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О. І. МОНИЧ*

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОНАСТИР 
У СЕЛІ ALSÓ KARASZLÓ (ЗАРІЧЧЯ)

(за документами Державного архіву Закарпатської області)

На підставі документів Державного архіву Закарпатської області здійс-
нено реконструкцію історії Миколаївського монастиря Мукачівської право-
славної єпархії, заснованого в другій половині XVII ст. Більшість виявлених 
документів залучено до наукового обігу вперше. 
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Древню Мукачівську єпархію без чернечого життя уявити немож-
ливо. Чернецтво було і є фундаментальним стрижнем духовності та 
розсадником благочестя, науки і освіти серед народу і духовенства. 

Одним із давніх чернечих осередків Мукачівської, а згодом, із 
1690 р., і Мараморошської єпархії був Миколаївський чоловічий монас-
тир в селі Alsó Karaszló, тобто в Заріччі1, що в сучасному Іршавському 
районі Закарпатської області. Обитель, якій судилося бути заснованою 
в епоху впровадження Ужгородської унії, у т. ч. і в Угочанському ко-
мітаті (Ugocsa vármegye) стала на певний період «транзитним» форпос-
том кордонів Православ’я у Східній частині Закарпаття. Незважаючи 
на те, що крайніми, фіксованими датами історичного буття монастиря 
є 1685–1865 рр., обитель зайняла чільне місце в еклізійному житті на-
селення та опинилася в центрі подій, пов’язаних із світоглядно-юрис-
дикційними змінами Церкви на Закарпатті.

Про історію заснування та діяльність Зарічанського монастиря 
написано дуже мало. Враховуючи ж нововиявлені архівні документи, 
а це більше як 25 справ фондів № 64 та № 151 Державного архіву За-
карпатської області, можна констатувати, що існуючий дослідницький 
матеріал є далекий від статусу «вичерпного» та комплексного бачення 
історії монастиря.

Щодо дослідницького корпусу, то в своїх наукових працях буття 
монастиря описували такі дослідники церковної історії як, передусім, 
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отці-історики: Анатолій Кралицький2, Михайло Лучкай3, Іван Дулішко-
вич4, Афанасій Пекар5, Олександр Баран6, Василій (Пронін)7, Степан 
Пап8, Михайло Ваврик9 та відомі історики і краєзнавці: A. Hodinka10, 
Е. Сабов11, О. Петров12, О. Колесса13, М. Лелекач14, І. Панькевич15, 
В. Пагиря16, В. Фенич17 та Ю. Данилець18.

Більшість науковців, котрі в розрізі своїх праць не оминали тему 
діяльності монастиря в Заріччі, одностайні у тому, що 1-а зафіксована 
грамота про заснування монастиря датована 1685 р. Сам факт її наявно-
сті говорить про те, що монастир на той час вже існував19. Виключення 
зі «списку одностайних» складає помилкове перепосилання В. Фенича 
на грамоту, опубліковану від І. Панькевича В. Пагирею, де останній 
логічно з оригіналом вказує дату: 1687 р.20 Питання знімається відразу, 
оскільки В. Пагиря 1-ю за списком у своїй праці наводить чомусь від 
І. Панькевича не 1-у дарчу грамоту 1685 р. «кив’я(зь)ждського»21 прес-
вітера Івана Колубця, яка й значиться у списку І. Панькевича 1-ю22, 
а публікує 2-гу купчу грамоту, датовану 1687 р., того ж отця, тільки 
вже з чернечим іменем Іоаникій та в сані ієромонаха23.

Оригінал та копія дарчої і купчої грамот 1685 р. і 1687 р. о. Колуб-
ця Зарічанському монастирю сьогодні зберігаються у фондах Держар-
хіву Закарпатської обл.24

Отже, маємо першу дарчу грамоту 1685 р., в якій згадується За-
річанський монастир25. У документі мова буквально йде про те, що 
Кив’яждський26 парох Іван Колубець дарує Зарічанському монастирю 
(в документі – монастир Зарицки) всі куплені і таким чином надбані 
ним землі27, яких в нього було багато28. Отже, першим добродієм та 
водночас основним фундатором монастиря був світський священник, 
який буквально в 1687 р. вже в іншій купчій грамоті29 згадується як 
ієромонах Іоаникій Колубець30. 

Крім інформації щодо земель та їхніх власників, що їх купує та да-
рує о. Іван, грамоти не дають жодних історичних відомостей про настоя-
телів чи чернецтво тогочасного Зарічанського монастиря. Єдине, що по-
відомляється в документах, це місце служіння отця – село Кам’янське та 
імена тих, у кого купує землю І. Колубець (Онуфрій, Іван та їхня сестра 
Хима). При акті купівлі землі 1687 р. були присутні священники: «Вели-
ґанъ пупъ, Михаилъ пупъ, Дмитріи Ігнатъ пупъ»31 та інші. 

Хто постригав в чернецтво І. Колубця, коли і в якому монастирі, – 
невідомо. Однак, стосовно його постригу можна зробити деякі припу-
щення. По-перше, відомим фактом є те, що православний Мукачівський 
єпископ Іоаникій (Зейкан) (1654–1684)32 помер 8 листопада 1686 р.33 

Якщо припустити, що І. Колубець прийняв чернецтво в 1686 р. або й 
ще раніше – наприкінці 1685 р., тоді цілком ймовірно, що цей чернечий 
постриг звершив безпосередньо вказаний архієрей, або ж з його благос-
ловення один з ієромонахів Чернечої гори в Мукачівському монастирі 

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 



169

або в храмі села Кам’янське. Ймовірність цієї гіпотези підсилюється 
й новим чернечим ім’ям Колубця, яке є ідентичним з єпископським. 
По-друге, якщо взяти як крайню дату постриг І. Колубця – початок 
1687 р., тоді ймовірним може бути й те, що цей чернечий постриг міг 
бути звершений тогочасним Мукачівським православним єпископом, 
який ще за часів І. Зейкана був настоятелем Мукачівського монасти-
ря – Мефодієм Раковецьким. Датою архієрейської хіротонії останньо-
го дослідники вважають власне 1687 р.34 Відомо також, що саме цей 
архієрей в 1689 р. брав діяльну участь у розбудові Зарічанського мо-
настиря. В ключі вияснення чернечого постригу та подальшого життя 
І. Колубця є цікавою замітка історика М. Лучкая: «Той Іоанн Колубец 
проводив свою діяльність і своє релігійне життя у Мукачівському мо-
настирі (архів єпархії)»35. Отже, за словами дослідника І. Колубець, 
прийнявши чернецтво, жив і проводив свою пастирську діяльність не в 
Заріччі, а в Мукачеві.

