступав базовим маркером для його
ідентифікації та розміщення в архіві й у Реєстрі. Натомість у записах майже відсутні відомості про таку суттєву ознаку документів, як місце їхньої
Найбільш промовисто на слушність версії про укладення регестів кількома архівістами впродовж тривалого часу вказує розмаїтість в іменуванні того самого митрополита, якого в окремих записах Реєстру (навіть поданих підряд) могли називати тільки за іменем чи прізвищем або тим і тим, до цього додаючи (в різних комбінаціях)
означення “його милість”, “отець”, “митрополит” чи “митрополит цілої Русі” тощо.
1
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видачі. Лише в одному випадку – у регесті про акт від 2 лютого 1638 р. (запис 174.3) – зафіксована просторова локалізація “W Sworotwie”, яка нагадує вказівку на місце його укладення. Проте це міг бути і вкрай лаконічний
переказ (адже таким виразом регеста й завершується) змісту документа,
котрий стосувався церкви в селі Своротва1. Окрім того, у низці регест уже
в самому описі змістового наповнення актів – а це не дозволяє однозначно трактувати таку інформацію як елемент клаузули датації – згадано про
те, що документи укладено в канцеляріях судових установ та урядів, зок
рема у Віленському (запис 25.32), Володимирському (запис 70.15), Новгородоцькому (записи 70.13, 78.24) ґродах, Новгородоцькому земському суді
(запис 66.6), Трибуналі (записи 31.14, 71-2.3, 132.1, 146.10), міських судах
Вільна (записи 26-5.5, 123.2), духовному суді Віленського римо-католицького єпископства (запис 44.21) тощо.
Датування могло включати лише рік, рідше рік і місяць, найчастіше
рік, місяць і день, іноді тільки місяць і день2. Якщо дата була повною, її
завше починали з року, хоча саме слово “рік” ніколи на початку регести не
вживалося. Потім писали “дня”, далі число й назву місяця (деколи, щоправда, слово “день” пропускали3, а місяць вказували перед днем4). Неповна
дата виглядала так: спершу рік, тоді місяць, або – коли рік не зазначався –
так само, як і в повній формі, після слова “день” – число й назва місяця.
В усіх випадках датування подавалось у родовому відмінку5, прописом
(не цифрами) і майже завжди польською мовою, навіть якщо регестувався
1
Йшлося про Своротву, село на Новгородоччині (Słownik geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich, т. 11 / ред. F. Sulimierskiego, B. Chłebowskiego,
W. Walewskiego. Warszawa 1890, с. 728–729), нині в Берестейській області Білорусі.
2
У тій чи тій формі (з місяцем, або місяцем і днем, або й без них) рік зазначено
в 3 981 регесті. Лише місяць і / або день вказано в 61 регесті (1.4, 1.12, 12.1, 12.2, 12.4,
12.5, 12.6, 12.9, 13.1, 13.2, 13.40, 17.1, 17.2, 17.18, 20.6, 24-5.1, 35.5, 36.4, 56-1.1, 56-1.3,
60.8, 64.19, 64.20, 64.21, 64.22, 64.23, 64.24, 64.25, 64.26, 64.27, 76.2, 78.1, 78.2, 78.3,
78.4, 78.6, 78.9, 80.15, 86.3, 92.12, 93.3, 110.1, 127.8, 127.10, 127.11, 127.12, 127.13,
127.14, 144.1, 144.2, 144.3, 144.4, 145.1, 145.2, 152-2.1, 156-1.2, 156-2.1, 164-1.1, 1701.2, 173.1, 173.2). У двох записах (59-4.2, 78.7) подається тільки день видання (в одному з них місяць не названо через явний огріх писаря). Жодного елемента датування не
мають 215 регест (див. хронологічний покажчик).
3
Наприклад, у регесті 62-2.5.
4
Як-от у записах 28-2.2, 30.10, 30.11, 56-2.2, 60-2.2, 60-2.3, 63-1.24, 63-1.25, 70.8,
147.19 та ін. (причому слово “день” подекуди також опущено). Оскільки написання
дати у форматі “рік – місяць – день” трапляються рідко, то, вочевидь, це лише на
слідок неконсеквентності упорядника Реєстру або неуважності його переписувачів /
копіїстів.
5
Могли вживатися невідповідні числівники для означення десятиліть (регести 1631.4, 163-1.5, 163-1.7) або століть (регеста 12.27).
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латиномовний документ. Виняток становили назви місяців: їх наводили
латиною, почасти з неправильними, полонізованими закінченнями (“decembra” замість “decembris” та ін.). У разі, коли компонентами дати були
тільки рік і місяць, перед назвою останнього ставилося латинське слово
“in” (наприклад, “in augusto” – “у серпні”).
Кілька регест мають нетипові датування. Зокрема, у двох записах упорядники застосували нестандартну форму позначення дня й місяця: тут
або вжито античне поняття календ1, або дату прив’язано до періоду Великого посту2. І лише в одному випадку укладачі скористалися традиційною
для ранньомодерних канцелярій літургійною системою маркування часу:
описаний у регесті 23.2 акт виданий 1721 р. в “день середи назавтра після
Святих Симона та Юди” (“die feria quarta in crastinum Sancti Simeonis et
Judae”), тобто 29 жовтня.
Час створення ще двох документів занотовано за візантійською традицією “від створення світу”3: обидва виставлено року “siedmset dwadzieste
go czwartego a condito mundo”, себто в 1516 р. Можливо, що хронологічно
маркованих таким чином давніх “руських” актів було більше, проте згадок про них у Реєстрі немає, не сказано нічого і про використання індиктів у датуванні документів. Вочевидь, неповне датування, вжите у Реєстрі
в регестах для багатьох актів XV–XVI ст. (зокрема з теренів Великого
князівства Литовського), стало результатом часткового переведення оригінальних дат, коли упорядники зуміли вирахувати рік, але не захотіли або
не змогли впоратися з кириличним позначенням індикту та дня місяця або
із встановленням рухомих свят “руського” календаря. Видається, що читання стародавніх руськомовних документів було незручним навіть для
унійних духовних XVIII ст., бо й вони надавали перевагу польськомовним
копіям4. Показовою в цьому контексті є нотатка про витяг з трибунальських книг королівської конфірмації, котрою затверджено акт фундації “po
łacinie pisany z aryngami ruskiemi”5.
У декількох випадках датування документа в регесті збігалося із зазначе
ним у попередньому записі, і тому упорядник Реєстру вирішив обмежитися
У регесті 5.1, окрім року, вказано “calendis junij”, що мало б означати 1 червня.
У записі 77-1.1 після року читаємо “in quadragesima”, тобто документ виданий
у часі Великого посту, який у 1636 р. за католицьким календарем припадав на період
від 13 лютого до 22 березня.
3
Регести 35.1, 35.2.
4
Однак не варто відкидати і ймовірності того, що станом на середину XVIII ст.
давніші руськомовні акти перебували не в найкращому фізичному стані, тож архівісти
були змушені звертатися до пізніших польськомовних копій (у записі 36.11, скажімо,
зафіксовано: “inwentarz po rusku bez końca”).
5
Регеста 41.2.
1
2
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відповідними фразами: “Eodem anno” (“Того самого року”)1 або “Eodem
anno et mense” (“Того самого року і місяця”)2.
Іноді в записі йшлося про два й більше актів (кілька однотипних або
основний і супровідні / додаткові), а дата подавалась одна, причому деколи
точна, із фіксацією місяця й дня. Треба гадати, що такі документи були
видані одночасно або, що правдоподібніше, датування стосувалося тільки
основного з них, наведеного на початку запису. Лише раз – тоді, коли в регесті описано аж три акти, – на початку вказано відразу два роки3.
Подеколи в регестах у подальшому описі документа дано інформацію
про його функціонування після видачі (вписування в актові книги, копіювання у вигляді витягів, підтвердження в складі інших актів тощо), тому
додатково зазначали й інші дати4 (також у повній чи скороченій формі),
часом значно віддалені від моменту виставлення описаного документа.
Розміщення дат на самому початку регест, з одного боку, обумовлювалося їх важливістю в очах укладачів для ідентифікації конкретних актів,
а з іншого – випливало з принципів упорядкування митрополичого архіву.
Всередині фасцикулів і внутрішніх тек папери складалися за хронологією
(від давніших до новіших), і недотримання цього підходу в Реєстрі траплялося досить рідко (можливо, це були суто механічні помилки писарів
при написанні дат)5. Причому й ті документи, для яких бракувало річних
дат (були відомі тільки місяць і день), упорядник архіву все одно намагався розмістити відповідно до їхньої ймовірної / уявної хронології, орієнтуючись, мабуть, на їхній зміст та інші, чітко датовані архівні матеріали.
І лише тоді, коли встановити час видачі актів не вдавалося навіть приблизно, архівіст уміщував їх на початку відповідного за тематикою фасцикулу6.
Працюючи з Реєстром, варто пам’ятати, що в низці випадків датування зрегестованих документів викликає щонайменше сумніви або й є явно
Регести 18.3, 18.4, 41.2. Така вербальна формула вжита також в окресленнях додаткових дат уже в самих записах (97.5, 97.16, 155.2).
2
Регеста 26-5.4.
3
Регеста 24-8.12.
4
Див. регести 41.2, 97.5, 97.16, 101.19. Двічі спостерігаємо протилежну ситуацію,
коли акти, згадані в записах другими, були насправді давніші, ніж подані першими, –
на місяць (запис 121.3) або й на понад сто років (запис 61.16). Тільки раз (запис 155.2)
наведена в описі документа дата дублює датування на початку регести.
5
Явно хибні роки виявляємо, зокрема, в записах 25.2 (“1731” замість правильного
“1531”) і 106.3 (“1747” замість “1647”), а також у кількох підряд регестах 55-го фасцикула (записи з 55-3.2 по 55-3.6), в яких описано акти за митрополитства Атанасія
(Шептицького), що нібито походять з 1638 і 1639 рр.
6
Для прикладу, першими в 78-му фасцикулі вміщено сім документів без річної дати,
а потому в хронологічному порядку подано ті, які датовані за роками.
