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АНОТАЦІЯ 

Лоштин Н. Т. Бібліотеки монастирів Львівської латинської митрополії 

XIV–XVIII ст.: книгознавчі аспекти. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 27.00.03 – Книгознавство, 

бібліотекознавство, бібліографознавство (27 – Соціальні комунікації) – 

Львівський національний університет імені Івана Франка; Національна 

бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ, 2018.  

У дисертації здійснено аналіз комплексу інвентарів бібліотек XVIII ст. як 

джерел до історії книгозбірень монастирів Львівської латинської митрополії 

XIV–XVIII ст. з фондів Наукової бібліотеки Львівського національного 

університету імені Івана Франка.  

Здійснено аналіз історіографії, що засвідчує активне зацікавлення 

дослідників історією бібліотек монастирів Західної Церкви на теренах 

Королівства Польського (з XVI ст. – Речі Посполитої) в епоху пізнього 

середньовіччя та раннього модерного часу. Початок вивчення монастирських 

бібліотек Львівської латинської митрополії можна простежити з середини 

ХІХ ст., коли у межах своєрідної “орденської” історіографії можна знайти на 

інформацію про книгозбірні. Активізація цих досліджень відбулась після ІІ 

Світової війни. Серед праць, що торкаються окресленого у дисертаційному 

дослідженні регіону, варто згадати роботи Едварда Ружицького, Йоланти 

Ґвьозьдзік, Еміліана Ленарта, Александра Кшиштофа Ситніка та Агнєшки 

Флюди-Крокос, Людвіка Ґжебеня, Ришарда Скшиняжа, Ірени Шостек, Романа 

Ніра, Ірини Ціборовської-Римарович та Наталії Швець. 

Джерельну основу дисертаційної роботи склали 14 рукописів, що 

зберігаються у відділі рукописних, стародрукованих та рідкісних книг 

ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Дванадцять з них це інвентарі (у двох 

рукописах вміщено по два документи, тому загалом використано чотирнадцять 
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інвентарів), один журнал використання книг з бібліотеки й один інвентар 

бібліотеки Львівського університету. 

Бібліотеки монастирів францисканців-обсервантів (бернардинців, від 

монастиря Св. Бернардина у Кракові) належать до найстаріших та найбільших 

на теренах Львівської латинської митрополії. У фондах Наукової бібліотеки 

Львівського національного університету імені Івана Франка зберігаються 

інвентарі чотирьох книгозбірень: Львова (1747 р., 3643 книги), Лежайська 

(1766 р., 2138 книг), Пшеворська (1768–1779 рр., 1590 книг) та Жешува 

(1784 р., 867 книг). Усі монастирі входили до складу Руської провінції ордену. 

Тематичне наповнення бернардинських бібліотек проілюстровано на прикладі 

збірок польської проповідницької літератури. Збережений журнал випозичення 

книг із бібліотеки бернардинців у Львові дає змогу дослідити читацький склад 

цієї книгозбірні та встановити коло читацьких інтересів цих осіб. У дослідженні 

встановлено імена 126 користувачів бібліотеки, які протягом 1771–1784 рр. 

користувались книгозбірнею.  

Членам Товариства Ісуса вдалось створити мережу бібліотек, що 

належать до найбільших та найкраще укомплектованих у XVII–XVIII ст. У 

фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені 

Івана Франка збереглись два інвентарі бібліотек осередків Товариства Ісуса, що 

діяли в межах Перемишльської дієцезії: Перемишля та Самбора. Окрім того, до 

нашого часу збереглись списки дублетних книг із цих бібліотек: 

перемишльський як окремий рукопис, а самбірський як частина головного 

інвентаря. Станом на момент ліквідації ордену бібліотека у Перемишлі 

нараховувала 6985 томів, а також 1071 том дублених видань, у Самборі – 1735 

томів та 403 томи дублетів. Тематичне наповнення цих бібліотек 

проілюстровано на прикладі збірок заборонених книг (Перемишль) та лектури з 

історії і права Речі Посполитої (Самбір).  

До найстаріших монастирських бібліотек Львівської латинської 

митрополії, зокрема у межах Перемишльського єпископства, належать 

книгозбірні ордену Святого Гробу Господнього (поширена назва мєховіти – від 
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містечка Мєхова, де виник перший осередок ордену у Королівстві Польському). 

У бібліотеці Львівського університету зберігається рукописний інвентар 

книгозбірні монастиря мєховітів у Лежайську (монастир засновано у 1439 р.). 

Інвентар недатований, до нього записано 296 книг без тематичного поділу. При 

аналізі документу запропоновану класифікацію книг за тематичними 

категоріями: Святе Письмо та коментарі до нього й екзегетика; катехизм та 

літургіка; теологія; проповідництво; аскетична література; агіографічна 

література; історія; філософія, етика, логіка, риторика; право; змішані книги; 

рукописи. 

Бібліотеки тринітаріїв порівняно пізно сформувались на теренах Речі 

Посполитої, що пов’язано із тим, що орден лише у кінці XVII ст. розпочав свою 

діяльність у державі. Монастир у Станіславові функціонував у 1690–1783 рр. За 

неповних сто років була сформована бібліотека, яка нараховувала 616 книг у 

823 томах. Аналіз тематичного наповнення бібліотеки здійснено на прикладі 

збірки “полоніки” – книгах польських та зарубіжних авторів, що були 

опубліковані у Речі Посполитій. Ідентифіковано 143 видання, які можна 

віднести до “полоніки” (23.2% від загальної кількості книг).  

На прикладі збірки полемічної літератури у бібліотеці дрогобицького 

монастиря проаналізовано розвиток книгозбірень ордену кармелітів взутих. 

Дрогобицький осередок ордену існував з кінця XVII ст. і був закритий 

австрійською владою у 1789 р. Стан бібліотеки станом на другу половину 

XVIII ст. засвідчують два інвентарі: з 1766 р. та 1772 р., що збережені в одному 

рукописі. Станом на 1772 р. у бібліотеці було 735 книг. Полемічна література 

виділена в окрему тематичну категорію, із окремими виділеннями форматів 

книг – 47 книг. 

Бібліотека монастиря домініканців у Ярославі є найстарішою серед тих, 

що розглядаються у дисертаційному дослідженні. Вона сформована при 

монастирі у Бохні (Краківська архідієцезія, заснований у XIV ст.), і лише у 

1777 р. потрапила до Ярослава, куди переїхали брати-проповідники, коли їхній 

монастир у Бохні згорів. Кількісний стан книгозбірні станом на кінець XVIII ст. 
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засвідчує інвентар з фондів Наукової бібліотеки Львівського національного 

університету імені Івана Франка. До нього внесено 2020 книг. Окрему збірку 

становлять праці з семи вільних мистецтв (183 книги у тематичній категорії 

“риторика, граматика, поетика, астрономія, геометрія”), на прикладі якої 

проілюстровано книжковий репертуар бібліотеки.  

Францисканці-реформати, на відміну від інших орденів францисканської 

сім’ї, досить пізно почали формувати свої бібліотеки, у першій половині 

XVII ст. Монастир реформатів у Жешуві проіснував досить короткий період, у 

1709–1787 рр. Проте за цей час сформовано велику бібліотеку, що 

нараховувала, відповідно до інвентаря з другої половини XVIII ст., 3451 книгу. 

На прикладі збірки рукописних книг (88 книг у тематичній категорії 

“manuscripti”) здійснено аналіз книжкового репертуару бібліотеки. 

Після першого поділу Речі Посполитої 1772 р. та входження території 

Руського воєводства, а з ним і Львівської архідієцезії і Перемишльської дієцезії, 

до складу Австрійської держави, мережа монастирів, а відповідно і їхніх 

бібліотек, зазначали численних змін. Під час секуляризаційних реформ 

політика закриття та реформування монастирів призвела до того, що численні 

книжкові збірки були втрачені як цілісні колекції та розпорошені між іншими 

інституціями. У кращому випадку, вони потрапили до бібліотеки Львівського 

університету. Разом із бібліотекою львівського єзуїтського колегіуму та 

колекцією книг сім’ї Ґареллі вони сформували університетську книгозбірню у 

кінці XVIII ст.  

Збережений до нашого часу рукописний інвентар книг античних авторів, 

що надійшли з монастирських бібліотек до книгозбірні університету засвідчує, 

що вони були виділені в окрему збірку. До документу внесено 1125 книг без 

тематичного поділу, в алфавітному порядку за іменами авторів. При 

опрацюванні усі книги розділено на декілька тематичних категорій: 

архітектура, астрономія, географія, герметизм, граматика, енциклопедії, історія, 

математика, медицина, природознавство, риторика, філософія, художня 
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література. Окремо здійснено аналіз книг авторства Арістотеля та Цицерона, 

що чисельно переважають видання творів інших авторів. 

Здійснено комплексний аналіз інвентарів бібліотек монастирів Львівської 

латинської митрополії з фондів Наукової бібліотеки Львівського національного 

університету імені Івана Франка як джерел до історії бібліотек регіону, 

книжкової справи та історії читання, а також інтелектуальної культури на 

українських землях. Виділено чинники, що впливали на формування 

книгозбірень, шляхи їхнього поповнення. Здійснено ідентифікацію 

користувачів однієї з монастирських бібліотек. Встановлено імена бібліотекарів 

чи осіб, що виконували їхні функції. Насамкінець простежено долю 

монастирських книгозбірень, що були ліквідовані або ж реформовані у кінці 

XVIII ст.  

Наукова новизна отриманих результатів: у дисертаційному дослідженні 

вперше в українській історіографії проведено комплексне дослідження 

інвентаря бібліотеки католицького монастиря як історичного джерела; вперше 

здійснено реконструкцію книжкового репертуару монастирських бібліотек 

Львівської латинської митрополії за матеріалами комплексу інвентарів з фондів 

Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана 

Франка. Також вперше здійснено аналіз читацьких інтересів користувачів 

монастирських бібліотек на прикладі одного монастиря.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що результати 

дисертаційного дослідження можуть бути використані при подальшому 

вивченні схожих комплексів історичних джерел; написані комплексних 

досліджень з історії бібліотек, книги та історії читання й праць з історії 

інтелектуальної культури на українських землях; підготовці спеціалізованих 

навчальних курсів та створенні підручників й навчальних посібників. 

Ключові слова: Львівська латинська митрополія, монастир, бібліотека, 

інвентар, коло читацьких інтересів, книгознавство, бібліотекознавство.  
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SUMMARY 

Loshtyn N. T. Monastic libraries of Catholic Metropolitanate of Lviv in the 

XIV-XVIII centuries: book science aspects. – Qualification research paper on the 

rights of the manuscript.  

The thesis to obtain the degree of the Candidate of Historical Science (Doctor 

of Philosophy) in specialty 27.00. 03 – Book science, Library science, Bibliography 

science (27 – Social Communications). – Vernadsky National Library of Ukraine, 

Kyiv, 2018.  

The object of this research is the monastic libraries of Catholic Metropolitanate 

of Lviv, particularly those that were established within Catholic Archdiocese of Lviv 

and Catholic Diocese of Przemyśl in the XIV-XVIII centuries. The subject of the 

research is the inventories of monastic libraries, peculiarities of their organization and 

the form of records, typology of books as well as the methods of libraries’ formation, 

their arrangement and structure.  

Scientific novelty of the obtained results: a comprehensive analysis of Catholic 

monastic library inventories as a historical source was carried out in this thesis paper 

for the first time in Ukrainian historiography; the reconstruction of thematic content 

of monastic libraries of Catholic Metropolitanate of Lviv was conducted for the first 

time as based on handwritten inventories from the Scientific Library of Lviv Ivan 

Franko National University. Moreover, the first analysis of reading interests of the 

monastic libraries users was produced, which is illustrated by the example of one 

particular monastery.  

The practical implication of the obtained results is as follows: the outcomes of 

the thesis may be applied for further research of similar groups of historical sources, 

writing a comprehensive research on the history of libraries, history of reading and 

books in general as well as an intellectual culture on Ukrainian lands; creating 

specialized courses and manuals. 

These inventories are one of the major sources that help reconstruct the 

numerical and thematic structure of old libraries. The librarian or a person who 
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performed their duties was in charge of taking care of the library and forming 

inventory in the monastery.  

Inventories were mostly created in the times of changes (a new librarian being 

appointed, election of a new abbot, change of the premises for the library/monastery, 

loss of a considerable amount of books due to the fire, etc.) and visitations. There 

were no regulations to control the way inventories were filled with books. As a result, 

they can differ considerably even within one order province or a monastery.  

The analysis of historiography demonstrates a considerable interest of 

researchers in the history of the monastic libraries of the Catholic Church on the 

territories of the Kingdom of Poland (known as Polish–Lithuanian Commonwealth 

from the XVI century) in the late Middle Ages and early Modern Era. The study of 

monastic libraries in Catholic Metropolitanate of Lviv originated in the middle of the 

XIX century when the information about the libraries can be found in the so-called 

historiography of the orders. After World War II studies of these issues became more 

active. It is worth to mention the contribution of several scholars whose works are 

connected with the researched region – Edward Różycki, Jolanta Gwioździk, Emilian 

Lenart, Aleksander Krzysztof Sintik, Agnieszka Fluda-Krokos, Ludwig Grzebień, 

Ryszard Skrzyniarz, Irena Szostek, Roman Nir, Iryna Tsiborovska-Rymarovych, and 

Natalia Szwec.  

This thesis paper is grounded on fourteen manuscripts stored in the department 

of manuscripts, old printed and rare books of the Scientific Library of Lviv Ivan 

Franko National University named after F. P. Maksymenko. Twelve of them are the 

inventories – two manuscripts consist of two documents each, so the total number of 

inventories is fourteen. A journal of books circulation and an inventory from the 

library of the Ivan Franco National University of Lviv were also used in the research.  

Monastic libraries of the Franciscans-Observants (also known as Bernardines, 

from the monastery of Saint Bernardino of Siena in Kraków) belong to the oldest and 

largest on the territory of Catholic Metropolitanate of Lviv. In the funds of the 

Scientific Library of Lviv Ivan Franko National University, there are four inventories 

from different cities: Lviv (1747, 3643 books), Leżajsk (1766, 2138 books), 
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Przeworsk (1768-1779, 1590 books), and Rzeszów (1784, 867 books). All the 

monasteries belonged to the Rus’ province of the order. The thematic content of the 

Bernardine libraries is illustrated by the collections of Polish preaching literature. The 

journal of books taken by the readers from Bernardine library in Lviv is preserved 

giving the opportunity to explore the readership of this library and interests of the 

readers. The researcher identifies names of 126 library users, who used the library 

during 1771-1784. 

The Society of Jesus created a vast network of libraries which were the largest 

and well-equipped libraries in the XVII-XVIII centuries. Two inventories of Jesuit 

monastic libraries from Przemyśl and Sambir, which belong to Catholic Diocese of 

Przemyśl, are preserved in the funds of the Scientific Library of Lviv Ivan Franko 

National University. In addition, nowadays there is also the list of doublet books from 

these libraries: a separate manuscript from Przemyśl and Sambir manuscript as a part 

of the main inventory. When the Order was eliminated, the library in Przemyśl 

consisted of 6985 volumes and 1071 volumes of doublet books. In Sambir there were 

1735 books and 403 volumes of doublet books. The thematic content of these 

libraries is illustrated by the collections of prohibited books (Przemyśl) and books on 

history and law of the Polish-Lithuanian Commonwealth (Sambir). 

The library of the Order of the Holy Sepulchre is one of the oldest monastic 

libraries of Catholic Metropolitanate of Lviv especially within the Catholic Diocese 

of Przemyśl. The library of Ivan Franko National University of Lviv preserves the 

handwritten inventory of the monastic library of the Order of the Holy Sepulchre in 

Leżajsk (founded in 1439). In this inventory, 296 books are recorded without any 

thematic division or dates. Analyzing the document, the following classification of 

books was elaborated: the Holy Scripture and its comments, exegesis; catechism and 

liturgics, theology; preaching; ascetic literature; hagiographic literature; history; 

philosophy, ethics, logic, rhetoric; law; mixed books, and manuscripts.  

The Trinitarian library was created in the Polish-Lithuanian Commonwealth 

relatively late as the order started its work on this territory only at the end of the 

XVII century. The monastery in Stanyslaviv worked in 1690–1783. The library 



  

10 
 

consisting of 616 books in 823 volumes was formed for less than one hundred years. 

The analysis of its thematic content was carried out on the basis of the “Polonica” 

book collection – books of Polish and foreign authors published in the Polish-

Lithuanian Commonwealth. 143 books which can be attributed to “Polonica” were 

identified (23.2% of the total number of books).  

The development of Carmelites libraries is analyzed on the basis of the 

collection of controversial theology books in their monastic library in Drohobych. 

The monastery in Drohobych existed from the end of the XVII century and was 

closed by the Austrian authority in 1789. The condition of the library in the second 

half of the XVIII century is represented in two inventories of 1766 and 1772 which 

are preserved in one manuscript. As of 1772, there were 735 in the library. 

Controversial theology is given a separate thematic category and book sizes – 47 

books.  

The Dominican monastic library in Jarosław is the oldest among those 

researched in this thesis. It was formed in the monastery in Bochnia in the XIV 

century (Catholic Archdiocese of Kraków). It was moved to Jarosław in 1777 after 

the monastery in Bochnia was destroyed by fire. The inventory from the Scientific 

Library of the Ivan Franko National University of Lviv demonstrates the number of 

books in the library at the end of the XVIII century. It consists of 2020 books. Works 

on seven liberal arts constitute a separate collection (183 books on rhetoric, grammar, 

poetics, astronomy, and geometry). This collection is used to demonstrate the 

thematic content of the library.  

Franciscans-Reformed, unlike other orders of the Franciscan family, began to 

form their libraries late in the first half of the XVII century. Their monastery in 

Rzeszów lasted for a short period of time from 1709 to 1787. But during this time 

they have created a large library which included 3452 books according to the 

inventory from the second half of the XVIII century. The analysis of the thematic 

content of the library is conducted on the basis of the collection of handwritten books 

(88 books in the category “manuscripts”).  
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After the first partition of the Polish-Lithuanian Commonwealth in 1772 and 

the entry of the Rus’ Voivodeship to the Austrian Empire together with Catholic 

Archdiocese of Lviv and Diocese of Przemyśl, the monastic libraries went through 

significant changes. In the course of secularization, the policy of closing and 

reforming monasteries resulted in the loss of numerous libraries which were entirely 

destroyed or scattered among different institutions. The best outcome for them was to 

be included into the library of the University of Lviv. They formed the library of 

University with the library of the Jesuit College and collection of books of the Garelli 

family at the end of the XVIII century.  

The handwritten inventory of classic authors, preserved till nowadays, which 

was moved from the monastic libraries to the University library proves that they were 

allocated in a separate category. The document generally includes 1125 books 

without thematic division recorded alphabetically by authors’ names. In the course of 

research, all books were divided into several thematic categories: architecture, 

astronomy, geography, hermeticism, grammar, encyclopedias, history, mathematics, 

medicine, natural science, rhetoric, philosophy, and fiction. Works of Aristotle and 

Cicero were analysed separately which prevail in comparison with publications of 

other authors.  

The complex analysis of inventories from monastic libraries of Catholic 

Metropolitanate of Lviv from the funds of the Scientific Library of Lviv Ivan Franko 

National University is conducted in this thesis paper. These inventories are the 

sources which help to explore the history of libraries in the region, book industry, and 

the history of reading as well as the intellectual culture on the Ukrainian territories. 

The factors which influenced the creation of libraries and ways of their updating were 

identified. Moreover, the identification of users who attended one of the libraries and 

the names of librarians was made. To sum up, the thesis paper traced the destiny of 

the monastic libraries which were eliminated or reformed at the end of the XVIII 

century.  

Key words: Catholic Metropolitanate of Lviv, monastery, library, inventory, 

interests of the readers, book science, library science. 
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ВСТУП 

 

Обгрунтування вибору теми дослідження. У релігійній системі 

християнства книга завжди виконувала особливу роль. У першу чергу йдеться 

про важливість Святого Письма та сакралізацію письмового тексту у різних 

культурах Середземноморського регіону перших століть нової ери. Згодом, 

розширення християнської ойкумени та формування нового інтелектуального 

простору спричинили розвиток навчально-виховних традицій, що опиралися з 

одного боку на усне передання (літургіка, проповідь, аскетичні практики), з 

іншого ж – на книгу (писаний текст). Власне книга стає цивілізаційною 

ознакою європейської культури. Поруч з практикою щоденного життя у 

молитві, вихованці починають фіксувати віронавчальні істини наставників в 

окремих збірниках, “патериках”. Формалізація ж чернечого послуху в статутах 

та приписах сприяє утвердженню авторитету “книжного” навчання в 

монастирських осередках християнського Сходу і Заходу. Саме монастирські 

бібліотеки є найдавнішими та найрепрезентативнішими з точки зору 

репертуару у Європі. З появою друкарства у XV ст. книга й знання, яке вона 

несла, виходить із монопольного володіння Церкви й стає здобутком широкого 

загалу населення. Власне період XV–XVIII ст. дає можливість простежити як на 

це явище відреагувала Церква, а зокрема й чернецтво. Яскравим відображенням 

цієї реакції є монастирські бібліотеки, які не “закрились” у собі, а 

поповнювались книгами із нових галузей знання. Монастирські книгозбірні 

демонструють гнучкість і здатність чернецтва прилаштуватись до нових 

інтелектуальних умов, що склались у Європі, а також впливати на них. Початки 

бібліотек католицьких монастирів на руських (українських) землях сягають 

XIV ст. – часу, коли у регіоні починає формуватись мережа монастирів 

Католицької Церкви. Ченці виступали носіями не лише західної релігійної 

традиції, а й культурної та інтелектуальної. А відповідно монастирські 

книгозбірні є відображенням інтелектуальної культури католицьких ченців на 

руських (українських) землях у XIV–XVIII ст. Вивчення монастирських 
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бібліотек дає змогу дослідити духовні й інтелектуальні тенденції, що впливали 

на організацію монастирського життя, організацію душпастирської діяльності 

та освітніх процесів у середовищі католицького чернецтва у регіоні. Історія 

книгозбірень католицьких монастирів Львівської латинської митрополії є 

малодослідженою в українській історіографії, за винятком монастирів 

історичної Волині, поступаючись аналогічним дослідженням з історії бібліотек 

православних та унійних монастирів. 

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження здійснене в межах науково-дослідних відомчих тем: 

Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана 

Франка “Фонд рукописних, стародрукованих та рідкісних книг Наукової 

бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка” (номер 

державної реєстрації: 0109U004364) та кафедри давньої історії України та 

архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка 

“Особливості розвитку та функціонування державних, самоврядних та 

церковних інститутів на українських землях в епоху середньовіччя та 

ранньомодерного часу” (номер державної реєстрації: 0115U003697), “Розвиток 

спеціальних історичних дисциплін в Україні” (номер державної реєстрації: 

0115U003698). 

Мета дослідження полягає у розкритті евристичних та джерелознавчих 

перспектив аналізу бібліотечних інвентарів XVIII ст. для відтворення 

організаційних засад функціонування книгозбірень монастирів на теренах 

Львівської католицької митрополії. Відповідно до мети у роботі передбачено 

виконання таких завдань: 

встановити історичні умови існування монастирів та формування складу 

бібліотек, зміни в монастирській мережі регіону;  

• виявити та здійснити аналіз джерельної цінності інвентарів 

бібліотек католицьких монастирів; 

• охарактеризувати особливості їхнього укладення й способів запису 

книг до інвентарів; 
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• реконструювати склад давніх бібліотек католицьких монастирів; 

• провести кількісний й тематичний аналіз складу книгозбірень; 

• встановити персональний склад працівників монастирських 

бібліотек; 

• відтворити склад читачів монастирських бібліотек та коло їхніх 

читацьких інтересів; 

• виділити чинники, що впливали на формування й розвиток 

бібліотек монастирів; 

• простежити подальшу долю книгозбірень монастирів, що були 

ліквідовані у кінці XVIII ст. 

Об’єктом дослідження дослідження є бібліотеки католицьких 

монастирів Львівської католицької митрополії XIV–XVIII ст.. 

Предметом дослідження дослідження є книгознавчі аспекти 

реконструкції складу і тематичного змісту різних монастирських бібліотек, 

шляхи комплектування, система обліку та користування фондами за аналізом 

інвентарів монастирських бібліотек як ключових джерел їхньої історії, а також 

встановлення значення монастирських бібліотек як центрів інтелектуальної 

культури. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють XIV–XVIII ст. Нижня 

хронологічна рамка обумовлена початками формування мережі католицьких 

монастирів в окресленому регіоні, а відповідно й виникненням перших 

монастирських бібліотек. Верхня – змінами, що відбулись в організації 

чернечого життя й функціонування монастирських книгозбірень внаслідок 

секуляризаційних реформ в Австрійській монархії. 

Географічні межі дослідження зумовлені походженням збережених у 

фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені 

Івана Франка документів й охоплюють терени Львівської архідієцезії та 

Перемишльської дієцезії Католицької Церкви, що були утворені у 1375 р. на 

землях колишньої Галицько-Волинського держави (з 1434 р. – адміністративно 

терени Руського воєводства) і зберігали свої межі до кінця XVIII ст., коли були 
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змінені під час політичних подій у регіоні. Важливо зазначити, що кордони 

провінцій різних орденів не завжди співпадали із межами дієцезій. Відповідно 

до адміністративного поділу, Львівська архідієцезія охоплювала п’ять повітів 

Руського воєводства: Львівський та Жидачівський з Львівської землі, 

Галицький, Теребовлянський та Коломийський з Галицької землі; 

Перемишльська дієцезія – Перемишльську та Сяноцьку землі Руського 

воєводства. 

Методологічну основу дослідження становлять принципи історизму, 

об’єктивності та системності. У роботі використано загальнонаукові методи 

аналізу, синтезу, індукції та дедукції, а також міжгалузеві методи гуманітарних 

наук. Метод систематизації, разом із хронологічним, дозволив сформувати 

комплексні уявлення про історичний розвиток монастирських книгозбірень. 

Також залучення цього методу дозволило виробити спеціальну тематичну 

класифікацію книг, що вписані до бібліотечних інвентарів. За допомогою 

статистичного методу здійснено підрахунки кількості вписів книг до облікових 

документів, а також кількості користувачів монастирських бібліотек. 

Структурно-типологічний метод використано для класифікації книг. 

Порівняльно-історичний метод використано при порівняльному аналізі 

кількісного та тематичного наповнення монастирських бібліотек. Весь 

комплекс застосованих принципів та методів дав можливість простежити 

розвиток бібліотек католицьких монастирів XIV–XVIII ст. на теренах 

Львівської латинської митрополії. 

Наукова новизна отриманих результатів. складається з того, що у 

дисертаційному дослідженні вперше: 

охарактерізовано значний за обсягом масив інвентарів як основних 

історико-книгознавчих джерел, що розкривають склад і змісту фондів; доведено 

значення інвентарних книг бібліотеки католицького монастиря як важливого 

історико–книгознавчого джерела; 

за матеріалами інвентарів як комплексу основних джерел з фондів 

Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана 
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Франка здійснено реконструкцію розпорошеного внаслідок реформ кінця XVIII 

ст. на сьогодні книжкового репертуару монастирських бібліотек, з’ясовано 

шляхи комплектування та систему обліку фонду, бібліотекраів та особливості 

читацького складу; 

простежено особливості формування та чинники розвитку монастирських 

бібліотек XIV–XVIII ст. Львівської архідієцезії та Перемишльської дієцезії 

Католицької Церкви; зокрема статус монастиря у регіоні, функціонування при 

монастирі парафії чи харитативних установ, матеріальний стан, 

функціонування при монастирі осередку орденської освіти тощо; 

встановлено важливі аспекти історії інтелектуальної культури 

католицького чернецтва на українських землях, коло читацьких інтересів 

користувачів монастирських бібліотек на прикладі окремо взятого монастиря.  

Набуло подальшого розвитку: 

дослідження історії та особливостей розвитку монастирських бібліотек як 

осередків інтелектуальної культури, а також історії книги та історії читання..  

Практичне значення отриманих результатів. Результати 

дисертаційного дослідження можуть бути використані при подальшому 

дослідженні історії книжкової культури на українських землях; вивченні інших 

схожих або суміжних збережених комплексів історичних джерел; написані 

комплексних досліджень з історії бібліотек, книги та історії читання, а також 

праць з історії інтелектуальної культури церковних кіл (білого та чорного 

духовенства) та історії церкви в регіоні загалом, підготовці спеціалізованих 

навчальних курсів та створенні підручників й навчальних посібників. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 

самостійно, викладені наукові результати належать дисертанту особисто.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення і тези 

дисертаційного дослідження представлено на наукових конференціях: V 

Міжнародна конференція “Одеські читання-2013” (Одеса, 1-2 березня 2013 р.); 

Дні науки історичного факультету–2013( (Київ, 25 квітня 2013 р); VII 

Міжнародна конференція “Християнська сакральна традиція: Віра. Духовність. 
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Мистецтво” (Львів, 24 листопада 2014 р.); Всеукраїнська наукова конференція з 

нагоди 419-річчя від дня народження гетьмана Богдана Хмельницького “VIII 

Богданівські читання” (Черкаси, 10 грудня 2014 р.); ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція “Історико-філософські дослідження молодих учених” 

(Суми, 14 травня 2015 р.); XXV Міжнародна наукова конференція “Історія 

релігій в Україні” (Львів, 25–28 травня 2015 р.); XXVІ Міжнародна наукова 

конференція “Історія релігій в Україні” (Львів, 24–26 травня 2016 р.); XXIV 

Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 26-27 травня 2016 р.); 

Конференція молодих вчених “Школа ставропігійського братства: традиції 

духовної освіти Львова” (Львів, 20-22 грудня 2016 р.); Конференція 

“Досліджуючи минуле: методолоґічне оновлення історіографії в Україні” (Київ, 

20-21 квітня 2017 р.); XXVІ Міжнародна наукова конференція “Історія релігій в 

Україні” (Львів, 15-17 травня 2017 р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція “Університетська бібліотека як простір соціокультурної 

комунікації” (Львів, 18-19 травня 2017 р.); Міжнародна наукова конференція 

“Реформація як суспільне явище: український вимір” (Львів, 3-4 жовтня 

2017 р.); Науковий семінар Комісії спеціальних (допоміжних) історичних 

дисциплін Наукового товариства імені Шевченка та міждисциплінарного 

семінару “Verbum et Scriptum” “Інвентарі та інші типи джерел до історії 

бібліотек чернечих осередків Речі Посполитої: принципи, методи дослідження 

та їх результати” (Львів, 12 грудня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення роботи викладено у 19 наукових 

публікаціях: 9 з яких у фахових наукових виданнях, 8 праць апробаційного 

характеру та 2 праці, що додатково відображають наукові результати 

дисертації. 