Попередні висновки є такими, що отець Іван (Іоаникій) Колубець 
не будував монастир, а лише жертвував свої землі вже діючому мо-
настиреві. Його чернечий постриг могли звершити уродженці тогочас-
ної Угочанської жупи, а сьогоднішньої Іршавщини – 2 вказані вище 
єпископи або ж з їхнього благословення чернецтво Мукачівського мо-
настиря. По-третє, в той час вже існував Зарічанський монастир, якому 
дарував свої землі І. Колубець, а, отже, цей постриг за безапеляційною 
логікою подій міг відбутися тільки в ньому. Фактом також є те, що в 
той же період діяв й інший – Імстичівський монастир, дата заснування 
якого наводиться як 1654 р.36, тому цей чернечий постриг міг відбутися 
й тут. І, останнє: отець Іоаникій Колубець виступає як 1-й чернець мо-
настиря, а, отже, і його можливий 1-й офіційний настоятель.

90-ті роки XVII ст. для Зарічанського монастиря були періодом 
його інтенсивного розвитку. Разом із появою 2-х грамот І. Колубця, че-
рез 2 роки до розбудови монастиря de jure і de facto особисто і активно 
долучається тогочасний Мукачівський православний єпископ Мефодій 
Раковецький.

25 квітня 1689 р. у Мукачівському монастирі владика видає та 
підписує відповідну грамоту – звернення до народу і духовенства про 
допомогу в організації будівництва Зарічанського монастиря37. Доку-
мент висвітлює перші деталі становлення обителі. Єпископ просить 
допомоги від людей і духовенства в розбудові монастиря. З дозволу 
віцешпана Угочанського комітату Георгія Баркочія будівництвом мо-
настиря займався парох села Заріччя отець «Михаилъ попъ Зарѣцки»38. 
В грамоті вказано, що будується монастир із Божою допомогою і пред-
стательством святого чудотворця Миколая Мирлікійського. Цікаво, що 
в документі йдеться про те, що монастир о. Михайло розбудовує на 
«своїй землі»39.
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Того ж 25 квітня 1689 р. єпископ видає ще одну дозвільну грамо-
ту – вже на заснування монастиря в с. Заріччя40. Її дешифрований текст 
знаходиться у збірнику-каталозі окремих документів фондів Держ-
архіву Закарпатської обл.41 Документ зі всіма деталями повністю дуб-
лює попередній, але з одним незрозумілим нюансом: в копії архівної 
грамоти зі слів владики випливає, що о. Михайло будує монастир «на 
моей земли»42, тобто на землі єпископа. Однак, у відомого архівного 
дослідника А. Годинки в тексті грамоти стоять слова «monastir na svoej 
zemli», тобто на землі о. Михайла43. 

Таким чином, в історичному просторі буття обителі разом з єписко-
пом Мефодієм з’являється як мінімум 3-я духовна особа, яка причетна 
до розбудови монастиря – це священник Михайло, парох Зарічанський. 
Можемо припустити, що саме згаданий о. Михайло і є свідком куп-
чої грамоти о. Іоаникія Колубця 1687 р. – «Михаилъ пупъ»44. Підтвер-
дженням цьому є те, що о. Михайло згадується в пізніших грамотах, як 
«ктїтор» монастиря, тобто той, хто відігравав значну роль у розбудові 
монастиря і в подальші часи45. Останній будує монастир на честь св. 
Миколая з благословення православного архієрея та дозволу влади ко-
мітату. 

Разом із тим, в єпископській грамоті чомусь жодним словом не 
згадується о. Іоаникій Колубець. Відразу виникає думка, що можливо 
в 1689 р. о. Іоаникій вже помер, і його справу продовжив місцевий 
священник Михайло. Однак, це неприпустимо, оскільки як ієромонах 
він згадується і пізніше, а саме в 1715 р.46 Чому о. Іоаникій виходить за 
межі такого серйозного документа, як установча єпископська грамота 
на заснування монастиря, до становлення якого отець мав пряме і без-
посереднє відношення – невідомо.

Наступним із виявлених документів у фондах архіву є т. зв. «За-
писки» настоятеля Зарічанського монастиря про витрати монастиря, 
що датуються 1706 р.47 На жаль, вказаний документ хоч і є інформа-
тивним, але з причини розмитого почерку рукопису та втрату через це 
самого змісту документа, прочитати його практично неможливо. 

Текст документа поданий слов’янською мовою початку XVII ст. 
у вигляді 2-х колонок формату А4. У розбірливому тексті 1-го абзацу 
2-ї колонки читаємо: «По небощикѣ отцѣ Мефодию»48. Хто мається на 
увазі, достеменно невідомо, адже якщо це Мефодій Раковецький, то він 
був єпископ, а не отець. Хоча дата «Записок» (1693 р.) свідчить, що 
її написано після смерті Мефодія Раковецького49. Можливо, Мефодія 
настоятель Зарічанського монастиря, який написав ці «Записки», на-
зиває отцем. Однак, більш ніж ймовірним є те, що це могли бути або 
ієромонах Мефодій, ігумен Імстичівського монастиря або ж ієромонах 
Мефодій Зейкан, ігумен Краснобродського монастиря, які станом на 
19 липня 1733 р. були настоятелями вказаних монастирів50.
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У 1708 р. була складена дарча грамота невідомого ігумена Зарічан-
ського монастиря51. Ігумен дарує монастиреві 2-х волів, багато земель-
них окремих ділянок, лазів тощо. На жаль, ім’я ігумена не наводиться, 
а з цим зникає й можливість встановлення імен нових осіб у діяльності 
обителі початку XVIII ст.

Проаналізувавши виявлені документи за 1711 р. у фондах Держ-
архіву Закарпатської обл. та дослідницьку літературу, приходимо до 
висновку, що станом на 2019 р. нам відомі 5 документів дарування та 
відповідно купівлі землі Зарічанському монастирю: 2 акти – це грамоти 
і інші 3 – т. зв. розписки.