1
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некоректним. По-перше, в деяких записах дата виходить за межі періоду
життя, урядування чи правління особи, про котру мовиться в описаному
акті. Наприклад: під датою 1658 р. Кипріан (Жоховський) фігурує як вітебський єпископ, хоча священиком він став щойно в 1663 р.1; під датою
1644 р. йдеться про різні чинності, пов’язані з тим же Жоховським, проте майбутній митрополит тоді був ще малолітнім2; під датою 1704 р. Лева
(Шептицького) названо митрополитом, але катедру предстоятеля Унійної
Церкви в той час посідав Лев (Шлюбич Заленський)3; під датою 1627 р.
згадано митрополита Йосифа (Солтана), але насправді він обіймав свій
уряд ще в 1508–1521 рр.4; під датою 1577 р. сказано про короля Сиґізмунда, однак у такому разі рік мав бути раніший або пізніший (для прикладу,
1567 р. або 1587 р.)5; під датою 1666 р. як вітебський воєвода занотований
Стефан Збаразький, який жив у попередньому столітті6. Як можна припус
кати, подекуди в регесті фіксували дату не укладення документа, а його
пізнішого підтвердження (у вигляді конфірмації, відимусу тощо) або ко
піювання (облятування, видачі екстракта).
По-друге, сумніватися щодо правильності деяких датувань спонукають
порушення хронологічного принципу в укладанні актів у в’язках. Інколи
помилки є явними і в публікації їх виправлено7, інші ж часові невідповідності пояснити однозначно наразі неможливо. Наприклад, останній документ у 150-му фасцикулі не вписується в хронологію цієї та наступної
в’язок (вони мають однакове тематичне наповнення). Акт перед ним – за
1605 р., а перший у 151-му фасцикулі – від 9 лютого 1608 р., тож логічно
припустити, що й документ у регесті 150.33 мав бути датований не 1698 р.
(як є в Реєстрі), а 1608 р.
Зрештою, в частині випадків неточне датування могло бути і в самому
регестованому матеріалі. В акті від 16 вересня 1696 р.8, скажімо, йдеться
про києво-печерського архимандрита Никифора (Тура), який жив століттям раніше. Очевидно, що річна дата була записана з помилкою (насправді
1596 р.), але оскільки документ покладено наприкінці фасцикулу, вже після матеріалів з XVII ст., то це не лише механічна описка копіїста.

Регеста 14.16.
Регести 16.7, 154.3.
3
Регеста 57.1.
4
Регеста 95.11.
5
Регеста 148.9.
6
Регеста 171-5.1.
7
Наприклад, у записах 25.2, 25.25, 27-5.3, 55-3.2, 55-3.3, 55-3.4, 55-3.5, 55-3.6, 78.32,
82.11, 106.3, 115-2.2, 127.17, 154.10, 154.11, 155-1.11.
8
Регеста 151.24.
1
2
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Проте найпоширенішою причиною таких неточностей були саме меха
нічні похибки, які з’явилися в Реєстрі під час його переписування. У цьому переконує розбіжність (часткова або повна) дат в окремих записах
львівського та новгородоцького рукописів, виявлена в понад п’ятдесяти
регестах1. Багато цих огріхів, напевно, зумовлені неуважністю копіїста
(як у новгородоцькому примірнику, де акт хибно датований 1068 р., хоч
у львівському – правильно: 1608 р.2). Звідси й численні виправлення в обох
варіантах Реєстру, особливо в новгородоцькому. Останній, зауважмо, під
цим кутом зору повинен викликати в дослідника менше довіри: на відміну
від львівської копії, тут у деяких записах загублено назву місяця3 чи день4,
або й узагалі пропущено датування5. Тому в публікації Реєстру для більшості таких регест датування подане за львівським рукописом – окрім випадків, коли новгородоцька версія дати чітко відповідає хронологічному
порядку документів у фасцикулі6 або коли помічено явну помилку львівського писаря7.
І все ж не завжди провину за неточності варто покладати на земських
канцеляристів та інших переписувачів. Відмінності в датуваннях між вписом у земську книгу і львівським примірником могло спричинити й прагнення виправити попередні огріхи, орієнтуючись на хронологію матеріалів у в’язках. А некоректні дати, можливо, були ще в оригіналі, на що
вказує однакове в обох рукописах неналежне датування документів з тих
самих регест. У них або пропущено назву місяця8, або загублено чи зіпсовано якусь частину дати9, або вона нереальна (як-от 31 квітня)10 – і лише
подекуди їх можна реконструювати.
Другим за порядком розташування, але більш важливим (і деколи єдиним) елементом записів був короткий переказ змісту одного або кількох
Регести 3.2, 5.8, 18.26, 26-2.3, 26-4.2, 27-7.1, 41.4, 43.22, 55-2.4, 61.15, 63-1.7, 70.1,
70.13, 75.3, 75.57, 82.3, 82.7, 85.3, 85.7, 85.17, 87-4.3, 90.8, 94.2, 95.10, 108.10, 111-1.8,
115-2.7, 115-2.8, 115-2.11, 115-3.17, 116-1.12, 117-4.24, 117-4.28, 117-4.29, 121.5, 121.6,
121.8, 122.2, 122.6, 122.17, 122.23, 122.29, 138.14, 140.11, 141.7, 152-2.8, 165-2.1, 1711.15, 171-2.1, 171-3.3, 171-3.7, 180-1.7.
2
Регеста 121.8.
3
Регести 12.23, 117-2.5.
4
Регеста 24-8.6.
5
Регеста 64.20.
6
Як-от у записах 82.3, 115-3.17, 117-4.24, 122.29.
7
У записі 63-1.9 подано нереальну дату – 33 січня, натомість у новгородоцькому
рукописі правильне датування – 23 січня.
8
Регести 13.32, 20.10, 78.7, 81-1.7, 85.28, 104.9, 124.22, 130.29, 150.29, 154.35, 1774.4, 179-3.5.
9
Регести 33.7, 59-7.2, 86.1, 126.23.
10
Регеста 55-4.2.
1
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(групи) актів, описаних у регесті. У тодішній практиці при реєстрації документів та укладенні їхніх різного типу і призначення переліків чи сумаріїв застосовували два варіанти відтворення основних положень актів.
Формуючи регесту, до уваги могли брати певні правові дії (акції) експонента – у такому разі занотовували ту чинність, яку спонукав / зобов’язував / дозволяв здійснити, супроводжував чи засвідчував конкретний документ. Другий, більш поширений спосіб формування регест акцентував
на характері описуваного матеріалу, передбачаючи насамперед визначення
його різновиду, а потім – залежно від потреб укладача й наявності в самому акті таких відомостей – інформування про експонента, адресата, обставини видачі, змістове наповнення та використання документа.
Записи, внесені до Реєстру митрополичого архіву, в абсолютній більшості створені за принципом “від документа”: на першому місці в регесті
його типологічна належність до певної групи актів, тоді дані про “автора” і т. д. Тільки 17 записів1 вибудувані “від дії” – у них розповідається,
що зробила та чи та особа. Як показує їх аналіз, особливих підстав для
опису саме цих документів у відмінний від решти спосіб не існувало, тож
застосований підхід міг бути спричинений звичайною випадковістю або
знову ж таки тим, що регести укладав не один упорядник і не в один час.
Прикладами по-різному оформлених регест, які стосуються подібних за
характером і змістом матеріалів, є записи щодо двох королівських актів
про номінацію в 1609 р. Йосифа (Велямина Рутського) віленським архимандритом (замість Самуїла (Сенчила)): відповідно, “List królewski [do]
urzędu wileńskiego, aby przyjeli jegomosci xiędza Ruckiego za archymandrytę
wileńskiego” (121.14) і “Rozkazuje król, aby Ruckiego mieli za archymandrytę po zrzuconym Sienczyle” (121.20). Як бачимо, попри цілком іншу форму
викладу, в обох випадках так чи інакше відтворено відомості про ті правові моменти, заради фіксації котрих кожен документ і був виданий. Цю
відмінність не варто вважати аж такою суттєвою, адже типологія архівних
матеріалів, якою послуговувалися при їхньому описуванні (спираючись,
вочевидь, на вжиті в самих актах назви), також віддзеркалювала певні дії
й чинності. Подекуди навіть неможливо точно з’ясувати, що саме мали на
увазі упорядники архіву, оскільки такі маркування, як “wyjazd”, “pozwolenie”, “przysięga”, “protestacya”, “przedaza” чи “proceder”, могли означати
й певні дії, й типи документів (і, швидше за все, означали те і те одночасно). Однак прихильність укладачів саме до того способу регестування,
що мав за основу правову природу актів, свідчить про поки що традиційне трактування ними митрополичого зібрання – передовсім з прикладного
Регести 78.2, 78.8, 78.9, 78.12, 78.17, 78.24, 78.25, 78.26, 80.29, 97.4, 121.20, 122.1,
122.9, 125.10, 125.18, 126.11, 178.25.
1
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погляду, як комплексу юридичних матеріалів, придатних для використання
в судових процесах і позасудових справах, а не як джерел інформації про
певні події минулого.
Поза сумнівами, укладачі регест враховували практичні потреби в матеріалах митрополичого архіву, тому, передаючи зміст актів, орієнтувалися
не так на їхні головні положення, як на ті відомості в них, що становили
певний інтерес у контексті прав, компетенції чи майна Церкви. Деякі документи були доволі великі та інформаційно насичені, а їхній зміст до того ж
був пов’язаний з кількома різними справами. Тому укладачам доводилося
надавати перевагу в регестах тим фактам і аспектам, які підпадали під тематику фасцикулів та корелювалися з іншими відкладеними в них актами.