Структура дослідження. Дисертаційне дослідження структурно 

складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел 

(219 позицій) й додатків. Основний текст дисертації викладено на 204 сторінках 

(9 авторських аркушів), загальний обсяг – 258 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

МЕТОДОЛОГІЯ, ІСТОРІОГРАФІЯ І ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Книга та бібліотека є невід'ємним елементом монастирського життя чи не 

з часу виникнення чернецтва у християнстві. З моменту появи статуту 

св. Бенедикта (480–543) та його поширення у середовищі західного чернецтва 

створення (переписування), читання і тлумачення книг (у першу чергу йдеться 

про Святе Письмо) стало складовою набожного життя монахів [83]. Первісно 

бібліотеки чернечих обителей складались із літургійних книг, агіографічної 

літератури та книг із християнського містицизму. Враховуючи, що відповідно 

до статуту св. Бенедикта ченці не повинні були займатись душпастирською 

діяльністю серед мирян, до бібліотек не входила проповідницька література. 

Остаточне формування такого поняття, як монастирська бібліотека (разом 

із кафедральною) припадає на XIII ст. [197, s. 78]. У цей час ордени 

францисканців та домініканців активно розпочинають працю у середовищі 

мирян, подеколи перебираючи на себе роль парафіяльного духовенства. Окрім 

того, активний розвиток університетів у Європі, в якому брали участь й ченці, 

сприяв зміні інтелектуального підґрунтя для чернечого життя. Ці чинники 

вплинули й на розвиток монастирських бібліотек, що поповнились працями із 

проповідництва (як практичними посібниками так і збірками проповідей), 

трактатами із практичної теології, а також книгами античних авторів. У першу 

чергу йдеться про Арістотеля та його послідовників, на вчення яких опиралась 

християнська теологія та філософія.  

Новим поштовхом до розвитку монастирських книгозбірень стала 

Реформація та подальші зміни у Західній Церкві, пов’язані із Тридентським 

собором 1545–1563 рр. [34]. У цей час бібліотека монастиря стає своєрідним 

відображенням внутрішніх реформ та “протистояння” із послідовниками 

Мартіна Лютера. Бібліотеки монастирів поповнюються новими працями із 

теології, у першу чергу полемічної, спрямованої на захист католицького 

віровчення.  



  

24 
 

Певні зміни в формування бібліотек при монастирях внесло й видання 

“Індексу заборонених книг” у 1564 р. за папи Павла IV. Тепер книги, що 

надходили до монастирських бібліотек, необхідно було звіряти зі списком, щоб 

заборонені Церквою твори не потрапляли до книгозбірень. 

Подальший розвиток монастирських бібліотек у Європі був 

призупинений, а подекуди повністю перерваний у др. пол. XVIII ст., коли в 

рамках секуляризаційних реформ були повністю ліквідовані або частково 

реформовані не лише окремі монастирі, а й цілі ордени [33]. Чи не 

найвідомішою тут є ліквідація Товариства Ісуса у 1773 р. 

Внаслідок змін, що відбулись у XVIII ст., значна частина монастирських 

бібліотек була втрачена як комплексна збірка, а книги розпорошені по інших 

монастирях, університетах чи державних бібліотеках й приватних колекціях. 

Часто чи не єдиним джерелом, поза збереженими примірниками [103], що 

дозволяє відтворити давні монастирські бібліотеки є інвентарі та каталоги цих 

книгозбірень [155, s. 76]. Польський дослідник бібліотек Товариства Ісуса 

о. Людвіг Ґжебень назвав інвентарі головним джерелом, що дає змогу 

дослідити з яких книг складались книгозбірні монастирів [149, s. 224]. 

 

1. 1. Інвентарі монастирських бібліотек: форми укладення, 

інформативність та опрацювання 

 

Укладення бібліотечних інвентарів мало на меті облікувати кількісний 

склад книгозбірні. Зазвичай проведення обліку книг із бібліотеки покладалось 

на власне бібліотекаря, або ж особу, що виконувала його функції (найчастіше – 

хтось із ченців, що обіймав посаду проповідника у монастирі). Приписи різних 

чернечих орденів регулювали практику призначення бібліотекарів, до 

обов’язків яких входило власне ведення списку книг. У францисканців-

обсервантів цим спершу займався проповідник, а з XVI ст. спеціально 

призначений бібліотекар [206, s. 119; 173, s. 661]. В осередках Товариства Ісуса 

укладення списку книг покладалось на префекта бібліотеки [149, s. 243]. У 
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кармелітів укладення інвентарів бібліотек було закріплено на орденському рівні 

у 1369 р. [195, s. 61]. Таким чином можна стверджувати, що у монастирях 

намагались чітко відслідковувати кількісні зміни у бібліотеці. 

Однак якщо різноманітні орденські приписи вимагали від бібліотекарів 

укладення інвентарів, то вони, на жаль, не регулювали формуляр документа 

[181, s. 54]. Інвентарі укладались без шифрів книг, подекуди без інформації про 

систематизацію фонду [103, c. 265]. Однак на їх підставі можна визначити 

кількісний та мовний склад фонду монастирської бібліотеки, визначити 

хронологію та географію видань [103, c. 265]. 

Польська дослідниця Марія Підлипчак-Маєрович стверджує, що інвентарі 

бібліотек часто укладались примусово й у критичні моменти [181, s. 48]. Однак 

видається логічнішим говорити не лише про критичні моменти, а й про зміни у 

житті монастиря загалом (призначення нового бібліотекаря, вибори нового 

настоятеля, зміна приміщення бібліотеки/монастиря, втрати значної частини 

книг унаслідок пожеж тощо). Окрім того, у чернечих орденах час від часу 

проводились перевірки монастирських бібліотек. Найчастіше перевірка книг 

відбувалась у ході візитацій керівників провінції (провінціал), а також на 

провінційних капітулах. Для останніх спеціально укладались каталоги книг із 

бібліотеки певного монастиря. 

Під час створення інвентаря йому давався заголовок. Зазвичай укладач 

використовував у назві документа такі окреслення як “inventarium”, “catalogus” 

та “elenchus”. Серед інших вихідних даних також могли вказувати дату 

створення інвентаря (день/місяць/рік, каденція настоятеля тощо), ім’я укладача 

(лише ім’я або ж з додатком посади, напр. проповідника), мету (напр. для 

перевірки на провінційній капітулі). Інвентар завірявся підписом укладача та 

ще декількох “перевіряючих” (зазвичай настоятель та декілька ченців) та 

монастирською печаткою. Також можливий варіант, коли після переліку 

вказувалась кількість книг у прописній формі. 

Запис інформації про книги в інвентарях монастирських бібліотек 

довільний, можна стверджувати, що він залежав від укладача конкретного 
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списку: звичайний (напр. “Cornelii Janseni in Evagelia”), або ж у своєрідній 

таблиці за категоріями опису (назва книги й автор, формат, рік видання, місце 

видання) у довільному порядку й повноті (напр. “Beza Novum Testamentum 

1556” чи “Avicennae In re Medica omnes Libri / folio / Venet. / 1564”). 

Польська дослідниця Йоанна Шади, опрацьовуючи матеріали 

інвентарних описів та візитацій парафій та парафіяльних бібліотек, виокремлює 

декілька форм запису інформації про книги. Доцільно їх використати й до 

записів про книги в інвентарях монастирських бібліотек [197, s 83]: 

1) ім’я й прізвище автора книги (деколи прізвище видавця, перекладача 

чи псевдонім автора) та назви книги в повній або частково повній формі; 

2) лише прізвище автора, популярність якого одразу вказує на твір; 

3) лише назва книги, записана від початкових слів, через які автор запису 

уможливив одразу повну ідентифікацію книги; 

4) лише назва книги, записана із опущенням її першої частини; 

5) лише назва книги, складена із випадкових слів із повної назви; 

6) лише назва, записана в побіжній формі; 

7) лише назва у формі, що унеможливлює ідентифікацію автора. 

У випадку інвентарів монастирських бібліотек можна також додати, що 

до кожного з варіантів міг входити формат книги чи дата друку.  

Також в інвентарях бібліотек монастирів можна натрапити на записи про 

книги, які укладач не зміг ідентифікувати про створенні облікового документу: 

“sine titulo”, “absque titulo”, “absq. principio et fine”, “titulo carens” тощо). 

Опираючись на наявність в інвентарі певних атрибутів, а також на форми 

запису книг до нього, варто виділити три види інвентарів монастирських 

бібліотек: 

1) повний: розширена назва документа із вказуванням мети укладення, 

повна дата укладення інвентаря, ім’я укладача (часто із вказування посади), 

документ завірено підписами і (або) печаткою, частково повна або повна форму 

запису книг; 
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2) неповний: назва документу, дата укладення інвентаря, вказано ім’я 

укладача, документ завірено, частково повна форма запису книг; 

3) короткий: назва документа або ж її відсутність, відсутня дата 

укладення інвентаря, коротка форма запису імені укладача або ж її відсутність, 

документ не завірено, короткі записи книг без дати й місця друку, можливий 

відсутній поділ книг за тематикою. 

Як зазначалось вище, укладення інвентарів бібліотек не регулювалось 

орденськими приписами і залежало від конкретного укладача. Окрім того, не 

завжди є можливість охарактеризувати інвентар бібліотеки як короткий, 

неповний чи повний. Часто інвентарі монастирських бібліотек є “перехідними”, 

тобто містять елементи із усіх трьох видів. 

Інформативність інвентарів бібліотек як історичних джерел залежить від 

характеру його укладення та форми запису книг. Враховуючи, що в інвентарях 

бібліотек для книг не вказувались шифри, не можливо встановити їхнє точне 

розміщення на бібліотечних полицях. Однак приблизне розташування можна 

визначити за рахунок того, що часто у інвентарях книги записані за тематикою 

(напр. Моральна теологія, Проповідники, Історики тощо), а в межах тематики – 

за книжковими форматами. Ймовірно, що саме так книги зберігались на 

полицях у монастирській бібліотеці. 

При опрацюванні вписів книг та їх подальшій ідентифікації виникає 

декілька перепон, які ускладнюють роботу з відтворення книжкового складу 

давніх монастирських бібліотек. Очевидно, що інвентар укладався для “своїх” 

осіб, які одразу розуміли про яку книгу чи автора йдеться: 

1) наявність лише імені автора – якщо автор загальновідомий, то 

ймовірно йдеться про його найвідомішу книгу. Однак у випадку “менш 

відомого” автора може йтися про будь-яке видання; 

2) вказування імені перекладача твору, а не його автора; 

3) латинізація імені чи прізвища автора, використання псевдонімів та 

книги “легендарних авторів” – напр. праці французького юриста Шарля 

Дюмулена записані у латинській формі Carolus Molinaeus; записи до інвентаря 
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книг давньогрецького поета Орфея чи різноманітних авторів, що залишили 

“спогади” чи “щоденники” про Троянську війну тощо; 

4) запис назви книги у формі “Opus”, “Opuscula”, “Liber”, “Libellum” 

тощо; 

5) часте перевидання книг –у випадку, коли відсутня дата друку книги в 

інвентарі важко встановити час видання; 

6) зміна оригінальної назви книги при перевиданні; 

7) у випадку заборонених творів – зміна назви аж до повного її 

заміщення. 

Зазначені вище форми запису книг до інвентарів та інші труднощі, що 

ускладнюють ідентифікацію видань, вимагають використання допоміжних 

засобів для визначення вихідних даних тої чи іншої книги, її авторства й точної 

назви. Перша група допоміжних засобів – це каталоги книг, що виходили у 

певному регіоні чи у певному видавництві тощо, а також бібліографії давніх 

авторів. Для ідентифікації видань, що побачили світ на теренах України, 

ключовою є двотомна праця Ярослава Ісаєвича та Якима Запаска “Пам’ятки 

книжкового мистецтва: каталог стародруків, виданих на Україні”, видана у 

трьох книгах в 1981–1984 рр. [35; 36; 37]. Серед старіших видань варто згадати 

опрацювання львівських видань Рудольфа Котулі [137]. Неможливо обійти 

увагою й багатотомну бібліографію польської літератури “Nowy Korbut”, перші 

шість томів якої охоплюють період польської літератури від найдавніших часів 

до Просвітництва [130; 131; 132; 133; 134; 135; 136]. 

Ключовою ж працею для роботи з польськими виданнями є багатотомна 

праця бібліографа Кароля Естрейхера (1827–1908), яку продовжили його син 

Станіслав Естрейхер (1869–1939) та внук Кароль (1906–1984) (до 1951 р. 

вийшло друком 36 томів). Багаторічна праця династії Естрейхерів у наш час 

отримала електронний варіант у формі проекту “Elektroniczna Baza Bibliografii 

Estreichera” (EBBE) [22], який реалізовує “Centrum Badawcze Bibliografii 

Polskiej Estreicherów” при Ягеллонському університету у Кракові. Проект 
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удоступнює скановані сторінки усіх томів бібліографії, а також забезпечує 

повноцінний пошук інформації за заданими параметрами.  

Власне електронні бази даних та біобібліографічні інтернет-ресурси є ще 

одним допоміжним джерелом, що допомагає при ідентифікації книг, що 

записані до бібліотечних інвентарів. В силу значної кількості таких 

електронних ресурсів виділено лише основні, які найчастіше 

використовувались при опрацюванні вписів книг: “Google Books”, “WorldCat”, 

“Europeana”, “Deutsche Biographie”, “Treccani”, “Gallica”, “Post-Reformation 

Digital Library” та “CERL Thesaurus”. 

Проект “Google Books” [25] почав працювати у 2004 р. за підтримки 

корпорації “Google”. У базі даних розміщуються стародруковані та сучасні 

видання, у повному доступі або ж обмеженому доступі, залежно від згоди 

бібліотеки чи видавництва, що удоступнюють книгу. У будь якому випадку 

користувач має змогу отримати доступ до бібліографічних даних про книгу. 

Ресурс “WorldCat” [28] є найбільшою у світі інтернет-мережею 

бібліотечного контенту (книги, аудіо- та відеофайли тощо). База даних створена 

у 2003 р. у рамках сервісу “Online Computer Library Center”. З 2006 р. можна 

вільно шукати інформацію за заданими параметрами у базі даних на інтернет-

сторінці. 

“Europeana” [23] – інтернет-портал, на якому викладено декілька 

мільйонів книг, аудіо- та відеофайлів, листівок, плакатів, зображень тощо із 

найрізноманітніших культурних установ Європи (бібліотеки, музеї, галереї, 

архіви), що охоплюють період від найдавніших пам’яток до сучасності. Проект 

працює з 2008 р. та має на меті удоступнити широкому загалу європейську 

культурну спадщину. 

“Gallica” [24] – онлайн-ресурс Національної бібліотеки Франції 

(Bibliothèque Nationale de France). Проект створений у 1997 р., сучасна 

електронна версія ресурсу працює з 2010 р. “Gallica” надає вільний доступ до 

французької культурної спадщини, до якої входять книги, журнали, мапи, твори 

мистецтва та аудіо-файли. Окрім файлів у вільному доступі, частина сучасних 
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документів закрита відповідно до норм авторського права, однак доступ до них 

можна отримати у читальних залах Національної Бібліотеки Франції. 

“Treccani” [27] є інтернет-версією відомої італійської енциклопедії 

“l’Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti”, що виходила в Італії у 1925-

36 рр. та 1938-2006 рр. Назву отримала від мецената ДжованніТреккані (1877-

1961). Проект функціонує у межах роботи Istituto della Enciclopedia Italiana. 

Надзвичайно цінним для вивчення теологічних праць авторів XV–

XVIII ст. є інтернет-ресурс “Post-Reformation Digital Library” [26]. У базі даних 

зібрано інформацію про усі публічні електронні версії праць з теології та 

філософії ранньомодерного часу, а також подало прямі посилання на ресурси, 

на яких зберігаються оригінальні цифрові копії книг. Окрім того, подається 

посилання на різноманітні довідкові джерела, де можна знайти додаткову 

інформацію про авторів. 

“Deutsche Biographie” [21] – це проект Історичної комісії Баварської 

академії наук (Die Bayerische Akademieder Wissenschaften), у якому зібрано 

інформацію про усіх осіб, що мали вплив на розвиток політики, економіки, 

суспільства чи культуру. До бази входять біографії, що були опубліковані у 

“Allgemeine Deutsche Biographie” (1875–1912 рр.) та “Neue Deutsche Biographie” 

(публікується з 1953 р.). 

Проект “CERL Thesaurus” [20] створений з метою зібрання інформації 

про авторів, міста, видавництва тощо, назви яких відрізняються в залежності 

від різних країн та традицій. Проект охоплює період з 1450 р. по 1830 р. База 

даних подає назви місць друку, авторів книг, друкарень та видавців, включаючи 

різні варіанти написання назв латиною, а також іншими мовами.  

Таким чином, опираючись на допоміжні матеріали у вигляді друкованих 

біо- та бібліографічних видань й електронних баз даних, перед дослідником 

бібліотечних інвентарів стоїть завдання ідентифікації книг, що до них записані. 

Враховуючи практики вписування книг до інвентарів монастирських бібліотек 

можна виділити три ключові способи ідентифікації видань:  
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Спосіб ідентифікації Витяг з інвентарів Ідентифікація 
За “популярністю” книги 

і/або автора 
Gymnasium Patientia; 

 
 

Textus sententiarium 

Gymnasium Patientae єзуїта 
Єремії Дрекселя; 

 
Libri Quattuor Sententiarum 

Петра Ломбардського  
За скороченою назвою книги 

із вказівкою на автора 
Philosophia Makowski; 

 
 
 

Goudini Philosophia 

Cursus Philosophicus 
професора краківської 

академії Шимона Станіслава 
Маковського; 

Philosophia thomistica 
домініканція Антуана Годіна 

За побіжною назвою із 
вказівкою на автора 

Dialectica Miaskowski; 
 
 
 
 

Silvestri Mauri Philosophia 

Introductio in universam 
Aristotelis philosophiam seu 

dialectica tribus 
disputationibus єзуїта Адріана 

Мясковського;  
Quaestionum 

philosophicarum єзуїта 
Сильвестро Мауро 

Таблиця 1. Способи ідентифікації книг 

 

На жаль, не завжди є можливість ідентифікувати усі книги, що вписані до 

інвентарів монастирських бібліотек. Також, як уже зазначалось, ідентифікація 

автора та книги не дають змогу встановити дату чи місце друку книги. Це 

можливо лише якщо та чи інша книга виходила один раз, або при передруці 

вказувались дані, які чітко могли допомогти ідентифікувати конкретну книгу 

(� т.� � . у другому виданні твір “O jedności Kościoła Bożego pod jednym 

Pasterzem i o greckim od tej jedności odstąpieniu” (Вільно 1577 р.) Пьотра Скарги 

отримав дещо доповнену назву “O rządzie i jedności Kościoła Bożego pod jednym 

pasterzem” (Краків 1590 р.). 

Під час ідентифікації книги дату друку вказано лише у тому випадку, 

якщо вона зазначена в рукописному інвентарі.  

 

1. 2. Історіографія 

 

Вивчення історії діяльності католицьких чернечих орденів у XIII–

XVIII � т.., та й загалом Католицької Церкви, на теренах спершу Галицько-

Волинської держави, а згодом Руського воєводства Королівства Польщі (згодом 



  

32 
 

Речі Посполитої) розпочалось на межі XIX–XX ст. Одним із перших 

дослідників, що почав вивчати це питання, став професор Львівського 

університету Владислав Абрагам, який декілька свої праць присвятив початкам 

функціонування католицької церкви на землях Русі [121; 122; 123]. Для 

дослідника характерним є акцентування на місіонерській діяльності ченців у 

регіоні. 

Новий етап досліджень діяльності ченців розпочався у др. пол. ХХ ст. 

Період межі XIV–XV ст. висвітлений у ґрунтовній праці польського дослідника 

Тадеуша Трайдоса [202]. Автор значну роль у розвитку Католицької Церкви у 

регіоні відводить чернечим орденам, а саме домініканцям та францисканцям. 

На основі раніше не опублікованих матеріалів дослідник подає інформацію про 

початки діяльності ченців та виникнення перших монастирів, їхні взаємини із 

церквою та світською владою.  

Монографія о. Юзефа Крентоша, що присвячена історії Львівської 

латинської архідієцезії XV–XVIII ст. є ключовим дослідженням про 

функціонування Західної Церкви у межах східних теренів Королівства 

Польського [166]. Праця, написана на основі архівних матеріалів з так званого 

Архіву Львівської архідієцезії у Любачеві (Archiwum Archidiecezji Lwowskiej w 

Lubaczowie). На момент опрацювання автором Архів зберігався у Любачеві 

(Польща), а з 1995 р. зберігається у Кракові. Автор подає історію Львівської 

архідієцезії через призму її структурної організації (матеріально-правові 

підстави, органи управління, територіальна організація (мережа деканатів та 

парафій, становище духовенства, паломницькі осередки тощо) та парафіяльні 

служби (школи, шпиталі, братства)). Окремий розділ дослідник присвятив 

чернечим орденам, що діяли у межах Львівської архідієцезії, розділяючи усі 

ордени на чотири групи: жебрачі (домініканці, францисканські гілки, кармеліти 

та августинці), контемпляційні та потридентські (тринітарії, пауліни, єзуїти, 

піяри, театинці, боніфратри), потридентські орденські конгрегації (місіонари та 

комуністи (бартошки)) й жіночі ордени та згромадження (бенедиктинки, 

сакраменти, цистеріанки, канонічки регулярні, канонічки регулярні від Святого 
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Духа (духачки), бригідки, клариски, домініканки, кармелітки босі та взуті, 

шаритки (сестри милосердя). о. Юзеф Крентош аналізує появу ченців на 

теренах архідієцезії, формування мережі монастирів й кількісні характеристики 

особового складу чернечих осередків, подеколи їхнє матеріальне забезпечення. 

Продовженням праці дослідника з історії Львівської архідієцезії стала 

книга, що охоплює період так званих Йосифінських реформ – 1772–1815 рр. 

[165]. Автор досліджує зміни, що відбулись у Львівській архідієцезії з моменту 

переходу регіону до складу держави Габсбургів. У розділі, що присвячений 

чернечим орденам, проф. Ю. Крентош подає аналіз змін, що відбулись в 

організації чернечого життя унаслідок секуляризаційних реформ у Королівстві 

Галичини та Лодомерії відповідно до нових правових умов, зокрема у 

кількісних показниках (скорочення кількості монастирів та ченців). 

Стосовно дослідження Перемишльської дієцезії, то варто виділити один з 

томів відомого збірника наукових праць “Nasza Przeszłość”, що виданий з 

нагоди 600-ліття від заснування дієцезії. Дослідження о. Яна Кволека [171] й 

о. Даміана Синовця [196] присвячені початковим етапам історії дієцезії з 

центром у Перемишлі та організації релігійного життя у ній. Зокрема, о. Даміан 

Синовець аналізує діяльність єпископів, парафіяльного духовенства й ченців, 

стосунки католиків з православними й протестантами, душпастирську 

діяльність в дієцезії тощо. Зміни, у першу чергу територіальні, що відбулись у 

Перемишльській дієцезії в кін. ХVIII – поч. ХІХ ст., висвітлені у розгорнутій 

публікації о. Болеслава Кумора [169]. Ключовою ж є стаття відомого 

дослідника Єжи Клочовського, що присвячена організації чернечого життя на 

теренах єпископства [162]. Дослідник торкається таких аспектів як формування 

мережі монастирів протягом XIV–XVIII ст., чисельного складу чернечої братії, 

організації навчання ченців у монастирях, значення монастирів як 

паломницьких осередків, й останнім підпунктом – душпастирської діяльності 

ченців серед мирян. 

В українській історіографії дослідження з історії Католицької Церкви, 

зокрема Львівської архідієцезії та Перемишльської дієцезії, з’явились лише 
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після розпаду СРСР, на початку 1990-х рр. Чи не першою працею, де 

подавалась історії Католицької Церви на українських землях, став посібник з 

історії церкви в Україні під загальною редакцією Василя Ульяновського у трьох 

томах. Окремий розділ другої книги присвячений поширенню католицизму й 

діяльності чернечих орденів [92]. Однак посібник українського автора ледь не 

повністю опирається на здобутки польської історіографії, при чому подеколи 

зустрічаються помилки та неточності. У третій книзі [53] також окремі розділи 

присвячені історії католицизму та чернечим спільнотам у XVII–XIX ст., 

їхньому розвитку й стосункам із українським (православним) населенням, а 

також змінам в організації католицької церкви кінця XVIII ст. на теренах 

Галичини. 

Серед більш сучасних видань можна виділити четвертий том [41] із 

багатотомної серії, що присвячена історії релігій в Україні. Перша частина 

книги присвячена історії Західної Церкви на українських землях з княжих часів 

до XX ст., окремі пасажі, на жаль оглядового характеру, присвячені й чернечим 

спільнотам. 

На жаль, автори, чиї праці присвячені історії Львівської архідієцезії та 

Перемишльської дієцезії, фактично не зачіпали у своїх дослідженнях питання 

функціонування монастирських бібліотек. Дещо більше інформації стосовно 

монастирських бібліотек можна знайти у дослідженнях, що присвячені історії 

діяльності конкретних чернечих орденів на теренах Речі Посполитої. Класичні 

праці з цієї тематики було створено у др. пол. ХІХ ст. – пер. пол. ХХ ст. 

Йдеться про монументальні праці домініканця Садок Баронча [126], єзуїта 

Станіслава Заленського [211; 212; 213; 214; 215], о. Каміла Кантака [158; 159; 

160; 161], а також Юзефа Бялині Холодецького [110] й Яна Марека Гіжицького 

(Волиняка) [208; 209]. Праці цих авторів написані в дусі позитивізму, насичені 

фактографічними даними. Ці дослідження творять підвалини історіографії 

чернечих орденів, вписуючи їхню історію в національний польський контекст. 

У цих працях монастирська бібліотека не виступає як самостійний об’єкт 

дослідження, однак постає органічною частиною монастиря й чернечого життя. 
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В українській історіографії свого дослідження дочекались поки-що лише 

домініканці у працях Модеста Чорного [114] та Наталії Сінкевич [90]. Однак 

праці М. Чорного, зокрема дисертаційна робота, охоплюють виключно XIII–

XIV � т.. У дослідженні Н. Сінкевич історію монастирських бібліотек 

розглянуто у контексті інтелектуального життя домініканців на Волині.  

Після ІІ Світової війни зростає зацікавлення історією церковних, зокрема 

й монастирських бібліотек, як самостійного об’єкта дослідження. Однією з 

перших праць про історію монастирських бібліотек стало дослідження 

Альфреда Сьвєрка про бібліотеку ченців-августинців у Жагані [201]. Хоча ця 

праця й не стосується окресленого у дисертаційному дослідженні регіону, 

проте нею автор встановив своєрідний канон опису історії монастирської 

бібліотеки, що досить чітко простежується у всіх подальших працях: книга в 

середовищі ченців ордену – історія монастиря й його бібліотеки – організація 

бібліотеки – провінієнція (шляхи поповнення) – тематичний поділ книг – мова 

видань – бібліотека монастиря на фоні інших книгозбірень. У різних 

дослідженнях ця схема опису може зазнавати певних змін, однак так чи інакше 

вона опирається на виклад Альфреда Сьвєрка. 

Перед оглядом праць, що стосуються історії бібліотек монастирів на 

теренах Львівської латинської архідієцезії та Перемишльської дієцезії, варто 

виділити вже класичне дослідження Марії Підлипчак-Маєрович, що присвячене 

бібліотекам чернечих спільнот на українських, білоруських та литовських 

землях Речі Посполитої у ранньомодерний час [181]. Дослідниця розглядає 

практику формування монастирських бібліотек відповідно до орденських 

приписів, а також трактує бібліотеку монастиря як відображення його 

ключових напрямків діяльності. Авторка аналізує практику дотримання 

орденських приписів стосовно бібліотек, опрацювання книгозбірень та їхнє 

зберігання, забезпечення бібліотечних приміщень та діяльність монастирських 

бібліотекарів. Опираючись на близько півтори сотні опрацьованих інвентарів та 

каталогів монастирських бібліотек дослідниця прокоментувала тематичне 

наповнення монастирських бібліотек, їхню роль у розвитку монастирської 
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освіти, провадженні наукової праці в чернечих осередках тощо. Останнім 

пунктом праці є простеження подальшої долі монастирських бібліотек, що 

зазнали змін внаслідок поділів Речі Посполитої та секуляризаційних реформ 

кін. XVIII – пер. пол. ХІХ ст. у Австрійській та Російській імперіях. Окрім того, 

праця містить цінні додатки, зокрема зведену таблицю 540 монастирських 

бібліотек (поділ за чернечими орденами) з посиланнями на ключову літературу 

про них, список бібліотечних каталогів та інвентарів 145 монастирів, що 

зберігаються в архівосховищах й бібліотеках регіону. Також у додатках 

розміщені таблиці із статичними даними й кількісними показниками стосовно 

кількості монастирів у регіоні, що розглядається, монастирських друкарень, а 

також кількості бібліотек та книг у монастирях.  