Варто зауважити, що при роботі з каталогом архіву в назві справи 
№ 74 (Ф. 64, оп. 5) була виявлена суттєва помилка. У каталожній картці 
подано таку назву: «Договір про куплю землі Паппом Михайлом від 
Бог лена Яноша з метою дарування Караславському монастирю. Акт да-
рування землі»52. І її копія (С. 3–3 зв.) там дійсно є. Однак, в реальності 
в цій справі є 2 різні документи. 1-й: «Акт дарування Караслом Шандо-
ром маєтку, який знаходиться на території села Заріччя, монастирю»53, 
а інший – вказаний вище договір. Помилку вдалося виявити, перегля-
даючи зведений збірник-каталог окремих документів фондів архіву, 
що мають безпосереднє відношення до історії українсько-румунських 
відносин XV–XIX ст.54 Таким чином, дарчою грамотою від 28 лютого 
1711 р. свій маєток Зарічанському монастиреві дарує Олександр Ка-
расло55. 

Опрацьовуючи документи архіву, нами було виявлено ще 2 прак-
тично ідентичні справи, які дослівно (правда в скороченій варіації) дуб-
люють наведений вище текст документів. Обидва документи носять 
назву «Розписка» та відповідно датовані 25 квітня56 і 7 березня 1711 р.57 
У 1-й «Розписці» о. Михайло декларує себе в статусі «ктитора и ґаз-
ди» Зарічанського монастиря58, в другій – «archipresbiter inposesione 
Karacslov»59. 

З іншої купчої грамоти дізнаємося знову про о. Михайла. В до-
кументі він вже йменує себе «намиснѣком в тои час» та «зарицскии 
ктѣтор»60. Грамота розкриває нам прізвище та ім’я особи, в якої купив 
для монастиря землю о. Михайло, це – Іван Баґлей61. Купча грамота 
датується 30 березня 1711 р.62, хоча в 2-й копії цієї ж грамоти63 вка-
зана інша дата її складання: 4 березня 1711 р.64 Таким чином, доку-
менти 1711 р. повідомляють ім’я ігумена Зарічанського монастиря – 
Михайла.

Інтригуючим є повідомлення історика М. Лучкая, який пише: 
«15 липня 1713 року Іоанн Колубец, кам’янський парох, передав у по-
стійне користування різні луки, придбані у 1685 році, та орні землі на 
території села Заріччя у присутності Йосифа Годемарського, єпископа 
Мукачівського та Зарічанського ігумена Іннокентія Борзаковського»65. 
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Не зважаючи на помилку в датуванні документа М. Лучкаєм (адже 
вказаний документ, описаний вище, датується не 1713 р., а 1685 р. та 
1687 р. відповідно), перед нами після Іоаникія Колубця постає ім’я 1-го 
ігумена монастиря – Інокентія. Його, як ігумена під тим же роком, зга-
дує і А. Пекар66. Ігумен Інокентій – реальна історична особа. Він із тим 
самим іменем, але з видозміненим прізвищем «Бузаковський», згаду-
ється в дарчій грамоті Зарічанського монастиря 1715 р.67 Хто невірно 
наводить його прізвище: М. Лучкай, А.-В. Пекар чи М. Лелекач – не-
відомо. Головне, що існування історичної особи – одного з ігуменів 
Зарічанського монастиря, є підтвердженим фактом.

24 липня 1712 р. мукачівський пресвітер Іван Коропецький влас-
норуч підписаною грамотою подарував Зарічанському монастирю «за 
отпущеніє гріхов» та на повсякчасні заупокійні молитви за заповітом 
своєї покійної матері («родительки моєй») власну «винницю»68. 

У 1715 р. Зарічанському монастирю подарували свої землі 2 сім’ї: 
Вароді та Гозда. Першою в хронологічному порядку Зарічанському мо-
настирю була надана дарча грамота Марією Вароді 19 березня 1715 р.69 
Грамота нею була складена у «власномъ дворі в Комлошахъ70» після 
смерті її чоловіка, «манжола» Авраама Ілошвая. Посередництвом до-
кумента Марія подарувала монастиреві власний млин. Наприкінці є 
припис: «За тщаніємъ мене многогрішного Іннокентія Бузаковского»71, 
тобто тогочасного ігумена, про якого йшла мова вище.

2-га дарча грамота була складена в монастирі 14 жовтня 1715 р. 
У документі йдеться про те, що після смерті Федора Гозди його дружи-
на Ганна передає обителі всі свої землі. Землі дружина передає з умо-
вою, щоб і за її чоловіка, і за неї після її смерті в монастирі відправляли 
заупокійні богослужіння «сорокъ уста» або «сорокоустомъ»72. Поміж 
свідків складання цієї грамоти був і «Еромонах… Колубецъ»73. Таким 
чином, після 1687 р. ми ще раз зустрічаємо прізвище одного з фунда-
торів монастиря. 

Монастирю в Заріччі люди дарували не тільки свої землі, а й при-
бутки від виноградників. Прикладом цього є акт передавання половини 
прибутків від виноградника, який знаходився на горі Шаланк74, Олек-
сандром Шандором Каролі та його сестрою Христиною Баркоці. Ціка-
во, що родина передавала землю і прибутки від виноградника ченцям 
за заповітом їхньої матері Юдіти Когáрі. Документ датується 19 жовт-
ня 1718 р. Оригінал акта написаний угорською мовою та скріплений 
2-ма сургучними печатками чорного кольору і відповідно підписаний 
дарувальниками. Описаний документ – «продубльований» і зберігаєть-
ся у 2-ох окремих справах Ф. 64 (спр. 151, 299) Держархіву Запорізької 
обл.75 

Плутанині цій історії з даруванням додає ще один виявлений 
нами архівний документ, який, на перший погляд (передусім за своєю 
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назвою), не причетний до цієї справи. Мова йде про документ під наз-
вою «Розписка жителів с. Шаланк Бігарі Криштофа і Баркоці Яноша 
про дарування землі померлої Когáрі Юдіти за її заповітом Караслав-
ському монастирю»76. За своєю назвою документ дотичний, але все ж 
не ідентичний дарчій грамоті. У назві цієї справи перекручені імена 
та прізвища, проте збігається дата, яка нас цікавить – 19 листопада 
1718 р. Відповідь на цю плутанину знову ж таку знаходимо завдяки 
згаданому вище зведеному збірнику-каталогу Держархіву Закарпат-
ської обл.77

Порівнявши перекладений текст вказаної дарчої грамоти та спів-
ставивши всі текстові деталі, імена та події, чистову картину існування 
грамоти 1718 р. можна вибудувати таким чином:

1. Справа № 9378 – це оригінал грамоти, хоча заголовок справи 
складений невірно. Чому? Тому, що в грамоті абсолютно не йдеться 
про Криштофа Бігарі та Яноша Баркоці. Остання дієва особа присутня 
в грамоті, але це Христина Баркоці – сестра Олександра Каролі! Єдине, 
що вказано правильно і чого немає в інших справах, це ім’я померлої 
матері – Юдіт Когáрі (Kohári Judith).