Як наслідок, розміри записів детермінувалися радше можливими інформаційними запитами, аніж обсягом самих регестованих матеріалів, хоч
і на нього упорядники мусили зважати. Найкоротше описувалися “квити” (див., наприклад, регести з фасцикулів 75 чи 117): вони зазвичай були
прості за змістом і невеликі (їхні деталі вже через декілька років ставали
несуттєвими, тому й не потребували докладного відтворення). Натомість
королівські й великокнязівські листи та привілеї (як і деякі інші акти), що
охоплювали чимало важливих нюансів, вимагали більш деталізованого відображення. Короткі записи налічували лише два-три слова (у т. ч. вказівку
на тип документа), довші були у вигляді складного1 речення з кількадесяти
слів, яким викладалася ціла низка фактів з описуваного акта. Деякі регести
мали усічену форму: основні положення документа в них обмежувалися
скороченням “etc.” (від “et cetera”) – так завершено кілька десятків записів у Реєстрі2. Протилежний підхід спостерігаємо тільки в одному випадку

Приклади складного формулювання регест: у записі 107.1 – “Relacya dwóch jenerałow oglądania popsowaney granicy od xiązęcia przylepskiey od Słuczyzny” (“Реляція
двох генеральних возних про огляд прилепського кордону, зіпсованого князем з боку
Слущини”); у записі 126.6 – “Kopia dekretu między dyzunitami y protopopą krola jegomośći Władysława czwartego” (“Копія декрету короля його милості Владислава IV
[у справі] між дизунітами і протопопом”).
2
Регести 5.15, 6.8, 7.6, 8.3, 12.16, 12.19, 12.38, 13.11, 14.24, 15.7, 15.18, 15.19, 15.23,
16.16, 18.2, 18.25, 20.7, 26-1, 28-1.1, 30.9, 37.2, 39.5, 43.3, 50.5, 55-5.1, 57-1.1, 59-1.2,
59-2.1, 59-5., 60.15, 69.2, 77.6, 77-1., 79.3, 85.17, 86.4, 88-1.2, 88-2, 90.2, 91.4, 93.8,
94.13, 94-2.2, 95.6, 97.6, 100.3, 100.14, 101.31, 106.1, 108.21, 112.8, 113.25, 116-1, 121.18,
122.1, 122.3, 122.18, 124.12, 124.16, 124.27, 125.9, 126.2, 126.17, 126.22, 128.1, 131.3,
137.2, 139.8, 141.1, 141.21, 143.5, 145.22, 148.13, 151.18, 152-1.4, 156-1.1, 156-2.4,
158.16, 164-2.5, 165-1.8, 166-4.4, 167-3.3, 168-1.4, 169-5.1, 171-4.2, 176-1.3 та ін. Зрештою, ці “et cetera” могли свідчити про існування повніших (порівняно з внесеними до
Реєстру) записів – чи то на самих актах, чи то в іншому, ранішому реєстрі митрополичого архіву.
1
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(запис 92.11): тут зміст розширено за рахунок додаткових даних з акта, які
укладач уважав важливими (подані після позначки NB1).
Серед регест – наскільки їх можна порівнювати за кількісними показниками2 – найбільша за обсягом (36.3) має 80 слів і понад 530 знаків3:
“Tysiąc pięćset siodmego. Fundusz na pargaminie od jegomosci pana Teodora Januszkiewicza, marszałka Jego Królewskiey Mosci, starosty włodzimierskiego, którym dobra swe, tak od Wołochowicza kupione, jako tez u xiązęcia wysłuzone, wies Tarniany y osobliwie sioła wsie Niewierowszczyznę,
Romeykowszczyznę, Halitowszczyznę, Macelejewszczyznę etc., do tegoz
karczmę wolną, na kaplicę Narodzenia Panny Maryi przy cerkwi wileńskiey
kathedralney będącą cum obligatione, aby dwuch swieszczennikow rezydowało y msze swięte za duszę rodzicow y jego samego, jako y panochidy odprawowane były wiecznie, fundował y zapisał, z kopią”.

У ній читаємо про написаний на пергаменті фундаційний акт (fundusz),
виданий у 1507 р. королівським маршалком і володимирським старостою
Федором Янушкевичем стосовно запису ним своїх маєтків на каплицю
Різдва Пречистої Богородиці при Віленській катедральній церкві. Сам до
кумент не належав до числа великих, складаючись із близько 730 слів і майже 3,4 тисячі знаків (згідно з його публікацією на початку XX ст.4), тож
його регеста становила приблизно 10–15 % від обсягу акта. Йшлося про
заповіт Федора Янушевича5, написаний у місті Володимирі 29 березня
7015 р. 11-го індикту, який упорядники митрополичого архіву (як і архівісти
початку XX ст.), виходячи з річної дати, віднесли до 1507 р.6 На його прикладі можемо простежити принципи, котрими керувалися автори записів
1
NB було скороченим написанням вислову nota bene (буквально “поміть добре”),
яким звертали увагу читача на щось. В іншому випадку таку позначку використано
в Реєстрі в її звичному значенні, коли упорядник підкреслював своєрідний зміст регестованого документа (запис 118.1).
2
До числа відносно більших за різними кількісними параметрами в Реєстрі також
належали регести 25.11, 25.16, 25.25, 35.3, 36.1, 38.1, 38.3, 38.4, 42.2, 48.7, 58-2.3, 61.1,
61.16, 61.24, 61.25, 62-2.8, 62-2.12, 71-2.5, 74.10, 83.14, 84.7, 86.1, 91.16, 96.23, 100.1,
100.15, 112.9, 112.10, 112.13, 143.4, 150.10, 168-7.1, 179-2.4 та деякі інші.
3
Точну кількість знаків у записі визначити неможливо через різночитання в новгородоцькій і львівській копіях Реєстру.
4
Описаніе рукописнаго отдѣ ленія Виленской публичной библіотеки, вып. 5 (Прило
женія). Вильна 1906, с. 7–8 (№ 7).
5
Федір Янушевич (Янушкович), литовський двірський маршалок і володимирський староста в 1507–1508 рр. (Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Li
tewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy / упоряд. H. Lulewicz, A. Rachuba. Kórnik 1994, с. 87
(Nr 542); Urzędnicy wołyńscy XIV–XVIII wieku. Spisy / упоряд. M. Wolski. Kórnik 2007,
с. 120 (Nr 534)).
6
Річна дата документа, вочевидь, є хибною, оскільки номінацію на маршалківський уряд Ф. Янушевич отримав щойно 23 грудня 1507 р., а помер не пізніше травня

30

Олексій Вінниченко

у Реєстрі. Далі наводимо текст документа, в якому підкреслюємо слова
і фрагменти, використані або передані в регесті1:
“Не ест члкъ певен одно смрти, ани теж ей не певен одно на ден смрти
часу. Протож я великогрѣшный перед милым Бгом члкъ Fеwдоръ Ян8
шевич, бывший на тот час маршалок гдра корол6 его млти староста
Володимирский, пиш8 сесь мой достоментъ моим цѣлым разумом ани
чим не прип8жон ани намовен, нижли ищ8чи собѣ дороги как бы вежде,
з которым wбычаем мо6 грешная дша по моем животе мела пом6нена
быти и на потом родители мои, ино имен6 мои отчинныи што w9ць мой
небожчик держал на Волыни и я сам тыи имен6 наши дал есми и записал в болшом моем достоменте к црквам Божим 8 Епскпьи Володимирской и 8 епкпьи Л8цкой; ашто есми с гдрьским великого кнз6 Александра дозволенем зм8ровал придел заложен6 Ржтво Прчтое Бцы подле
соборное великое цркви прчтое 8спенія 8 Виленском мѣсте и хот6чи
в того Божего пртла по дшах наших вечн8ю пам6т мети ино што купил
есми 8 мещанина Виленского 8 Станка Волоховича и 8 его дѣтей дворец
его отчизный на рецѣ на Вацѣ на им6 Онтоколню, со всими земл6ми
пашными и з нивами и з сеножатми из гаи и с прудом, которыи ж под
тым дворцом, на рецѣ на Вацѣ млын, со всим с тым, што к том8 дворцу сл8шало, как Станко сам держал и вживал как же запис его самwго
w всем w том достаточне вказ8еть и посвѣтчает в кого што wн к8пил
и вымен6л со всим с тым мнѣ продал вечно. А к том8 дворц8 выслужил есми в гдр6 моего млтиваго Александра великаго кнз6 Литовского,
Р8ского, Жомоитского и иных в троцком повѣте дес6т члков дяколных
т6глых конокормцов, на им6 Терн6ны Миколая Терновича а Ивашка
Миковича, Талка Яновича, Станка Юрьевича, Яцка Якубовича, Станка
Яновича, Нет8ша Марковича, Ивашка Бернатовича, Мат8ша Матеевича, Миколая Богдановича и изъ их братею и з ихъ снъми и земл6ми их;
а к тому того ж села-земли п8стовскии Невѣровщин8, Ромѣйковщину,
Кгелитовщин8, Мацелевщину тыи люди и земли дал ми гдрь 8 вобрубных границах, записаных в листе его млти и к тому его млть дал ми
корчм8 волн8ю мѣти водле того дворца моего Онтоколны и все то в сем
листе мененое потвердил ми его млть вѣчно и непорушно навѣки и вмоц
нил мя, куды хот6 тое wбернути и на церков Божю записати. Я Fедоръ
Янушкевич тот дворец мой Антоколню со всим и тыи люди Терн6нци
и з земл6ми пашными и з сеножатми, и з гаи, и з млыном, и з корчмою
волною, со всим так, как есми сам держал и вживал, ничого неwставлянаступного року (Urzędnicy centralni…, с. 87; Urzędnicy wołyńscy…, с. 120), тож акт міг
бути виданий лише в березні 1508 р. (на що, власне, вказує й 11-й індикт).
1
Текст заповіту друкуємо за його публікацією 1906 р. (Описаніе рукописнаго отдѣ
ленія…, вып. 5 (Приложенія), с. 7–8 (№ 7)), зберігаючи пунктуацію та не розшифровуючи скорочень, але відділяючи окремі слова, які у виданні були подані (очевидно, за
оригіналом) разом.