Варто також згадати й дослідження відомого польського історика 

Едварда Ружицького. Хоча більшість його праць стосуються історія книги та 

бібліотеки у середовищі міщан, однак у деяких його працях вміщена й 

інформація й про монастирській бібліотеки й друкарні у Львові [188]. Хоча 

інформація про окремі монастирі у книзі розподілена не рівномірно й часто має 

оглядовий характер, проте дане видання є чи не єдиною працею, в якій подано 

загальну картину розвитку монастирських бібліотек Львова. 

Цінною з методологічною точки зору є праця, написана Едвардом 

Ружицьким спільно із дослідницею Йолантою Ґвьозьдзік [152]. Опираюсь на 

збережені книжкові екземпляри, а також на інвентарі бібліотеки дослідники 

відтворили збірку друків XVI ст. із колекції львівського латинського 

кафедрального собору. Автори слідують за класичною традицією опису 

бібліотеки, про яку йшлося вище, подаючи історію кафедральної бібліотеки, її 

структуру та шляхи поповнення, опис книг за тематикою, статистичні дані про 

місця друку й видавництва. Також у книзі вміщений каталог 628 друків XVI ст., 

опис яких здійснено за нормами стандарту опису ISBD (A) із певними 

модифікаціями, а також додатково із описом оправ, провінієнцій й шифрів 

бібліотеки Львівського університету. 
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Йоланта Ґвьозьдзік також є авторкою окремого дослідження, 

присвяченого бібліотеці львівського жіночого монастиря сестер-бенедиктинок 

[153]. У дослідженні, опираючись на збережені примірники й списки книг, 

подано аналіз 115 томів рукописів (319 творів) й 505 книг (1305 томів), що 

дійшли до нашого часу з монастиря львівських бенедиктинок і зберігаються в 

архівосховищах і бібліотеках Польщі, України й Росії.  

На жаль, в українській історіографії покищо немає комплексного 

дослідження історії бібліотек католицьких монастирів певного міста чи регіону, 

або ж окремо взятого монастиря. Однак варто виділити дослідницю Ірину 

Ціборовську-Римарович, авторку численних праць з історії бібліотек 

католицьких монастирів історичної Волині [109] та публікацій методологічного 

характеру [102; 107; 103]. 

Окремі відомості про бібліотеки монастирів з теренів Львівської 

архідієцезії та Перемишльської дієцезії можна знайти у публікаціях, що 

присвячені загальній історії бібліотек на західноукраїнських землях, зокрема у 

публікаціях львівських дослідниць Віри Фрис [93] та Наталії Кунанець[54]. 

Однак інформація, вміщена у їх публікаціях має лише оглядовий характер й 

часто опирається на здобутки інших дослідників. 

Подальший огляд історіографії історії бібліотек католицьких монастирів 

здійснено відповідно до структури дисертаційного дослідження, тобто за 

окремими орденами й монастирями: бенедиктинці, єзуїти, мєховіти, тринітарії, 

кармеліти, домініканці й реформати. 

Бібліотеки монастирів францисканців-обсвервантів (бернардинців) ще не 

дочекались свого окремого опрацювання. Проте протягом ХХ ст. активне 

дослідження історії бернардинців на теренах Речі Посполитої привнесло й 

певні плоди для вивчення історії бібліотек. Вище згадувалось про працю Каміла 

Кантака, в якій автор часто згадував монастирські книгозбірні. Загалом усю 

бібліографію, що присвячена тематиці бернардинських бібліотек уклав й 

опублікував дослідник з Лодзі Ришард Жмуда [219]. У своїй публікації автор 

наводить дані про найвідоміших бібліотекарів-бернардинців ХХ ст., подає 
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відомості про дипломні праці, що стосуються книгозбірень бернардинців, а 

після цього подає бібліографічні дані 146 досліджень. Ця публікація може 

слугувати стартовим дороговказом для подальшого вивчення бібліотек 

бернардинців на теренах Східної Європи. 

Як своєрідне комплексне дослідження історії бернардинських бібліотек 

можна виокремити публікацію Еміліна Ленарта [173], у якій він на основі 

попередніх історіографічних досліджень подав загальний нарис 

бернардинських книгозбірень XV–XVIII ст. на землях Речі Посполитої. Історії 

львівської бібліотеки бернардинців присвячена лише одна публікація [190], що 

опирається на інвентарі книгозбірні. Бібліотеці монастиря у Пшеворську 

присвячено дві публікації краківської дослідниці Агнєшки Флюди-Крокос [144; 

145]. Бібліотека у Лежайську стала об’єктом невеликої розвідки Збігнєва 

Ларендовича [172]. Бібліотека монастиря у Жешуві ще не отримала свого 

окремого дослідження. 

Стосовно бібліотек Товариства Ісуса, то можна стверджувати, що вони 

преребувають “в тіні” інших аспектів історії єзуїтів, передусім освіти. Хоча 

освіта й бібліотека нерозривно пов’язані, однак дослідники з невідомих причин 

майже не звертають уваги на монастирські бібліотеки єзуїтів. Яскравою та чи 

не єдиною плямою у цьому є монументальна праця о. Людвіка Ґжебеня [149; 

150], присвячена єзуїтським бібліотекам Речі Посполитої у XVI–XVIII ст. У 

своєму докторському дослідженні вчений-єзуїт подає широку картину розвитку 

бібліотек Товариства Ісуса: аналіз орденського законодавства стосовно 

бібліотек, види монастирських бібліотек (загальна та спеціальні), шляхи 

поповнення бібліотек, бібліотечні приміщення та зберігання книг, каталогізація 

та удоступнення книг у бібліотеках. Праця може слугувати як зразкове 

методологічне дослідження не лише для майбутнього вивчення єзуїтських 

бібліотек, а й книгозбірень інших орденів. 

Серед українських дослідників єзуїтських бібліотек варто згадати 

Наталію Швець, яка у 2008 р. опублікувала своє дослідження із відтворення 

складу бібліотеки львівського колегіуму Товариства Ісуса [199]. Книга 



  

39 
 

складається із розширеної анотації із викладом методології дослідження, 

аналізом виявлених дослідницею та збережених екземплярів книг із львівської 

єзуїтської бібліотеки. Більша частина книги – це каталог 201 збереженої книги 

із бібліографічним описом видань. Також варто згадати публікації 

І. Ціборовської-Римарович про єзуїтські бібліотеки Волині [100; 100; 97; 108; 

105; 104; 111; 98; 106]. 

Бібліотеки ордену каноніків регулярних Святого Гробу Господнього не 

користуються популярністю серед дослідників монастирських бібліотек й 

чернечих орденів. Варто виділити лише польського вченого Ришарда 

Скшиняжа, чиї дослідження історії ордену божогробців включають й вивчення 

інтелектуальної культури ченців, зокрема монастирських бібліотек [91]. 

Така ж ситуація з історією тринітарських бібліотек. На жаль, книгозбірні 

триніатріїв з теренів Львівської архідієцезії й Перемишльського єпископства 

поки що не вивчались дослідниками. Як зразки такого вивчення можуть 

слугувати публікації вже згадуваної Ірини Ціборовської-Римарович про 

бібліотеки тринітарських монастирів Волині [96; 99; 101] та розвідка Анни 

Кирилюк про книгозбірню тринітаріїв у Луцьку [45]. 

Дещо кращою є ситуація із вивченням книгозбірень монастирів ордену 

кармелітів. Поза численними дослідженням бібліотек кармелітів босих варто 

виокремити монографічне дослідження польського історика Шимона 

Сулецького [195], що присвячене бібліотеці монастиря кармелітів у Кракові. 

Автор провів дослідження збереженого до нашого часу бібліотечного 

комплексу. Аналіз здійснено на основі збережених примірників книг й 

бібліотечних інвентарів XVI–XVIII ст., що дало змогу простежити зміни, яких 

зазнавала бібліотека краківських кармелітів. Праця містить численні 

порівняння з іншими кармелітськими бібліотеками, зокрема з львівською, як 

однією із найбільших після краківської. 

Домініканські бібліотеки з теренів Речі Посполитої мабуть вивчені чи не 

найкраще серед усіх орденів. Перший активний результат цих досліджень було 

опубліковано у 1975 р. у трьох дослідження про бібліотеки у Вроцлаві [217], 
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Львові [198] та Серадзі [164]. Юзеф Адам Кошінський у дослідженні про 

бібліотеку у Серадзі розглядає її у контексті організації навчання, що 

провадилось в монастирі. Дослідження Ірени Шостек про львівську бібліотеку 

домініканців опирається на рукописний інвентар 1776 р., дослідниця аналізує 

склад бібліотеки за тематичними категоріями, подає інформацію про місця 

видання книг й порівнює домініканському бібліотеку у Львові з іншими 

книгозбірнями домініканців у регіоні. Мабуть, найціннішою є публікація 

Христини Завадзької, у якій авторка прослідковує становлення й розвиток 

бібліотеки домініканців у Вроцлаві протягом шести століть її існування. 

Авторка аналізує розташування бібліотеки в системі монастирських споруд й її 

забезпечення, шляхи поповнення книгозбірні, каталогізацію фонду й 

тематичний розподіл книг. Подальші дослідження Х. Завадзької було 

реалізовано у монографії [218]. 

Поруч із францисканцями-обсервантами добре вивченими є бібліотеки 

францисканців-реформатів у Речі Посполитій. На жаль, наявні публікації не 

завжди стосуються теренів Львівської латинської архідієцезії й 

Перемишльського єпископства, однак є цінними з точки зору методології й 

дають можливість до порівняння бібліотек реформатів з окресленого регіону з 

книгозбірнями інших монастирів реформатів. Дослідження францисканця 

Вєслава Францішка Муравця присвячене історії бібліотек бернардинців та 

реформатів у Кракові [177], що діяли як навчальні книгозбірні при орденських 

студіях у монастирях. Роман Нір [178] свою публікацію присвятив збірці 

інкунабул із бібліотеки монастиря у Перемишлі. Автор опублікував список із 

23 інкунабул із бібліографічним описом й подав коментар про місця друку й 

видавців. о. Едмунд Піщ [183] у свої публікації опублікував каталог бібліотеки 

реформатів у Лоньках (108 книг), а польська дослідниця Магдалена Куран 

розглянула збірку проповідей з бібліотеки у Заклічині в контексті страсної 

регілійності [170]. 

Насамкінець варто розглянути дослідження з історії книгозбірні 

Львівського університету, який у кінці XVIII ст. став головним місцем для 
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зберігання книг із закритих австрійською адміністрацією монастирів. Попри 

вивчення окремих аспектів історії бібліотеки університету досі немає 

комплексного дослідження її функціонування починаючи з кінця XVIII ст. 

Тому досі актуальними є праці кінця ХІХ ст. й початку ХХ ст. Йдеться про дві 

класичні роботи. Перша – історія Львівського університету авторства Людвіка 

Фінкеля та Станіслава Стажинського [143]. Окремий розділ в обох томах 

автори присвятили університетській книгозбірні, її формуванню, діяльності 

перших керівників, а також опрацюванню фондів. На жаль, автори мало уваги 

приділили надходженню книг із закритих монастирів Королівства Галичини та 

Лодомерії, більше увагу акцентуючи на колекції Ґареллі. Однак в книзі було 

опубліковано список монастирів, книги яких надійшли університету.  

Друга праця з історії університетської книгозбірні – невеличка розвідка 

працівниці бібліотеки Анни Єнджейовської [156]. Подаючи історію 

формування книжкової збірки університету дослідниця лише констатує, що до 

неї надійшло 40 тис. книг із монастирських бібліотек, окремо виділяючи 

(очевидно враховуючи культурну й історичну цінність) збірку книг й архів 

тинецького монастиря бенедиктинців. 

Подальші розвідки з історії університетської книгозбірні продовжили 

своєрідну “традицію”, започатковану Фінкелем та Єнджейовською, коли при 

описі початкового формування бібліотечної збірки лише констатується факт 

надходження книг із монастирів. 

Поданий вище огляд історіографії дозволяє стверджувати, що тематика 

монастирських бібліотек перебуває у полі зору дослідників вже довгий час, 

однак вона неоднорідно розвинена в залежності від різних чернечих орденів й 

регіонів. Можна виокремити два підходи до вивчення й відтворення давніх 

бібліотек католицьких монастирів: перший опирається на збережені інвентарі й 

каталоги, другий – на збережені примірники книг. Однак найкращим видається 

варіант поєднання цих двох напрямів, який дасть змогу отримати оптимальний 

результат. 
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1. 3. Джерельна база 

 

У кінці XVIII ст. під час секуляризаційних реформ та подальшого 

закриття монастирів до бібліотеки Львівського університету надходили 

інвентарні описи монастирських книгозбірень, а згодом й самі книги з цих 

монастирів. Інвентарі, як і книги, стали частиною фонду бібліотеки 

університету й зберігались у ній в якості рукописів. В силу подій ХІХ–ХХ ст., а 

саме великої пожежі 2 листопада 1848 р., коли з 51 тис. книг вдалось врятувати 

лише 13 тис, а також втрат ІІ Світової війни, коли під час періоду окупації та 

відступу німецьких війсь з бібліотеки університету було вивезено 40 тис. книг, 

значна частина рукописних інвентарів монастирських бібліотек було втрачено. 

Після ІІ Світової війни у бібліотеці Львівського університету відбулися 

інвентаризаційні заходи у 1946 р. і 1952 р. Бібліотекарі встановили факт 

відсутності у фондах 20 справ із рукописними інвентарями та каталогами 

монастирських бібліотек [1, c. 31–33]. Зокрема, втрачено каталоги бібліотек 

Тинецького монастиря (Рук. 264 IV), августинських монастирів у Радомишлі, 

Залозцях та Жидачеві (Рук. 267 IV), єзуїтів у Ярославі (Рук. 268 IV), монастирів 

піарів у Золочеві та Варяжі (Рук. 269 IV), монастирів капуцинів у Близному, 

Коросно, Львові (Рук. 270 IV), бенедиктинок в Ярославі (Рук. 271 IV); василіан 

у Більче-Золоте, Бучачі, Збаражі (Рук. 272 IV), реформатів у Бечі, Ярославі, 

Котах, Крилові, Львові, Замості, Золочеві (Рук. 273 IV), домініканців у Бечі, 

Бучачі, Буську та Снятині (Рук. 274 IV), кармелітів в Більшівцях, Дрогобичі, 

Ясло, Теребовлі (Рук. 275 IV), паулинів у Нижніві (Рук. 276 IV), 

бернардинських монастирів у Бережанах, Гурецьку, Гусятині, Кальварії-

Зебжидовській, Коросно, Львові, Замості (Рук. 277 IV), кармелітів у Вісьничі 

(Рук. 278 IV), тринітаріїв у Бурштині, Львові, Томашеві, Мильцях (Рук. 279 IV); 

кармелітів у Перемишлі (Рук. 280 IV); бернардинських монастирів у Дуклі, 

Фразі, Гвіздцю, Пшеворську, Тарнові та Збаражі (Рук. 281 IV), семінарії 

місіонарів у Березові (Рук. 282 IV), єзуїтів у Коросно, Личківцях, Перемишлі, 

Самборі, Станіславові (Рук. 283 IV), список книг, вилучених з львівських 
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монастирів (Рук. 266 IV). Також не виявлено справу, що в інвентарній книзі 

рукописів бібліотеки університету записана як “Akty odnoszące się do zaboru 

bibliotek klasztornych” (Рук. 296 IV). 

До нашого часу збереглися 14 рукописних інвентарів бібліотек 

монастирів, один журнал використання книг з бібліотеки й один інвентар 

бібліотеки Львівського університету, що й складають джерельну базу 

дослідження – загалом 16 документів у 14 рукописах. 

У досліджені використано такі рукописи з фондів відділу рукописних, 

стародрукованих та рідкісних книг імені Ф.П. Максименка Наукової бібліотеки 

Львівського національного університету імені Івана Франка: 

1) рук. 284 ІІІ, інвентар бібліотеки монастиря бернардинців, м. Лежайськ, 

1766 р.; 

2) рук. 286 ІІІ, інвентар бібліотеки монастиря бернардинців, м. Львів, 

1747 р.; 

3) рук. 287 ІІІ, журнал видачі та повернення книг із бібліотеки монастиря 

бернардинців, м. Львів,1771-1784 рр.; 

4) рук. 288 ІІІ, інвентар бібліотеки монастиря й парафії каноніків 

регулярних Святого Гробу Господнього, м. Лежайськ. 1774 (?); 

5) рук. 289 ІІІ, інвентар бібліотеки монастиря бернардинців, м. Жешув, 

1784 р.; 

6) рук. 290 ІІІ, інвентар бібліотеки монастиря домініканців, м. Ярослав, 

1774 р. (?); 

7) рук. 291 ІІІ, інвентар бібліотеки монастиря реформатів, м. Жешув, 

1774 р. (?); 

8) рук. 292 ІІІ, список дублетів бібліотеки колегії єзуїтів, м. Перемишль, 

1774 р.; 

9) рук. 293 ІІІ, інвентар бібліотеки колегії єзуїтів, м. Перемишль, 1774 р.; 

10) рук. 294 ІІІ, інвентар бібліотеки монастиря тринітаріїв, м. Станіславів, 

1774 р. (?); 
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11) рук. 295 ІІІ, інвентар та список дублетів бібліотеки колегії єзуїтів, м. 

Самбір, 1774 р.; 

12) рук. 362 І, інвентар бібліотеки монастиря кармелітів взутих, 

м. Дрогобич, 1766 р, другий інвентар 1772 р.; 

13) рук. 416 IV, список книг давніх грецьких та римських авторів із 

бібліотек закритих монастирів (поч. XIX ст.); 

14) рук. 1384 ІІІ, інвентар бібліотеки монастиря бернардинців, 

м. Пшеворськ, 1768-1779 рр. (?) 

Відповідно до запропонованого вище поділу інвентарів як короткий 

класифіковано інвентар під номером 4, неповні – 1-2, 5-12 та 14, а повний – 13. 

Детальніший аналіз вказаних вище інвентарів подано у дисертаційному 

дослідженні. 

Джерельна база дослідження є репрезентативною, дає змогу провести 

порівняльний аналіз інвентарів, здійснювати подальший пошук та 

ідентифікацію збережених до нашого часу примірників книг із монастирських 

бібліотек. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Бібліотека є невід’ємною частиною монастиря. Внутрішнє законодавство 

різноманітних чернечих орденів прямо чи опосередковано впливало на 

функціонування і розвиток монастирських книгозбірень. Орденські документи 

окреслювали шляхи комплектування бібліотек, догляд та управління ними, 

доступ до книжок тошо. Також регулюванню підпала і практика ведення 

документації щодо бібліотек. Йдеться про укладення каталогів та інвентарів 

книг, що зберігались у монастирських бібліотеках.  

Здійснений аналіз історіографії засвідчує, що монастирські бібліотеки 

постійно перебувають у колі зацікавлень дослідників, однак � т.� � ез не 

написано узагальненої праці, що була б присвячена мережі бібліотек одного 

ордену або одного регіону.  
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Джерельну основу дослідження складає комплекс рукописних інвентарів 

та суміжних документів з фонду відділу рукописних, стародрукованих та 

рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

 

Список опублікованих праць за темою розділу 1  

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати розділу  

1. Лоштин Н. Інвентарі та каталоги бібліотек католицьких монастирів 

XVI–XVIII ст. у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного 

університету імені Івана Франка / Назарій Лоштин // Вісник Львівського 

університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні 

технології. – Львів, 2015. –Вип. 10. – С. 78–90. 
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РОЗДІЛ 2 

БІБЛІОТЕКИ БЕРНАРДИНСЬКИХ МОНАСТИРІВ РУСЬКОЇ 

ПРОВІНЦІЇ ОРДЕНУ 

 

Орден францисканців–обсервантів, більш відомий на теренах давньої Речі 

Посполитої як бернардинці, почав свій розвиток на території Королівства 

Польського у 1453 р., коли францисканець-обсервант Ян Капістран заснував 

перший монастир цієї гілки францисканської сім’ї у Кракові – під 

покровительством Св. Бернардина. Перший осідок дав назву ордену у регіоні. 

На східних теренах держави, в межах Львівської архідієцезії та 

Перемишльського єпископства бернардинці розпочали свою діяльність теж у 

XV ст. Перший монастир у цьому регіоні постав у 1460 р. у Львові. Згодом, у 

1637 р., він став головним монастирем Руської провінції Св. Яна ордену 

францисканців-обсервантів. Згодом до складу провінції входило 30 монастирів 

[166, s. 308]. Зокрема, на теренах Львівської латинської архідієцезії знаходилось 

7 монастирів (Львів, Букачівці, Румно (?), Стрілиська, Бережани, Фрага, 

Гвіздець) [166, s. 309], а Перемишльської дієцезії – 4 (Пшеворськ, Самбір, 

Лежайськ, Жешув) [162, s. 28, 30, 37]. 

Власне монастирі з теренів Львівської архідієцезії та Перемишльського 

єпископства спершу входили до Польської орденської провінції (з 1467 р. та у 

1630–1637 рр.), а згодом Руської (у 1627-1630 рр. та з 1673 р. аж до 1772 р.) 

[166, s. 308]. 

Перші книгозбірні виникали одночасно із заснуванням монастирів, адже 

ченці потребували інтелектуального підґрунтя для власної діяльності. 

Швидкому розвитку книгозбірень бернардинських монастирів сприяв той факт, 

що їхнє прибуття на терени польської держави фактично співпало із 

винайденням друкарства у Європі [173, s. 659]. 

Відповідно до орденських приписів, а також бібліотечної практики того 

часу, книги зберігались у монастирях в спеціальних приміщеннях – “librarium”, 
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а там у книжкових шафах-армаріумах (“armarium”). Окремо створювались 

збірки книг проповідників, гвардіанів (настоятелів) та вікаріїв й інші. 

Первісно бібліотечними книгами опікувались ченці, що займали посаду 

проповідників у монастирі. Вони володіли ключем від бібліотеки, мали дбати 

про порядок у ній та вести каталог книг [206, s. 119]. Загальний контроль над 

бібліотекою здійснював гвардіан обителі. Проте, відповідно до провінційних 

уставів 1524 р. та 1527 р. бібліотекою має опікуватись спеціальний бібліотекар, 

до обов’язків якого входило утримування книг у чистоті, а також укладення та 

ведення каталогів книг [173, s. 661].  

У перші століття діяльності бернардинців на теренах Польського 

королівства монастирські бібліотеки розвивались досить повільно, в основному 

за рахунок приватних дарунків книг представниками місцевого білого 

духовенства (священики та єпископи), а також за рахунок того, що подеколи 

книги до монастирів могли приносити новики [173, s. 662]. Планомірна 

закупівля книг не проводилась. Одним із перших функціонерів ордену, який 

почав закуповувати книги для монастирів був о. Себастіан зі Львова, що 

провадив закупівлю книг для львівського монастиря, а також інших монастирів 

регіону [173, s. 662-663]. То й ж о. Себастіан розглядав розвиток монастирської 

книгозбірні як одну з форм боротьби з іновірцями, ідеї яких проникають у 

середовище польської шляхти після початку Реформації.  

У ході післятридентських реформ шляхта Речі Посполитої теж активно 

долучилась до поповнення монастирів бібліотек, зокрема бернардинських. 

Проте ця практика почала занепадати вже до кінця XVII ст. [173, s. 671.] 

У XVII � т.. робились спроби у межах однієї провінції провадити єдину 

бібліотечну політику. На провінційній капітулі 1623 р., що проходила у 

Кальварії Зебжидовській, прийнято рішення, за яким усі книги необхідно 

зберігати у спеціально облаштованих приміщеннях [190, s. 227]. На капітулі 

Руської провінції у 1688 р. прийнято рішення, що усі монастирські бібліотеки 

необхідно поповнювати новими книгами, а також створювати нові книгозбірні 

там, де їх немає. Знову наголошувалось, що саме бібліотекар, а не проповідник 
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має опікуватись книгозбірнею. Це рішення було повторене на капітулі у 1691 р. 

[173, s. 673] 

У XVIII ст. розпочинається процес занепаду монастирських книгозбірень, 

зокрема зменшується кількість надходження нових видань. Певною мірою це є 

наслідком бойових дій, що відбувались на території Речі Посполитої у XVII ст. 

та матеріальних втрат, що зазнали монастирі внаслідок останніх. Деякі 

монастирі було знищено, зокрема у межах Львівського архієпископства – у 

Румному та Букачівцях козаками у 1648 р. [166, s. 309]. Кошти, що потенційно 

могли йти на закупівлю нових книг, йшли на ремонтні потреби [173, s. 671].  

Після першого поділу Речі Посполитої у 1772 р. та встановлення 

австрійської адміністрації у регіоні бібліотеки бернардинських монастирів 

зазнали відчутних змін. Внаслідок секуляризаційних реформ Йосифа ІІ 

численні монастирі були закриті, а їхні книгозбірні розпорошені. Ті ж 

монастирі, що пережили касацію, також частково втратили свої бібліотеки. 

Показовим є випадок львівського монастиря Св. Андрія, бібліотека якого була 

розділена на три частини [165, s. 265]: одна була залишена в монастирі, другу 

передали до книгозбірні Львівського університету, а третю передано до 

Імператорської бібліотеки у Відні. 

В ході реформ імператора Йосифа ІІ до бібліотеки Львівського 

університету, що з 1784 р. продовжив традиції Львівської єзуїтської академії, 

разом із монастирськими книгозбірнями потрапили й інвентарі описи цих 

бібліотек. На даний момент у фондах відділу рукописних, стародрукованих та 

рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки Львівського 

національного університету імені Івана Франка збереглися чотири інвентарі 

бернардинських бібліотек: Львова, Жешува, Лежайська та Пшеворська. 

Серед монастирів, бібліотеки яких розглядаються, найстарішими є 

львівський та пшеворський. Монастир у Пшеворську постав у 1465 р., і є 

найстарішим осередком бернардинців на теренах Перемишльської дієцезії [162, 

s. 34]. Монастирі у Жешуві та Лежайську засновані у XVII ст.: 1624 р. та 1608 р. 



  

49 
 

[191, s. 195] відповідно. Ці ж два монастирі є також марійними санктуаріями у 

Перемишльській дієцезії [157, s. 152-163]. 

При кожному з чотирьох монастирів діяли осередки орденської освіти. У 

Львові студії вперше згадуються у 1592 р. На цих студіях ченці вивчали спершу 

казуїстику, а потім моральну теологію [32, c. 219]. Згодом тут відкрили 

генеральні студії (“studium generale”), які діяли аж до 1783 р. Генеральні студії 

фактично виконували функції університету у межах орденської провінції. При 

цьому випускнику генеральних студій могли присвоїти науковий ступінь, що 

визнавався у межах ордену [32, c. 219]. У Пшеворську з 1661 р. розпочали 

викладати моральну теологію для кліриків, а згодом – граматику та інші 

предмети [146, s. 107]. Щодо Лежайська, то у 40-х роках XVII ст. при монастирі 

викладали моральну теологію, у 1666–1669 рр. діяли філософські студії, з 

1673 р. відновлено теологічні студії, у 1693–1696 рр. знову викладали моральну 

теологію [146, s. 89]. У жешівському монастирі з 1681 р. викладали моральну 

теологію, у 1734–1771 рр. – філософію [146, s. 115]. 

Хоча засновник ордену Св. Франциск першопочатково був проти того, 

щоб приймати до ордену освічених кандидатів й проти здобування міноратами 

освіти (на думку серафимського отця це призвело б до нерівності між братами), 

згодом він погодився на це. Чи не найбільше на розвиток освіти та науки 

францисканців вплинула позиція генерала ордену Бонавентури (1221–1274). 

Для нього наукова діяльність була невід’ємним елементом чернечого життя, а 

ведення проповідницької діяльності неможливе без навчання [40, c. 61].  

Система вищих орденських студій – так звані “studium generale” – спершу 

формувалась при великих університетах (Париж, Оксфорд), проте згодом 

відділились від них і діяли при найбільших монастирях (часто саме в осередках 

провінцій). Францисканці-обсерванти спершу досить негативно ставились до 

навчання, проте вже на капітулі 1565 р. навчання визнано найважливішим 

обов’язком ченця-мінорита. Свого найвищого розквіту система освіти 

обсервантів досягла у XVI ст. та XVII ст. [40, c. 337]. Саме у цей час, на початку 
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XVII ст. було введено конкурсну систему для призначення на посади лекторів 

при освітніх осередках ордену.  

Вивчення філософії та теології відбувалося на вищому рівні навчання. 

Здобування філософської освіти ґрунтувалось на вивченні творів Арістотеля та 

коментарів до його творів. З початку XVIII ст. вже робився більший наголос на 

вивченні природничих наук. Вивчення схоластичної філософії (як і теології) 

ґрунтувалось на вивченні книги “Libri Quattuor Sententiarum” Петра Ломбардця 

(1100–1160), в більшості на основі коментарів до цього твору Йоана Дунса 

Скота (1266–1308) – так званих “Questiones” (написані на підставі лекцій, 

прочитаних у Оксфорді (класичний варіант) та Парижі). Власне з XVI ст. у 

обсервантів робився акцент на вивченні ідей Скота, а також Бонавентури.  

Згодом, з XVI ст. починаючи, окрім філософії та схоластичної теології 

почали дбати про вивчення позитивного богослов’я та Біблії. У той же час 

починають викладати канонічне право та моральне богослов’я, яке у XVIII ст. 

переросло в окремий курс на генеральних студіях [40, c. 342-343]. 

Бібліотека львівського монастиря. Книгозбірня монастиря Св. Андрія 

почала формуватись ще в XV ст. та належить до найстаріших бібліотек міста 

[188, s. 180]. Вона поповнювалась у результаті закупівель книг провінціалами 

та настоятелями монастиря, а також внаслідок дарувань книг від представників 

білого духовенства та світських осіб.  