2. Справа № 11579 – це, відповідно до заголовку на ній, копія гра-
моти 1718 р., яка була зроблена з оригіналу Оласом Андрашем (Olás 
András) 20 лютого 1822 р. в Імстичеві. На папці справи теж невірно 
вказані крайні її дати: 19.10.1728–26.12.1728, хоча в самому тексті копії 
крайніми датами є 19 лютого 1728 р. – 20 лютого 1822 р. Відмітимо 
також, що переписувач Олас Андраш теж припустився помилки в дату-
ванні і замість дати 19 лютого 1718 р., написав дату 19 лютого 1728 р., 
приписавши таким чином грамоті ще 10 років!

3. Справа № 29980 – це теж копія грамоти 1718 р., що була зроблена 
Андрієм Куткою (Andreas Kutka) 10 червня 1783 р. теж в Імстичеві. 

6 березня 1726 р. священник села Заріччя та пресвітер Григорій По-
лянський своїм заповітом подарував в особі ігумена монастиря власні 
земельні ділянки. Присутніми при складанні грамоти були: о. Ігнатій та 
о. Петро Сілецький81. Отець звертається до ігумена Зарічанського, але, 
на жаль, не згадує його ім’я. 

До початку 30-х років XVIII ст. de facto є пробіл у наявних доку-
ментах про Зарічанську обитель. 

Наступні виявлені документи датуються 1730–1737 рр. Передусім, 
це – «лист про дарування прихожанами земель Зарічанському монасти-
рю на проведення служб»82. Крайніми датами документа є транзитні: 
1730-й; 20.07.1735 р. та 22.04.1737 р. Цей лист, а по суті 3 «листи» 
написані на 4-х листках формату А5, але один із них – зігнутий навпіл 
зі всілякими перекресленнями та багатьма виправленнями. 

У тексті листа від 1730 р. не вказано день та місяць. Він є не дуже 
інформативним. У ньому повідомляється, що хтось (не вказано імені) 
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брав від монастиря в оренду різноманітні книги та навіть свійських тва-
рин (худобу). Єдиним цікавим моментом цього листа є вираз, що це все 
було взято «от ієромонаха Шчирского»83. Хто цей ієромонах «Шчирс-
кий»? В ідентичних списках настоятелів та чернецтва монастирів Му-
качівської єпархії від 20.08.1757 р., 29.04.1758 р. та 23.05.1760 р. нами 
виявлено таку особу, однак із певним різночитання прізвища. У спис-
ках настоятелів 1757 р.84 та 1758 р. «Ісаакїй Чирскїй» фіксується, як 
настоятель Маріє-Повчанського монастиря85, а в списку 1760 р. він, як 
ігумен, є 1-м у колонці «Въ Ѽбителехъ Мараморскихъ»86. Згідно з ар-
хівним документом, він помер у 1775 р. у Мукачеві87. 

У наведеному вище документі в прізвищі Чирського випущена 
початкова буква «Ш», що може бути продиктовано як недостатньою 
освітою автора листа, так і незнайомством із самим ігуменом. Однак, 
безперечно, мова йде про ігумена Ісаакія Чирського, настоятеля Зарі-
чанського монастиря.

Відповідно до 2-го тексту листа від 20.07.1735 р. землі на монастир 
дарував Василь Луковъ (Г) Козановъ, а ігуменом на той час був Ни-
кодим: «Никодимъ будучи на тотъ часъ за игумена»88. Свідками скла-
дання листа були: Петро Лехкы(ий) та Іван Лехкы(ий)89. Ймовірно, тут 
йдеться про того самого Петра Лег(х)кого, який 2-ма грамотами давав 
під заставу Зарічанському монастирю свою землю в 1745 р.90

3-й лист від 22.04.1737 р. повідомляє, що землю в монастир пере-
дає «Иванъ Романчинъ» разом із синами Юрієм та Андрієм. У листі 
знову згадується ігумен Никодим та ще одна духовна особа – ієромо-
нах Феодосій. У тексті написано так: «на тотъ часъ я Никодимъ будучи 
за ігумена на тої часъ їєромонахъ Феодосий креховскіи». Свідком скла-
дання листа був знову ж таки Петро Лег(х)кий91. 

Безапеляційним підтвердженням тому, що власне в цей час ігу-
меном Зарічанського монастиря був Никодим Староста, є архівний 
документ під назвою «Обіт ігуменів Імстичівського, Березнянського, 
Зарічанського та Краснобродського монастирів про добровільне підпо-
рядкування ігумену Мукачівського монастиря», який датується 19 лип-
ня 1733 р.92 В оригінальному документі, завіреному мокрою сургучною 
печаткою Мукачівського монастиря, є підпис: «Іеромонахъ Никодимъ 
Староста, игуменъ Зарѣцкїй»93. Найцікавішим є те, що в кінці всі вка-
зані листи скріплені мокрою, оригінальною печаткою чорного кольору 
Зарічанського монастиря!

Таким чином, ми вперше від 1685 р. зустрічаємо імена перших, до-
кументально зафіксованих, ігуменів обителі. Ними були: Ісаакій Чир-
ський та Никодим Староста. Перший обіймав посаду ігумена станом 
на 1730 р., другий – в 1733–1737 рр. Незважаючи на текстове пові-
домлення, що Никодим міг тільки виконувати «функції» ігумена («бу-
дучи за ігумена»), пізніші документи переконують, що це в дійсності 
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був документально зафіксований настоятель монастиря. В документах 
також згадується і монах Крехівського94 монастиря Феодосій, що теж 
говорить про жваві зв’язки Галичини та Закарпаття. 

У 1742 р. Зарічанському монастирю дарують свої землі та 2-х волів 
Тимко Козуб, його брат Іван та син Івана – Тимко Миколай95. В доку-
менті йдеться про те, що вказані добродії дарують землю на «новий» 
монастир, а до тих пір, поки його не побудують, землі нехай належать 
«старому» монастирю96.

У тому ж документі на тому ж аркуші є й 2-й акт. Це акт 1743 р. 
про купівлю землі для потреб Зарічанського монастиря його настояте-
лем ієромонахом Никифором у Тимка Козуба ком’ятського97. 