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ючи на себѣ и на мои потомки, даю и дал есми и вѣчно запис8ю к цркви
Божей к той моей каплице к храму Ржтву Прчтое придел8 водле соборное цркви 8 Вилни дл6 бгомол6 и вѣчное пам6ти дшь w9ца и матки моее
и предних родителех наших и мене самого и жоны моее как жа всих нас
имена в поминник тое цркви вписаны сут, и полецаю тот дворець мой
надане црковное в моц и в опеку и в оборон пастырю Бжтвенных црквей
гдну w9цю нашем8 митрополит8 Киевском8 и всея Р8си, хто коли будет
митрополитом, абы его млть 8 своей wпеце мел и wто всяких кривдъ
боронил, абы црковь Бож6 тот пртлъ Ржтво прчтое Бци держала тое всѣ
без втисненя; а мает его млть гднъ w9ць нашь митрополит в той цркви
придела моего встановити два сщнники попы дл6 Бжственное службы
црковное повседневное, абы была стая литоргія каждого дня по неделям
за всих нас дши молба и вечная пам6т, а панахида в кажд8ю п6тницу
абы пета по наших дшах в тои каплицы; а тыи два сщенника того пртла
мают вс6кую живность собѣ мети с того вышеписаного дворца Антоколни з вѣданем митропольим. И дл6 лепшое твѣрдости и пам6ти на все,
што дал есми в тую каплицу Ржтва прчтое сес мои лист з моею печатю.
А притом были и того добре звѣдоми гднъ W9ць нашь епкпъ Володимирский и Берестенский Васян и гднъ w9ць нашь епкпъ Луцкий и Wстроз
ский Кирил, а кнзь Иван Курцевич, а пан Яковицкій Ивашко, а войт Володи(ми)рский Fедко Лудович. И дла лѣпшее твѣрдости и печат есми
свою приложил к сѣму листу и просил есми гды и w9цовъ моих влдки
Володимирского и Берѣстеиского Васияна и влдки Луцкого и Wстрозскwго Кирила, абы их млть печати свои приклали к сѣму моему достоменту, и их млть на мою прозбу вделали, печати свои приложили к сей
моей дховници. А и в болшей моей дховници, которая у Володимирской
цркви ест, тое речи дело вписал есми. Писан у Володимири, в лѣто семтыс6щьное п6тоенадес6т индик Z0I мар К0F днь”.

Порівняння цього тексту і запису про нього в Реєстрі наочно демонструє методику написання регести. Її укладач не ставив за мету передати
всі викладені факти й узяв із документа тільки таку інформацію: а) особа
експонента – ім’я й прізвище Федора Янушевича та уряди, які він посідав;
б) предмет фундації – назви сіл, що її склали, також окремо було виділено корчму (великокнязівський привілей 1500 р. на її заснування зберігався
в тому ж фасцикулі1) та вказано походження нерухомостей як отриманих
від великого князя чи куплених від Волоховича (лист про продаж віленським міщанином Станком Волоховичем двірця з усіма належностями
в 1498 р. також відклався в цьому фасцикулі2); в) адресат фундації – каплиця у Віленській соборній церкві; г) умови надання – перебування двох священиків та довічне проведення богослужінь і панахид. Поза загальними
1
2

Регеста 36.2; Описаніе рукописнаго отдѣ ленія…, вып. 5 (Приложенія), с. 5 (№ 4).
Регеста 36.1; Описаніе рукописнаго отдѣ ленія…, вып. 5 (Приложенія), с. 4–5 (№ 3).
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відомостями про акт фундації мовилося про ті її положення, котрі все ще
залишалися чинними і котрі можна було підтвердити / актуалізувати цим
документом. Прикметно, що автор регести відмовився від оригінальної
назви акта (“достомент” або “духовница”, тобто тестамент / духовний заповіт), застосувавши для його типологічного окреслення термін “fundusz”,
що повніше розкривав юридичну сутність документа і його функціональне
призначення. Ймовірно, в інших випадках укладачі Реєстру також нераз
відступали від самоназви регестованого акта, намагаючись термінологічно
відобразити саме той аспект його змісту, заради якого цей документ і зберігали в митрополичому архіві1.
У записах Реєстру бракує двох компонентів, властивих для сумаріїв тогочасних архівних зібрань: 1) даних про точне число документів, описаних
у кожній регесті, з урахуванням оригіналу та всіх копій, облят, екстрактів
тощо (зазвичай цю кількість (у штуках) занотовували наприкінці запису)2;
2) нумерації актів у межах усього архіву чи принаймні окремих фасцикулів. Тодішні архівісти нерідко практикували фіксацію на звороті кожного
документа цифрових позначок про його належність до конкретної архівної
теки (номер фасцикулу) та розміщення в ній (порядковий номер документа). Це робилося задля зручності: у разі тимчасового вилучення якогось
акта з архіву через практичну потребу (для копіювання, представлення
в суді тощо), завдяки цим нотаткам вилучені папери згодом легко було
повернути на попереднє місце. У Реєстрі нумерація документів є лише
в кількох в’язках, та й то не завжди наскрізна. Наприклад, у 25-му фасцикулі частині матеріалів (вони містилися в якійсь “зеленій книзі”) присвоєно номери з першого по вісімнадцятий (записи 25.8–25.26), причому під
одним числом (10 або 12) проходили відразу два акти (запис 25.19). А от
увесь 38-й фасцикул формувався з документів, що відклалися в “оправленій книзі” й були пронумеровані з першого по сьомий. В обох випадках ці
номери подано наприкінці регест, цифри записано прописом, латинською
мовою, після слова “numerô”.
Спеціально обумовлювалася наявність в архіві інших примірників тих
самих актів. Як уже констатувалося, в 267 регестах згадано копії докумен1
Можливо, що документ, виданий литовським дворним підскарбієм Іваном Андрійовичем Солтаном і позначений у записі 29-11.1 як “донація” (donacya), насправді був
його тестаментом (Археографическій сборникъ документовъ, относящихся къ исторіи
Сѣверо-Западной Руси, т. 6. Вильна 1869, с. 25–28 (№ 16); Archiwum xx. Sanguszków
w Sławucie (Dyplomataryusz gałęzi niesuchojeżskiej, t. 1), т. 6: 1549–1577. Lwów 1910,
с. 14–16 (Nr IX)), – на таку думку наштовхує збіг дати (24 серпня 1554 р.) і змісту.
2
Див., наприклад, укладений 1817 р. сумарій актів, що стосувалися Супрасльського монастиря: Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich, т. 2 / підгот. до друку i вступ
A. Mironowicz. Białystok 2011.
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тів, яких стосувалися ці записи в Реєстрі1. В одній з таких регест (49.9)
сказано про неозначену кількість інвентарів і, зокрема, додано, що декот
рі з них мали копії (їх точне число також не наводиться). Щодо решти
266 записів чисельність дублів основного акта, які зберігалися поряд з ним
у тому ж фасцикулі, названа чітко: у 242 регестах зафіксовано по одній
копії, в 19 – по дві, в 4 – по три, в 1 – п’ять копій. Загалом 297 копій, що
надаються для обрахунку й аналізу. Це, наголосимо, не копії у вузькому
значенні цього слова (похідні щодо оригіналу акти), а рівноцінні дублі, бо
нерідко в записі спершу говорилося про копію документа і лише в кінці
згадувалося, що крім неї в архіві є ще оригінал2. Ці 297 дублів відклалися
в різних формах, з них більшу частину в Реєстрі записано, зважаючи на
їхню оригінальність / копійність, просто як копії (“kopia”, 97 дублів3) або
оригінали (“oryginał”, 874). Чимало дублів позначені, виходячи з варіантів
(чи радше етапів) вписання (облятації, актикації) оригінальних документів (або їхніх копій5) в актові книги різних судів або урядів та копіювання
з них: “aktykacya” (36), “oblata” (47), “wypis” (88), “excerpt” (29) і, найчастіше, “extrakt” (8610). Тільки незначна частка таких актів-дублетів подана
Подекуди не цілком ясно, про копію якого документа йдеться. Наприклад, у регесті 68.7 описано два королівські акти, а також згадано випис із трибунальських книг
одного з них – тільки незрозуміло, привілею чи консенсу.
2
Як-от у записі 164-1.2.
3
Регести 1.2, 1.3, 3.21, 12.34 (2 дублі), 15.8, 19.6, 20.5, 21.6, 25.2, 25.3, 25.4,
25.5 (2 дублі), 31.13, 31.14, 32.10, 36.1, 36.2, 36.3, 36.6, 36.10, 36.11, 36.12, 36.16,
36.18 (2 дублі), 41.1 (2 дублі), 41.2, 41.11 (4 дублі), 42.4, 42.13, 42.14, 44.15, 45.3, 45.5,
45.20, 47.11, 47.18, 48.7, 50.2, 54.12, 54.13, 54.14, 57-1.7, 58-4.3, 58-4.4, 66.5, 68.11, 711.1, 76.5, 76.24, 77.4, 86.1 (3 дублі), 86.2 (2 дублі), 86.3, 86.5, 90.7, 96.36, 96.37, 96.38,
97.12, 99.18, 100.2, 100.4, 100.8 (2 дублі), 100.9, 100.10, 100.12, 102.16, 102.21, 104.2,
104.22, 125.14, 125.29, 130.8, 130.12, 132.4, 133.1, 134.8, 135.5, 136.35, 138.8, 146.26,
147.4, 147.6, 165-6.1, 168-2.1, 172-3.2.
4
Регести 38.2, 38.6, 59-4.1, 59-5.1, 59-6.1, 59-7.1, 59-7.2, 60-1, 60-1.1, 60-2, 60.2.1,
60.2.2, 60.3, 60.5, 60.6, 60.8, 60.11, 60.12, 60.13, 60.14, 61.1, 61.2, 61.6, 64.15, 65.12,
65.19, 66.4, 68.9, 68.14, 68.19, 69.13, 76.23, 77.9, 79.7, 86.5, 88-1.1, 88-2.2, 88-2.5, 90.4,
92.3, 92.4, 92.5, 92.6, 92.8, 92.10, 92.11, 92.12, 92.13, 92.14, 92.15, 92.16, 93.1, 93.2, 93.3,
93.4, 93.5, 93.6, 93.7, 93.10, 93.15, 93.16, 93.20, 93.25, 95.1, 95.8, 110.2, 110.3, 110.14,
113.1, 113.2, 113.3, 113.4, 113.5, 113.6, 113.7, 113.22, 146.3, 147.3, 155.2, 160-1.1, 1641.2, 164-2.2, 168-2.2, 170-4.2, 170-4.3, 173.3, 180-1.7.