Поповненню монастирської бібліотеки сприяли згаданий вже о. Себастіан 

зі Львова, який поповнив книгозбірню 60 виданнями, о. Венантій Тишковський, 

що привіз до монастиря 43 книги з орденської капітули у Іспанії та передав 22 

власні книги, а також провінціал Даніель Фольчікєвіч, який привіз твори 

францисканського теолога Дунса Скотта з Риму. Також книги до бібліотеки 

передавали гвардіан Станіслав Боянецький, о. Ян Капістран Кволек, Адріан 

Сер’євич, генеральний провідник Лукаш Зелінський, Сальватор Ігнацій 

Радлінський, а також відомий францисканський теолог Ганібал Росселлі [190, 

s. 229-231]. Окрім них, до монастирської бібліотеки передав свої книги перший 

провінціал русько-литовської провінції о. Войцех Гіза [188, s. 180]. 
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Все то й ж о. Себастіан зі Львова також сприяв тому, щоб книги до 

монастиря передавали й особи з-за меж ордену – монастирю Св. Андрія книги 

передав сандомирський декан та сєрадзський плебан Зигмунт Собек [188, 

s. 180]. Серед представників білого духовенства книги також дарував 

львівський канонік та бродський пробощ Ян з Опатова (Опатовчик) 

(поч. XVII ст.) [188, s. 180]. 

Стосовно світських осіб, що дарували книги до монастирської бібліотеки, 

то відомі згадки про дарунки Шимона Доманського, Войцеха Бабського 

(поч. XVII ст.), судді подільської землі Адама Подфіліпського та шляхтича 

Пьотра Бєлавського [188, s. 180], а також лікаря Малєвіча з Бережан [190, 

s. 231]. 

Інвентар львівського монастиря бернардинців є найстарішим. Обліковий 

документ уклав у 1747 р. брат Феліціан Левицький [3, арк. 1], який виконував 

функції проповідника у монастирі. Документ укладений на 39 аркушах за 

тематичним принципом (до однієї шафи (армаріума), зазвичай, входили книги з 

однієї тематики). Львівська бібліотека була найбільшою серед книгозбірень 

бернардинських монастирів, що розглядаються у дослідженні: у ній 

представлено 3643 книги. Варто зазначити, що до інвентаря внесений 

попередній каталог монастирської бібліотеки: у збірці о. Бенедикта [3, арк. 34 

зв. – 35] (ймовірно о. Бенедикта Котфіцького, лектора теології та майбутнього 

провінціала) зберігався “Cathalogus Libror. Bibiothecae Leopoliens.” – ймовірно 

старий каталог книгозбірні, укладений до 1747 р. 

Розподіл книг за тематичними категоріями й окремими збірками 

(відповідно до запису в інвентарі) представлено у таблиці 2. 1.:  

 

Номер 
армаріуму 

Тематика Кількість 
книг 

1 Святе письмо та його тлумачення 162 
2 Праці докторів теології та інтерпретації 93 
3 Тлумачення Святого Письма 139 
4 Спекулятивна, догматична та 357 
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контроверсійна теологія 
5 Моральна теологія та канонічна 

література 
384 

6 Філософські та історичні книги 317 
7 Проповіді 690 
8 Історики, духовні книги та манускрипти 389+184 

манускрипти 
9 Історичні книги, змішані книги, 

французькі та італійські книги 
562 

 Книги о. Ісидора 55 
 Книги о. Бенедикта 50 
 Книги о. Віктора 51 
 Книги о. Ельзеарія 65 
 Книги проповідників 119 
 Книги у рефектарії 19 
 Книги у магістра новіціїв 13 

Загалом 3643 
Таблиця 2. 1. Розподіл книг у бібліотеці бернардинців у Львові 

 

На останньому аркуші здійснено запис, який вказує, що в бібліотеці було 

3470 книг [3, арк. 39] (стільки ж за Едвардом Ружицьким [188, s. 181]). Проте 

новий підрахунок показав, що книг було дещо більше, ніж вказано в інвентарі. 

Також інвентар завірений печаткою та підписами десяти ченців [3, арк. 39]. 

У бібліотеці переважає проповідницька та теологічна література, що 

логічно пов’язано із внутрішнім життям монастиря та діяльністю ченців як 

душпастирів та місіонерів. Окрім головної бібліотеки, у монастирі були окремі 

збірки викладачів (одного філософії та трьох лекторів теології), збірка 

проповідників, магістра, що готував новиків до прийняття чернечих обітниць. 

Ще декілька книг зберігались у рефектарії – очевидно, що вони читались вголос 

під час прийому їжі братами. Також є згадки про збірку книг при монастирській 

аптеці (близько 25 книг з медицини, фармакології та хімії) [188, s. 180], проте 

це не відображено в інвентарі бібліотеки.  

Бібліотека у Лежайську. Другою за чисельністю була книгозбірня 

лежайського монастиря. Вона налічувала 2138 книг. Інвентар укладений у 

1766 р. [2, арк. 1] і затверджений на провінційній капітулі у Кристинополі 

(тепер м. Червоноград Львівської області). 
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Номер 
армаріуму 

Літерне 
позначення 

Тематика Кількість 
книг 

1 А, B, С  107 
2 D, E Історичні твори 76 
3 F, G, H Проповідницька література 86 
4 I, K Проповідницька література на 

певні потреби 
60 

5 L, M, N Збірники проповідей 99 
6 О, Р Гомілії, коментарі на Святе 

Письмо 
78 

7 Q, R, S Проповідницька лектура 140 
8 T, U Книги докторів теології та 

коментарі 
52 

9 W, X, Y Проповідники і коментатори 
Святого Письма 

141 

10 Z, Aa Книги проповідей 45 
11 Bb, Cc, Dd Проповіді польською мовою, 

книги на різну тематику 
104 

12 Ee, Ff Моральна теологія, праці 
докторів теології 

105 

13 Gg, Hh, Ii Спекулятивна та контроверсійна 
теологія, поети та ритори 

146 

14 Kk Твори французькою та 
італійською мовами 

65 

15 Ll, Mm, Nn Ритори та поети, філософія та 
астрономія, політики, моральна 

та спекулятивна теологія 

122 

16 Oo, Pp Схоластична теологія, Біблія, 
Новий Заповіт, міссали 

70 

17 Qq, Rr, Ss Життя святих, чернечі статути, 
історичні книги, рішення 

Тридентського собору 

148 

18 Tt, Uu Роздуми, молитовники, 
словники 

90 

19 Ww, Xx, Yy Аскетична література, набожні 
книги латинською та польською 

мовами 

177 

20 Zz, Zzz Медицина, екзорцизм, магія та 
інші книги польською та 

латинською мовами 

83 

  Книги, що надійшли від о. 
Северина Ришковського 

48 

  Книги у рефектарії 22 
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  Збірка магістра новіціїв 11 
  Книги, що надійшли від о. 

Северина Ришвковського, 
лектора-ювілята теології, 

гвардіана лежайського 

12 

Загалом 2138 
Таблиця 2.2. Розподіл книг у бібліотеці бернардинців у Лежайську 

 

Інвентар завірено печаткою та підписами семи ченців [2, арк. 19]. Як і у 

львівському монастирі, книги записано за тематичним принципом. Проте поділ 

не настільки чіткий, як у головному монастирі провінції, в армаріумах 

зберігалися книги з декількох тем. Більш детально розроблена класифікація 

проповідницької літератури: замість однієї групи у львівському монастирі 

представлено дев’ять груп у лежайському. Також окремо виділено аскетичну та 

агіографічну літературу, медицину тощо.  

Бібліотека у Пшеворську. Наступною за розмірами була книгозбірня у 

Пшеворську. Бібліотека, разом з львівською, належить до найстаріших 

книгозбірень бернардинців на теренах Речі Посполитої. Очевидно, що вона 

почала формуватись одразу після заснування обителі. Відомо, що у XV ст. 

книги до неї передав вікарій орденської провінції о. Міхал Беля, а у XVII ст. – 

Станіслав Фіркович [144, s. 270-271]. 

Більшість збережених інвентарів у фондах Наукової бібліотеки 

Львівського національного університету імені Івана Франка мають шифр від 

284 по 295; вони походять з різноманітних монастирів, що функціонували на 

територіях Львівської митрополії та належать до різноманітних чернечих 

орденів. Окремо від інших, під шифром 1384 записаний інвентар бібліотеки 

монастиря домініканців (ордену братів-проповідників) у місті Пшеворську. 

Інвентар датований початком ХІХ ст., рукопис зберігся у дуже поганому стані 

(не зберігся титульний аркуш, решта аркушів мають різний ступінь 

пошкодження). Стан збереження рукописного інвентаря представлено в таблиці 

2. 3.  

 



  

55 
 

№ аркуша Стан збереження Охоплює 
книжкових позицій 

Позиції до 
відчитання 

1 Збереглась лише верхня права 
частина аркуша 

1-130 1-5, 23-26, 58-67 

2 Збереглась верхня та нижня 
частини 

131-267 131-159, 190-212, 231 

3 Зберігся майже повністю, пляма 
на середній частині 

268-402 268-279, 288-296, 
324-361, 392-402 

4 Зберігся майже повністю, пляма 
на середній частині 

403-539 403-411, 420-428, 
456-505, 531-539 

5 Зберігся майже повністю, пляма 
на середній частині 

540-692 540-571, 600-644, 
679-692 

6 Зберігся майже повністю, пляма 
на середній частині 

693-832 693-700, 704-726, 
752-793, 824-832 

7 Зберігся майже повністю, пляма 
на середній частині 

833-982 833-872, 897-946, 
972-982 

8 Зберігся майже повністю, пляма 
на середній частині 

983-1124 983-1018, 1042-1088, 
1116-1124 

9 Зберігся майже повністю, пляма 
на середній частині 

1125-1265 1125-1159, 1177-
1124, 1255-1265 

10 Зберігся повністю, пляма на 
середній частині 

1226-1409 1266-1309, 1327-
1374, 1400-1409 

11 Зберігся повністю, пляма на 
середній частині 

1410-1559 1410-1451, 1469-
1514, 1542-1559 

12 Зберігся повністю, пляма на 
середній частині 

1560-1590, +18 
позицій, +18 позицій 

1550-1590, + 10 
позицій, +18 позицій 

13 Зберігся повністю 1 запис 1 запис 
Таблиця 2. 3. Стан збереження інвентаря бібліотеки  

бернардинців у Пшеворську 

 

На новому титульному аркуші, ймовірно вже вкладеному після 

надходження інвентаря до університетської бібліотеки, олівцем здійснено 

ідентифікаційний запис, відповідного до якого цей рукопис – це інвентар 

бібліотеки домініканців у місті Пшеворську. Однак у цьому місті не існувало 

домініканського монастиря. Можна припустити, що йдеться про монастир 

домініканців-обсервантів, що знаходився у Сеняві, неподалік Пшеворська. 

Монастир домініканців-обсервантів у Сеняві закладений у 1676 р. 

королівським хорунжим Миколаєм Ієронімом Сенявським (1645–1683), того ж 

року Сєнява отримала статус міста [192, s. 132]. 
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Проте, у рукописному інвентарі бібліотеки не зустрічаються видання, які 

можна було б ідентифікувати як такі, що мають обов’язково бути в 

домініканському монастирі. Йдеться про статути ордену, рішення провінційних 

та генеральних капітул, тощо. Однак фігурують книги, які належать іншому 

ордену – францисканцям (братам меншим). Це, зокрема, орденські статути 

(“Statutus fratris minoris”, “Statuta S. Ioanni Capistrani”, “Tabula et Constitutionis 

Frat. Min.”, “Regula Fratrum Minorum”), збірки привілеїв, які отримав орден 

(“Compedium Privilegio ff. Minor.”) та інші видання (“Caeremoniale Romanorum 

pro Fr[atri]bus Minor[um]”, два примірники книги “Manuale Franciscanorum. 

Regulae Expositionem, aliaque ad eius observantiam, ac monasticae vitae disciplinam 

spectantia, breviter complectens”, що укладена францисканцем Йоганом 

Ренсінком). Також декілька видань стосуються св. Франциска Ассизького 

(наприклад Stigama S. P. N. Francisci), однак немає жодного, що присвячене 

св. Домініку. На підставі цього можна припустити, що очевидно йдеться не про 

домініканський монастир у Пшеворську/Сеняві, а про якийсь монастир ордену 

францисканців. Власне у Пшеворську з 1465 р. існував монастир бернардинців 

(францисканців-обсервантів).  

Головним доказом на користь того, що йдеться саме про інвентар 

бібліотеки монастиря бернардинців у Пшеворську, є запис в інвентарі, 

здійснений вже після його укладення: “Acceperunt libri sub gvardianatu R. P. 

Taciani Schuldes” [15, арк. 15 зв.], після чого внесено 18 назв книг. Нижче 

вміщено підписи п’яти ченців, зокрема вдалось ідентифікувати брата Еліаса 

Влаха, який у 1768 р. був лектором філософії, а у 1788 р. префектом 

бернардинської гімназії у Збаражі [146, s. 249]. Також можна розчитати ім’я та 

прізвище проповідника Романа Заровського. Інші два підписи не вдалось 

розчитати через поганий стан збереження рукопису. А власне о. Таціан 

Шульдес, чий підпис стоїть першим, був настоятелем пшеворського монастиря 

францисканців-обсервантів у 1768–1790 рр., а також виконував функції 

єпископського комісара для бернардинських монастирів у цілій 

Перемишльській дієцезії.  
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Останній запис в інвентарі допомагає уточнити дату його укладання. У 

записі від 1 травня 1779 р. йдеться про те, що до бібліотеки надійшла книга 

відомого італійського філософа та письменника Емануеля Тезауро (1592–1675) 

“Philosophia moralis”. Книга надійшла від о. Станіслава Єзерського [15, арк. 13]. 

Таким чином можна з певністю стверджувати, що рукописний інвентар 

походить саме з бібліотеки монастиря бернардинців, а не домініканців, та 

укладений між 1768–1779 рр. Ймовірно, що документ був помилково 

ідентифікований та датований при надходженні до бібліотеки Львівського 

університету. Також варто врахувати ще одну деталь, яка може пролити світло 

на час надходження рукопису до університетської книгозбірні: згадані вище 

інвентарі різноманітних орденів при опрацюванні отримували характерні 

позначення – червоні та сині зірочки біля окремих книжкових позицій у них: 

червоною зіркою зазвичай позначали рукописи та інкунабули, синьою – 

полоніку. Дані позначки були проставлені приблизно на початку 1930-х рр. 

Враховуючи, що таких позначень на інвентарі бернардинців з Пшеворська 

немає, можна припустити, що він надійшов до бібліотеки університету після 

опрацювання “старіших” монастирських рукописів. Таким чином можна 

пояснити і номер шифру рукопису, що не співпадає з діапазоном шифрів решти 

монастирських бібліотечних інвентарів. 

Як зазначалось вище, інвентар укладений на 13 аркушах. У бібліотеці 

монастиря бернардинців було 1590 книг. Книги до інвентаря записані 

відповідно до формату і розділені на чотири категорії: “Classis Prima Librorum 

in Folio”, “Classis Secunda Librorum”, “Classis Tertia Librorum” та “Classis Ultima 

Librorum”. У межах чотирьох категорій книги записані у алфавітному порядку, 

без поділу на тематику. Додатково, вже без нумерації, до інвентаря 

пшеворських бернардинців записано ще 18 книг, а згодом ще 18 книг отримано 

від гвардіана Шюльдеса. 

На основі інвентаря можна встановити тематичне наповнення бібліотеки 

монастиря бернардинців у Пшеворську станом на другу половину XVIII ст. 

Оскільки в інвентарі відсутній поділ книг за тематичними категоріями, то 
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запропоновано класифікацію на зразок інших бернардинських бібліотек: 

видання Біблії або її частин, а також збірок коментарів на Святе Письмо; 

гомілетика; моральна теологія; догматичне богослов’я; полемічна теологія; 

агіографія та аскетика; проповідницька література; філософія; риторика; 

історичні книги; правнича література; медицина; художня література. На жаль, 

неможливо встановити точну кількість книг у тематичних категоріях.  

Книгозбірня у Жешуві була найменшою з чотирьох. Вона налічувала 

всього 867 книг. Інвентар цієї бібліотеки укладений у 1784 р. братом 

Августином Плуцінським [6, арк. 1] Форма опису: порядковий номер книги, 

назва розділу/назва книги, кількість томів. Формат вказується при назві книги. 

Наявні вказівники на польські видання та рукописні книги. Каталог розділений 

на дві великі категорії –“Libri Polonici” та “Libri Latini” – в межах яких йде 

тематичний поділ (див. таблицю 2. 4.). 

 

Тематика Кількість книг 
Проповідники польською мовою 61 

Різноманітна “полоніка” 87 
Проповідники латинською мовою 93 

Книги проповідей 40 
Книги з моральної та схоластичної теології 44 

Книги зі спекулятивної теології 37 
Змішані різноманітні книги латиною 129 

Філософські книги 64 
Заборонені книги 19 

Разом 867 
Таблиця 2. 4. Розподіл книг у бібліотеці бернардинців у Жешуві 

 

Окрім того, у бібліотеці були глобуси – “Globi # 10, Duo Globi quorum 

unus terestris alter Sydereus” [6, арк. 12]. Ймовірно, йдеться про глобус Землі та 

глобус із зображенням зоряного неба, що укладений на основі книги Галілео 

Галілея “Sidereus Nuncius”.  

Інвентар затверджений печаткою та підписами п’яти ченців [6, арк. 12]. 

Опираючись на рукописний інвентар бібліотеки жешівського монастиря можна 

стверджувати, що у книгозбірні була слабко розроблена класифікація книг. 
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Виокремлено лише проповідницьку літературу та теологію. Це можна 

пов’язати з розмірами бібліотеки – ймовірно, що у зв’язку з досить невеликою 

кількістю книг, особливо з “небогословських” галузей, не було потреби 

виділяти їх окремо.  

Поданий вище аналіз чотирьох рукописних інвентарів бернардинських 

монастирів, що знаходились на теренах Львівської латинської архідієцезії та 

Перемишльського єпископства, засвідчує явище активного розвитку 

книгозбірень францисканців-обсервантів на східних теренах Речі Посполитої 

(Руського воєводства) з часу появи бернардинців у цьому регіоні у XV ст. 

Важливо зазначити, що чотири інвентарні описи мають різні форми укладення, 

Це пояснюється тим, що орденські приписи не регулювали практику внесення 

книг до облікових документів монастирських книгозбірень [181, s. 54]. 

У монастирських бібліотеках переважає теологічна та проповідницька 

література, проте також репрезентовані інші галузі знання, зокрема філософія, 

церковна та світська історія, право, природознавчі та медичні дисципліни тощо. 

Фактично бібліотечні інвентарі показують, що книгозбірні віддзеркалюють 

увесь спектр читацьких зацікавлень ченців. 

Центральна бібліотека ордену у регіоні – при львівському монастирі 

Св. Андрія – належить до найстаріших та найбільших бібліотек ордену у Речі 

Посполитій. При тому вона є також однієї з найбільших та найстаріших 

книгозбірень Львова. Тенденція тематичного наповнення бібліотеки 

центрального монастиря провінції відображається й у інших чернечих осідках. 

Цю тенденцію проілюстровано на прикладі наповнення монастирських 

бібліотек проповідницькими книгами. 

 

2. 1. Польська проповідницька література у бібліотеках 

бернардинських монастирів Руської провінції ордену 

 

Проповідницька діяльність була однією з характерних рис орденів, що 

виникли у XIII ст. зокрема францисканців та домініканців. Для послідовників 
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Св. Франциска проповідь була одним із ключових елементів апостольської 

праці братів.  

Найважливіші аспекти проповідницької діяльності братів-міноритів 

висвітлено у перших орденських документах, створених Св. Франциском. У 

“Незатвердженому правилі чину братів менших” написано: “Усі брати нехай 

проповідують ділами” [17, c. 30], у “Затвердженому правилі чину братів 

менших” читаємо: “Застерігаю і заохочую братів проповідників, аби слова, 

якими вони проголошують, були випробувані й чисті, на користь і розвиток 

людей. Нехай говорять їм про вади і чесноти, про кару і славу конкретними 

словами (зрозумілими); бо слово на землі зробив зрозумілим Господь” [17, 

c. 53]. Францисканське проповідництво мало на меті розворушити людську 

волю і почуття, спонукати до покути і зміни життя [180, s. 132-133]. 

Нижче проаналізовано основі тенденції наповнення монастирських 

бібліотек польськими проповідницькими книгами (польською та латинською 

мовами). 

Львів. Бібліотека львівського монастиря францисканців-обсервантів була 

найбільшою книгозбірнею у Руській провінції ордену, що відповідало статусу 

цього монастиря як її осередку. Проповідницька література внесена до одного 

армаріуму – сьомого (загалом 690 проповідницьких книг). Також видається 

доцільним залучити до аналізу ті книги, що зберігалися у скрині проповідників. 

Серед масиву усієї проповідницької літератури виявлено 104 проповідницькі 

книги, польськомовні або авторами яких були поляки. Окремі книги не є 

“класичними” проповідницькими збірками, а працями з теології, історії тощо. 

Проте, оскільки самі ж ченці віднесли їх до категорії проповідницьких, то їх 

варто розглядати у цьому ж контексті.  

 
 Кількість книг % від загальної кількості 

Біле духовенство 12 11.5 
Чорне духовенство 57 54.9 

Світські автори 2 1.9 
Збірки 17 16.3 

Не ідентифіковано 16 15.4 
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Загалом 104 100 
Таблиця 2. 5. Авторство проповідницьких книг у бібліотеці бернардинців 

у Львові 

 

Біле духовенство, чиї книги представлені у книгозбірні львівських 

бернардинців, репрезентоване невеликою кількістю авторів: кардинал 

Станіслав Гозій (1504–1579) (3 книги), Станіслав Соколовський (1537–1593) 

(2), Мартін Кромер (1512–1589) (цей та наступні по 1 книзі), краківський 

канонік Шимон Маковський (+1683), єпископ Анджей Хризостом Залуський 

(1648–1711), Валентій Врубель та Шимон Старовольський (1588–1656). До цієї 

ж групи авторів варто віднести св. Августина (354–430) (“Про град Божий” та 

своєрідний компендіум теології патриста “Nauki chrześciańskie z xiąg Augustyna 

S[wiąte]go”, що його уклав Анджей Залуський). 

Дві книги, що записані до проповідницьких, належать світським авторам. 

Першою є відомий гербівник Бартоша Папроцького (1543–1614) “Herby 

rycerstwa polskiego”. На жаль, не вдалося встановити назву книги, яка належить 

перу польського гуманіста та оратора Якуба Гурського (1525–1585). 

Стосовно збірок, то це, в основному, тематичні зібрання проповідей 

(поховальні, на неділі, на свята тощо). Декілька книг присвячені чудотворним 

іконам (Сокальської та Підкамінської ікон Богородиці). До цієї групи віднесено 

також статут товариства св. Анни та акти беатифікації бернардинця Владислава 

з Гельньова, житія львівського францисканця-обсерванта Яна з Дуклі та житія 

св. Терези, а також збірку катехитичних пісень Станіслава Брежанського. 

Найбільше ж книг вийшло із чернечого середовища – близько 55% від 

загальної кількості польських проповідницьких книг у бернардинській 

бібліотеці. 

 

Орден Кількість % від чернечих книг 
Францисканці 9 15.7 
Бернардинці 6 10.5 
Реформати 1 1.8 

Єзуїти 26 45.5 
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Домініканці 9 15.8 
Каноніки регулярні 3 5.3 

Пауліни 1 1.8 
Піяри 1 1.8 

Цистеріанці 1 1.8 
Загалом 57 100 

Таблиця 2. 6. Приналежність авторів проповідницьких книг до орденів  

 

Домінуючу позицію серед проповідницької літератури займають книги 

авторства членів Товариства Ісуса. Від часу свого виникнення у XVI ст. єзуїти 

зайняли провідні позиції у системі католицької теології та проповіді, а їхні 

книги увійшли, а подеколи й отримали більшість, до книгозбірень католицьких 

монастирів. Єзуїти репрезентовані такими авторами: Станіслав Гродзіцький 

(1543–1613) (6 книг), Францішек Коваліцький (1668–1730) (5), Якуб Вуєк 

(1541–1597) (4), Пьотр Скарга (1536–1612) (2), Станіслав Бєліцький (1654–

1718) (2), Якуб Філіпович (1678–1720) (2), Пьотр Станіслав Дунін (1635–1704) 

(цей та наступні по 1 книзі), Томаш Млодзяновський (1622–1686), Ян 

Вольський та Атаназій Людвік Кєрсницький (1678–1733). Також сюди можна 

віднести збірку французького єзуїта Жана Крессета у польському перекладі 

Ельжбети Потоцької. 

Книги конвентуальних францисканців найкраще репрезентовані серед 

видань авторів із францисканської сім’ї, проте вісім із дев’яти видань – це 

збірки Адріана Сер’євича, і одна – Антонія Венгжиновича (1658–1721). 

Більшою різноманітністю авторів вирізняються бернардинці: Ігнацій 

Орловський, Станіслав Гродзіцький, Антоній Стефанович, Антоній Ліпєвич, 

Мансвет Грабовський та Бенедикт Котфіцький. Також одна з проповідницьких 

книг написана францисканцем-реформатом Міхалом Лосьовичем. 

Домініканська проповідницька традиція представлена п’ятьма авторами: 

Абрагам Бжовський (1567–1637) (цей та наступні по 2 книги), Шимон 

Окольський (1580–1653), Фабіан Бірковський (1566–1636), Людвік 

Сеньковький, а також Габріель Леополіта (+1649) (1). 
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Найменше польських проповідницьких книг у львівській бібліотеці 

бернардинців належало канонікам регулярним (Сильвестр Руткевич (2) та Яцек 

Ліберіуш (+1673)), піярам (Ян Дамасцен Калінський (1663–1726)), паулінам 

(Ангел Ігнацій Гожинський) та цистеріанцям (Мартин Бялобжеський (1522–

1586)). 

Пшеворськ. Оскільки інвентар монастиря бернардинців у Пшеворську 

зберігся у незадовільному стані, то вдалося ідентифікувати лише незначну 

частину книг. Серед польських проповідницьких книг ідентифіковано збірки 

проповідей францисканця Касіяна Корчинського (1722–1784) (3 книги), піяра 

Самюеля Висоцького (3), домініканця Людвіка Сеньковського та єзуїта 

Станіслава Бєліцького. З власне бернардинських авторів у бібліотеці 

пшеворського монастиря була збірка Петра з Познані. 

Лежайськ. Проповідницька література у книгозбірні лежайських 

бернардинців зберігалася у декількох різних шафах, у більшості яких 

зберігалися книги лише з цієї категорії (армаріум 3, 4, 5, 7, 10); у декількох 

випадках (армаріум 6, 9, 11, 20) проповідницькі книги зберігалися із виданнями 

з іншої тематики. Польські проповідницькі видання виявлено у армаріумах 4, 5, 

6, 9 та 20. У рукописному інвентарі бібліотеки вдалося виявити 69 польських 

проповідницьких книг. 

 

 Кількість % від загальної кількості 
Біле духовенство 12 17.4 

Чорне духовенство 38 55.1 
Збірки 14 20.3 

Не ідентифіковано 5 7.2 
Загалом 69 100 

Таблиця 2. 7. Авторство проповідницьких книг у бібліотеці  

бернардинців у Лежайську 

 

До інвентаря внесені книги таких авторів, що походять із середовища 

білого духовенства: вармінський архієпископ Анджей Хризостом Залуський (3), 

Казимир Ян Войшнарович (+1680) (цей та наступні по 1 книзі), каноніки 
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краківської катедри Шимон Маковський та Себастіан Піскорський (+1707), 

архіпресвітер краківського маріацького костелу Ієронім Поводовський (1543–

1613), вармінський канонік Станіслав Решка (1544–1600), надвірний 

проповідник та королівський сповідник Станіслав Соколовський, пултуський 

канонік Ян Вуйковський та відомий історик і проповідник Шимон 

Старовольський. 

Стосовно збірок проповідей, то це, в основному, зібрання поховальних 

проповідей, а також марійних і на честь ікон (Сокальська Богоматір) та на свята 

цілого року. 

 

Орден Кількість % від чернечих книг 
Францисканці 4 10.5 

Єзуїти 21 55.3 
Бернардинці 3 7.9 

Піяри 2 5.3 
Кармеліти босі 1 2.6 

Пауліни 1 2.6 
Домініканці 5 13.2 
Реформати 1 2.6 

Загалом 38 100 
Таблиця 2. 8. Приналежність авторів проповідницьких книг до орденів 

 

У лежайській бібліотеці бернардинців серед проповідницької літератури 

чернечого походження теж домінують книги єзуїтів: Станіслав Бєліцький (3), 

Пьотр Скарга (2), Пьотр Станіслав Дунін (2), Ян Крашевський (цей та наступні 

по 1 виданню), Теофіл Рутка, Якуб Ольшевський, Францішек Коваліцький, 

Мацей Муховський, Фабіан Бірковський, Ян Вольський, Кароль Рихльовський, 

Якуб Вуєк, Ян Кросновський (1629–1697), Павел Качинський (1610–1676), 

Антоній Сяркевич, Стефан Вєловейський та єзуїт Конілович. 

Ордени францисканської гілки репрезентовані лише декількома авторами. 

До конвентуальних францисканців належать Валеріан Гутовський (+1693) та 

Антоній Венгижнович (по 2 книги), до бернардинців – Францішек 
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Кохановський, Антоній Стефанович та Антоній Ліпєвич. Міхал Лосьовіч 

належав до ордену реформатів. 

У лежайській книгозбірці представлено декілька видань братів-

проповідників: Петра з Познані (2), Кипріяна Сапецького (+1724), Томаша 

Богдановича (1658–1718) та Макарія Ростковського (1749) (всі по 1 книзі). З 

середовища ордену піярів до інвентаря записано дві книги: Бенедикта від 

св. Йосифа, другого автора не вдалось ідентифікувати. Одна збірка проповідей 

належить перу пауліна Ігнація Ангела Горчинського та одна – перу босого 

кармеліта Анджея Кохановського (Олександр від Дитятка Ісуса) (1618–1667). 