Отже, перед нами є знову документально зафіксована згадка про 
чергового ігумена Зарічанського монастиря, наступника Никоди-
ма – Никифора. Це, звичайно, був відомий ігумен Никифор Старо-
ста. Його ім’я зустрічається і в наступних грамотах, які підтверджу-
ють його ідентифікацію в статусі ігумена Зарічанського монастиря в 
1743–1750 рр.98  Пізніше Никифор був намісником других відомих 
монастирів: Боронявського (1758)99 та Імстичівського (1760)100. За 
припущенням А. Пекаря, ігумен Никифор помер в Імстичівському мо-
настирі в 1761 р.101 В. Фенич датою смерті ігумена Никифора вважає 
квітень 1762 р.102

У 1745 р. з’являються 2 заставні грамоти Петра Лехкого Зарічан-
ському монастирю103. Петро дає свою землю монастирю в користуван-
ня під заставу, детально описуючи її кількість та розміщення. У грамо-
тах знову згадується ігумен монастиря Никифор104. Востаннє ієромонах 
Никифор як настоятель Зарічанської обителі згадується в купчій грамо-
ті від 13 жовтня 1750 р., коли купує під заставу для обителі землю в 
Петра Кутнича105. 

Ігумен Мукачівського монастиря Анатолій Кралицький, о. Афа-
насій Пекар, а за ними і о. Михайло Ваврик вважають, що власне тоді, 
«біля 1750 року Зарічанський Миколаївський монастир був знищений, 
а всі його посідання були передані Михайлівському монастиреві в Імс-
тичеві»106. А. Кралицький пише, що до цього часу (тобто часу напи-
сання автором статті 1872/1873? р.) Зарічанський монастир належав 
Імстичівському «яко хуторъ съ часовнею»107. В. Фенич вважає, що За-
річанський монастир був приєднаний до Імстичівського «не раніше по-
чатку 60-х років XVIII століття»108.

Ймовірно, за відсутності чернецтва, Зарічанська обитель була de 
jure переуступлена Імстичеву. Цю думку підтверджують і пізніші ар-
хівні згадки про монастир, де він описується як «скіт» Імстичівського 
монастиря. В одному з таких документів 1774 р. обитель називається 
скітом «Оу Зарицкомъ скитѣ»109 або ж «ікономією»110 тобто, відповід-
но – богослужбово-адміністративною та господáрською філією Імсти-
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чівского монастиря. Однак, говорити про те, що обитель була цілком 
закрита та «знищена», було б некоректно, адже виявлені документи 
та грамоти переконують: обитель існувала і пізніше! Про це свідчать 
документи XIX ст. З останнім твердженням погоджується і Ю. Дани-
лець111. 

Відомо, зокрема, що станом на 1865–1866 рр. на території монасти-
ря була всім необхідним богослужбовим та церковним начинням забез-
печена дерев’яна каплиця на честь св. Миколая: «столпомъ, турнею со 
двома дзвонками приоздобленна». Це – новий будинок із дуба, в якому 
були 2 келії112. Про власника чи то намісника обителі інформації не-
має113.

У 1750 р. було написано «Зобов’язання» ігумена Зарічанського мо-
настиря про передавання свого майна монастирю114. На жаль, у доку-
менті немає імені настоятеля. 

У 1751 р. було складено 2 дарчі грамоти Олексія Бажива, якими 
останній дарує обителі половину лаза, купленого свого часу в Андрія 
Легкого та ниву, куплену в Симка Пряндоли115.

4 листопада 1751 р. настоятель Зарічанського монастиря Никифор 
Староста пише графу Каролю Франциску прохання на отримання зе-
мельної ділянки для потреб монастиря. Крайніми датами прохання є 
04.11.1751–07.06.1762 роки116. Отже, правління Никифора було дов-
шим, аніж його наводить А. Пекар117, і є абсолютно синхронним із 
думкою В. Фенича118, принаймні, на 1 рік: «Очевидно Нікіфор Старос-
та був останнім ігуменом Імстичівського монастиря без Зарічанського, 
а Боніфатій Ґрецула міг бути першим ігуменом уже об’єднаних монас-
тирів в Імстичеві»119. 

Виявлені документи повідомляють, що між 1753–1760 рр. у с. За-
річчі, ймовірно, розпочалося будівництво нового парафіяльного храму. 
Діяльну участь у цьому процесі брали ігумени та чернецтво Зарічан-
ського та Імстичівського монастирів.

9 травня 1753 р. зарічани разом із ченцями монастиря просять у 
графа Каролі земельну ділянку для організації парафії. Збереглася ко-
пія їхнього прохання120. На звороті 1-го та на 1-й сторінці 2-го аркуша 
розміщена резолюція графа Каролі з його особистим підписом. Ймо-
вірно, в резолюції граф дає відповідь і на 1-е прохання 1751 р. і на 2-ге 
прохання 1753 р. 9 травня 1757 р. ченці вже Імстичівського монастиря 
звертаються з ідентичним проханням до того ж графа про посильну 
допомогу їм у побудові храму в с. Заріччя121.

З 1760 р. збереглася купча грамота ігумена Зарічанського монасти-
ря Михайла, який в місцевих жителів викупив землі для потреб монас-
тиря122. Отже, відомим є ще один ігумен обителі – Михайло.

У 1763 р. Зарічанський священник Василь Костак уклав контракт 
на володіння землею Зарічанського монастиря з ігуменом Імстичів-
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ського монастиря Боніфатієм Ґрецулою123. Раніше, в 1758 р. Боніфатій 
був намісником Мукачівського монастиря, а ігуменом Імстичівського 
монастиря він згадується, починаючи з 1760 р.124 О. Боніфатій був по-
хований в Ужгороді в 1774 р.125

Варто відмітити, що І. Панькевич наводить помилкову дату контр-
акту – 1762 р.126 В оригіналі виявленого в Держархіві Закарпатської 
обл. документа (який, до речі, теж неправильно підписаний і датований 
в титулі справи, що ми і виправляємо відповідно до змісту оригінала 
тексту) є церковнослов’янські букви «҂aψѯᴤ», що означають 1763 р.!

Від 29 січня 1770 р. зберігся протокол допиту жителів с. Заріччя 
про підтвердження прав Зарічанського монастиря на володіння земель-
ними ділянками, подарованими монастирю поміщицею Юдітою Ко-
гáрі127. Йдеться про описану вище справу дарування землі Зарічансько-
му монастирю в 1718 р. дітьми Юдіти – Олександром та його сестрою 
Христиною згідно із заповітом матері128.