5
Скажімо, у записі 151.23 поряд з актом зречення занотовано про обляту його екстракта (тобто копію, внесену в актові книги на підставі витягу з впису в інші актові книги).
6
Регести 115-1.1, 130.3, 132.7.
7
Регести 139.1, 151.23, 167-1.2, 176-1.9.
8
Регести 65.10, 67.5, 68.7, 71-2.24, 72.24, 78.31, 149.9, 170-2.4.
9
Регести 138.14 (2 дублі).
10
Регести 1.1, 1.7 (2 дублі), 1.15, 2.2 (2 дублі), 9.1, 9.3 (2 дублі), 19.7 (2 дублі),
20.5 (2 дублі), 23.9, 24-7.12, 24-8.14, 25.8, 25.11, 25.16, 25.17, 27-1.2, 29-1.1, 31.2, 34.24,
1
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у форматі підтверджуючих документів (“widymus”, 10 дублів1). Поліформатність цих дублів та розмаїття комбінацій між ними й основними документами і спонукали укладачів Реєстру іноді – не завжди послідовно –
уточнювати в регестах, що йдеться про копію, екстракт, випис тощо саме
основного акта (навіть тоді, коли інші архівні матеріали в записі не вказувалися2, хоча деколи йшлося і про копії не оригіналу, а іншої копії3) або що
ця копія видана під тією ж датою, що й основний документ4, або що копія
писана руською мовою5, або що копія є “intus” (вочевидь, вкладена в оригінал)6. Також іноді, зовсім безсистемно, фіксували насправді суттєвий момент щодо витягів, а саме з яких актових книг узято засвідчену копію (так,
зокрема, зазначили, що окремі виписи / екстракти походять з віленських
трибунальських7 і полоцьких земських8 книг).
Сукупно в Реєстрі митрополичого архіву налічується 4 259 регестових записів9. З них абсолютна більшість передавала зміст документів, що
зберігались у в’язках (їхній кількісний розподіл поміж фасцикулами представлено в табл. 1). Тільки 15 записів присвячено актам, котрі з якихось
причин не ввійшли до жодної в’язки (в Реєстрі їх розміщено після опису
останнього, 190-го, фасцикулу)10. Однак число регест не відповідало реальній кількості матеріалів у митрополичому зібранні. Як уже знаємо, крім не
розписаних подокументно фасцикулів, у частині регест мовилося про два
і більше акти (також про копії). Це могли бути або декілька однотипних,
36.11, 36.12, 39.3, 41.9 (2 дублі), 41.11, 42.1, 42.5, 42.12, 42.13, 43.15, 47.12, 47.13,
47.15, 48.5 (2 дублі), 48.6 (2 дублі), 48.11, 54.1, 57-1.9, 58-1.2, 69.1, 70.4, 70.6, 70.10,
73.21, 73.25, 74.1, 74.4, 74.8, 74.10, 87-1.1, 90.5, 94.3, 94.10, 94.17, 95.1, 97.3, 97.5, 98.3,
98.10, 100.2, 100.8, 102.16, 103.1, 106.12, 108.23, 112.10, 112.11, 112.12, 112.15, 112.16,
116-1.16, 116-1.38, 117-3.3, 160-2.1, 166-2.6, 167-4.2, 169-5.1, 170-5.1, 171-1.2.
1
Регести 23.1, 36.12, 56-3.3, 61.4, 83.6, 97.4, 108.6, 108.19, 154.8, 154.11.
2
Регести 69.1, 74.4, 78.31, 115-1.1, 116-1.38, 130.8, 138.14, 160-2.1, 166-2.6, 170-2.4
та ін.
3
Наприклад, у регестах 41.11, 86.1.
4
Регести 125.29, 133.1, 135.5.
5
Регести 41.1, 44.15.
6
Регести 3.21, 130.8, 132.4, 133.1, 135.5 та ін. Такі самі уточнення “intus” укладач
Реєстру вживав і щодо вторинних актів.
7
Регеста 68.7.
8
Регеста 94.3.
9
У це число не входять назви фасцикулів, заголовки внутрішніх тек та деякі додаткові записи.
10
Переважно це були реєстри, сумарії, інвентарі та листи, серед яких першим зрегестовано попередній реєстр митрополичого архіву, укладений священиком Йосифом
Сапоровичем у 1699 р. (про нього див.: В. С. Пазднякоў. Архiў праваслаўных і грэкакаталіцкiх мiтрапалiтаў…, с. 168–169, 226).
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але відмінних документів (нерідко записаних під однією датою), або один
основний і вторинні щодо нього, супутні матеріали, що просто перераховувались, або цілком різні акти, кількість котрих не конкретизували.
З-поміж усіх 4 259 регест змістове наповнення одного документа відоб
ражено в 3 691 записі (бл. 87 %), а двох чи більше – в 568 (див. табл. 2).
Для 509 з них (бл. 12 %) наводиться точна загальна кількість зрегестованих актів: два описано в 354 регестах1, три – у 822, чотири – в 333, п’ять –
Регести 1.5, 2.14, 3.5, 3.16, 4.23, 6.1, 8.12, 9.1, 10.2, 10.5, 10.6, 10.17, 10.20, 11.1,
12.18, 12.22, 12.33, 12.35, 12.47, 13.45, 14.12, 14.20, 15.11, 15.13, 15.14, 18.19, 19.13,
20.10, 20.11, 20.13, 20.17, 20.18, 20.22, 21.4, 21.7, 22.30, 24-8.11, 24-8.20, 24-8.25, 25.5,
25.16, 25.22, 25.30, 25.34, 26-1.4, 26-1.7, 26-2.5, 26-4.3, 26-4.4, 26-4.5, 26-4.7, 27-2.1, 2814.1, 28-19.3, 30.9, 30.10, 30.12, 31.4, 31.11, 31.17, 33.8, 34.6, 34.8, 34.11, 34.14, 34.16,
34.30, 35.12, 36.6, 36.11, 37.2, 39.3, 43.6, 43.10, 43.14, 44.7, 44.8, 44.9, 44.10, 44.13, 44.21,
45.2, 45.3, 45.6, 45.8, 45.10, 45.12, 46.1, 46.2, 46.9, 47.4, 47.5, 47.8, 47.12, 47.17, 48.6,
48.10, 49.2, 49.7, 50.1, 50.7, 55-3.6, 55-5.5, 56-3.3, 57-1.2, 57-1.4, 57-1.5, 57-1.8, 57-1.9, 581.1, 58-1.2, 58-2.1, 58-2.4, 58-4.2, 59-3.3, 59-4.2, 60-3.1, 61.16, 61.19, 62-2.5, 62-2.13, 631.20, 64-1.2, 64.13, 64.22, 65.10, 66-1.1, 66.5, 66.6, 66.10, 67.6, 68.5, 68.7, 68.16, 69.1, 69.4,
69.10, 69.13, 69.15, 70.8, 70.9, 71-2.3, 71-2.7, 71-2.9, 71-2.11, 71-2.12, 71-2.13, 71-2.14, 712.25, 71-2.28, 72.1, 72.10, 72.12, 72.17, 72.20, 72.23, 74.8, 74.10, 76.5, 76.6, 76.13, 76.14,
76.16, 76.17, 76.22, 77.9, 79-1.1, 79.7, 80.10, 81-1.5, 81-1.10, 81-2.2, 81-2.12, 82.13, 83.1,
83.5, 83.6, 83.9, 83.11, 83.13, 83.14, 84.8, 84.10, 84.20, 85-1.5, 85.14, 85.29, 86.1, 87-1.1, 881.2, 90.5, 90.9, 90.24, 91.5, 91.6, 93.8, 94-1.5, 95.10, 96.4, 96.11, 96.14, 96.15, 96.19, 96.20,
96.27, 96.28, 96.29, 96.31, 97.10, 97.15, 98.8, 98.10, 99-1.1, 99.3, 99.9, 99.12, 99.19, 100.7,
101.27, 102.18, 104.9, 104.13, 105.4, 105.9, 106.4, 106.7, 106.21, 107.26, 107.29, 107.30,
107.38, 108.10, 109.7, 109.22, 109.27, 110.9, 110.11, 110.17, 110.20, 110.23, 111-1.8, 1111.13, 111-2.8, 112.1, 112.2, 112.3, 112.4, 112.5, 112.9, 113.8, 113.9, 113.18, 113.23, 113.24,
113.27, 114-1.7, 114-3.6, 114-4.2, 116-1.3, 116-1.5, 116-1.11, 116-1.13, 116-1.15, 116-1.35,
116-1.37, 117-1.1, 117-2.3, 117-3.1, 121.3, 121.4, 121.7, 121.8, 121.9, 122.4, 122.13, 122.28,
123.27, 124.24, 125.16, 126.4, 126.8, 126.9, 129.5, 129.6, 130.16, 131.17, 132.9, 133.4,
134.20, 136.35, 137.12, 137.26, 138.8, 138.10, 139.6, 140.7, 140.13, 142.2, 142.6, 146.5,
146.19, 146.28, 147.2, 147.3, 147.5, 148.16, 148.22, 148.28, 148.29, 149.1, 149.6, 149.27,
149.28, 150.1, 150.13, 150.16, 150.17, 150.31, 150.32, 151.8, 151.9, 151.20, 152-3.1, 154.7,
154.28, 154.29, 155-1.5, 155-1.10, 161.1, 162-2.1, 163-4.3, 163-5.3, 164-1.6, 164-1.14, 1651.2, 165-1.12, 165-1.14, 166-7.2, 167-1.14, 168-5.1, 169-1.7, 169-2.1, 169-3.1, 171-1.9, 1711.12, 171-1.14, 171-2.4, 171-5.1, 172-5.3, 173.5, 176-1.8, 177-3.4, 180-1.2, 180-1.3.