Жешув. У структурі бернардинського монастиря у Жешуві польська 

проповідницька література виділена в окрему групу. До неї вписано 61 книгу 

польською мовою (польських проповідників та перекладна література). Ще 4 

польські проповідницькі книги, латинською мовою, записані до групи 

проповідницької літератури латиною (у ній представлені західні проповідники) 

та 3 книги до групи змішаної проповідницької літератури. Загалом як 

“польські” можна класифікувати 68 книг, проте, враховуючи, що до цієї 

категорії входять 4 книги західноєвропейських авторів – 1 італійського 

францисканця, містика Джузеппе з Копертіно (1603–1663) та 3 книги 

французького єзуїта Людвіка Бордолє (1632–1704). 

Нижче подані узагальнюючі дані польських проповідницьких книг, що 

записані до інвентаря бібліотеки бернардинців у Жешуві.  

 

 Кількість % від загальної кількості 
Біле духовенство 8 11.8 

Чорне духовенство 44 64.7 
Збірки 10 14.7 

Не ідентифіковано 6 8.8 
Загалом 68 100 

Таблиця 2. 9. Авторство проповідницьких книг у бібліотеці  

бернардинців у Жешуві 
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Біле духовенство представлено книгами Шимона Старовольського (4), 

Казимира Яна Войшнаровича (2), примаса Речі Посполитої Адама Ігнація 

Коморовського та гнєзнинського каноніка Вільгельма Робертсона. 

Щодо збірок проповідей, то це проповіді на честь богородичних ікон 

(Сокальської, Ярославської та Жешівської), поховальні проповіді (на смерть 

короля Владислава IV і 5 збірок поховальних промов) та збірка проповідей на 

свята цілого року.  

Проповідницька література, що вийшла з чернечого середовища, 

представлена найбільше у книгозбірні. Розподіл книг за орденами представлено 

у таблиці 2. 10.: 

 

Орден Кількість % від чернечих книг 
Францисканці 7 15.9 

Єзуїти 21 47.7 
Бернардинці 4 9.1 

Піяри 8 18.2 
Каноніки регулярні 1 2.3 

Пауліни 1 2.3 
Домініканці 2 4.5 

Загалом 44 100 
Таблиця 2. 10. Приналежність авторів проповідницьких книг до орденів 

 

Тут також чисельно домінують книги членів Товариства Ісуса. Серед 

єзуїтських авторів, чиї проповіді записані до інвентаря бернардинців у Жешуві, 

зустрічаються наступні: Пьотр Скарга (2 книги), Томаш Млодзяновський (2), 

Ян Крашевський (2), Якуб Вуєк (цей та наступні по 1 книзі), Александер 

Лоренцович (1609–1675), Павел Качиньський, Ян Кросновський, Томаш 

Перкович (1652–1720), Францішек Коваліцький, Атаназій Людвік Кершніцький 

(1678-1733), Антоній Сяркевич, Мацей Муховський (+1740), Войцех Алоїз 

Забєльський (+1624), Ян Ковальський (1711–1789) та Анджей Мурчинський 

(+1754). Також до інвентаря записано 4 перекладні книги француза Людвіка 

Бордолє. 
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Наступними за чисельністю представлені польські піяри: Егідій 

Мадейський (1691–1746) (3), Ян Влоцький (1688–1773) (2), Самюель 

Висоцький (1706–1771) (1), Антоній Хойнацький (1709–1774) (1) та Бенедикт 

Завадський (1652–1705) (1). 

Францисканська проповідницька традиція представлена творами 

конвентуалів та обсервантів (бернардинців). Конвентуали: Антоній 

Венгжинович (4), Валеріан Гутовський, Адріан Сер’євич. Сюди ж можна 

віднести польський переклад італійського францисканця Джузеппе з Копертіно. 

Бернардинська проповідницька література: Антоній Стефанович, Міхал 

Пашкевич, Антоній Ліпевич та Мансвет Грабовський. 

Найменше репрезентовані твори польських домініканців (Фабіан 

Бірковський (2), паулінів (Бруно Осєцький) та регулярних каноніків від покути 

(Сильвестр Роткевич (1)). 

Аналіз наповнення бернардинських бібліотек Руської провінції ордену 

польською проповідницькою літературою показує, що у різних книгозбірнях 

переважали схожі тенденції. Стосовно книгозбірень монастирів францисканців-

обсервантів Руської провінції (монастирі у Львові, Жешуві та Лежайську), їх 

комплектування проповідницькою літературою відображене у таблиці 2. 11.: 

 

 Кількість % від загальної кількості 
Біле духовенство 32 13.3 

Чорне духовенство 139 57.7 
Світські особи 2 0.8 

Збірки 41 17 
Не ідентифіковано 27 11.2 

Загалом 241 100 
Таблиця 2. 11. Авторство проповідницьких книг у бібліотеках бернардинців 

Руської провінції 

 

Головною тенденцією наповнення монастирських бібліотек 

проповідницької літературою є чисельне домінування книг авторства 

представників чернечого середовища (порівняно з білим духовенством). 
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Останнє репрезентоване переважно проповідями вищого духовенства Речі 

Посполитої. 

Ще одним аспектом є поширеність “прикладних” проповідницьких книг, 

з особливим переважанням збірок поховальних проповідей. Торкаючись теми 

проповідницьких збірок, варто звернути увагу на всезагальну популярність 

збірки проповідей з нагоди коронації ікони Сокальської Богоматері (коронація 

відбулася у 1724 р.). Сама ж ікона перебувала під опікою ченців-бернардинців. 

Розподіл за чернечими орденами представлено у таблиці 2. 12.: 

 

Орден Кількість % від чернечих книг 
Францисканці 20 14.4 
Бернардинці 13 9.4 
Реформати 2 1.4 

Єзуїти 68 48.9 
Домініканці 16 11.5 

Пауліни 3 2.2 
Піяри 11 7.9 

Цистеріанці 1 0.7 
Каноніки регулярні 4 2.9 

Кармеліти босі 1 0.7 
Загалом 139 100 

Таблиця 2. 12. Приналежність авторів проповідницьких книг до орденів 

 

Із наведених вище даних у першу чергу помітне чисельне переважання 

єзуїтських проповідницьких книг. У трьох бібліотеках (Львів, Лежайськ, 

Жешув) проповідницькі тексти членів Товариства Ісуса складають понад 45% 

усіх книг, що вийшли із чернечого середовища (48.9% загалом). Ймовірно, що 

схожу тенденцію можна було б простежити й у бібліотеці у Пшеворську, якби 

інвентар був у кращому стані збереження. 

Суттєвим аспектом є слабка репрезентація не лише бернардинських 

авторів, а й авторів із францисканських орденів загалом (конвентуальних, 

обсервантів, капуцинів, реформатів). Навіть разом узяті (25.2%) вони 

становлять менше ніж єзуїти. Те саме можна стверджувати й про інші чернечі 

ордени, які представлені здебільшого декількома авторами. 
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Загальною рисою у бернардинських книгозбірнях є незначна 

репрезентація польської проповідницької літератури порівняно із 

західноєвропейською (наприклад, у книгозбірні львівського монастиря 

св. Андрія в армаріумі з проповідницькою літературою польські автори 

складають лише 13.2% (91 книга з 690). 

Також можна впевнено стверджувати, що бібліотека головного монастиря 

у регіоні (орденській кустодії, провінції тощо) є зразком для книгозбірень 

інших монастирів. Тенденції наповнення львівської бібліотеки (автори, 

середовище походження) простежуються і в інших книгозбірнях. 

 

2. 2. Користувачі бібліотек монастирів бернардинців (на прикладі 

книгозбірні обителі св. Андрія у Львові) 

 

Рукописні каталоги монастирських бібліотек є обліковими документами, 

й інформація, представлена у них, є фактично статистичною (кількісною) 

характеристикою книгозбірні. На жаль, опираючись лише на інвентарні записи 

не можливо дізнатись, чи всі книги, представлені у бібліотеці, 

використовувались ченцями. Також не вдасться відтворити коло читацьких 

інтересів братів, що перебували у монастирі або ж проходили навчання на 

орденських студіях. Проте збереглись окремі джерела, які засвідчують 

потенційну зацікавленість монахів у читанні та використанні книжок. 

У Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені 

Івана Франка зберігається реєстр використання книг із бібліотеки 

бернардинського монастиря св. Андрія у Львові. Назва документу: “Connotatio 

accipientium et restituentium libros hujus bibliothecae. Anno Domini 1771. Die III 

maj”. У формі впису вказано: коли, які книги та хто взяв у користування із 

бібліотеки, а також дата повернення. Реєстр вівся з 1771 р. по 1784 р. На основі 

цього документу відтворено читацьку аудиторію бібліотеки монастиря 

св. Андрія оо. бернардинців у Львові в останні десять років до її поділу, а також 
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останніх років функціонування “studium generale” при монастирі. Окрім того, 

реєстр дає змогу відтворити коло інтересів читачів бібліотеки. 

Документ укладений на 31 аркуші, кожен з яких розділений на дві 

колонки: “Accipientes” (Отримав) та “Restituentes” (Повернув) [4, арк. 3]. У 

першу записували такі дані: дата запису, хто отримав книги, назви книг. У 

декількох випадках вказується якою мовою книги (напр. “in idiomate italico”, 

“unos libros italicum”, “libellum gallicum”). Лише для перших 48 записів , а 

згодом ще 5, вказано дату повернення книг, у решті випадків запис обмежено 

фіксацією повернення книг. Загалом здійснено близько 355 записів, у більшості 

латинською мовою (лише декілька разів запис здійснено польською, двічі запис 

продубльовано двома мовами).  

На основі реєстру вдалось встановити імена 126 користувачів 

монастирської бібліотеки (Додаток В), а також визначено їхню приналежність 

до духовного чи світського середовища. Враховуючи, що львівська книгозбірня 

була головною у Руській провінції ордену, нею могли користувались не лише 

місцеві ченці, й бернардинці з інших обителей провінції. Співвідношення 

читачів-представників духовенства та світського середовища представлене у 

таблиці 2. 13.: 

 

Соціальне 
середовище 

Кількість 
читачів 

% від загальної 
кількості 

Духовне 109 86.5 
Світське 17 13.5 

Разом 126 100 
Таблиця 2. 13. Станова приналежність користувачів бібліотеки 

бернардинців у Львові 

 

Представники церковного середовища більше ніж у шість разів 

перевищують світських читачів бібліотеки, що логічно пояснюється релігійною 

спрямованістю тематики книг у бібліотеці, а також одним з головним завдань 

функціонування бібліотеки – забезпечувати інтелектуальну допомогу для 

навчання в орденських студіях, що діяли при монастирі, а також допомагати 
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ченцям-бернардинцям у підготовці до душпастирської та проповідницької 

діяльності. 

Серед читачів церковного середовище співвідношення є таким (читачі з 

інших францисканських орденів, окрім бернардинців, віднесені до категорії “з 

інших орденів”): 

 

Походження Кількість читачів % від церковного 
середовища 

З ордену 90 82.6 
З інших орденів 14 12.8 

Біле духовенство 5 4.6 
Разом 109 100  

Таблиця 2. 14. Розподіл читачів,представників духовенства, бібліотеки 

бернардинців у Львові 

 

Серед представників власне бернардинського ордену читачами бібліотеки 

були як і рядові ченці (ймовірно ті, хто записаний до реєстру читачів без 

вказування титулатури при генеральних студіях чи проповідницької 

діяльності). Серед ченців найактивнішими читачами були брат Клементин 

(записаний до реєстру 21 раз, є найактивнішими користувачем бібліотеки) – 

ймовірно йдеться про Клементина Снідлярського, що фігурував у 1778 р. як 

суддя на богословському конкурсі у Львові, Паулюс (20 записів, зокрема один 

раз записаний як вікарій) та Урбанус (13). Інші монахи фігурують у більшості 

по декілька разів (1-4 записи, два ченці фігурують 5 разів та один – 8). Серед 

цих ченців можна ідентифікувати брата Ангела Криницького – львівського 

кафедрального пенітенціарія, та Габріеля Свєнтельського – викладача 

бернардинської гімназії у Збаражі.  

Щодо ченців, які викладали на орденських генеральних студіях при 

монастирі найактивнішими читачами були брати Патрицій, генеральний лектор 

теологічних студій (14 записів), Теренціан, декан філософських студій (7 

записів), Сальватор, лектор філософії (6 записів), Симфоріан, генеральний 

лектор теологічних студій (6 записів), Григорій, лектор філософії (5 записів), 
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Еусебій, декан теологічно-спекулятивних студій (4 записи) та Іларіон, декан 

теологічних студій (3 записи), а також брати Петро, генеральний лектор 

теологічних студій (2 записи) й Бенвенут, для якого вказано лише S[tudio] 

T[heologico] (2 записи). Також у 1775 р. читачем бібліотеки був брат Бенедикт 

Котфіцький – колишній провінціал Руської провінції ордену у 1757–1760 рр. та 

у 1766–1769 рр. лектор теології [146, s. 183-184].  

Скориставшись списком лекторів Руської провінції ордену бернардинців 

можемо спробувати встановити детальнішу інформацію про читачів-лекторів 

монастирської бібліотеки. Ймовірно, що у випадку брата Патриція йдеться про 

Патриція Шлейнігера, який у 1769–1779 рр. фігурує як викладач філософії у 

Жешуві [146, s. 249]. У випадку брата Теренціана можливо йдеться про 

Теренціана Сокульського, викладача філософії у Жешуві (перед 1779 р.) та 

Збаражі (1780) [146, s. 250]. Стосовно Симфоріана – ймовірно це Симфоріан 

Размюсєвіч, викладач теології у Львові у 1776 р. та цензор книг у Львівській 

архідієцезії [146, s. 250]. Брат Сальватор – ймовірно Сальватор Радлінський, 

лектор-юбілят (один із найвищих титулів у системі францисканської освіти [40, 

c. 341]), генеральний дефінітор ордену, перший парох парафії св. Андрія [146, 

s. 252], що була утворена внаслідок секуляризаційних реформ у 1809 р., 

провінціал Руської провінції ордену в 1806–1816 рр [146, s. 183-184]. 

Також серед читачів фігурують ченці-проповідники Євстахій (1 запис), 

Верекунд (8 записів), Алексіус (3 записи), Колумбін (8 записів), Ламберт (4 

записи), Міхаель (1 запис), Фортунат (10 записів), Понтіан (6 записів), Матіас (5 

записів) та Бруно (3 записи). 

Окрім ченців з монастиря бернардинців, бібліотекою користувались 

монахи з інших орденів. Серед читачів натрапляємо на ченців з орденів 

францисканців (брат Корнеліус та о. Протус), кармелітів (брати Еліас 

Песнятовський та Вікторин Мяковський, професор теологічних студій), 

францисканців-реформатів (брати Йоанн та Ксаверій), домініканців (брат 

Станіслав Раустрик), тринітаріїв (брат Александер від св. Розарію та Домінік 

від св. Гіацинта, лектор теологічних студій ). Враховуючи практику надання 
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чернечих імен, до кармелітів або ж тринітаріїв можна віднести брата Самуеля 

від св. Розарію. Також читачем бібліотеки у 1773 р. був член Товариства 

св. Колумбана А. Кнобляух. 

Цікавим є записи про двох ченців з ордену василіан, що були читачами 

бернардинської бібліотеки: у 1777 р. записано ченця Єштуса Гусаліса, який 

взяв один том “Acta Sanctorum” Жана Боланда до львівського монастиря 

василіан [4, арк. 22 зв.], а у 1778 р. ченця Йозефа Кшижановського, який 

цікавився літературою з демонології (у реєстрі здійснено запис про те, що 

василіанин брав книгу авторства “Ludovico de Ameno canonistam” – ймовірно 

йдеться про якусь з праць відомого францисканця-демонолога Людовіка Марія 

Сіністрарі з Амено (1622–1701) [4, арк. 24 зв.]. 

Були читачами бібліотеки представники й білого духовенства. Двічі 

фігурує як читач Бенедикт Муратович: у 1772 р. він записаний як “папський 

випускник” (“alumni pontificius”), а через десять років вже як священик 

(“pater”). Один раз записані отці Македоній (1774 р) та Лєраліо (1775 р.). У 

1774 р. бібліотекою бернардинців користувався проповідник з львівському 

кафедрального собору о. Антоній Янішевський. У 1777 р. з книгозбірні взяв 

книги священик М. Горчицький. 

Можна підсумувати, який відсоток ченців з монастиря св. Андрія 

користувався бібліотекою своєї обителі (при умові припущення, що усі ченці 

походили виключно з львівського монастиря). Станом на 1772 р. в монастирі 

був 61 монах [166, s. 266], у реєстрі ж за 1772 р. фігурує лише 6 ченців-

бернардинців, що становить 9.8%; у 1779 р. – 65 ченців загалом [166, s. 266] і 5 

у реєстрі що, становить 7.7%; у 1787 р. був лише 21 монах [166, s. 266] у 

монастирі, а у реєстрі за 1784 р. фігурує 4 осіб – тобто бібліотекою 

користувалось 19% ченців, що, однак, пов’язане із зменшенням загальної 

кількості ченців у монастирі св. Андрія у Львові. 

Користувались книгозбірнею монастиря бернардинців і світські особи. У 

реєстрі фігурують І. Гавронський, М. Чарнецький, Й. Ковальський, 

А. Стжемесцій, Й. Лєзґаніґ, В. Ґєджінський, П. Тишковський, С. Ліпінський, 
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І. Ґінтовт-Джєвалтовський, а також шляхтич Казимир гербу Златоголенчик. У 

1773 р. записаний заступник нотарія С. Ридальський.  

На основі реєстру використання книг бібліотеки бернардинців також 

вдалось встановити, які саме книги були найпопулярнішими серед користувачів 

монастирської книгозбірні. Загалом за роки ведення реєстру читачі 

користувались близько 452 книгами, що становить 11.3% від загального числа 

книг (за загальну кількість взято 4000 книг, які були у монастирській бібліотеці 

станом на 1762 р.). 

На основі записів у реєстрі використання бібліотеки можна стверджувати, 

що не існувало кількісних обмежень на книги, які отримували читачі. Вже 

перший запис у документі повідомляє, що чернець Аквілін отримав з бібліотеки 

одразу 32 книги. Чи не найбільшу кількість книг з бібліотеки брав вже 

згадуваний найактивніший користувач бібліотеки брат Клементин: 10 жовтня 

1775 р. він взяв з бібліотеки 40 книг [4, арк. 15], а 24 травня 1777 р. – аж 51 

книгу [4, арк. 20]. Проте “рекордсменом” став брат Люцій, який всього лиш 

один раз внесений до реєстру – 5 жовтня 1778 р. він взяв з бібліотеки аж 84 

книги [4, арк. 23 зв. - 24]. 

Найпопулярнішою книгою серед користувачів бібліотеки була Біблія. 

Святе Письмо в реєстрі згадується 29 разів латиною (“Biblia Latina”, “Biblia 

Sacra”, “Biblia Sacra Latino”, “Biblia Vulgatae editionis”) і 15 разів польською 

(“Biblia Polska”, “Biblia Polonica”) мовами. У випадку з латинською мовою то 

йдеться про переклад Святого Письма, здійснений св. Ієронімом (340–420) – 

Вульґату, який за рішенням Тридентського собору затверджено як офіційний 

для Католицької Церкви. У випадку з польським перекладом – то йдеться про 

переклад Біблії, що здійснив польський єзуїт Якуб Вуєк (1541–1597) у кінці 

XVI ст. (перше повне видання Біблії у перекладі Вуєка вийшло у 1599 р. у 

Кракові). Біблію використовували як при навчанні на генеральних студіях у 

монастирі, а також при підготовці до проповідей та душпастирської діяльності. 

Також популярними були так звані “Concordantiae Bibliorum” – хронологічно 
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узгоджений послідовний текст Святого Письма. “Concordantia” згадується 15 

разів.  

Популярними (15 згадок) були “Polyanthea” – збірники цитат та 

повчальних історій. Зокрема до реєстру внесено “Polyanthea nova” німецького 

філолога та поета Йозефа Лянге (1570–1615/1630) та “Polyanthea Sacra” єзуїта 

Андреаса Шпаннера (1639–1694). 

В францисканських “studium generale” головним авторитетом, з якого 

черпали думки, був середньовічний філософ, чернець-францисканець Йоан 

Дунс Скот (1266–1308) [207, s. 73], а відповідно навчання теології ґрунтувалось 

на вивченні теології “скотизму”. Хоча твори самого Дунса Скота не 

користувались популярністю порівняно з іншими книгами – записи про них у 

реєстрі зустрічаються лише тричі (зокрема чотиритомна “Quaestiones In Lib. I-

IV Sententiarum”). 

Абсолютна більшість книг, які читали у бібліотеці монастиря 

бернардинців використовувалась для підготовки до орденських студій та для 

підготовки проповідей. Можна виокремити певних “класичних” авторів, які 

були найпопулярнішими серед користувачів монастирської бібліотеки – 

загалом близько 40 авторів. У багатьох випадках серед найпопулярніших 

авторів важко провести чітку межу між книгами, які використовувались 

виключно для навчання або проповідницької діяльності. Також, враховуючи 

практику записувати до реєстру лише автора книги, а не назву (деколи можна 

натрапити на скорочену назву), нижче у більшості випадків подано лише імена 

та прізвища авторів. У випадках, коли вказано скорочену назву книги, була 

здійснена спроба їх ідентифікувати. 

Найпопулярнішими авторами (понад 20 згадок), чиї книги найчастіше 

згадуються у реєстрі користування бібліотекою бернардинців були німецький 

францисканський теолог-скотист Кресцентій Кріспер (1679–1749) (“Philosophia 

Scholae Scotisticae”, “Theologia Scholae Scotisticae”) (26 згадок), францисканець 

Фелікс Потеста (“Examen ecclesiasticum”), єзуїт Пауль Габріель Антойне (1678–

1743) (“Theologia moralis universa”) та член ордену мінімів (орден 
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св. Франциска де Паула) Антуан Бука (“Theologia patrum dogmatica, scholastico-

positiva”). 

Також часто (10-20 згадок) фігурують роботи францисканця-обсерванта, 

проповідника Бернардіно де Бусто (1450–1513) (“Mariale”), францисканців 

Бартоломео Мастрі (1602–1673) (“Philosophiae ad mentem Scoti”, “Theologia 

moralis”) та відомого теолога та філософа, професора Сорбони Клавдія Фрасена 

(1620–1711) (ймовірно книга “Scotus Academicus”, що була одним із 

найважливіших викладів теологія Дунса Скота), Люція Ферарі (1687–1763) 

(різні томи з восьмитомної “Bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica” – 

своєрідної церковної енциклопедії), Гаетано Верані (1648–1713) (“Philosophia 

Universa Speculativa Peripatetica”), єзуїтів Роберто Беларміно (1542–1621) та 

Едмунда Сімонетті (1662–1732), Генріха Енгельграве (1610–1670) (“Caeleste 

pantheon” та “Lux Evangelica”), кармелітів Ліберія а Єзу (1646–1719) (можливо 

“Controversiarum scholastico-polemico-historico-criticarum”) та Себальдія а Сан 

Крістофоро, професора теології у Сорбоні та університеті міста Дуе Гонората 

Тоурнеллі (1658–1729) (“De gratia Christi”) та Жана Понтаса (1638–1728).  

Окрім згаданих вище авторів, частіше ніж більшість книг (5-10 згадок) 

натрапляємо на праці Мартіно Боначіно (+1631) (“De Morali Theologia”), 

францисканців Хуана де Картахена (1568–1613) (“Homiliae Catholicae De Sacris 

Arcanis Deiparae Mariae Et Josephi”), Філіпі Діеза Люзітано (1550–1601) 

(“Conciones quadruplices”) й Патриція Спорера (+1683) (“Theologia moralis, 

decalogalis et sacramentalis”), Агостіно Паолетті (1600–1671), Джузеппе Мансі 

(1658–1720) (ймовірно “Locupletissima Bibliotheca moralis praedicabilis”), 

Себастіана Гайнріха Пенцінгера, єзуїтів Клавдія ля Круа (1652–1714) 

(“Theologia moralis”) та Вінцентія Гоудрія (1631–1729) (“Bibliotheca 

concionatoria”) й Діонісія Петавія (1583–1652), Луї Габерті (1635–1718), 

бенедиктинів Германа Схолінера (1722–1795) та Целестина Оберндорфера 

(1724–1765), Йозефа Ігнація Клауса (1691–1775) (“Spicilegium universale sacro-

profanum”), Рафаеля Аверси (1589–1657) (“Philosophia metaphysicam 

physicamque complectens quaestionibus context”), Гаспара Юеніна (1650–1713) 
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(“Institutiones Theologicae”), Жана-Баптиста Дугамеля (1624–1706), августинця 

Джовані Лоренцо Берті (1696–1766) та домініканця Фінцента Луї Готті (1664–

1742), а також францисканця Пальбертуса де Темесвара (“Sermones Pomerii de 

Sanctis”) (1435–1504) 

Щодо інших книг з теології чи філософії, то зустрічаємо такі: книгу “Loci 

Communes Theologici” францисканця Конрада Клінге (1483–1556), який одним з 

перших виступив проти Лютера [40, c. 290]; праці домініканців Йоана від 

св. Томи (1589–1644) “Cursus philosophicus Thomisticus”, Антуана Годіна (1635–

1695) “Philosophia thomistica” та книгу Жака-Казимира Ґирінуа (1640–1703) 

“Clypeus philosophiae”. Також згадуються праці єзуїтів: “Philosophia 

Argumentosa” Матіаса Хаймабаха (1666–1747) та “Medulla theologiae moralis” 

Германа Бузенбаума (1600–1668). Зустрічається й запис про використання 

праць протестантського теолога Жана Леклерка (1657–1736) – “Physica sive de 

rebus corporeis” та об’єднанні в одному виданні роботи з філософії під назвою 

“Opera Philosophica”.  

Цікавими є записи про те, що користувачі монастирської бібліотеки 

читали праці провідних німецьких філософів XVIII ст. – Христіана Вольфа 

(1679–1754) ”Psychologia rationalis” та Фрідріха Христіана Баурмейстера (1708–

1785) “Elementa Philosophiae”. Також у реєстрі натрапляємо на працю “Elementa 

metaphysicae” італійського філософа Антоніо Дженовезі (1712–1769). 

Серед іншої проповідницької літератури зустрічаємо збірки проповідей 

Тертуліана (155–240), св. Августина (354–430), св. Бернарда (1090–1153), 

Антонія Падуанського (1195–1231) та Альберта Великого (1206–1280), єзуїтів 

Хуана Осоріо (1542–1594) “Conciones”, Каспара Кніттеля (1644–1702) 

“Conciones Dominicales” та Матіаса Фабера “Concionum opus tripartitum”, 

домініканського проповідника і містика Луїса де Гранада (1505–1588) й книга 

домініканця Томаса де Трухільйо (1590–?.) “Thesaurus Concionatorum”, 

“Homiliarum” францисканця Генріха Хельма (+1560). Серед польських 

проповідників згадуються збірки проповідей Пьотра Скарґи (1536–1612), Яна 

Вуйковського, піяра Самюеля від св. Флоріана (1706–1771), Егідія Мадейського 
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від св. Йосифа (1691–1746), домініканців Раймунда Чашинського ”Obrot całego 

Roku Kazaniami niedzielnymi ku wieczności skierowany” та Адама Фабіана 

Бірковського (1564–1636), францисканця Хризостома Кучинського. Цікаво 

зазначити, що читали ченці й збірку промов під назвою “Orationes” 

французького гуманіста Марка Антуана Мюре (1526–1585), 

Часто користувачі бібліотеки бернардинського монастиря читали 

агіографічну літературу. Найчастіше (16 разів) зустрічається багатотомне 

видання “Acta Sanctorum” єзуїта Жана Боланда (1596–1665) (до 1784 р. вийшло 

друком 50 томів, що охоплюють період від січня до жовтня (частково)). Також 

зустрічаємо у реєстрі “Żywoty świętych” Пьотра Скарґи, що вперше 

опубліковані у 1577 р., “De vita S. P. Francisci” авторства францисканця 

Бонавентури (1221–1274) та житія бернардинця Яна з Дуклі (1414–1484). 

Цікаво зазначити, що з житієм Яна з Дуклі пов'язаний запис у реєстрі 

читачів бібліотеки від 4 червня 1775 р. У записі, що здійснений каліграфічним 

почерком, йдеться про те, що книгу “Thaumaturgus Russiae, Beatus Servus Dei 

Ioannes de Ducla” (“Блаженний чудотворець Русі, раб Божий Ян з Дуклі”, 

1672 р.) яку уклав Кипріян Дамирський (другим твором у збірці є робота 

“Domus virtutis et honoris” Бартоломея Зиморовича (1597–1677)), “Ad 

requisitionem MARIA THERESSIA Augustissima Imperatricis D[omi]na Nostra 

Clementissima” (на вимогу Марії Терезії августійшої імператриці, ласкавої 

нашої господині) було передано до бібліотеки у Відні [4, арк. 14] (йдеться про 

імператорську бібліотеку – тепер Австрійська національна бібліотека). 

Скориставшись електронним каталог Австрійської національної бібліотеки, 

вдалось знайти цю книгу. На титульному аркуші здійснено напис “Ex 

Bibliotheca PP Bernardinorum Conventus Leopol. ad S. Andreum Apostelum”.  

Серед читачів монастирської бібліотеки були популярними й історичні 

книги. Найчастіше згадується гербівник “Korona Polska” єзуїта Каспара 

Нєсєцького (1682–1744) – 10 разів, також двічі читачі користувались 

гербовником домініканця Шимона Окольського (1580–1653) – “Orbis Polonus”. 

Окрім того у реєстрі згадується “Historia Polonica” Яна Длугоша (1415–1480) та 
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“Kronika Polska” Мартина Бєльського (1495–1575), а також працю Яна Гербурта 

(1524–1577), ймовірно “Chronica sive Historiae Polonicae compendiosa... 

descriptio”. Читали ченці й історичні книги про інші землі, зокрема чеські. В 

документі згадується ”Historia Bohemica” – твір Енеа Сільвіо Пікколоміні (папа 

Пій ІІ) (1405–1464). Також згадується відома і часто цитована історія Риму “Ab 

urbe conditа” Тита Лівія (59 р. до н. е.–17). Читали львівські бернардинці й 

книги заборонених протестантських авторів, зокрема популярну у Європі книгу 

“Chronicon Saxoniae” Давида Хитрея [154, p. 54] (1531–1600) – провідного 

протестантського теолога й історика XVI ст., одного з авторів Формули Згоди 

1580 р. Під назвою “Historia Libertionis Jeroilimae” ймовірно йдеться про відому 

історичну поема італійця Торквато Тассо (1544–1595) “Звільнений Єрусалим”. 