Одним з найцікавіших із виявлених у Держархіві Закарпатської 
обл. документів є лист ієромонаха Зарічанського монастиря Мелетія 
Коппа до протоігумена Сильвестра Ковейчака129. Лист був написаний 
в період великодніх свят 30 квітня 1774 р., тому природньо, що чер-
нець вітається з протоігуменом словами «Христос Воскресе». Монах 
описує своє становище та повідомляє про хворобу. В кінці листа у 2-х 
колонках є відповідні підписи: зліва – «Оу Зарицкомъ скитѣ, априля 30, 
1774», справа – «Ієромонахъ Мелетій Коппъ въ болѣзни зостаючи»130. 
З виявлених документів, які знайомлять нас з історією іншого – Імсти-
чівського монастиря дізнаємося, що Мелетій був в Зарічанському мо-
настирі ще раніше, а саме у 1759 р.

Крім вказаного листа, нами виявлено ще 2 листи Мелетія до прото-
ігумена Мукачівського монастиря131. 1-й лист був написаний Мелетієм 
5 вересня 1759 р.132 з Імстичівського монастиря, а 2-й – у листопаді 
1759 р. із Зарічанської обителі («Оу Заричовскои ωбители»)133.

Отже, документи повідомляють, що станом на 1759 р. та 1774 р. 
Зарічанський монастир був скітом. Беручи до уваги наведені вище при-
пущення, це, звичайно, був скіт Імстичівського монастиря. Його наміс-
ником, який там і проживав, був Мелетій Копп (у 1757 р. – «казначей» 
Маріє-Повчанського монастиря134, у 1758 р. – ігумен Мараморошського 
монастиря135, а станом на 1760 р. та 1979 р. – намісник Березнянського 
монастиря136). У документах він іноді також згадується як ігумен і Імс-
тичівського монастиря137. 

З детальним описом земельних ділянок, які знаходилися у володін-
ні Зарічанського монастиря станом на 1792–1798 рр., нас знайомить ок-
рема архівна справа138. Документ 1792 р. має заголовок: «Протоколъ въ 
немъ же состоитъ ωписанїе землей оранїцъ и косалововъ, надлежащїхъ 
къ ωбители Зарѣцкой за ігуменства іеромонаха Аврамїа Колесáръ…»139. 
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У ньому детально описано 10 земельних наділів, які наводяться в до-
кументі за місцевими назвами урочищ. Наприклад, монастир володів 
землею в урочищах: «Гнилоє болото», «Гертанка», «Луки», «Синявка» 
та «Гребля»140.

У тій самій справі (арк. 6 та 6 зв.) є 2 окремі оригінальні докумен-
ти з 2-ма мокрими сургучними печатками червоного кольору. У них 
повідомляється, що 8 квітня 1795 р. із благословення «на вызваніе» 
ігумена Імстичівського монастиря Авраамія Колесара було проведено 
експертну оцінку земель Зарічанського монастиря. Учасниками цієї пе-
ревірки були: зарічанський парох Іван Баран, «бирувъ» Василь Фель-
цан та інші особи села141. Ідентична перевірка з благословення того ж 
ігумена була проведена і 11 квітня 1798 р.142 Як ігумен Імстичівського 
монастиря А. Колесар згадується ще 5 липня 1798 р.143

Таким чином, станом на 1792 р. ігуменом Зарічанського монасти-
ря був відомий чернець ЧСВВ*, походженням із Завадки144 – Авра амій 
Колесар145. Монастир володів значним майном та проводив широку 
місіонерську роботу серед жителів навколишніх сіл. Те, що землі мо-
настиря з благословення Імстичівського ігумена піддавали частим пе-
ревіркам, зайвий раз переконує в тому, що монастир був скітом Імсти-
чівського монастиря, але аж ніяк (за словами А. Кралицького) не був 
«знищений»146.

У 1861 р. Зарічанський монастир детально описується в документі 
«Відомість обліку особового складу та майнового положення Імстичів-
ського, Хуст-Боронявського та Зарічанського монастирів»147.

Крайній документ, який вдалося виявити і в якому йдеться про За-
річанський монастир, датується 13.07.1865 – 27.05.1866 рр.148 Документ 
має обсяг 26 арк. і в деталях описує вище керівництво, духовенство, 
обслуговуюче чернецтво монастирів. У справі подано також детальний 
опис майна та технічного стану будівель у монастирях: Марія-Повчан-
ському, Хуст-Боронявському, Імстичівському, Буковецькому та Зарі-
чанському.

За народними переказами, Зарічанський монастир був зруйнований 
землевласником Гайтаї, завзятим протестантом, якому не подобалося, 
що ченці випасають худобу на його пасовиськах149. Пізніше на місці, де 
колись стояв монастир, було споруджено Свято-Миколаївську каплич-
ку, в якій за потреби імстичівські монахи відправляли для зарічанських 
богомольців богослужіння. Однак, із часом зникла й ця каплиця150.

Таким чином, завдяки збереженим архівним документам ми має-
мо унікальну можливість ознайомитися з історичним минулим одного 
з древніх монастирів Мукачівської православної єпархії, центр якої в 
силу історичних подій в еклізійному просторі Закарпаття з 1690 р. ло-
каційно перемістився в Мараморош. 

* Чин святого Василія Великого (лат. Ordo Sancti Basilii Magni).
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Опираючись на виявлені документи, можна стверджувати, що За-
річанський монастир був заснований до 1685 р. Священник Іван Ко-
лубець (в чернецтві – Іоаникій) своїми грамотами 1685 р. та 1687 р. 
дарував та купував майно і землі до вже існуючого монастиря. Однак, 
рік заснування монастиря зі стовідсотковою впевненістю ми навести 
не можемо.

До буття монастиря мав пряме відношення і відомий Мукачівський 
єпископ, який був останнім православним архієреєм, котрий покинув 
Мукачівський монастир – Мефодій Раковецький151.

Виявлені та опрацьовані документи фондів №№ 64, 151 Держар-
хіву Закарпатської обл. дозволяють відновити список настоятелів мо-
настиря. Ними в різні часи були такі отці-ігумени: Іоаникій (Колубець) 
(1685–1687; 1715); Михайло (1711); Інокентій (Борзаковський) (1715); 
Ісаакій (Чирський) (1730); Никифор (Староста) (1743–1750); Никодим 
(1743–1745); Мелетій (Копп) (1759; 1774); Боніфатій (Ґрецула) (1762) 
та Авраамій (Колесар) (1792).

Завдяки виявленим документам початку 30-х років XVIII ст. маємо 
також можливість ознайомитися з оригіналом печатки Зарічанського 
монастиря.