2
Регести 5.6, 12.31, 15.25, 21.16, 23.5, 23.11, 24-8.12, 24-8.19, 27-2.3, 27-5.1, 27-6.1,
30.18, 31.16, 43.1, 43.12, 43.13, 43.20, 43.24, 44.11, 45.1, 45.9, 45.16, 45.21, 45.22, 46.3,
46.5, 46.7, 46.8, 49.8, 50.4, 54.5, 54.7, 54.8, 56-2.1, 57-1.6, 58-1.3, 58-3.2, 58-3.3, 61.5, 631.21, 65.14, 66.9, 67.5, 68.17, 70.6, 70.11, 72.24, 76.9, 78.32, 78.34, 79.2, 79.8, 83.7, 91.10,
91.16, 96.16, 99.11, 99.18, 100.1, 101.16, 102.6, 104.5, 107.28, 107.36, 108.7, 109.4,
113.16, 113.30, 118.4, 131.1, 132.8, 135.24, 138.1, 138.2, 138.26, 139.1, 149.34, 150.25,
151.25, 153.8, 163-5.1, 168-1.3.
3
Регести 9.8, 15.1, 19.12, 32.25, 34.7, 34.9, 34.12, 34.17, 34.18, 34.29, 43.21, 44.2,
44.3, 44.14, 45.4, 46.4, 47.15, 49.6, 50.3, 54.6, 56.1, 58-2.5, 67.11, 71-2.5, 90.18, 91.15,
96.23, 107.42, 109.12, 133.16, 145.32, 149.31, 154.12.
1
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у 141, шість – у 92, сім – у 53, вісім – у 44, дев’ять – у 35, ще 106, 127, 178,
319, 3610 – в одній регесті. Також про невизначене число документів (більше
одного) – принаймні для одного типу актів, згаданих у записі, – занотовано
в 59 регестах11 (52 стосувалися груп актів, що містились у фасцикулах, а ще
сім – архівних матеріалів, які не входили до жодної з в’язок).
Описуючи в регесті понад один документ, укладачі Реєстру, напевно,
керувалися різними мотивами, що опосередковано вказує й на їхнє трактування документальних матеріалів митрополичого архіву та його функціонального призначення. Подекуди в одному записі вони подавали відомості
про однотипні, але окремі акти (часто під спільною річною датою або взагалі без датування). Так упорядники спрощували собі роботу, опрацьову
ючи відразу декілька документів – за змістом не надто важливих або надто
типових, щоб докладно їх описувати (як, наприклад, квити). Зацікавлення ними було таким незначним, що з-поміж записів про кілька актів – як
щойно згадувалося – їх точного числа не вказано в 59 регестах. Лише
в 14 з них наведено кількість для одного чи більше (проте не для кожного) типів документів у їхньому складі12. Зауважимо, що в таких записах без
точного загального числа регестованих матеріалів кількість їхніх типів коливалася від одного до п’яти.
Натомість в інших випадках, коли в регесті було занотовано від двох
до понад 30 документів (монотипних чи різнотипних), укладачі Реєстру –
байдуже, чи йшлося про акти одного типу, чи кількох – описували їх двома
способами: або як рівноцінні (тоді їм присвячували більш-менш однакову
увагу), або з винесенням на перше місце одного чи кількох основних актів,
Регести 11.6, 14.11, 32.14, 42.2, 43.19, 48.12, 58-2.3, 67.4, 74.1, 89.3, 124.29, 154.23,
164-1.11, X.2.
2
Регести 14.29, 37.3, 43.18, 43.23, 45.7, 85.21, 89.2, 91.1, 116-1.33.
3
Регести 29-1.2, 31.30, 47.1, 48.5, 144.12.
4
Регести 11.7, 22.17, 25.36, 89.1.
5
Регести 37.1, 47.2, 48.3.
6
Регеста 104.27.
7
Регеста 84.7.
8
Регеста 25.35.
9
Регеста 75.99.
10
Регеста 28-19.5.
11
Регести 1.15, 2.3, 5.8, 7.7, 10.21, 23.12, 23.13, 23.14, 25.10, 26-2.4, 27-4.5, 29-8.1,
31.7, 31.8, 32.8, 32.18, 32.22, 32.23, 34.37, 35.11, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 44.20, 47.18, 48.7,
49.9, 50.5, 51.1, 52.1, 53.1, 53.2, 54.2, 75.1, 76.18, 94.17, 95.12, 102.9, 104.16, 113.31,
117-4.21, 118.3, 130.23, 130.27, 137.32, 143.4, 144.24, 144.28, 147.13, 151.13, 159-2.5,
X.5, X.6, X.7, X.8, X.9, X.14, X.15.
12
Регести 32.22, 32.23, 34.37, 39.4, 39.6, 44.20, 47.18, 48.7, 51.1, 52.1, 54.2, 76.18,
94.17, 102.9.
1
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яких передовсім стосувався опис (далі викладали відомості про інші – вторинні щодо основних чи супутні – матеріали, котрі лише перераховувались
або регестувалися менш детально чи й зовсім лаконічно, обмежуючись
тільки їхньою типологічною назвою). Зазвичай це були акти, які підтверджували зміст основного документа, засвідчували його реалізацію або подальший перебіг започаткованої ним чинності тощо. Попри опис кількох
різних актів, у таких регестах вписувалася єдина дата, причому іноді із зазначенням місяця й дня. Така точність дає змогу зробити висновок, що це
була дата основного документа, датування ж інших матеріалів укладачі Реєстру ігнорували як несуттєве.
Наявність основних / первинних і вторинних актів помічаємо в 385 регестах (із 568 записів, в яких зрегестовано понад один акт). Документи,
описані в регесті через сполучники “y” й “a” та / або перелічені через кому
(навіть якщо зміст кожного з них переказано доволі детально), відносимо
до основних, а ті, які названі в записі після слів “z”, “cum”, “także”, “tamże”, “item”, “tudzież”, “tu y”, “simul et”, “jeszcze”, “oraz” тощо, – до вторинних (щодо основного)1.
Виокремлення первинних та порядок / спосіб репрезентації вторинних
актів у регестах віддзеркалюють у кожному конкретному випадку прикладний інтерес до цих архівних матеріалів у контексті тих чи тих прав,
володінь, процесів або ситуацій. Загалом же за співвідношеннями між основними і вторинними документами можна виділити певні тенденції їх
архівування: хоча разом могли відкладатися навіть численні й різнотипні
матеріали (до восьми типів одночасно), але, як правило, архівісти об’єднували монотипні акти (переважно не більше чотирьох, що належали до одного-двох типів), долучаючи до них один або зрідка два чи кілька додаткових (також зазвичай одного-двох типів) (детальніше про кількість і частку
основних і вторинних актів у регестах див. табл. 3 і 4).
Отже, якщо не враховувати не розписані подокументно фасцикули та
регести з неконкретизованим числом зафіксованих у них матеріалів, то можемо говорити про 5 099 актів (4 580 основних і 519 вторинних), а з урахуванням записів з частковими кількісними показниками – про 5 128 актів
(див. табл. 2), що зберігалися в митрополичому архіві та на підставі його
Реєстру2 надаються до “індивідуалізації”. У видовому аспекті цей архівний
Прикметною рисою вторинних документів було те, що самі вони нерідко мали копійний характер, але майже ніколи поряд із ними – на відміну від основних – не було
їхніх копій. Лише у двох записах (47.18, 76.5) згадано по одній копії вторинного акта.
2
Виходячи з неправильної оцінки усередненої кількості матеріалів у фасцикулі,
В. Поздняков нарахував не більше 4 000 документів, описаних у Реєстрі (В. С. Пазд
някоў. Архiў праваслаўных і грэка-каталіцкiх мiтрапалiтаў…, с. 184, 240), хоча в ньому число тільки основних актів перевищує 4,5 тисячі.
1
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комплекс представлений широким колом різновидів актових документів,
як властивих для загальної пізньосередньовічної й ранньомодерної діловодної практики, так і пов’язаних із функціонуванням церковних інституцій і структур.
Серед репрезентованих у Реєстрі (і, відповідно, наявних колись у мит
рополичому зібранні) типів актових матеріалів є:
1) розпорядчі й диспозиційні – заповіт (testament), мандат (mandat),
ординанс (ordynans), постанова (postanowienie), привілей (przywi
ley), універсал (uniwersał);
2) судові й процесуальні – акт баніції (banicya), апеляція (appellacya),
арешт (areszt), візія (wizya), декрет (dekret), доведення / підтвердження (dowód), ексцепція (excepcya), інквізиція (inkwizycya), іннотесценція (innotescencya), контумація (kontumacya), позов (citacio,
pozew) і припозов (przypozew), процес (process, proceder), реміса
(remissa);
3) маєткові / майнові – акт заміни (zamiana), акт оренди (aręda), акт
поділу (dział), акт продажу (przedaża), донація (donacya), застава
(zastawa), зобов’язання (oblig), інвентар (inwentarz), інтерциза (in
tercyza), інтромісія (intromissia), квит і квитація (kwit, kwitacya),
контракт (kontrakt), перенесення прав (wlewek), розмежування (roz
graniczenie), угода (ugoda), цесія (cessya);
4) податкові – аб’юрата (abjurata), поборовий квит (kwit poborowy);
5) юридичні – асекурація (assekuracya), асигнація (assygnacya), атестація (attestacya), визнання (przyznanie), зізнання (zeznanie), зречення (zrzeczenie), інструкція (instrukcya), інформація (informacya),
консенс (konsens), маніфестація (manifestacya), оголошення (ob
wieszczenie), пленіпотенція (plenipotencya), повноваження (moc),
подання (podanie), право (prawo), претензії (pretensye), присяга
(jurament), протестація (protestacya), реєстр (regestr), реляція (re
lacya), свідоцтво (swiadectwo, testimonium), скрипт (skrypt), цедула
(ceduła) тощо;
6) умовно церковні – акт адміністрування духовними урядами й інституціями (administracya), екскомуніка (exkommunika), папські бреве
(breve) та булла (bulla), презента (prezenta), професія (professya),
фундація (fundusz) та ін.
Багато документів у Реєстрі не мають чіткого типологічного окреслення (зрештою, упорядники не завжди до цього й прагнули1), фігуруючи
під загальними назвами “акт” (akt), “документ” (dokument), “запис” (zapis),
Як-от у записі 21.12, де зазначено “list nuncyaturski alias komis”, хоча в інших регестах нотують окремо і “листи нунціїв”, і “коміси” (kommis).
1
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“картка” (karta), “лист” (list, literae) або лише під означенням їхньої копійної чи підтвердної форми (наприклад, випис чи конфірмація).