Серед творів з історії церкви найпопулярнішим був твір “Annales 

Minorum” відомого ірландського францисканця Луки Ваддінга (1588–1657), що 

присвячений історії послідовників св. Франциска Ассизького. Ще однією 

книгою, що присвячена історії ордену братів менших, була праця францисканця 

Марка з Лісабону (+1591) “Chronicas da ordem dos frades Menores” у польському 

перекладі. Стосовно загальноцерковної історії, то читачі у бернардинській 

бібліотеці користувались твором домініканця Александра Наталіса (1639–1724) 

“Historia Ecclesiastica”. Цікаво, що ця книга була внесена папою Інокентієм IX 

до “Індексу заборонених книг” [154, p. 6] через янсеністські погляди автора. 

З правничих книг читачі бернардинської бібліотеки використовували 

видання з цивільного та канонічного права, зокрема видання “Кодексу 

Юстиніана”, збірки польських законодавчих актів „Volumina Legum” (під 

записом польською “Prawa i konstytucye Królestwa Polskiego”), а також видання 

“Inwentarz konstytucji koronnych i Wielkiego Księstwa Litewskiego” за редакцією 

Мацея Марціяна Ладовського (1640–1715). У реєстрі згадуються збірники 

церковного права під назвами “Ius Canonicum” та “Ius Ecclesiae”, а також 

булларій папи Бенедикта XIV. До категорії церковного права видається 

доцільним віднести статути ордену братів менших-обсервантів: ”Statuta 

generalia cismontanarum partium Ordinis Sancti Francisci regularis obseruantiae” та 
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“Statuta generalia Barchinonencia regularis obseruantiæ Seraphici S. P. N. 

Francisci”.  

Були ознайомлені користувачі бернардинської книгозбірні з працями з 

природознавства, медицини та геометрії, зокрема у реєстрі зустрічаємо працю 

“Historia naturalis curiosa Regni Poloniae” відомого польського природознавця, 

єзуїта Габріеля Жончинського (1664–1737), книги ще одного ченця єзуїта, 

математика Станіслава Сольського (1622–1701) “Geometra Polski” та “Architekt 

Polski”. З медичних книг згадується анонімний “Zielnik”, праця “Institutiones 

chirurgicae” німецького анатома і хірурга Лоренца Гайстера (1683–1758), книга 

“Fundamenta medicinae teoretico-pratica” професора Страсбурзького 

університету Георга Філіпа Нентера (+1721). 

Можна припустити, що ченці-бернардинці вивчали й іноземні мови, 

зокрема французьку та німецьку. Серед книг, якими користувались читачі 

книгозбірні натрапляємо на німецьку та французьку граматику. Також, 

ймовірно, граматики могли використовувати при читанні німецькомовних та 

франкомовних книг. Серед словників найпопулярнішим було багатотомне 

видання єзуїта Григорія Кнапія “Dictionarium Polono-Latinum” (12 згадок), 

також згадується популярний багатомовний “Dictionarium” августинського 

ченця, гуманіста Амброзіо Калепіно (1436–1511). 

Також серед книг у реєстрі можна натрапити на відомий твір львівського 

ченця-бернардинця Гаудентія Пікульського “Złość żydowska przeciwko Bogu i 

bliźniemu”, що вийшла друком у Львові в 1760 р. Праця постала у результаті 

диспуту, що відбувся у Львові у 1759 р. між ортодоксальними рабинами та 

прихильниками секти франкістів – іудейського месіанського руху, що набув 

поширення у Речі Посполитій стараннями засновника руху Якоба Франка 

(1726–1791). Праця Пікульського має яскраво виражений антисемітський 

характер (одним із питанням львівського диспуту була розповсюджена думка 

про “ритуальні вбивства”, що проводили іудеї). Водночас праця є цінним 

джерелом з історії та традицій євреїв Речі Посполитої. 
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За матеріалами реєстру використання книг бібліотеки монастиря 

бернардинців у Львові здійснена спроба визначити коло книжкових інтересів 

читачів книгозбірні. Вдалось визначити тематику книг для 91 читача. 

 

Тематика книг Кількість 
читачів 

% від кількості 
читачів  

Теологія 26 28.6 
Проповідництво 30 33 
Біблія та катехизм 25 27.5  
Історія 16 17.6 
Природознавство, 
математика, медицина 

3 3.3 

Граматика 8 8.8 
Філософія 10 11 
Цивільне  та канонічне право  6 6.6  
Агіографія 15 16.5 
Демонологія 1 1.1 
Таблиця 2. 15. Коло книжкових інтересів користувачів бібліотеки 

бернардинців у Львові 

 

Таким чином бачимо, що найпопулярнішою серед читачів була 

проповідницька й теологічна література, а також Біблія. Популярними були 

книги з церковної та світської історії, а також агіографічна література. 

Найменшою популярністю користувалась книги з природознавства та 

юриспруденції.  

Для світських користувачів бібліотеки характерними були зацікавлення 

історією та цивільним правом, філософією та природничими науками, а також 

проповідницькою та агіографічною літературою. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Орден францисканців-обсервантів, більш відомий як бернардинський, 

одразу після прибуття на терени Львівської латинської архідієцезії та 

Перемишльського єпископства почав активну розбудову мереж своїх 
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монастирів у регіоні. Одночасно із заснуванням чернечих обителей при них 

почали формуватись монастирські бібліотеки, що мали забезпечувати 

інтелектуальне підґрунтя для діяльності ченців, у першу чергу в сфері 

проповідництва та місіонерства. 

На початках монастирські книгозбірні формувались за рахунок 

випадкових надходжень, головне завдяки дарункам від представників білого 

духовенства, а у післятридентський період – від шляхти Королівства 

Польського. Також робились спроби організованої закупівлі книг до 

монастирів, зокрема таку політику провадив о. Себастіан зі Львова (Львовчик), 

що закуповував книги до львівського монастиря св. Андрія та інших обителей.  

Згодом, вже у XVII ст. та першій половині XVIII ст., книги почали більш 

масово закуповувати до монастирських книгозбірень, головно для забезпечення 

функціонування філософських та теологічних студій, що діяли при окремих 

монастирях. Проте у тому ж XVIII ст. починається занепад бернардинських 

бібліотек, різко скорочується кількість надходжень від приватних 

дарувальників. Із приходом австрійської адміністрації на терени Галичини та в 

ході провадження секуляризаційних реформ зменшується кількість 

бернардинських монастирів та відповідно бібліотек при них. Ті ж монастирі, що 

вціліли, також не змогли повністю зберегти своїх книгозбірень, які були 

розділені між новими установами, що були утворені в Королівстві Галичини та 

Лодомерії. У більшості випадків книги потрапили до бібліотеки відновленого 

цісарем Йосифом ІІ у 1784 р. Львівського університету. 

У фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету 

імені Івана Франка збереглось лише чотири бібліотечні рукописні інвентарі – 

Львова, Лежайська, Жешува та Пшеворська. Тематичне наповнення бібліотек 

бернардинських монастирів проаналізовано на прикладі збірок польської 

(латино- та польськомовної) проповідницької літератури. Виокремлено 

декілька характерних рис наповнення монастирських бібліотек 

проповідницькими книгами, зокрема йдеться про слабку репрезентацію 

польських авторів порівняно із західноєвропейськими, а також чисельне 
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(близько 50%) домінування книг єзуїтських авторів над представниками інших 

чернечих орденів.  

Проте встановлення тематичного наповнення монастирських бібліотек не 

дає можливості дізнатись, чи всіма книгами, що записані до інвентарів 

бібліотек, користувались ченці. На основі ще одного рукопису із фондів 

Наукової бібліотеки, що засвідчує використання книг із бібліотеки монастиря 

бернардинців у Львові, вдалось встановити імена 126 користувачів книгозбірні. 

На основі записів про видання та повернення книг до бібліотеки визначено коло 

читацьких інтересів користувачів бібліотеки. Найбільшою популярністю 

користувалась теологічна та проповідницька література, що логічно пов’язано 

із тематикою книгозбору монастиря й функціональним призначенням 

бібліотеки. Проте детальний аналіз показав, що користувачі львівської 

бернардинської бібліотеки також цікавились й іншими галузями знання, 

зокрема історією, правом та природознавством. 

Ченцям ордену бернардинців протягом XV-XVIIІ ст. вдалось розвинути 

широку мережу монастирів на теренах, що входили до складу двох церковно-

адміністративних одиниць – Львівської архідієцезії та Перемишльської 

дієїцезії, а при них й мережу бібліотек, що допомагали ченцям-бернардинцям у 

їхній діяльності.  

 

Список опублікованих праць за темою розділу 2 

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати розділу  

1. Лоштин Н. Інвентарі та каталоги бібліотек католицьких монастирів 

XVI–XVIII ст. у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного 

університету імені Івана Франка / Назарій Лоштин // Вісник Львівського 

університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні 

технології. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 78–90. 

2. Лоштин Н. Брати-проповідники чи менші брати? До питання про 

ідентифікацію рукописного інвентаря монастирської бібліотеки у Пшеворську / 



  

84 
 

Назарій Лоштин // Етнічна історія народів Європи. – Київ, 2016. – Вип.49. – C. 

13–19. 

3. Лоштин Н. Бібліотека монастиря бернардинців у Львові та її 

користувачі у 1771-1784 рр. / Назарій Лоштин // Rocznik Lubelski. – Lublin, 

2016. – Tom XLII. – S. 19–32. 

4. Лоштин Н. Польська проповідницька література у бібліотеках 

бернардинських монастирів Руської провінції ордену (середина – друга 

половина XVIII століття) / Назарій Лоштин // Архіви України. – Київ, 2017. – 

Випуск 2. – С. 140–150. 

5. Лоштин Н. Книжкові збірки лекторів філософії та теології у 

бібліотеці львівських бернардинців (середина XVIII ст.) / Назарій Лоштин // 

Бібліотечний вісник. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 23–28. 

Наукові праці, в яких апробовано результати розділу 

6. Лоштин Н. Книжкові збірки лекторів філософії та теології у 

бібліотеці львівських бернардинців (середина XVIII ст.) / Назарій Лоштин // 

Школа Ставропігійського братства: традиції духовної освіти у Львові. – Львів, 

2017. – С. 43–45. 



  

85 
 

РОЗДІЛ 3 

БІБЛІОТЕКИ ОСЕРЕДКІВ ТОВАРИСТВА ІСУСА 

 

Ченці-єзуїти (від лат. Societas Iesu) прибули на терени польської держави 

у 1563 р. на запрошення вармінського єпископа, кардинала Станіслава Гозія. 

Тоді, у супроводі папського нунція Франческо Комендоне, до Польщі прибув 

єзуїт Бальтазар Гостоунський. До його завдань входило підготувати ґрунт для 

створення першого дому Товариства Ісуса у державі. У 1564 р. дев’ятеро братів 

прибули до Лідзбарка (тепер Лідзбарк Вармінський), а згодом переїхали до 

Брунсберга (тепер Бранєво) й тут 8 січня 1565 р. відбулось урочисте відкриття 

першого навчального закладу єзуїтів у Польщі [50, c. 16]. Єзуїти користувались 

підтримкою реформаторсько-налаштованих єпископів часів Сигизмунда 

Августа, Стефана Баторія та Сигизмунда ІІІ [174, s. 188]. У 1608 р. польська 

провінції Товариства Ісуса була розділена на дві: польську (14 колегій і 

резиденцій) та литовську (11 колегій та резиденцій) [174, s. 188]. Чисельність 

братії активно зростала і станом на 1648 р. у Речі Посполитій було вже 1390 

єзуїтів (у 1584 р. – 302 ченці) [50, c. 16].  

Проте у середині XVII ст. єзуїти у Речі Посполитій переживають кризу, 

що пов’язано із війнами, які вела держава – з козаками, московитами та 

шведами. У цей час Товариство втрачає свої осередки, скорочується 

чисельність братів. Відновлення позицій єзуїтів у Речі Посполитій розпочалось 

на початку XVIII ст. У 1758–59 рр. проведено реформу у структурі Товариства 

у Польщі й утворено чотири провінції: литовську, мазовецьку, великопольську 

та малопольську. Проте ліквідація Товариства Ісуса у 1773 р. перервала 

розвиток ордену. На момент ліквідації ордену, у 1771–1773 рр. єзуїти мали 137 

домів (литовська провінції 55, малопольська 29, мазовецька 28 і великопольська 

25) й займали друге місце після домініканців (166 осередків) у Речі Посполитій 

та перше місце по кількості братії (2362 члени проти 2359 бернардинців та 2092 

домініканців) [174, s. 193]. 
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На території Руського воєводства перші осідки Товариства Ісуса виникли 

у межах Перемишльської латинської дієцезії. У 1568–1574 рр. за підтримки 

Софії з Одровонжів, під безпосереднім впливом Пьотра Скарги, постав 

колегіум єзуїтів у Ярославі [119, c. 109; 162, s. 37]. У 1610–1613 рр. постав 

колегіум у Перемишлі, у 1614 р. – у Кросно, а згодом ще один осередок у 

Ярославі (1629–1636 рр.) [162, s. 37]. Наймолодшим у межах Перемишльського 

єпископства був осередок у Самборі (1697 р.) [162, s. 46]. 

На теренах Львівського архієпископства єзуїти з’явились у 1584 р, коли 

на прохання архієпископа Яна Димітра Соліковського до Львова прибули перші 

брати, зокрема знаний о. Якуб Вуєк. Офіційне ж прибуття єзуїтів до столиці 

Червоної Русі відбулось у 1591 р. У 1608 р. резиденцію підвищили до статусу 

колегії. Того ж року відбулось урочисте відкриття першого навчального року у 

школі, що виникла при колегії [46, c. 284]. Другим містом у межах архідієцезії, 

де єзуїти заснували свій осередок був Станіславів. Окрім того, місійні осередки 

Товариства Ісуса існували у Настасові, Личковцях (обидва у суч. 

Тернопільській обл.), Рожнятові й Тисмениці (обидва у суч. Івано-Франківській 

обл.) [166, s. 317]. 

Товариство Ісуса стало чи не першим чернечим об’єднанням Католицької 

Церкви, яке повністю присвятило себе освітній діяльності. Спершу Ігнацій 

Лойола був проти зосередження діяльності ордену на освіті. Рішення про 

запровадження шкіл Ігнацій Лойола прийняв у 1548 р., коли на прохання папи, 

віце-короля Сицілії та посла Іспанії у Римі, єзуїти відкрили у Мессині школу. 

Якщо сам Ігнацій Лойола не підтримував ідею створення шкіл, то близькі 

соратники переконували його в тому, що викладання у школі можна прирівняти 

до катехизації, проповідування та сповідання, праці у лікарнях та тюрмах [119, 

c. 46]. Перша школа для екстернів з-за меж ордену виникла у 1556 р. у Білльомі 

у Франції [119, c. 46].  

В основі теорії освіти єзуїтів лежала віра у пізнавальну та виховну 

цінність літературного тексту, що опиралась на принцип освіченого благочестя 

Еразма Роттердамського – фактично йшлося про детальний аналіз і 
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наслідування давніх авторів, прищеплення кодексу християнської етики та 

доброчесної поведінки [119, c. 44]. Однією з характерних рис єзуїтського 

шкільництва була його зорієнтованість на світське середовище, а також 

плекання побожності вихованців не лише через богословську лектуру, а й через 

сферу суспільного виховання (участь у процесіях, братствах та театральних 

виступах) [119, s. 48]. 

Основні положення та завдання освітньої системи Товариства Ісуса 

окреслив його засновник Ігнацій Лойола у орденській Конституції, що була 

видана вже по його смерті у 1558–1559 рр. [50, c. 11]. Проте ключовим освітнім 

документом єзуїтів є прийнятий у 1599 р. “Ratio Studiorum”. Ухваленню 

остаточної версії документу передувала тривала дискусія щодо його ключових 

положень та освітньої концепції ордену загалом [50, c. 11-12].  

На чолі мережі освітніх закладів Товариства Ісуса стояв генерал ордену, у 

межах орденської провінції – провінціал, а на місцях ректори колегій. Власне 

ректор здійснював загальний нагляд за школою, а організацією навчального 

процесу займався префект студій. Префекту ж підпорядковувались викладачі, 

які здійснювали навчання учнів.  

Єзуїтську систему освіти можна розділити на два рівні – середній та 

вищий. Середня освіта передбачала закінчення п’ятикласної школи, а вища –

курсів філософії та теології. 

Опанування середньої освіти включало закінчення п’яти класів: інфіма 

(основи латинської мови, побудова речень, читання творів), клас граматики 

(основи синтаксису), клас синтаксису (досконале опанування латинської 

граматики, написання творів та розмови латиною), клас поетики (поглиблення 

знань класичних мов, засвоєння поетичної стилістики), клас риторики [119, 

c. 57-65]. Після закінчення класу риторики навчання можна було продовжити 

на вищих курсах – філософії та богослов’я. Вивчення філософії тривало три 

роки [16, c. 45] і було основою для подальшого вивчення теології. Філософія 

передбачала осягнення таких дисциплін як логіка, фізика, метафізика, етика та 
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математика [119, c. 65]. Основним автором, на чиї погляди опирались єзуїти 

при викладанні філософії, був Арістотель.  

Курс теології завершував навчальний процес у системі освіти Товариства. 

Опанування богослов’я передбачало дві програми студій. Перша – це дворічний 

курс казуїстики, що призначався для єпархіального кліру, друга – чотирирічний 

курс схоластичної теології для представників ордену [119, c. 69]. Основою для 

викладання теології були твори св. Томи Аквінського. 

На жаль, первісно освітня система ордену не передбачала окремих лекцій 

з історії, географії, права тощо. Лише згодом ці предмети увійшло до 

освітнього канону Товариства Ісуса. Власне спрямованість єзуїтів на освітню 

діяльність чи не найбільше вплинула на формування бібліотек, що виникали 

при домах Товариства Ісуса.  

Виникнення перших єзуїтських бібліотек тісно пов’язане із поширенням 

Товариства Ісуса у Речі Посполитій. Фактично із прибуттям перших єзуїтів до 

польської держави виникають і перші книгозбірні. Однією з обов’язкових умов 

прийняття фундації на заснування дому єзуїтів було забезпечення осередку 

товариства необхідними книгами. Фундатор не завжди міг забезпечити 

закладення бібліотеки, проте міг записати окреме надання на бібліотеку [149, 

s. 265]. 

Перший період перебування єзуїтів у Речі Посполитій (XVI ст.) можна 

охарактеризувати як позитивний для розвитку бібліотек, кількість яких швидко 

зростала, вони були добре організовані та впорядковані [149, s. 236]. У XVII ст., 

з 1621 р. розпочинається період занепаду єзуїтських бібліотек, що пов’язане із 

періодом воєн, які вела Річ Посполита у той час. Численні бібліотеки були 

пограбовані, вивезені, або ж спалені.  

Відродження бібліотек почалось в епоху правління у Речі Посполитій 

Саксонської династії (пер. пол. XVIII ст.). На цей період припадає усталення 

певного внутрішнього спокою в країні, що позитивно вплинуло на розвиток 

книгозбірень. У цей час бібліотека перетворюється на найбільш 

репрезентаційне приміщення єзуїтського дому, а самі книгозбірні 
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поповнюються новими виданнями. Проникнення в Польщу ідей Просвітництва 

сприяло тому, що монастирські бібліотеки поповнювались книгами з філософії, 

математики, історії та іноземних мов [149, s. 237]. 

Однак у цей ж період розвитку бібліотеки зазнали непоправних втрат 

внаслідок пожеж: у 1719 р. згоріла книгозбірня у Кракові при монастирі 

св. Петра ( 9 тис. томів), в 1682 р. та 1718 р. у Полоцьку, у 1732 р у Ковні, у 

1743 р. в Овручі [149, s. 236]. На теренах Львівської латинської архідієцезії 

непоправною була втрата бібліотеки львівського колегіуму – під час пожежі 

1734 р. згоріло 12 тис. книг [199, s. 14].  

Проте, на жаль, кінець XVIII ст. негативно позначився на долі єзуїтських 

бібліотек. Ліквідація Товариства Ісуса у 1773 р. призвела до того, що великі 

книгозбірні були розпорошені, більшу частину з них передали на потреби 

освітніх закладів, що виникали уже в системі освітніх установ Австрії, Пруссії 

та Росії. Наприклад відновлена бібліотека Львівської академії стала основою 

для формування книгозбірні Йосифінського університету у Львові 1784 р., 

бібліотека колегіуму в Острозі перейшла на користь повітової чотирикласної 

школи, що постала у 1777 р. під опікую василіан, а згодом потрапила до 

створеної Катериною ІІ Волинської православної духовної семінарії [100, 

c. 381]. Окремі видання потрапили до збірок місцевого білого духовенства, або 

ж були успадковані іншими чернечими орденами, чи стали власністю 

нечисленних бібліофілів.  

Формування бібліотеки залежало від трьох осіб – місцевого керівника 

осередку, префекта студій та префекта бібліотеки. Загальний нагляд над 

бібліотеками здійснював провінціал [149, s. 238-246]. До його компетенції 

входив нагляд за тим, щоб бібліотеки були добре впорядковані й мали 

необхідну кількість книг, правильно укладені каталоги, а також він призначав 

префектів бібліотек [149, s. 240]. 33 правило для провінційного настоятеля у 

“Ratio Studiorum” вказує: “Для того, щоб нашими ніколи не бракувало книжок, 

він має щороку виділяти якусь [частку] прибутку – чи то з власних маєтків 

колегії, чи з інших джерел – на поповнення бібліотеки; і нехай під жодним 
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приводом заборонено буде використати цю [частку] з іншою метою” [16, c. 55]. 

Наступне правило закріпляло за провінціалом обов’язок слідкувати за тим, щоб 

його підопічні не читали заборонених чи нечестивих книг: “Нехай він 

якнайпильніше остерігається – і має це за дуже важливе – щоб у наших школах 

цілковито утримувались від читання поетів та інших книжок, які, коли їх 

наперед не очистити від нечестивих слів і змісту, можуть зашкодити честивості 

та доброзвичайності; а якщо їх взагалі неможливо очистити, як-от Теренція, то 

ліпше не читати, – щоб якість їхнього змісту не порушувала душевної чистоти” 

[16, c. 55-56]. 

Найбільший обсяг контролю над бібліотекою мав місцевий керівник. 

Фактично від нього залежав стан книгозбірні [149, s. 241-242]. Перш за все він 

слідкував, щоб сума, визначена на закупівлю книг, не була витрачена на щось 

інше, приймав рішення щодо заміни старих книг на нові й актуальні для школи. 

Також, якщо при осередку Товариства не була визначено бібліотекаря, то мав 

право призначити його з числа своїх підопічних. Головний освітній документ 

Товариства Ісуса так окреслює обов’язки ректора колегіуму стосовно 

бібліотеки: правило 16 “Нехай він подбає, щоб було дотримано тих правил для 

бібліотекаря, які вимагають списувати у книзі усе, з чим наші прилюдно 

виступають та що пишуть – чи то в колегії, чи поза нею, а саме: діалоги, 

промови, вірші й таке інше; а добирати [твори] треба доручити префектові чи 

комусь іншому, хто досвідчений у цих речах” [16, c. 64-65], тобто він слідкував 

за тим, щоб створені учнями та викладачами тексти, виголошені публічно, не 

були втрачені; правило 17 “нехай він наказує бібліотекарям, щоб у розподілі 

книжок не відступали від приписів префекта студій” [16, c. 65], тобто ректор 

слідкував за тим, щоб бібліотекар колегіуму узгоджував свою діяльність 

відповідно до освітньої діяльності єзуїтського дому.  

Безпосередній вплив на бібліотеку мав префект студій. Фактично він мав 

більші повноваження стосовно книгозбірні, ніж керівник осередку. “Ratio 

Studiorum” окреслює його повноваження наступним чином: правило 29 

префекта студій “Нехай подбає, щоб школярі ні браку потрібних книжок [не 
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відчували], ні надміру – не потрібних. Тому він має нагадати ректорові, щоб не 

було нестачі книжок, якими або [вже зараз] щоденно користуємось, або 

наступного року користуватимуться наші та зовнішні [студенти]” [16, c. 75]; 

окрім того, він слідкував за забезпеченням книгами студентів вищих курсів 

філософії та теології (правило 30) – “Студентам богослов’я та філософії нехай 

дозволяє не будь-які книжки, а тільки певні [з них], з відома ректора і за 

порадою наставників. А саме: крім “Суми” Cв. Томи для богословів і 

Арістотеля для філософів, ще й якийсь вибраний коментар, до якого вони могли 

б звертатись у приватних студіях. Усім богословам варто мати [документи] 

Тридентського Собору і примірник Біблії, адже в цьому їм треба бути добре 

начитаними. Чи мусять вони мати також когось із Отців – нехай він розгляне із 

ректором. До того ж, нехай роздасть усім богословам і філософам якусь 

книжку, що стосується гуманітарних студій, і напімнить їх, аби в певні години, 

коли це буде догідно, не опускали [нагоди] її почитати” [16, c. 75]. 

Окрім префекта студій, який здійснював загальний контроль над 

організацією навчального процесу, при школах були й префекти нижчих студій, 

які теж мали певні обов’язки стосовно книгозбірні дому та забезпечення учнів 

книгами. У “Ratio Studiorum” вони окреслені наступним чином: правило 27 

префекта нижчих студій “До відновлення студій нехай вчасно доповість 

ректорові про створення каталогу книжок, що їх того року будуть пояснювати в 

наших школах, щоб те діло було повідомлено і генерального префекта, і 

наставників; у той самий спосіб треба встановити, чи змінювати впродовж року 

якісь книжки чи авторів” [16, c. 143], а правило 28 продовжує попереднє “Він 

має забезпечити вчасне звернення до книгарів, щоб не було нестачі книжок, 

яким або [вже зараз] щоденно користуємось, або наступного року 

користуватимуться наші та зовнішні [студенти]” [16, c. 143-144]. 

Безпосереднім керівником книгозбірні був префект бібліотеки. Як 

згадувалось вище, бібліотекаря призначав провінціал. У XVI ст. префектом 

бібліотеки зазвичай був магістр чи клірик, що навчався в нижчих класах школи. 

На початку XVII ст. префект згадується досить рідко, зазвичай ним був хтось з 
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отців. Також у цей час згадуються помічники бібліотекаря, зазвичай з числа 

кліриків. В 20-30-х рр. XVII ст. усі колегії у Речі Посполитій мали префектів 

бібліотеки з числа кліриків, головно – магістрів або студентів філософії чи 

теології. На початку XVIII ст. знову почали призначати на посаду префекта 

бібліотеки священників [149, s. 244-245]. Зазвичай каденція префекта тривала 

рік, деколи два. Коли ж префектами були священики, то каденція тривала 

декілька років, при чому одна особа могла керувати бібліотеками у декількох 

осередках [149, s. 245]. 

До роботи префекта бібліотеки входили такі обов’язки [149, s. 243-244]: 

догляд за тим, щоб у бібліотеці не зберігалось видань, що були внесені до 

“Індексу заборонених книг”, і до них не було доступу; закривати сховище 

бібліотеки й стерегти ключі, позичаючи їх лише тим, хто мав спеціальний 

дозвіл від компетентних керівників; укладати книги в бібліотеці у предметному 

порядку (за галузями знань); запис автора та назви книги на корінці для 

легшого пошуку книг у бібліотеці; укладання каталогів; не видавати книг тим, 

хто не має спеціального дозволу від настоятеля, а також наглядати, щоб ніхто 

не брав книг з бібліотеки без дозволу самого бібліотекаря, хоча й міг мати 

дозвіл настоятеля; доглядати книжкову колекцію та приміщення бібліотеки, 

прибирати двічі на тиждень, протирати оправи раз у тиждень та слідкувати, 

щоби до приміщення не потрапила волога; мав закуповувати необхідні книги, 

якщо їх бракувало, повідомивши про це керівника дому, а також мав його 

повідомляти у випадку, якщо у збірці наявні непотрібні книги і їх варто 

замінити на нові й корисніші; окрім загальної бібліотеки, мав виокремити 

підручні бібліотеку для потреб мешканців дому; збирати та підшивати тексти 

театральних драм, діалогів, філософських та теологічних диспутів; наглядати, 

щоб позичені чужим особам книги за межі монастиря повертали у відповідний 

час і занотовувати це у спеціальній книзі. 

При кожному осередку Товариства Ісуса існувала одна головна бібліотека 

та декілька “спеціальних”. Розмір та тематика збірки залежали від стану 

розвитку й мети функціонування єзуїтського дому. Найбагатшими були 
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бібліотеки, що виникали при старих та добре забезпечених колегіумах. 

Подекуди вони налічували понад 10 тис. книг. Меншбагаті колегіуми мали 

бібліотеки у розмірі близько 5 тис. книг. При резиденціях були менші 

бібліотеки, до 3 тис. книг, в основному наповнені книгами з теології і філософії, 

а якщо при резиденції була школа – то ще й підручниками і шкільною лектурою 

[149, s. 247]. 

Окрім головної бібліотеки дому, існували ще окремі, спеціалізовані 

книгозбірні. Польський дослідник Людвіг Гжебень виділив наступні 

спеціалізовані бібліотеки [149, s. 248-264]: новіціату та магістра новіціїв; 

риторики та її професора; підручна бібліотека кліриків та професорів; 

бібліотека пробації та її інструктора; ректора дому; збірка духовного отця дому; 

міністра і прокуратора дому; бібліотека проповідників; професора теології; 

професора філософії; професора риторики; професора поетики; професора 

синтакси; професора граматики; професора сучасних мов (німецька, 

французька); збірка орденських братів; збірка дієцезіальної або папської 

семінарії; шляхетського конвікту й колегіуму; музичної бурси; церковна 

бібліотека; братств; друкарні; астрономічної обсерваторії; аптеки; інфірмерії; 

їдальні. Очевидно, що наявність спеціалізованих бібліотек залежала від 

напрямків діяльності орденського осередку, його матеріального забезпечення та 

внутрішньої структурної розбудови.  