Згідно з документами, починаючи з 70-х років XVIII ст. (близько 
1762 р.) Зарічанський монастир став скітом Імстичівського монастиря. 
Очевидно, першим ігуменом уже об’єднаних монастирів в Імстичеві 
міг бути Боніфатій Ґрецула.

Причин злиття Зарічанського монастиря з Імстичівським та його 
переуступлення унійній Церкві було кілька. По-перше, і передусім, 
причиною переуступлення унійному керівництву були: смерть єпи-
скопа Іоаникія (Зейкана) (†1686), від’їзд в 1690/1691 рр. єпископа Ме-
фодія (Раковецького) до Польщі та смерть останнього православного 
єпископа Досифея (Феодоровича) (†1731/3). Коли власне обитель ста-
ла унійною? Це відбулося, звичайно, після виїзду Мефодія до Польщі 
в 1691–1693 рр. Принаймні, відомо, що 23 липня 1693 р. Мукачів-
ський унійний єпископ Йосиф де Камеліс призначив на парафіяль-
не служіння до Заріччя Василія Макаровського152. Отже, станом на 
1693 р. с. Заріччя було під владою унійної Церкви. Разом із тим відо-
мо, що Імстичівський монастир, якому належав як скіт Зарічанський 
монастир, був підпорядкований унійному єпископу Юрію Бізанцію 
тільки в 1727 р.153

Причиною ж злиття монастирів було соціально-економічне стано-
вище обителі. Монастир ніколи не був велелюдним та постійно перебу-
вав практично в жалюгідному матеріальному стані. Часто монастирем 
фактично керували світські священнослужителі.

Звичайно, варто також мати на увазі, що практично всі існуючі в 
Мараморошському комітаті «схизматичні» монастирі у травні 1788 р. 
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за наказом імператора Йосифа ІІ і окремим розпорядженням Мукачів-
ського греко-католицького єпископа Андрея Бачинського були закри-
ті154. Були також ліквідовані православні монастирі в Кричові, Бедев-
лі, Вільхівцях, Бичкові, Заріччі та інших селах155. Тоді ж розпочався 
жорстокий період боротьби з Православною Церквою, проте, це вже 
предмет іншої розвідки.
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49 Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. С. 30; Василий (Пронин), архиман-

дрит. Зазнач. твір. С. 237; Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в 
роках 1665–1691. Зазнач. твір. С. 140.

50 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 168. Обіт ігуменів 
Імстичівського, Березнянського, Зарічанського та Краснобродського монас-
тирів про добровільне підпорядкування ігумену Мукачівського монастиря 
(19.07.1733). На 2 арк. Арк. 1.

51 Панькевич І. Зазнач. твір. С. 164–165.
52 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 5. Спр. 74. Договір про купів-

лю землі Паппом Михайлом від Боглена Яноша з метою дарування Караслав-
ському монастирю. Акт дарування землі (29.02.1711–30.03.1711). На 3 арк.

53 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 5. Спр. 74. Акт дарування Ка-
раслом Шандором маєтку, який знаходиться на території села Заріччя, Зарі-
чанському монастирю (28.02.1711). На 1 арк. Арк. 1–2.

54 Мукачівська Греко-Католицька єпархія. Документи. Зазнач. твір. 
С. 102–103.

55 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 5. Спр. 74. Арк. 1–2.
56 Там само. Спр. 26. Розписка про купівлю земельних ділянок настояте-

лем Зарічанського монастиря (26.04.1711). На 1 арк.

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 



183
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бутків від виноградника, який знаходиться на горі Шаланк, Шандором Каролі 
та Христиною Баркоці за заповітом їхньої матері, монахам та монастирю із 
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вітом Караславському монастирю (19.10.1718). На 1 арк.

77 Детальн. див.: Мукачівська Греко-Католицька єпархія. Документи. За-
знач. твір. С. 137–138.

78 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 5. Спр. 93. На 1 арк.
79 Там само. Оп. 1. Спр. 115. На 1 арк.
80 Там само. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 299. На 1 арк.
81 Там само. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 98. Заповіт священника Григорія в селі 

Заріччя про передавання майна монастирю села Заріччя (06.03.1726). На 2 арк.
82 Там само. Оп 5. Спр. 106. Лист про дарування прихожанами земель 

Зарічанському монастирю на проведення служб (<?˃ <?˃ 1730–20.07.1735–
22.04.1737). На 2 арк.

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ



184

83 Там само. Арк. 1зв.
84 Там само. Оп. 1. Спр. 504. Список настоятелів та монахів Мукачівсько-

го, Імстичівського, Краснобродського та інших монастирів (20.08.1757). На 
2 арк. Арк. 1.

85 Там само. Спр. 524. Список настоятелів і монахів Мукачівського, Імс-
тичівського, Краснобродського та інших монастирів (29.04.1758). На 2 арк. 
Арк. 1зв.

86 Там само. Спр. 570. Список монахів Мукачівського, Імстичівського, Бе-
резнянського та інших монастирів (23.05.1760). На 4 арк. Арк. 2зв.

87 Там само. Спр. 250. Список настоятелів монастирів ордена Василіан 
(<?˃ <?˃ 1736 – <?˃ <?˃ 1798) На 6 арк. Арк. 2.

88 Там само. Спр. 570. Арк. 2.
89 Там само. Арк. 2зв.
90 Панькевич І. Зазнач. твір. С. 167–168.
91 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 5. Спр. 106. Арк. 1зв.
92 Там само. Оп. 1. Спр. 168. На 2 арк.
93 Там само. Арк. 1.
94 Крехівський монастир святого Миколая – монастир ЧСВВ УГКЦ у селі 

Крехів на Львівщині. Заснований як православний у 1612 р.
95 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 659. Акти про даруван-

ня землі Тимком Козубом, його братом Іваном та сином Івана – Тимком Ми-
колаєм Зарічанському монастирю та про купівлю землі для монастиря ієромо-
нахом Никифором у Тимка Козуба (<?˃ <?˃ 1742 – <?˃ <?˃ 1743). На 1 арк.

96 Там само. Арк. 1.
97 Там само.
98 Панькевич І. Зазнач. твір. С. 167–168; Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. За-

знач. твір. Т. ІІІ. С. 73; Пагиря В. Зазнач. твір. С. 42.
99 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 524. Арк. 2.
100 Там само. Спр. 570. Арк. 1.
101 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Зазнач. твір. Т. ІІІ. С. 73.
102 Фенич В. Зазнач. твір. С. 16.
103 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 365. Розписка селяни-

на с. Заріччя Легкого Петра про передачу землі Зарічанському монастирю на 
проведення служби (01.10.1745). На 2 арк; Панькевич І. Зазнач. твір. С. 167.