Документи зберігалися в архіві у різних формах – і в оригінальній
(oryginał), і як актикація (aktykacya), відимус (widymus), конфірмація (kon
firmacya) чи просто випис (wypis), копія (kopia), екстракт (extrakt), облята
(oblata) і т. д. Інколи поєднання форми й типу актового матеріалу обумовлювало його складний опис у регесті1, подекуди малозрозумілий (як-от
у записі 155-1.1: “kopia extraktu konfirmacyi dekretu”).
Більш-менш докладні обрахунки щодо кількості окремих типів актів
у митрополичому зібранні утруднено через брак послідовності в укладачів
регест, котрі могли по-різному називати однотипні документи. Так само
неможливо дійти конкретних висновків (у т. ч. статистичних) про хронологію й зміст цих актів. Як уже стверджувалося, чимало матеріалів недатовані або датовані частково чи й неправильно. Тільки певну частину з них
зміст регест дозволяє гіпотетично віднести до певного десятиліття, століття або періоду правління монархів, урядування митрополитів, римських
пап тощо. Інформативність же Реєстру стосовно змістового наповнення
архіву далеко не завжди задовільна: щодо документів, які, поза поданим
їхнім датуванням, окреслені як “Oblata extraktu z ksiąg lwowskich” (запис 147.24) чи взагалі мінімальним “Oblata extraktu” (запис 138.11), жодних інших відомостей про їхній характер і зміст не вказано.
Повноцінний аналіз можливий щойно після реконструкції докумен
тального складу митрополичого зібрання, що вимагає ретельного пошуку
в архівних фондах церковних (і не тільки) актів, збережених до нашого
часу, та опрацювання археографічних видань XIX–XX ст. Ідентифікація
значного відсотка документів, про які дізнаємося з Реєстру, є необхідною
передумовою системного вивчення цього джерельного комплексу, що має
стати предметом монографії (та й то, правдоподібно, не однієї). Робота
мала б відбуватися за такою схемою: публікація Реєстру – архівна кверенда – реконструкція митрополичого архіву – історико-джерелознавчий аналіз
його вмісту. Тому теперішнє видання треба розглядати лише як початковий
етап цього плану, для реалізації котрого знадобиться не один рік і зусилля
не одного історика. Та хоч би якою сумлінною була праця науковців, котрі
провадитимуть пошук окремих елементів митрополичого зібрання, рекон
струювати повністю його склад подокументно навряд чи реально. Значна
частина записів у Реєстрі містить надто мало інформації про акти, тож “упі
знати” їх вдасться тільки за умови, що певні фасцикули чи їхні фрагменти
Наприклад, у записі 45.7 описано шість документів: три королівські листи про
проведення комісії, реляція генерального возного про подання листа (очевидно, іншого), копія цього поданого листа, а також протестація.
1
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дійшли до сьогодення в непорушеному вигляді й у них відклалися інші архівні матеріали, які легко ідентифікувати і які відіграватимуть роль своєрідних маркерів. Саме тут Реєстр може дати надзвичайно цінні відомості
для виявлення тих решток митрополичого архіву, котрі нині не вважаються
такими, що колись належали до нього, та зберігаються в несподіваних для
дослідника історії Церкви архівних збірках. У цьому аспекті публікований
Реєстр стане підґрунтям для подальших церковно-архівних студій, стартовою позицією для відтворення й комплексного опрацювання сукупності документальної спадщини XV–XVIII ст. з історії Унійної Церкви.
Загалом же в актовому наповненні архіву київських унійних митро
политів та в побудові його Реєстру виокремлюється кілька тенденцій, що
відображають як сприйняття документальних матеріалів у церковному
середовищі, так і перцепцію минулого в колах, наближених до митрополичого двору в середині XVIII ст. У комплектуванні архіву виразно проглядається його прикладне, фактично юридичне призначення. Зібрані акти –
у разі необхідності (в суді чи деінде) – мали слугувати для обґрунтування
привілеїв і прерогатив Церкви та митрополита, для підтвердження їхніх
майнових прав, для практичного використання відомих прецедентів, для
відтворення обставин, пов’язаних з предметом ймовірної контроверсії
тощо. Такий підхід до документів довший час залишався звичним для ранньомодерної людини, яка ще не сприймала їх як пам’ятки / релікти давнини та як історичні джерела.
Однак у Реєстрі помітно й відхід від такого традиційного, суто “правничого” сприйняття актів. Деякі з них із практичного погляду вже ніякої
цінності не мали й потреби зберігати їх не було, а отже, їхню наявність в архіві можна пояснити бажанням зафіксувати певні моменти історії. По суті,
тут уже йдеться про намагання впорядкувати минуле за допомогою актів,
хоча ця тенденція ще не набула яскравого вираження. Поряд зі спробою
хронологічно простежити розвиток церковних структур і міжконфесійних відносин від моменту укладення унії й до середини XVIII ст., бачимо
в Реєстрі цілі стоси “старих копій”, котрі не становили для користувачів /
упорядників архіву жодного інтересу. Так виявилося прагнення – напевно,
не до кінця усвідомлене – локалізувати Унійну Церкву та Київську унійну
митрополію в часі й просторі, засобами давніх правових актів виділивши
звичні церковні об’єкти та місця, фактично позначивши митрополичу територію маркерами не тільки сакральної, але й історико-правової традиції.
*  *  *
Публікуючи Реєстр митрополичого архіву 1763 р., упорядник мав на меті,
з одного боку, зробити його текст у виданні зручним для істориків при
читанні й опрацюванні, а з іншого – зберегти його риси як оригінальної
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пам’ятки XVIII ст. З огляду на це, у публікації відтворено оригінальне написання, жодна модернізація чи уніфікація окремих слів або літер не
здійснювалася. Унормовано лише вживання великої й малої букв, у використанні яких ранньомодерні писарі не відзначалися послідовністю1.
У квадратних дужках відновлено скорочені або пропущені фрагменти слів
і речень. Для полегшення сприйняття також суттєво доповнено та змінено
пунктуацію в регестах (зокрема датування в них тепер відділяється від
решти записів крапками), хоч її застосування в багатьох випадках виявилося неможливим через складну побудову самих регест, в яких слова й підрядні речення розміщено не в звичному для сучасної мови порядку2. Текст
Реєстру розбитий на абзаци (таким чином виокремлена кожна регеста3) –
вони, вочевидь, існували в оригіналі, але були усунуті (задля компактності
вписання в актову книгу) писарями Новгородоцької земської канцелярії.
За підставу для видання Реєстру взято львівську копію, бо, незважаючи на її формальну вторинність (нібито є похідною від обляти в новгородоцькі земські акти), насправді вона повніша й напевно більше відповідає
оригіналу. Проте враховано й новгородоцький варіант цього документа,
зокрема в посторінкових примітках узгоджено принципові розбіжності
й різночитання між обома його примірниками, а також вказано суттєві
хиби й механічні неточності, що виникли через неуважність під час копіювання. Натомість вирішено не відтворювати ті відмінності новгородоцької
копії, які є радше результатом іншої канцелярської традиції (як і необхідності вписати великий за обсягом текст в актову книгу) та особистих писарських звичок копіїста:
1) скорочення, характерні для новгородоцького рукопису (щоправда,
не в усіх випадках): d. – dnia, głłgo – głownego, j. – jegomosci, J. K. Mci
(або Jego K. Mci) – Jego Królewskiey Mości, j. o. x. – jaśnie oswiecone
go xiązęcia, j. w. – jasnie wielmoznego, nowogr. – nowogrodzki, p. –
pan, pmi – panami, pottu – powiatu, s. – swięty (або swięto-), W. X. Ltt
go – Wielkiego Xięstwa Litewskiego, wilen. – wilenski, woda (або
wda) – wojewoda, wodztwo – wojewodztwo, x. – xiędza, złtych pollch –
złotych polskich та деякі ін. (також у заголовках фасцикулів для їхніх
1
Збережено лише великі літери, що їх застосовував писар львівського рукопису
для позначення заголовків фасцикулів, натомість не відтворено підкреслення, зокрема
в назвах внутрішніх тек у межах фасцикулів, позаяк переписувач застосовував цей
спосіб виділення безсистемно.
2
Для прикладу, в регесті 98.14.
3
У суцільному тексті обох копій Реєстру основним маркером, що свідчить про початок чергового запису, є датування, тож у разі його відсутності деколи неможливо
визначити, чи йдеться про одну, чи про дві регести, друга з яких просто недатована
(див., наприклад, запис 71-2.5).
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латиномовних номерів подавалося скорочене написання закінчень
-us – традиційно передане знаком, подібним до літери q);
2) властиве для тогочасних писарів чергування літер у словах (зрештою, без чіткої системи): ae – e, ą – o (on), b – p, c – k, cc – c, cz – c,
cz – dz, d – t, dz – c, dz – z, ę – en, ff – f, i – j, ie – e, ij – ii, ij (y) – i, ks – x,
ll – l, łł – ł, mm – m, nn – n, ó (o) – u, ph – f, pp – p, rz – r, rz – z, s – z,
ss – s, sz – s, sz – z, ść – z, t – c, th – t, tt – t, u – v, u – v, w – v, x – xz,
y – i тощо1;
3) дещо відмінне написання окремих слів (зокрема тих, що починалися з arcy- – archi-, cztyr- – czter-, dwa- – dwu-, dziewięt- – dziwiąt-,
osm- – osim-, ośm- – osim-, siedm- – siedym- і т. д.), назв населених
пунктів (і похідних від них прикметників), імен та прізвищ2. Як видається, у багатьох випадках слова в новгородоцькому примірнику відтворено за фонетичним принципом, тому не виключено, що
тамтешній канцелярист записував Реєстр в земську книгу на слух,
можливо під диктовку.
Показовим прикладом таких чергувань літер слугує вживання навзаєм “t” і “c”
у назві зрегестованого в записі 17.41 документа: у львівському рукописі – “Abrenunciatio”, у новгородоцькому – “Abrenuntiacio”.