Поповнювались бібліотеки єзуїтів трьома шляхами: дарунки, закупівля та 

“обов’язкові екземпляри” [149, s. 264]. Дарунки книг не були стабільними, вони 

залежали від періоду. Зазвичай найчастіше вони відбувались у періоди 

внутрішнього спокою в країні. Окрім представників духовенства, книги 

дарували шляхтичі та міщани. Стосовно обов’язкових екземплярів, то 

бібліотеки поповнювались за рахунок надходжень з орденських друкарень, 

рукописів, що створювались у домах, а також єзуїтики – статутів, правил, 

каталогів тощо. На теренах Речі Посполитої єзуїти мали друкарні у Вільно 

(1585–1773 рр.), Каліші (1632–1773 рр.), Познані (1683–1772 рр.), Бранєві 

(1697–1773 рр.), Львові (1642–1773 рр.), Любліні (1683–1773 рр.), Сандомирі 
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(1716–1773 рр.), Варшаві (1717–1773 рр.), Пінську (1729–1735 рр.), Перемишлі 

(1757–1773 рр.) і Несвіжі (1751–1773 рр.) [123, s. 133]. Щодо закупівлі книг, то 

до 1763 р. в кожному орденському домі визначали суму, що йшла на закупівлю 

книг. Відповідно до змін, що провів генерал Лоренцо Річчі (1703–1775), сума 

визначалась пропорційно до прибутків дому. Але було визначено мінімальну 

суму, яка мусила йти на закупівлю нових книг до бібліотеки: не менше 200 

злотих для резиденцій, 300 – в домах пробації, 400 – там, де були студії з 

філософії для єзуїтських кліриків або теології для екстернів, та 500 – там, де 

були теологічні студії для єзуїтів [149, s. 270]. 

Основним джерелом до відтворення давніх бібліотек Товариства Ісуса є 

каталоги та інвентарі цих книгозбірень. У фондах Наукової бібліотеки 

Львівського національного університету імені Івана Франка збереглись два 

інвентарі бібліотек осередків Товариства Ісуса, що діяли в межах 

Перемишльської дієцезії. Йдеться про інвентарі бібліотек у Перемишлі та 

Самборі.  

Ченці-єзуїти прибули до Перемишля у 1610 р. з ініціативи єпископа 

Станіслава Сєчинського. Перший дерев’яний колегіум зведено у 1627–34 рр., а 

новий мурований зведено у 1679–92 рр. та 1718–21 рр. Будівництво нового 

колегіуму та бібліотеки розпочалось у 1757 р., але не було закінчене до 

ліквідації ордену у 1773 р. 

Єзуїтський колегіум та школа при ньому одразу стали осередками 

освітнього та інтелектуального життя Перемишля. Клас граматики було 

відкрито у 1654 р., а клас риторики діяв з 1658 р. Наступного року відкрито 

курс моральної теології для кліриків Перемишльського єпископства. З 1688 р. 

світські студенти мали змогу навчатись на курсах філософії. У 1754 р. 

тогочасний єпископ Перемишля, а у майбутньому архієпископ Львівський, 

Вацлав Ієронім Сєраковський відкрив у колегіуму ще одну кафедру філософії, а 

також дві кафедри догматичної теології та кафедру моральної теології для 

кліриків єпископства [142, s. 548]. 
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Також у складі колегіуму діяла музична бурса (з 1689 р.) та шкільний 

театр (з др. пол. XVIII ст.). Від 1757 р. у колегіуму була власна друкарня, яка 

використовувалась для потреб самих єзуїтів та Перемишльської діецезії. Окрім 

того, єзуїти утримували аптеку та інфірмерію. 

Бібліотека колегіуму у Перемишлі формувалась з трьох джерел: закупівлі, 

подарунків авторів та дарунків жертводавців. Книги бібліотеці дарували 

єпископи Станіслав Сєчинський та Агацій Гроховський (1633 р.), о. Станіслав 

Броніковський (1677 р.), єпископ Ян Дембіцький та Констанція Щавінська 

(1706 р.). Свою приватну бібліотеку єзуїтам передав єпископ Вацлав Ієронім 

Сєраковський (2377 книг), а також у 1755 р. перемишльська капітула (1346 

книжок) [142, s. 548]. У 1754 р. єзуїтська бібліотека у Перемишлі перетворена 

на публічну – це була перша єзуїтська бібліотека такого типу у Польщі, нею 

також опікувався єпископ [214, s. 1051]. На той час вона налічувала близько 6,5 

тис. книг. Бібліотека відкривалась двічі на день – зранку та увечері – і була 

доступною для усіх [149, s. 248]. Бібліотека відіграла важливу роль у піднесенні 

культурного рівня місцевого шляхетського та міщанського середовища. 

Після касації ордену книги було розділено між місцевою гімназією 

(відповідно до каталогу 1787 р. у ній було 1085 єзуїтських книг [149, s. 238]) та 

Львівським університетом, а частина у 1788 р. було перенесено до парафіяльної 

бібліотеки у Дрогобичі. 

Інвентар бібліотеки перемишльського єзуїтського колегіуму укладений 

31 липня 1774 р. ченцем-єзуїтом Станіславом Хмельовським [10, арк. 1] 

(1744 р. н., вступив до ордену у 1767 р.). Після ліквідації ордену він уклав 

інвентарі бібліотек єзуїтських осередків Галичини. Даний інвентар потрапив до 

бібліотеки Львівського університету разом з книгозбірнею колегіуму.  

Інвентар укладено на 123 аркушах за тематичним принципом, у вигляді 

таблиці. Заголовки категорій: порядковий номер книги – назва розділу (назва 

книги) – рік видання – том – формат. Варто зазначити, що у першому розділі 

“Коментарі до Святого Письма” відсутня категорія “рік видання”. Лише один 

раз у цій категорії вказаний рік видання, записаний у категорії “том”. Перелік 
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книг у межах категорії подається відповідно до формату книг: ін-фоліо, в 4, в 8, 

в 12. Така форма вписування до інвентаря відповідала системі зберігання книг 

на полицях у бібліотеці – спершу розділені за тематикою, а тоді за форматом. 

Якщо наявні багатотомні видання, то запис робився у два способи: кожен том 

вписувався окремо або ж в одному записі вказувалось наприклад “том 1, 2”. У 

випадку, якщо том мав декілька частин, то вони вписувались окремо. 

Розподіл книг за тематикою представлений у таблиці 3. 1.: 

 

Тематична категорія Кількість книг 
Коментарі Святого Письма 271 

Канонічне право 435+29 
Твори святих отців 175 
Церковні історики 226 

Схоластична теологія 197 
Полемічна теологія 220 
Моральна теологія 238 
Політична історія 521 

Заборонені єретики 137 
Проповідники 573 
Математики 128 

Медики 361 
Історія Польщі 141 

Ритори 218 
Поети 222 

Французи 413 
Граматики 158 

Італійці 276 
Історія Товариства Ісуса 129 

Аскети 426 
Змішані книги 50 

Філософи 242 
Цивільне право 172 

Катехити 35 
Греки 16 

Німецькі книги 9 + фрагменти 
Церковні книги 77 
Рукописні книги 251 

Панегірики 35 
Угорці 2 

Гебрейці 1 
Скриня з фрагментами - 
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Загалом 6375 
Книга, знайдені у храмі 

(додатковий запис) 
36 

Таблиця 3. 1. Розповідл книг у бібліотеці єзуїтського  

колегіуму у Перемишлі 

 

Загалом Станіслав Хмельовський підсумовує, що у бібліотеці єзуїтського 

колегіуму нараховується 6985 книг [10, арк. 122]. Очевидно, що різниця у 

кількості книг, вказаних укладачем інвентаря та підрахованими за тематичними 

категоріями пов’язана з тим, що окремі книги мале декілька томів, що й 

спричинило різницю між записами назв книг та фактичною кількістю томів. 

Загалом така кількість книг є типовою для єзуїтської колегії у Речі Посполитій 

(бібліотеки колегій нараховували у середньому 5-10 тис. книг [142, s. 43]). 

Також Станіслав Хмельовський 30 липня 1774 р. [9, арк. 1] уклав окремий 

список дублетів єзуїтської бібліотеки у Перемишлі на 25 аркушах під назвою 

“Superata Librorum Bibliothecae Premislensis [Societatis Jesu]”. Форма вписування 

така ж як і в інвентарі, однак відсутня категорія “рік видання”. Загалом до 

списку дублетів внесено 1071 книгу [9, арк. 24 зв.].  

Тематична категорія Кількість книг 
Коментарі Святого Письма 100 

Канонічне право 48 
Твори святих отців 14 
Церковні історики 34 

Схоластична теологія 41 
Моральна теологія 43 
Полемічна теологія 86 
Політична історія 80 

Проповідники 189 
Історія Польщі 33 

Ритори 42 
Поети 44 

Історія Товариства Ісуса 78 
Аскети 168 

Філософи 48 
Граматики 23 

Разом 1071 
Таблиця 3. 2. Розподіл дублетних книг у бібліотеці єзуїтського 
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колегіуму у Перемишлі 

 

Окрім каталогу перемишльської бібліотеки, також зберігся інвентар 

бібліотеки у Самборі. Єзуїти прибули до Самбора у кінці XVII ст. та у 1698 р. 

заснували тут місійний осередок, перетворений у 1703 р. на резиденцію, а з 

1764 р. – на колегіум. При єзуїтському осередку існувала багата бібліотека, що 

забезпечувала функціонування спершу школи, а потім колегіуму.  

У 1702 р. відкрито школу з класом граматики, з 1704 р. – поетики, а з 

1711 р. – риторики. Окрім того, у 1706 р. почали виклади моральну теологію 

для кліриків. У 1729 р. відкрито музичну бурсу при резиденції [142, s. 597]. 

Книги єзуїтській бібліотеці передавали великий коронний маршалок 

Юзеф Мнішек у 1707 р., Станіслав Хоментковський у 1728 р., та дрогобицький 

пробощ о. Казімєж Свірський у 1738 р. [142, s. 597; 119, s. 190] 

Інвентар єзуїтського осередку у м. Самборі укладений також Станіславом 

Хмельовським 16 серпня 1774 р. [12, арк. 1]. На відміну від перемишльського 

колегіуму, для бібліотеки якого Хмельовський уклав окремий інвентар для 

дублетних книг, список дублетів єзуїтського колегіуму було внесено до 

інвентаря бібліотеки одразу після основного списку. Загалом документ 

укладений на 45 аркушах. Форма опису книг така ж, як і в інвентарі єзуїтської 

бібліотеки у Перемишлі: порядковий номер, назва розділу (назва книги), рік 

видання, том, формат; а перелік книг у межах категорії подається відповідно до 

формату книг: 2°, 4°, 8°, 12°, 18°.  

Розподіл книг за тематикою представлено у таблиці 3. 2.: 

 

Тематична категорія Кількість книг 
Коментарі Святого Письма 30 

Проповідники 154 
Теологи 147 

Політична історія 148 
Канонічне право 58 

Аскети 238 
Історія Польщі 95 

Ритори 96 
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Поети 111 
Церковна історія 68 

Математики 28 
Змішані книги 23 

Італійці 179 
Французи 119 
Медики 46 

Філософи 49 
Історія Товариства Ісуса 46 

Цивільне право 25 
Граматики 38 
Катехити 3 

Книги різними мовами 20 
Загалом 1556 

Таблиця 3. 2. Розподіл книг у бібліотеці єзуїтського колегіуму у Самборі 

 

Загалом Станіслав Хмельовський підсумовує, що у самбірській бібліотеці 

оо. єзуїтів було 1735 книг [12, арк. 37 зв.]. Очевидно, що як і у випадку з 

інвентарем з Перемишля, різна кількість книг при підрахунках пов’язана із тим, 

що окремі книги мали декілька томів.  

Як вже зазначалось, після списку книг бібліотеки подано список дублетів 

у наступних тематичних категоріях: 

 

Тематична категорія Кількість книг 
Проповідники 24 

Політична історія 21 
Аскети 76 

Історія Польщі 23 
Ритори 14 
Поети 33 

Церковна історія 5 
Філософи 5 

Історія Товариства Ісуса 14 
Граматики 4 
Загалом 219 

Таблиця 3. 4. Розподіл дублетних книг у бібліотеці єзуїтського  

колегіуму у Самборі 
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Також після списку дублетів здійснено записи наступних категорій без 

вказівки на назви книг:  

 

Тематична категорія Кількість книг 
Рукописи “без жодної користі” 96 

Рукописи декламацій 3 
Панегірики 8 

“Церковні справи” 40 
Загалом 147 

Таблиця 3. 5. Розподіл книг із додаткового запису в інвентарі бібліотеки 

колегіуму єзуїтів у Самборі 

 

Загалом укладач списку дублетів нараховує 403 книги [12, арк. 45]. Знову 

ж таки, варто врахувати багатотомність окремих книг для розуміння різниці 

між підрахунками. 

Можна підсумувати, що бібліотека єзуїтського осередку у Самборі була 

невеликою, оскільки традиційно бібліотека єзуїтської резиденції нараховувала 

2-5 тис. книг [142, s. 43]. 

Тематичне наповнення бібліотек осередків Товариства Ісуса 

проілюстроване на прикладі збірки заборонених книг у Перемишлі та збірки 

видань з історії та права Речі Посполитої у Самборі. 

 

3. 1. Заборонені книги у бібліотеці колегіуму єзуїтів у Перемишлі 

 

В інвентарі бібліотеки перемишльського колегіуму Станіслав 

Хмельовський виділяє групу “заборонені єретики”, до якої входить 137 праць, 

внесених до “Індексу заборонених книг” [10, арк. 48-50 зв.]. Такі книги не 

повинні були зберігатися у книгозбірні католицького монастиря чи колегіуму, 

однак Товариство Ісуса мало право на їх використання з метою кращого 

розуміння “єретичних учень” та їх спростування у полеміці з “єретиками” [142, 

s. 340]. Заборонену літературу належало тримати або в окремій шафі 

бібліотеки, або навіть в окремому приміщенні. Студенти доступу до неї не 
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мали, а професори для підготовки своїх полемічних творів чи усної полеміки 

мусили отримувати дозвіл ректора колегіуму [149, s. 253]. 

Що ж до “Індексу заборонених книг”, то його появі передувала церковна 

ухвала 1543 р., за якою жодної книжки, і то будь-якої тематики, не можна було 

друкувати без санкції інквізиції, а книговидавці мусили надсилати на перегляд 

каталоги усіх планованих видань [85, c. 197]. Перші спроби укладання списку 

заборонених книг було здійснено в університетах Лувена та Парижа, а перший 

перелік такого змісту, що обіймав 70 позицій, побачив світ у Венеції 1559 р. за 

понтифікату Павла IV; останнє видання “Індексу” датується 1948 р. [167, 

s. 106], а остаточно цю практику скасували аж у 1966 р. Для ідентифікації книг 

використано римське видання “Індексу” 1758 р., здійснене за понтифікату 

Бенедикта XIV, – найновіше на час укладання бібліотечного інвентаря 

Хмельовського. Варто додати, що перемишльські єзуїти мали власний 

примірник “Індексу”, однак встановити рік його видання неможливо, бо до 

1774 р. “Індекс” виходив друком 12 разів [30, c. 399]. 

У Перемишльському колегіумі заборонені книги (137 позицій) становили 

близько 2% від загального складу бібліотеки, що загалом перегукується із 

ситуацією в інших єзуїтських книгозбірнях. Так, у Ярославі станом на 1765 р. 

було 197 таких книг, у Любліні в 1773 р. – 165; щоправда, бібліотека Віленської 

єзуїтської академії нараховувала їх набагато більше – аж 1063 позиції [130, 

s. 253-254]. Це суттєво відрізняло Товариство Ісуса від решти чернечих орденів: 

наприклад, у бібліотеках бернардинців у Львові заборонених книг було лише 

38[3, арк. 33], а в Жешуві 19 [6, арк. 12]; у книгозбірні жешувських реформатів 

таких фіксується 17 [8, арк. 28], а ярославських домініканців – лише 8 [7, 

арк. 33-34].  

Ймовірно, що найчастіше заборонені книги надходили до бібліотек в ході 

дарунків, що здійснювали церковні чи світські особи. Очевидно, що отримуючи 

в дар книжкову колекцію, єзуїти приймали її повністю, і вже після 

опрацювання та долучення до загальної бібліотеки свого осідку виділяли 

заборонені видання. Можна навести приклад: у 1737 р. колегіум Товариства 
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Ісуса у Красноставі отримав книжковий дар від Міхала Потоцького – 282 твори 

у 192 томах. З них 48 видань – це заборонені книги, тобто 25% подарованих 

книг одразу потрапило “під ключ” і мали обмежений доступ [149, s. 265]. 

Описова форма укладання перемишльського інвентаря не передбачала 

вказання точних вихідних даних книги, тому залишається групувати їх лише за 

тематикою та авторами, як, власне, й запропоновано далі. Виділено такі 

категорії заборонених книг: твори ренесансних гуманістів; протестантські 

автори; книги православних авторів; окультизм, магія та демонологія; “книги 

таємниць”. 

Твори ренесансних гуманістів. Серед внесених до інвентаря 

заборонених позицій найбільше (27) – це праці Еразма Ротердамського 

(1466/469–1536), які, найімовірніше, потрапляли до бібліотеки з приватних 

зібрань, що надходили до колегіуму в дарунок. Їх позначено як за назвою 

збірних видань під гаслом “Opera” (тобто багатотомні “Opera omnia” Еразма), 

так і за окремими творами. Серед “Opera”, зокрема, фіксується п’ять позицій із 

зазначенням томів 3, 5-7 та 9, однак неможливо встановити, чи йдеться про 

базельське видання, що побачило світ у друкарні Йогана Фробена упродовж 

1538–1549 рр., чи про видання у Лейдені 1703–1706 рр. З-поміж окремих праць 

представлено два примірники Нового Завіту в грецькому та паралельному 

латинському перекладах Дезидерія із супровідними коментарями. Вперше ця 

книжка вийшла друком 1516 р., далі її перевидавали ще п’ять разів, але в 

1559 р. внесли до “Індексу заборонених книг”, адже Еразмів переклад 

відповідав закликам речників Реформації про повернення до Біблії як джерела 

“чистого” християнського вчення – з відмовою від його середньовічних 

тлумачень теологами-схоластами. Що ж до самого мислителя, то для нього 

важливість євангельського тексту полягала ще й у тому, що він найповніше 

відображає учення Христа (lex Christi), отож має стати головним інструментом 

християнської освіти та виховання [76, c. 58-59]. Відразу після цього перекладу 

Еразм розпочав видання “Парафразів Нового Завіту”, тобто коротких викладів 
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різних його частин. Цей твір був у книгозбірні Перемишльського колегіуму аж 

у п’ятьох примірниках. 

По одому примірнику представлено Еразмові праці “Презирство до світу” 

та “Книга християнського воїна” (“Contemptus mundi” та “Enchiridion militis 

christianae”). Перша з них належить до ранніх робіт мислителя, де можна 

простежити початки т. зв. Еразмової “філософії Христа”, друга являє собою 

один із найпопулярніших трактатів XVI ст., що переосмислює традиційні 

уявлення про християнське благочестя на противагу догматичній та 

переповненій обрядовістю релігійній практиці [82, c. 185]. Заперечуючи 

розповсюджене тоді вчення Йоана Дунса Скота, зокрема віру в чудодійність 

реліквій, знаків і жестів [81, c. 12], Еразм виступав за вивчення мирянами 

Святого Письма як головного знаряддя у становленні благочесного 

християнина, тобто пропагував усвідомлене “мирське благочестя”. На думку 

дослідників, Еразмів “Енхірідіон” суттєво посприяв розвиткові так званої 

народної побожності на тогочасному Заході [76, c. 25].  

Серед інших творів Еразма релігійної тематики в бібліотеці 

Перемишльського колегіуму був примірник праці “Ecclesiastes: sive de ratione 

concionandi”. У цій книжці, вперше виданій 1535 р., мислитель виклав свій 

погляд на церковну проповідь як засіб принести мир у душі людей та закликати 

їх до узгодження свого щоденного життя із християнськими принципами. 

Почасти релігійний, почасти філософський характер носить епістолярна 

спадщина Еразма. В інвентарі натрапляємо на два зібрання його листів, яких 

загалом збереглося понад дві тисячі, адже голландський гуманіст листувався з 

Томасом Мором та єпископом Джоном Фішером, з папами Адріаном VI та 

Левом Х, Мартіном Лютером та Філіпом Меланхтоном, німецькими вченими та 

філософами-гуманістами Ґеорґусом Аґріколою, Йоганом Рейхліном та ін.  

З-поміж праць світського спрямування у перемишльському інвентарі 

згадано примірник одного із найвідоміших творів Еразма “Домашні бесіди”, де 

на повну силу розкрився сатиричний талант автора [51, c. 8]. Первісно укладена 

як посібник для студентів із розмовними темами латиною, ця робота згодом 
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переросла в 57 дотепних діалогів, що яскраво змальовують життя людей різних 

соціальних статусів.  

Варто додати, що хоч Католицька Церква вбачала в Еразмі “провісника” 

Реформації, чиї твори готували ґрунт для її спалаху (а підстав для цього було 

достатньо, коли взяти до уваги вплив Дезідерія на Ульріха Цвінґлі, Мартіна 

Буцера та Жана Кальвіна [76, c. 65-73]), однак твори цього “учителя Європи” й 

далі використовували з навчальною метою. Приміром, таке призначення, 

найімовірніше, мала згадана в інвентарі праця “Про множинність слів” (“De 

copia verborum”), що її традиційно вживали при вивченні риторики.  

Другим автором доби Відродження, чиї твори (внесені, як і Еразмові, до 

“Індексу заборонених книг” [154, p. 167]) фіксуються в інвентарі книгозбірні 

Перемишльського колегіуму, був італійський політичний мислитель Ніколо 

Мак’явеллі (1469–1527). У переліку Хмельовського є п’ять позицій із 

зазначенням авторства Мак’явеллі, проте лише одну з них названо точно – це 

знаменитий “Il principio” (“Державець”), що вийшов друком 1513 р. У цій праці, 

як відомо, вперше розглядається політична діяльність як окрема сфера життя та 

проголошується принцип вірності не Богові чи князю, а ідеї Батьківщини [29, 

c. XII]. В окремому розділі “Про церковні володіння” Мак’явеллі наголошує, 

що церковною владою керує вища сила, недоступна людському розумові, тож 

правителі таких держав не потребують війська для захисту й утримання свого 

правління, “адже вони спираються на давні, створені вірою установи, такі 

міцнющі і наділені такими властивостями, що підтримують владу правителів, 

хоч би як ті жили і хоч би що чинили” [75, c. 423].  

Хоч у цьому розділі позитивно оцінюється діяльність папи Александра VI 

та його наступника Юлія ІІ, проте вже в наступному творі “Роздуми з приводу 

перших 10 книг Тита Лівія” (ймовірно, його записано до інвентаря під 

заголовком “Оpus”) обговорення церковної проблематики набагато критичніше. 

Автор картає сучасну йому Церкву за негідну поведінку духовенства, яка 

розхитує віру, та за світську владу пап, що перешкоджає об’єднанню Італії [67, 

c. 426]. Загалом же, як вважають дослідники, Мак’явеллі сприймав релігію 
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лише за своєрідний інструмент у здійсненні політики. Оскільки ж, на його 

думку, уявлення про Бога, пекло та рай викликають страх підданих [28, c. XV], 

то християнство сприяє вихованню рабської залежності, і в цьому сенсі воно 

поступається античним віруванням з їхнім самоствердним началом [89, c. 311]. 

Окрім праць, чиї назви згадані точно, у Перемишльській бібліотеці був 

також примірник зібрання творів Мак’явеллі не вказаної дати виходу в світ 

(перше таке видання надруковане в Женеві 1550 р.). Як і у випадку з Еразмом 

Ротердамським, праці Мак’явеллі могли потрапити до єзуїтської книгозбірні з 

приватних збірок, що їх дарували колегіуму. Варто нагадати, що єзуїти 

вирізнялися особливо активною критикою поглядів італійського мислителя як 

“атеїстичних”. Зокрема, Антоніо Посевіно 1592 р. видав у Римі трактат проти 

вчення Мак’явеллі під назвою “Iudicium ... de Nicolao Machiavello”, а у Львові 

1724 р. світ побачило друге видання твору ректора Львівської академії Єжи 

Ґенґеля “Gradus ad atheismum. Primum genus graduum per quos in voraginem 

atheisticam descenditur”, де автор простежує вплив мак’явеллізму на сприйняття 

релігії та віри у Європі [48, с. 190-191]. 

Протестантські автори. Серед протестантських авторів, чиї книги 

внесено до інвентаря Перемишльської єзуїтської бібліотеки, зустрічаються 

практично всі провідні діячі Реформації: Мартін Лютер, Жан Кальвін, Теодор 

Беза, Філіп Меланхтон, Гайнріх Булінґер та ін. Проте насамперед привертає 

увагу присутність творів одного з попередників Реформації – чеського 

богослова і проповідника Яна Гуса (1369–1415), який, слідуючи за Джоном 

Вікліфом, уперше розвинув концепцію оновлення Церкви та одним із перших 

здійснив переклад Біблії “народною”, чеською мовою, а в своїх проповідях 

виступав із критикою духовенства, різко засуджував продаж індульґенцій, 

обстоював правомірність єдиного для мирян і духовних осіб обряду причастя 

“під двома видами”. Як відомо, погляди Гуса було засуджено як “єретичні”, у 

1410 р. його відлучили від Церкви, а в 1414 р. спалили на вогнищі разом із його 

працями.  
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В інвентарі двічі згадуються твори Яна Гуса, однак без їхніх назв – лише 

як “Opera” та “Opus”. У першому випадку йшлося про котресь із зібрань праць 

празького богослова, а в другому – можливо, про найвідоміший твір Гуса “Про 

Церкву” (“De ecclesia”), де він стверджував, що Церква, “головою” якої є папа, 

а “тілом” кардинали, не може вважатися ані Соборною, ані Апостольською.  

Що ж до діячів Реформації XVI ст., то варто розпочати з Мартіна Лютера 

(1483–1546). Інвентар Перемишльської книгозбірні згадує аж 11 творів 

авторства Лютера. Найбільшу їх частину складали сім томів збірного видання, 

що було вперше опубліковане у Віттенберзі протягом 1539–1558 рр. Ця 

публікація нараховувала 19 томів (12 німецькою мовою та 7 латиною), тож 

видається імовірним, що до бібліотеки потрапили якраз 7 латинськомовних 

томів або зі згаданого видання, або з наступного 1582 р. Поза тим, у Перемишлі 

був один примірник Лютерового “Катехизису”, однак в інвентарі не зазначено, 

чи йдеться про “Великий”, чи про “Малий катехізис”. Обидві книжки, що 

вийшли друком 1529 р., призначалися для пасторів, які мали послуговуватися 

ними при навчанні мирян. Ще одну працю Лютера в інвентарі зафіксовано під 

назвою “Confessio”. Як видається, це трактат “Про причастя. Сповідь Христа”, 

де німецький реформатор обґрунтовує тезу, що в причасті хліб та вино 

імпліцитно співіснують з Тілом і Кров’ю Христовою, а не перетворюються на 

них, як це стверджує католицька доктрина Євхаристії. Врешті, до інвентаря 

внесено книжку Лютера під назвою “Allegoria”, однак встановити, про яку 

працю йдеться, на жаль, не вдалося.  

Після Лютера очільником німецької Реформації став Філіп Меланхтон 

(1497–1560). В інвентарі Перемишльської бібліотеки його праці згадуються 

вісім разів, зокрема тричі – під збірним заголовком “Opera”. Очевидно, мова 

про головний твір Меланхтона “Loci communes” – перший системний 

богословський трактат, що представляв лютеранську Реформацію [76, с. 85]. 

Книга побачила світ 1521 р., а згодом перевидавалася у кількох нових 

редакціях, які відбивали еволюцію поглядів Меланхтона. На жаль, інвентар не 

вказує року видання при цій позиції, проте в нього внесено останню 
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латиномовну версію згаданої праці під назвою “Loci praecipui theologici”, що 

вийшла друком у 1559 р. Як відомо, у пізніший період життя погляди 

німецького теолога де в чому відхилилися від учення Лютера, що й оприявнено 

у цій праці. Вона складається з шести розділів (“Про свободу волі”, “Про гріх”, 

“Про Закон”, “Про Євангеліє”, “Про благодать” та “Про виправдання і віру”) та 

загалом розвиває погляди Лютера на обмеженість свободи волі у досягненні 

людиною благодаті, проте заперечує його вчення про передвизначеність [94, 

с. 211]. 

Серед інших творів Меланхтона у бібліотеці Перемишльського колегіуму 

був трактат “De potestatae Рapae”, написаний 1537 р. У цій праці німецький 

реформатор на підставі біблійних та історичних аргументів доводив, що папам 

не належить божественно узасаднене право зверхності над єпископами та 

світськими правителями, оскільки церковна ієрархія є суто людським 

творінням. Врешті, ще дві праці Меланхтона, зафіксовані в інвентарі, – це 

збірка його проповідей та коментар до послань ап. Павла. 

Черговий провідний діяч лютеранської Реформації, чиї книги були 

представлені у Перемишлі, – це Йоган Бренц (1498–1570), один із 

найвідданіших послідовників Лютера, який втілював його ідеї в життя у 

Швабії. Бренц відомий своєю полемікою зі швейцарськими реформаторами, де 

він обстоював учення Лютера. На відміну від Меланхтона, який заперечував 

тезу Лютера про реальну (тілесну) присутність Тіла Христового у причасті, 

Бренц активно її розвивав. У єзуїтській бібліотеці було п’ять праць Бренца, 

зокрема його “Катехизис” – другий за популярністю виклад лютеранства після 

катехизисів самого Лютера [124, p. 63]. Іншою книгою Бренца, ймовірно, були 

коментарі до послань апостола Павла. На жаль, не вдалося встановити, що саме 

ховається за заголовком “Opera Lutheri”. 