104 Панькевич І. Зазнач. твір. С. 167.
105 Там само. С. 167–168.
106 Детальн. див.: Кралицкій А. Зазнач. твір. С. 117; Атанасій В. Пекар, 

ЧСВВ. Зазнач. твір. Т. ІІІ. С. 73; Ваврик Михайло, о. ЧСВВ. Зазнач. твір. С. 246.
107 Кралицкій А. Зазнач. твір. С. 117.
108 Фенич В. Зазнач. твір. С. 16.
109 Див: Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 815. Лист мона-

ха Зарічанського монастиря ордена Василіан протоігумену Ковейчаку Силь-
вестру про свою хворобу (30.04.1774). На 2 арк.

110 Там само. Оп. 5. Спр. 334. Списки вищого духовенства, обслуговуючо-
го персоналу та студентів-богословів, описи майна та технічний опис будівель 
в монастирях: Марія-Повчанському, Хуст-Боронявському, Імстичівському, 
Буковецькому та Зарічанському (13.07.1865–27.05.1866). На 26 арк. Арк. 6.
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111 Данилець Ю. Зазнач. твір.
112 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 5. Спр. 334. Арк. 6. 
113 Там само. Арк. 6зв., 25.
114 Там само. Оп. 1. Спр. 236. Зобов’язання ігумена Зарічанського монас-

тиря про передавання свого майна монастирю (<?˃ <?˃ 1750). На 1 арк.
115 Панькевич І. Зазнач. твір. С. 168.
116 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 416. Прохання на-

стоятеля Зарічанського монастиря графу Каролі Франциску про отримання 
земельної ділянки для потреб монастиря (04.11.1751–07.06.1762). На 2 арк.

117 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Зазнач. твір. Т. ІІІ. С. 73.
118 Фенич В. Зазнач. твір. С. 16.
119 Там само.
120 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 452. Прохання грома-

дян і монахів Зарічанського монастиря на ім’я графа Франциска Каролі про 
виділення ділянки землі для організації парафії (09.05.1753). На 2 арк.

121 Там само. Спр. 518. Прохання монахів Імстичівського монастиря графу 
Каролі про надання їм допомоги в побудові храму в с. Заріччя (09.05.1757). 
На 2 арк.

122 Панькевич І. Зазнач. твір. С. 169.
123 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 588. Договір про ку-

півлю-продаж земельної ділянки Зарічанського монастиря між ігуменом Імс-
тичівського монастиря Боніфатієм Ґрецулою та Зарічанським парохом Васи-
лем Костаком (30.03.1763). На 1 арк.

124 Там само. Спр. 524. Арк 1; Спр. 570. Арк. 1.
125 Там само. Спр. 250. Арк. 1зв.
126 Панькевич І. Зазнач. твір. С. 168.
127 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 746. Протокол допиту 

жителів с. Заріччя про підтвердження прав Зарічанського монастиря на воло-
діння земельними ділянками, подарованими монастирю поміщицею Юдітою 
Когарі (29.01.1770). На 1 арк. 

128 Детальн. див.: Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 115. На 
1 арк; Оп. 5. Спр. 93. На 1 арк; Ф. 151. Оп. 1. Спр. 299. На 1 арк.

129 Там само. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 815. На 2 арк.
130 Там само. Арк. 1.
131 Там само. Спр. 427. Листи настоятеля Імстичівського монастиря та 

інших священників протоігумену з церковних питань (05.06.1759–07.11.1759). 
На 8 арк. 

132 Там само. Арк. 7.
133 Там само. Арк. 4.
134 Там само. Спр. 504. На 2 арк. Арк. 1.
135 Там само. Спр. 524. Арк. 1зв.
136 Див.: Там само. Спр. 570. Арк. 1зв.; Спр. 250. Арк. 1зв.
137 Там само. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 250. Арк. 5.
138 Там само. Спр. 1330. Список земельних ділянок, які знаходяться у во-

лодінні Зарічанського монастиря ордена Василіан (<?˃ <?˃ 1792–08.04.1795–
11.04.1798). На 15 арк.

139 Там само. Арк. 2. 
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140 Там само. Арк. 2зв.–3; 12.
141 Там само. Арк. 6. 
142 Там само. Арк. 6зв.
143 Там само. Спр. 1487. Відомість обліку особового складу ченців ор-

дену Василіан Мукачівського, Маріє-Повчанського, Краснобродського, Ма-
лоберезнянського, Імстичівського, Буковського та Біксадського монастирів 
(05.07.1798). На 4 арк. Арк. 1 зв.

144 Завáдка – село Воловецького району Закарпатської області.
145 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 250. Арк. 4зв.
146 Детальн. див.: Кралицкій А. Зазнач. твір. С. 117; Атанасій В. Пекар, 

ЧСВВ. Зазнач. твір. Т. ІІІ. С. 73.
147 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 3. Спр. 15. Відомість обліку 

особового складу та майнового положення Імстичівського, Хуст-Боронявсько-
го та Зарічанського монастирів (<?˃ <?˃ 1861). На 2 арк.

148 Там само. Оп. 5. Спр. 334. Арк. 1–26.
149 Див.: Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Зазнач. твір. Т. ІІІ. С. 73; Пап Сте-

пан, о. Зазнач. твір. С. 291; Пагиря В. Зазнач. твір. С. 101.
150 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Зазнач. твір. Т. ІІІ. С. 73.
151 Василий (Пронин), архимандрит. Зазнач. твір. С. 237.
152 Лучкай М. Зазнач. твір. Т. III. С. 53.
153 Фенич В. Зазнач. твір. С. 16.
154 Баран Олександр, д-р., о. Єпископ Андрей Бачинський і церковне від-

родження на Закарпатті. Зазнач. твір. С. 40–41.
155 Монич Олександр, протоієрей. Нескорена Правда: нариси з історії 

Кричівського монастиря. Ужгород: ТДВ «Патент», 2018. С. 101–102.

On the documents of the State Archives of Trans-Carpathian Region the 
reconstruction of history of the St. Nicolas Monastery of the Mukacheve Orthodox 
Diocese, founded in the second half of the 17 century, was made. The most of 
detected documents are introduced into scientifi c circulation for the fi rst time.

Key words: church; Mukacheve; Maramorosh; Zarichchya; Imstychevo; 
diocese; bishop; monastery; monasticism; union; abbot; rector; document; archive; 
research; letter; note.
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