2
Найбільш характерним і відносно послідовним виявилося написання, відповідно, у львівському та новгородоцькому рукописах таких слів: aprila – apryla, archimandrya – archymandrya, archymandryta – archimandryta – archemandryta – archimędryta,
bractwo – bracstwo, być – bydz, copia – kopia, diploma – dyploma, disunitus – dizunitus,
dwadziescia – dwadziescie, dwadziesty – dwudziesty, dwóch – dwuch, dyzunit – dysunit,
dziewiędziesiąt – dziewięcdziesiąt, Dzięciołowicze – Dzienciołowicze, ecclesia – eclesia,
general – jeneral (відповідно, generalny – jeneralny), graeci – greci, Hyppacius (Hyppacyusz) – Hippatius (Hippatiusz), instantia – instancia, Jozafat – Jozefat (Josaphat – Jozefat або
Jozephat), judicium – juditium, juryzdyka – jurisdyka, kasztellana – kasztelana, Kolenda –
Kolęda, kommissarz – komisarz, komplanacya – kąplanacya, konfirmować – kąfirmować,
konsens – kąsens, konsystorski – kąsystorski, kontrakt – kątrakt, kontumacyiny – kątumacyiny, Kornysze – Kornisze, krol – krul, ksiągi – xiągi, maj – maja, małzonka – małżąka
(małzonkowie – małząkowie), mikolska – mikulska, mohylowski – mohilowski, monastyr –
monaster, Motcza – Modcza, namiestnik – namiesnik, nieposłuszeństwo – nieposłuszęstwo,
nowembris – novembris, nuncius – nuntius, octogesimus – octagesimus, officio – offitio,
opactwo – opacstwo, ośm – osim, paena – pena, pieczarski – peczarski, piędziesiąt – pięcdziesiąt, Połoński – Połąski, premysliensis – premisliensis, process – proces, przedaza – przedarza, przemyślski – przemyski, pseudą – pseudo, Radziwiłł – Radziwił, Raphael – Rafael,
ruthenus – rutenus, schyzma – syzma, schyzmatyk – syzmatyk (schismaticus – syzmaticus),
sianozęc – sianozeńć, Sienczyło – Sięczyło, supraslska – supraska – suprałska, swiadectwo – swiadecstwo, sześćdziesiąt – szezdziesiąt, testymonium – testimonium, trigesimus –
triesimus, tudziez – tudziesz, uniowska – unijowska, vigesimus – viesimus, widimus – widymus, Winnicki – Winicki, witebski – witepski, Wołłowicz – Wołowicz, wszystki – wszytki,
xiązęc – xiążeńc (xiązęcia – xiązencia), Załęski – Załeński.
1
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Незначні описки та різночитання, які відрізняють новгородоцький рукопис від львівського, але які не мають суттєвого змістового значення, упорядник не коментує (як-от характерні для новгородоцької обляти пропуски
у словах окремих літер, частіше голосних). Так само з численних виправлень, наявних у новгородоцькій копії, у примітках відображено лише ті
поодинокі, що є показовими для роботи писаря або свідчать про можливі істотніші розбіжності між обома рукописами. Зокрема, неузгодженість
підрядних речень та невідповідність відмінків, виявлена в частині записів1,
дозволяє припускати, що певні фрагменти регест були механічно загуб
лені чи випадково пошкоджені або під час переписування Реєстру, або ще
в процесі створення оригіналу. За подібної ситуації писарі, котрі копіювали Реєстр у Новгородоцькій земській канцелярії, могли намагатися виправити такі помилки, а тому уточнювали текст записів, керуючись логікою
й додаючи окремі слова або корегуючи описки2. Деякі з цих виправлень,
рівно як і неточності в написанні загальних і власних назв у новгородоць
кому рукописі (що, на перший погляд, видаються цілком дріб’язковими),
у виданні зафіксовано в примітках, оскільки можуть бути не тільки наслідком недбалості чи неуважності новгородоцьких канцеляристів, але й ві
дображенням особливостей оригінального примірника Реєстру, на підставі
якого виготовлено і львівську, і новгородоцьку копії.
Окрім позначень, що вказують на початок сторінок львівського рукопису (після двох скісних рисок “//” курсивом у круглих дужках наводиться
номер сторінки)3, до публікованого тексту привнесено такі археографічні
елементи, як датування документа та його порядковий номер. Вони розміщені перед кожною регестою (справа – дата (курсивом), зліва – номер),
виділені шрифтом іншої гарнітури та меншого кегля.
Датування, яке подається у форматі “рік – місяць – день” (через крап
ку) або лише “рік”, дублює дату, словесно окреслену в самому записі, або
визначається за змістом акта. У разі некоректності або фрагментарності
датування, відсутні його елементи замінено знаками запитання (“?”), відповідно до кількості відсутніх цифр (але якщо в регесті є тільки рік, то
місяць і день ніяк не позначаються). За повної відсутності датації замість
року подано “????”. Така цифрова форма датування покликана спростити
орієнтацію читача в записах про документи, видані в різний час.

Наприклад, у регесті 35.8.
Як-от, у записах 2.3, 68.16, 82.6, 108.10, 122.2, 130.27, 156-1.8, 171-7.2.
3
З урахуванням того, що у львівському рукописі переплутано місцями сторінки 333–336 (правильний порядок: …331, 332, 335, 336, 333, 334, 337, 338…), а також
відсутні сторінки 601 і 602 (очевидно, через помилку пагінатора).
1
2
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Нумерація регест є не наскрізною, а автономною в межах окремих частин архіву: вона складається з номера фасцикулу (використана їхня оригінальна нумерація) і, за наявності, номера внутрішньої теки та номера
документа. Перший і другий компоненти відділені один від одного дефісом та виділені півжирним, третій компонент відокремлений від них крап
кою й поданий звичайним шрифтом. Наприклад, шифр 26-2.4 означає, що
далі наведено зміст 4-ї регести в другій внутрішній теці 26-го фасцикулу.
За існування внутрішніх тек у в’язці записи поза ними та в кожній з них
мають окрему нумерацію. Незалежно від того, де розміщуються регести
поза внутрішніми теками (перед, поміж ними чи після них), усі вони пронумеровані наскрізно. Це зроблено задля зручності орієнтування у змісті
видання та задля прив’язки до конкретних позицій актового, хронологічного, географічного й іменного покажчиків, що супроводжують публікацію Реєстру, полегшуючи читачеві пошук необхідних відомостей.
Упорядник висловлює глибоку вдячність тим, хто в той чи інший спосіб долучився до появи цього видання. Особлива подяка належиться Анд
рієві Косару з Українського католицького університету, жертовна підтримка якого уможливила археографічне опрацювання джерельного матеріалу.
На різних етапах реалізації проекту посутню допомогу й сприяння також
надавали завідувачка Відділу рукописів Львівської національної наукової
бібліотеки України імені Василя Стефаника, кандидат історичних наук
Мирослава Дядюк та заступник директора Національного історичного архіву Білорусі у Мінську, кандидат історичних наук Дзяніс Лісейчиков.
Олексій Вінниченко

КИЇВСЬКЕ ХРИСТИЯНСТВО
Започаткована у 2013 р. видавнича серія «Київське християнство» представляє наукові результати навчально-дослідної програми Гуманітарного
і Філософсько-богословського факультетів Українського католицького університету «Київське християнство та унійна традиція». Підтримана Синодом Єпископів УГКЦ академічна ініціатива має зміцнити пророчий голос
Київської Церкви і сприяти єдності українських Церков Володимирового
Хрещення. Від 2015 р. почав діяти публічний сеґмент програми – проект
«Соборна Україна та Київська традиція», який уможливлює суспільну артикуляцію ідеї Київської Церкви та наголошує на тисячолітньому зв’язку
між українською культурою і християнством. Академічним завданням
програми є критичне дослідження богословських, канонічних і соціокультурних джерел передання Київської митрополії у ширшому порівняльному
контексті універсальних християнських традицій Візантії, латинського Заходу та східних православних спільнот, а також рецепції в словʼянських
землях унійної ідеї. Головну увагу програма зосереджує на міждисциплінарному вивченні сформованої на цивілізаційному пограниччі християнського Сходу і Заходу київської традиції. В її основу лягли слов’янсько-візантійський обряд (зокрема східна Літургія), оригінальна богословська
думка й помісне церковне право, єдина канонічна територія, особлива духовість, спільні соціокультурні й релігійні практики, кодифікована церковнословʼянська мова та усталена пам’ять про минуле. Сукупно вони творили елементи тяглості тогочасної культури, а в модерну добу уможливили
формування національних ідентичностей та появу нових еклезіальних спільнот у Східній і Центрально-Східній Європі.

KYIVAN CHRISTIANITY
The publication series, Kyivan Christianity, launched in 2013, disseminates the
scholarly results of the education and research program of the Humanities Department and the Department of Philosophy and Theology at the Ukrainian Ca
tholic University entitled Kyivan Christianity and the Uniate Tradition. This aca
demic initiative, supported by the UGCC Synod of Bishops, seeks to strengthen
the prophetic voice of the Kyivan Church and foster unity among the Ukrainian
churches that emerge from the event of Volodymyr’s baptism. One public aspect
of the program – a project entitled United Ukraine and the Kyivan Tradition –
has been active since 2015. This project has been the means for a public articulation of the idea of a Kyivan Church while underlining the millennium-long connection between Ukrainian culture and Christianity. The academic objective of
the program lies in the critical study of theological, canonical, social, and cultu
ral sources of the Kyivan Metropolitan tradition. This is undertaken in the wider,
comparative context of broader Christian Byzantine traditions, traditions of the
Latin West and Eastern Orthodox communities, and the reception of the Uniate
idea in Slavic lands. Primary attention is paid within the program to the inter-disciplinary study of the Kyivan tradition as developed on the border between the
civilizations of East and West. Its essence, in turn, is made up of the Slavonic
Byzantine rite (namely, Eastern Liturgy), original theological thought and local
church canon law, unified canonical territory, specific spirituality, shared social,
cultural and religious practices, codified Church Slavonic language, and well-established memory of the past. Together, these were the fundamental elements of
cultural continuity of the period, while in more modern times they paved way
for the formation of national identities and the emergence of new ecclesiastical
communities in Eastern and Central-Eastern Europe.
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