До інвентаря також внесено праці Йогана Буґенгаґена (1485–1558) – ще 

одного послідовника Лютера, очільника Реформації у Померанії та Данії. Мова 

про дві його книги: “Psalterium Davidis” (коментарі до псалмів: Буґенгаґен 

читав курс про псалми у Віттенберзькому університеті) та “Indices in Evalgelia” 
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– коментарі до Євангелій. Метою коментарів в обох працях було не так 

напучення, як текстуальна критика; деякі з них, за висновком фахівців, 

подеколи гострі, полемічні та алегоричні[189, p. 43]. 

Одним із перших послідовників Лютера був також Андреас Озіандер 

(1498–1552), німецький лютеранський богослов, відомий ще й тим, що він 

надрукував “magnum opus” Миколая Коперника “Про обертання небесних 

сфер”. В інвентарі Перемишльського колегіуму значиться одна книга Озіандера 

– ймовірно, його найвідоміший теологічний трактат “De unico mediatore Jesu 

Christo et justificatione fidei confessio”, що вперше побачив світ у 1551 р. 

Озіандер увійшов до історії протестантської теології як автор учення про 

преображуючу силу благодаті й противник консервативних лютеранських 

теологів, які вважали його відступником від доктрини Лютера.  

Провідним лютеранським реформатором у Саксонії був Еразм Сарцеріус 

(1501–1559). У бібліотечному інвентарі згадано дві його праці: перша під 

заголовком “Opus” (це, мабуть, теологічний трактат “Loci communes” із 

викладом основ протестантського вчення), а другою є збірка проповідей 

“Conciones аnnuae”. 

Представлено у книгозбірні Перемишльського колегіуму й твори 

прибічника консервативного лютеранства (гнесіолютеранства) Йогана Віґанда 

(1523–1587). Інвентар фіксує дві праці Віґанда під назвами “Doctrina Dei” та 

“Doctrina Christiana”. Найімовірніше, мова про трактати “Syntagma seu corpus 

doctrinae Christi ex Novo Testamentо” та “Summa doctrinae Chistianae”.  

По одному примірнику у Перемишльській бібліотеці було представлено 

“дисертацію” франкфуртського проповідника Мартіна Діфенбаха (1661–1709) 

“De vero mortis genere, ex quo Henricus VII imp. Оbiit”, а також книжку не 

вказаного автора “Conciliatio Sacrae Scripturae”. Як можна припускати, це 

трактат “Conciliatio Sacrae Scripturae et Patrum” німецького лютеранського 

реформатора Бартоломея Вестхаймера (1499–1567). Трактат було присвячено 

доведенню, крізь призму філологічної критики, коментарів до Біблії і творів 

Отців Церкви, ідеї Реформації як повернення до духу раннього християнства.  
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Окрім лютеран, у єзуїтській книгозбірні було досить широко 

представлено праці кальвіністів, передусім самого творця Реформованої Церкви 

Жана Кальвіна (1509–1564). Зокрема, в бібліотечному інвентарі фіксуються 

чотири його праці. Під гаслом “Opus”, найімовірніше, описано головний 

трактат швейцарського реформатора “Настановлення у християнській вірі”, 

перше видання якого побачило світ 1536 р. у Базелі. Цей твір, за змістом і 

стилем дидактичний [76, c. 71], згодом передруковували з догматичними 

доповненнями та уточненнями Кальвіна: приміром, в остаточній редакції 

латинською мовою 1559 р., а по-французькому у 1560 р. Іншою працею 

Кальвіна, яку інвентар згадує двічі, були коментарі до всіх книг Старого і 

Нового Завіту (окрім Апокаліпсису), що зосереджувалися на філологічно-

філософському трактуванні біблійного тексту та розвиткові ідей, пізніше 

викладених у “Настановленнях” [43, c. 11-12]. Стосовно ще однієї книги 

Кальвіна, названої в інвентарі Перемишльської бібліотеки “Colloquiа 

Theologica”, то, слід гадати, йшлося про працю женевського реформатора 

“Трактат про реліквії”, де Кальвін гостро заперечував автентичність численних 

християнських реліквій, які зберігалися по монастирях, а також картав 

“ідолопоклонство”, тобто шанування святих. 

Праць Ульріха Цвінґлі, співзасновника, разом із Кальвіном, Реформованої 

Церкви, у Перемишльській бібліотеці не було, зате тут представлено аж три 

позиції авторства Генриха Булінґера (1504–1575), наступника Цвінглі на чолі 

женевських протестантів. Булінґеру належала величезна кількість праць із 

теології й історії, а також проповіді й коментарі до Святого Письма. В інвентарі 

єзуїтської книгозбірні фіксується його трактат “De origine erroris” (перше 

видання: Цюрих 1539), де засуджується шанування святих і спростовується 

католицька доктрина Євхаристії та спосіб відправлення меси, а також ще дві 

книжки, назв яких не вказано. Ймовірно, це коментарі Булінґера на послання 

апостолів та Євангелія.  

Серед праць інших найвідоміших послідовників Кальвіна у Перемишлі 

було дві книги Теодора Бези (1519–1605) – швейцарського реформатора, 
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першого ректора заснованої у 1559 р. Женевської ґімназії. Зокрема, інвентар 

фіксує примірник Біблії латинською мовою у перекладі Бези. Цей текст уперше 

побачив світ 1556 р. І саме примірник цього першого видання представлений у 

бібліотеці єзуїтів у Перемишлі (ця книга є єдиною серед заборонених, для якої 

вказано точну дату друку). Другою книгою Бези, згаданою в інвентарі лише під 

його іменем, без назви, є, вірогідно, той самий переклад.  

З-поміж решти знаних кальвіністів названо також П’єра Букена (1512–

1582) – французького реформатора, до навернення у протестантизм монаха 

ордену кармелітів. Букен викладав теологію в Страсбурзі, Гайдельйберзі та 

Лозані, був одним із найвпливовіших реформаторських діячів у німецькому 

Райнському Пфальці, брав участь у дискусіях із лютеранськими богословами 

щодо присутності Тіла Христового в причасті. У бібліотеці Перемишльського 

єзуїтського колегіуму зберігався один примірник його праці “Examen libri, quem 

D. Til. Heshusius nuper scripsit de praesentia corporis Christi in coena Domini”, 

виданої 1561 р. у Базелі. 

Так само по одному примірнику в книгозбірні єзуїтів представлено твори 

менш помітних речників кальвінізму: “Sphinx philosophica” німецького теолога 

Йогана Гайлфельда (1563–1629); “Doctrina Calvini” невідомого автора з 

викладом учення швейцарського реформатора; “Apocalypsis Johannis notis 

textualibus et analytica exegesi illustrata” базельського теолога й професора 

місцевого університету Людвіга Люціуса (1577–1642) (як учасник 

Дордрехтського собору 1618 р., Люціус брав участь у засудженні тез Армінія, 

де, всупереч кальвіністській доктрині, наголошувалося на провідній ролі 

свободи волі для спасіння). 

Чільною постаттю англійської Реформації був Петро Мартир Верміґлій 

(1499–1562) – італійський та англійський реформатор, прибічник кальвінізму, 

первісно монах ордену авґустинців. Ще як авґустинець, Верміґлій організував у 

Луцці академію, членів якої заохочував до дискусій, а своїх співбратів по 

ордену закликав сприймати Євхаристію не як чудотворне пересуществлення 

Тіла Христового, а як благочестивий спогад про Страсті Христа. Потому, як 
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очільник ордену викликав Верміґлія до Ґенуї, він утік з Італії, публічно 

засудивши “помилки” Католицької Церкви [139, p. 892]. Далі деякий час 

реформатор викладав у Страсбурзі теологію, а 1547 р. переїхав до Англії та 

роком пізніше став професором Оксфордського університету. Як вважають, 

Верміґлій суттєво вплинув на формування анґліканської доктрини, зокрема, був 

причетний до укладання другої редакції головної книги анґліканства “Книга 

спільних молитов”. За правління королеви-католички Марії І Тюдор (1553–

1558) йому довелося покинути Англію; повернувшись на континент, він 

викладав гебрейську мову в Цюриху, де й помер. У бібліотеці 

Перемишльського колегіуму зберігалась одна книга Верміґлія, однак 

неможливо встановити, яка саме, бо її записано під умовним заголовком 

“Opusculus”. Залишається припускати, що це одна з праць, присвячених 

обґрунтуванню євхаристійної доктрини кальвінізму.  

Серед праць опонентів Кальвіна, присутніх у бібліотеці, згадується один 

примірник перекладу Біблії Себастяна Кастелліо (1515–1563), французького 

протестантського теолога, одного з перших речників ідеї релігійної 

толерантності. Однак в інвентарі не вказано, чи йдеться про латинський, чи про 

французький переклад (перший було опубліковано 1551 р., другий – у 1555 р.). 

Як відомо, Кальвін висміяв цей переклад, як і загалом погляди француза на 

Святе Письмо та спроби його інтерпретації [147, p. 56]. 

Різкіше, як відомо, Кальвіну опонували антитринітарії. У книгозбірні 

перемишльських єзуїтів їх теж представлено, щоправда, лише однією постаттю 

– Яна Креля (1590–1633), німецького та польського теолога, одного з лідерів 

спільноти антитринітаріїв у Речі Посполитій. Креля вважали провідним 

богословом по смерті Фаусто Социна, засновника однієї з течій 

антитринітаризму. У 20-річному віці Крель приєднався до групи молодих 

социніан в Альтдорфі [204, s. 101], а 1612 р. переїхав до осередку польських 

социніан у Ракові, де за чотири роки очолив як ректор Раківську академію. До 

інвентаря Перемишльської книгозбірні внесено його трактат “De uno Deo 

Patre”, що побачив світ 1631 р. та серед адептів цього протестантського відламу 
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сприймався за одну з найважливіших теологічних праць по смерті Социна [204, 

s. 103]. У цьому трактаті, як і в творі “De Deo et eius attributis una cum quinque 

libris Joannis Volkelii “De vera religione””, Крель розвиває погляди Социна на 

можливість для людини пізнати релігійні істини власним розумом, незалежно 

від об’явлення Бога, а також  досягнути моральної досконалості без віри в 

божественне провидіння [176, s. 629]. Варто нагадати, що твори Яна Креля 

помітно вплинули на розвиток протестантської думки і що їх було перекладено 

французькою, німецькою, голландською та англійською мовами.  

Не обійдено увагою перемишльських єзуїтів і янсенізму. Зокрема, в 

бібліотеці колегіуму фіксується п’ять праць Корнелія Янсена (1585–1638), 

голландського теолога, професора Лувенського університету, який одним із 

перших започаткував дискусію довкола вчення Авґустина про первородний 

гріх та зумовлену ним неуникненну гріховність людини. Одна частина 

дискутантів, репрезентована головно єзуїтами, апелювала до “оптимістичного” 

погляду на природу людини як здатну поліпшитися завдяки свободі її волі, 

натомість друга, спираючись на вчення св. Авґустина, наголошувала на 

невиправному “ушкодженні” людської природи після гріхопадіння. Позицію 

Янсена, наближену до другої орієнтації, найповніше викладено у трактаті 

“Augustinus”. На думку теолога, “ушкоджена” первородним гріхом людина не 

здатна досягнути ласки Божої, отож вона підлягає гріху, а це, своєю чергою, 

свідчить, що хресна смерть Ісуса не спокутувала гріховності всього людства 

[194, s. 214]. Варто нагадати, що поширення ідей янсенізму (передусім через 

цистеріанський монастир Порт-Роял поблизу Парижа) викликало гостру й 

швидку реакцію Товариства Ісуса. Тому не дивно, що в Перемишльській 

бібліотеці було представлено аж три примірники зібрання творів Янсена, збірку 

його гомілій та, ймовірно, трактат “Systema de gratia Christi”. Пізніше 

зближення янсенізму з галіканством (течією, що виступала за обмеження влади 

папи у Франції та незалежність Французької Церкви від Риму) поставило 

вчення Янсена у відкрите протистояння із Святим Престолом, а спір янсеністів 
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та єзуїтів впливав на інтелектуальну атмосферу усієї Європи XVII ст. [194, 

s. 215]. 

Ще одним французьким автором, чия книга фіксується серед заборонених 

у книгозбірні перемишльських єзуїтів, був Шарль Дюмулен (1500–1566), 

позначений в інвентарі латинізованим іменуванням “Carolus Molinaeus”. 

Відомий юрист та дослідник французького кутюмного права, Дюмулен у 

1540 р. прийняв кальвінізм, згодом перейшов на лютеранство. Через конфлікт із 

сорбонськими теологами та їхніми прихильниками у парламенті йому довелося 

емігрувати до німецьких земель, хоч пізніше він повернувся до Парижа. 

Потому, як Дюмулен у 1564 р. публічно засудив ухвали Тридентського собору, 

його арештували, проте перед смертю він відрікся від своїх поглядів та 

примирився з Католицькою Церквою. У перемишльській книгозбірні була його 

праця “Commentarius S. Scripta” – з коментарями до канонічного права. 

Окремої згадки варта заборонена книга англійського ченця-бенедиктиця 

Джона Барнса (+1661) “Catholico-Romanus рacificus”, посмертно опублікована в 

Оксфорді 1680 р. Барнс виступає тут проти світської влади папи, проти 

викладання казуїстики через еквівокації (використання одного слова в різних 

значеннях), а також намагається примирити католицьке та протестантське 

віровчення. За такі погляди, розцінені як “єретичні”, Барнс був засуджений 

інквізицією та ув’язнений; помер в ув’язненні.  

Насамкінець перерахую книжки, що їх у перемишльському інвентарі 

позначено під заголовками “Biblia Haeretica”, “Liturgia Anglicana”, “Acta Sinodi 

Nationalis Belgici”. У першому випадку, поза сумнівом, ідеться про переклад 

Святого Письма котримось із протестантів; у другому, мабуть, - це “Книга 

спільних молитов” (“Book of Common Prayer”) із викладом порядку літургії та 

обрядових молитов Анґліканської Церкви; третій випадок, імовірно, вказує на 

видання ухвал Дордрехтського собору 1618 р. 

Книги православних авторів. Єзуїт Бенедикт Павел Боїм (1629–1670) 

опублікував у Вільні 1668 р. працю “Stara wiara abo jasne pokazanie, iz ci, co w 

dyzuniej trwają, starej wiary nie mają”. Спростовуючи “помилки греків”, Боїм 
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доводив примат папи та походження Святого Духа від Отця і Сина [168, s. 380]. 

Ця книжка спричинилася до написання українськими православними авторами 

двох полемічних спростувань, а саме: “Nowa miara starey wiary” Чернігівського 

архиєпископа Лазара Барановича (Київ 1676 р.) та “Stary kościół zachodni 

nowemu kościołowi rzymskiemu pochodzenie Ducha Ś. Od Ojca samego, nie od 

Syna pokazuje” архимандрита Єлецького Успенського монастиря у Чернігові 

Йоаникія Ґалятовського (Новгород-Сіверський 1678 р.). Першу книжку було 

представлено у єзуїтській книгозбірні трьома примірниками, а другу одним.  

Полемічний трактат Барановича складається із двох частин: у першій 

автор спростовує католицьку тезу про верховенство папи як намісника апостола 

Петра, а друга стосується власне пневматології, тобто походження 

Святого Духа [42, c. 373]. Прямішою відповіддю на працю Боїма був трактат 

Ґалятовського, хоч у ньому звучить полеміка і на адресу ще одного 

католицького теолога – єзуїта Миколая Ціховського (Ціховича). Писати свій 

твір архимандрит розпочав ще 1671 р., про що з утіхою повідомляв Лараз 

Баранович у листі до києво-печерського архимандрита Інокентія Ґізеля від 13 

серпня 1671 р.: “Але одне мене втішає, що моя “Міра” (“Нова міра старої віри”) 

така плодюча, що вже третє курчатко вивела. … До нас, слава Богу, летить зі 

своїм пір’ячком архімандрит мій Чернігівський” [19, с. 104]. Першу частину 

праці “Stary kościół” присвячено доведенню походження Святого Духа лише від 

Отця, а другу – спростуванню католицьких доказів походження Святого Духа 

від Отця і Сина [93, c. 30]. Дещо дивує, що в перемишльській книгозбірні не 

було ще одного полемічного трактату Ґалятовського “Fundamenta” (Новгород-

Сіверський 1683 р.), який вважають найпомітнішим твором у пізній 

антикатолицькій полеміці [112, c. 12]. Варто нагадати, що ця праця отримала 

неабиякий розголос серед опонентів-католиків: на неї було написано аж чотири 

полемічних репліки – одну василіянином Пахомієм Огилевичем, дві єзуїтом 

Теофілом Руткою й одну анонімну сатиричного спрямування.  

Серед інших православних книг, що зберігалися як заборонені у 

бібліотеці Перемишльського колегіуму, фігурує не зовсім ясна позиція “Greckie 
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kazania”. Назва натякає на якусь збірку гомілій православних проповідників. З-

поміж друкованих такими були “Євангелія учительна” Кирила Транквіліона 

Ставровецького (Рохманів 1619 р., Унів 1696 р.), “Ключ разумінія” Йоаникія 

Ґалятовського (Київ 1659 р., Львів 1663 р. і 1665 р.) та ”Огородок Марії 

Богородиці” Антонія Радивиловського (Київ 1676 р.) і його ж “Вінець Христов” 

(Київ 1688 р.). Разом з тим, багаторазово перевидавалося “Учительне 

Євангеліє”, гомілії якого приписували візантійським авторитетам без прямої 

атрибуції авторства (у Заблудові 1569 р., у Вільні 1580 р. і 1595 р., у Стрятині 

1606 р., у Єв’є 1616 р. та в Києві 1637 р.). З огляду на те, що упорядник 

інвентаря, як правило, зазначав у переліку або прізвище, або скорочену назву 

твору, видається вірогіднішим, що “Greckie kazania” – це все-таки не збірка 

авторських проповідей, а котресь із видань “Учительного Євангелія”.  

Окультизм, магія та демонологія. Із цієї тематики перемишльська 

книгозбірня зберігала праці як світських, так і церковних авторів, присвячені 

магічним ритуалам і демонології. Варто нагадати, що такого роду література 

мала не скільки пізнавальне, стільки “практичне” та “довідкове” призначення, 

адже її використовували у судових процесах над відьмами як джерело ідей та 

практик при ухваленні вироків [31, c. 69-70]. Католицькі церковні авторитети 

представлені в інвентарі іменами Дельріо та Спіни. Зокрема, бібліотека містила 

два примірники першого тому, три другого й два третього тому трактату 

іспанського єзуїта Мартіна Дельріо (1551–1608) “Disquisitionum magicarum libri 

sex”. Цю працю, присвячену магії та окультизму, в якій автор “встановив 

зв'язок” між відьмами та єретиками, вперше видали друком між 1599–1600 рр., 

а до 1755 р. вона витримала 20 перевидань та займала другу за популярністю 

позицію після знаменитого “Молоту відьом” домініканців Генриха Крамера та 

Якоба Шпренґера. Що ж до твору “Tractatus de stringibus et lamiis” домініканця 

Бартоломео Спіни (1475–1546), уперше опублікованого у Венеції 1523 р., то 

перемишльська бібліотека зберігала два його примірники. Варто нагадати, що 

власне Спіні папа Павло ІІІ доручив засудити книгу Коперника “Про обертання 
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небесних сфер”, щоправда, домініканцю не вдалося цього зробити, бо він помер 

[44].  

Окрім католицьких авторів, магічній тематиці віддали данину й 

протестанти, з-поміж інших Каспар Пойцер (1525–1602) – німецький 

реформатор, математик, астроном і медик, зять Філіпа Меланхтона. До переліку 

заборонених книг Перемишльської бібліотеки двічі внесено його працю 

“Commentarius de praecipuis divinationum generibus”, що вперше побачила світ у 

1553 р. Її присвячено ворожінню, оракулам, магії, геомантії та хіромантії: 

Пойцер схвально пише про тлумачення снів і спостереження за рухом зірок, 

однак, як добрий християнин, засуджує все, що стосується чаклування чи 

звертання у ворожіннях до демонів.  

Серед світських авторів, що писали на “магічну” тематику, 

перемишльська книгозбірня фіксує твір французького судді Ніколя Ремі (1530–

1616), відомого своєю участю у судових процесах над відьмами та чаклунами у 

Лотаринґії (за його вироком було страчено близько 900 звинувачених). Трактат 

Ремі “Daemonolatreiae libri tres”, уперше виданий у Ліоні 1595 р., вважають 

однією з особливо помітних робіт, що присвячувалися демонології. Написано 

цю книжку було на основі згаданих судових процесів із залученням суджень 

давніх і тогочасних авторів про чорну магію, заклинання, способи зачаклування 

людей і пекельні витівки демонів та диявола, а також про угоди відьом із 

дияволом та шляхи, якими той схиляє людей до служіння собі [151, p. 300].  

Врешті, у перемишльському бібліотечному інвентарі значиться книга 

“Liber in magia рrohibita”. Проте, оскільки імені автора не наведено, а назву 

передано надто загально, встановити, про яку саме “магічну” працю йдеться, не 

вдалося. 

“Книги таємниць”. Ще одним різновидом заборонених книг були т. зв 

“книги таємниць” – свого роду “наукові” ранньомодерні видання, популярні від 

середини XVI-го до кінця XVIII ст. Вони містили лікувальні рецепти, поради 

для ведення домашнього господарства, технічні рекомендації з металургії, 
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алхімії, фарбування й виробництва парфумів, масел, ладану та косметики [140, 

p. 365]. 

Серед таких праць до інвентаря потрапив трактат “Polygraphia” 

знаменитого бібліофіла й алхіміка, абата монастиря Cв. Якова у Вюрцбурзі 

Йогана Тритемія (1462–1516), хоч насправді до “Індексу заборонених книг” 

було внесено не цю книжку, а ще одну роботу Трітемія “Stenographia” [154, 

p. 280]. Що ж до “Поліграфії”, то вона уперше вийшла друком 1518 р. й була, як 

і “Стенографія”, присвячена тайнопису, який, згідно з Тритемієм, походить із 

прадавніх часів. Ішлося про “шрифт Тритемія” – систему кодування, в основу 

якої покладено квадратну алфавітну таблицю (“tabula recta”) з 26 рядків по 26 

літер латинської абетки в кожному, де щочерговий рядок містить зміщення 

однієї літери вліво, внаслідок чого шифрування створює ефект таємничого 

набору випадкових літер.  

Ще однією з-поміж заборонених “Індексом” книг у Перемишлі була 

праця “Magiae naturalis sive de miraculis rerum naturalium” відомого італійського 

лікаря й фізика Джамбатісти делла Порта (1535–1615), який вдосконалив 

камеру-обскуру та заснував перше фізичне товариство – “Академію таємниць 

природи” [95, c. 221]. “Натуральну магію”, за словами самого автора, він нібито 

написав у 15-річному віці, а вперше її надрукували 1558 р. Працю присвячено 

“секретам” у різноманітних галузях природознавства, як їх тоді розуміли: 

алхімії, геології, магнетизму, медицині, металургії, приготуванню страв, отрут і 

мазей, порадам про виготовлення феєрверків і факелів, що не гаснуть на вітрі, 

рецептові чорнила, яке видно лише при спеціальній обробці паперу, 

використанню дзеркал та збільшувального скла, тощо [55, c. 156-157]. Серед 

іншого, до речі, тут наводився і рецепт т. зв. “чарівної мазі”, яка нібито 

допомагає відьмам літати.  

Черговим науковцем, чию працю “Індекс” вніс до заборонених [154, 

p. 296], був швейцарський фізик та філософ Йоган Якоб Веккер (1528–1586). У 

Перемишльській єзуїтській бібліотеці зберігалися два примірники його 

трактату “De secretis libri XVII”, уперше виданого друком у Базелі 1582 р. Цю 
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працю вважають однією з найвідоміших та найпопулярніших “книг таємниць”. 

У ній Веккер систематизував півтори сотні свідчень давніх і нових авторів та 

розташував описані там “таємниці” за рейтингом залежно від їхньої важливості 

– від “таємниць Бога” й людини до тварин і рослин, металів, економіки, 

політики, війни й миру, природної магії та медицини, врешті ігор та розваг. І 

хоч Веккерові “таємниці” на той час уже ними не були, оскільки їхні описи 

публікувалися у десятках книг [141, p. 277-278], трактат “De secretis” завдяки 

систематизаторській вправності автора витримав кілька передруків, серед 

іншого – й у перекладі німецькою, французькою та англійською мовами. 

 

3. 2. Лектура з історії та права Речі Посполитої у книгозбірні єзуїтів у 

Самборі 

 

Товариство Ісуса свою освітню систему опирало на так звану концепцію 

гуманістичної освіти, яка включала три навчальні елементи: пізнання засад 

латинської та грецької граматики, а також теорії поезії та вимови; осягнення 

досконалого стилю у мові та письмі шляхом лектури класичних авторів, 

письмові та усні вправи, а також власну оригінальну творчість; прищеплення 

учнями загальних знань (“eruditio”) [182, s. 244]. Гуманістична концепція не 

передбачала викладання історії як окремого предмету, вона мала слугувати 

частиною “eruditio”. Проте канон риторики і специфіка античних та нових 

(французької й німецької мов), а також інших дисциплін у системі єзуїтської 

освіти передбачали, що учні володітимуть великим обсягом дат, фактів і 

тлумачень, які б дозволили сформувати цілісне уявлення про тяглість і 

провіденційність історичного процесу [48, c. 174]. Історія сприймалась як 

важливий засіб прищеплення вихованцям християнської моралі [48, c. 178]. 

До утвердження “Ratio Studiorum” члени ордену робили окремі спроби 

викладати історію як окремий предмет. Під час обговорення “Укладу студій” 

представники окремих орденських провінцій виступали за необхідність 

викладання історії, проте ці побажання не були враховані [48, c. 180]. 
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Прийняття головного освітнього документа у 1599 р. поставило на цьому 

крапку. За історією була закріплена допоміжна функція відносно риторики. 

Вихованці єзуїтських шкіл отримували історичні знання протягом усього 

процесу навчання у п’ятикласній школі. Відповідно до норм “Ratio Studiorum” 

певною мірою викладання історії обмежувалось вивченням лише античних 

авторів, однак до освітнього канону залучались знання, що закладали уявлення 

про національні традиції, фольклор, міфологію, етнографічні особливості 

народів, історію держави і права, а також учні отримували знання з хронології, 

генеалогії, геральдики й епіграфіки [48, c. 182]. 

Однак навіть після остаточного утвердження концепції освіти Товариства 

Ісуса єзуїти з теренів Речі Посполитої намагались добитись викладання історії 

як окремого предмету. У 1609 р. члени ордену у Литовській провінції висунули 

постулат усамостійнення історії як навчального предмету [187, s. 283]. 

Пов’язано це було з тим, що шляхта Речі Посполитої, посилаючи своїх дітей на 

навчання до єзуїтських шкіл, хотіла, щоб вони отримували знання з тих 

галузей, що згодом пригодились би у сеймовій діяльності та громадських 

справах. Історія визначалась як одна з пріоритетних дисциплін у батьківських 

настановах, що шляхта писала для своїх дітей [48, c. 179]. На жаль, пропозиція 

литовських єзуїтів була відкинута генералом ордену Клаудіо Аквавівою. 

Характерною рисою викладання історії у польських єзуїтських освітніх 

осередках є те, що саме історію Речі Посполитої члени Товариства Ісуса 

висунули на чільне місце [187, s. 296]. Як зазначалось вище, сучасна історія 

фактично не вивчалась у єзуїтських школах відповідно до норм “Ratio 

Studiorum”. Однак історія польсько-литовської держави користувалась 

популярністю у річпосполитських єзуїтів.  

Певні рекомендації щодо читання історичної літератури, зокрема з історії 

Польщі, можна знайти у відомому “освітньому” виданні єзуїтів – книзі 

“Bibliotheca Selecta” Антоніо Поссевіно (1534–1611). Фактично це список 

літератури, що рекомендована до використання під час навчання у єзуїтських 

школах. Перше видання книги побачило світ у 1593 р. у Римі.  
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Усю історію автор ділить на декілька частин: “Historia Divina”, або ж 

Священна історія Старого і Нового Завітів; “Historia Ecclesiastica”, або ж історія 

релігій, Церкви, розколів та єресей; “Historia naturalis”, тобто природнича 

історія; “Historia humana”, тобто історія держави й права [48, c. 184]. Відповідно 

до цього поділу Поссевіно й подає рекомендовану літературу. З історії Польщі 

Поссевіно дає окремі рекомендації, зокрема радить твори Мартіна Кромера, 

Рейнольда Гайденштайн та Філіпа Каллімаха [184, p. 252]. У наступних 

виданнях додано твори Мацея з Мєхова, Анджейя Патриція Нєдецького, Еразма 

Стеллі, Марка Антоніо Боніфіно та Енеа Сільвіо Пікколоміні [187, s. 281-282]. 

У риторичних скриптах та компендіумах часто зустрічається посилання 

на польських істориків, зокрема Кромера, Яна Длугоша, Станіслава 

Любєнського, Яна Бєльського [187, s. 285]. Для риторичного мистецтва того 

часу характерним є насичення промов патріотичними розповідями з історії 

Польщі. Це ж можна стверджувати й стосовно проповідництва. Насиченість 

проповідей історичними мотивами була характерною рисою єзуїта Станіслава 

Бєліцького [128, s. 43]. Популярною історична тематика була й у єзуїтському 

театрі. Джерелами історичних мотивів у театральному мистецтві слугували 

твори Яна Длугоша, Войцеха Кояловича, Шимона Окольського, Бартоша 

Папроцького, Пьотра Скарги, Мацея Стрийковського та інших [187, s. 284]. 

Як окрему науку історію у єзуїтських школах Речі Посполитої почали 

викладати лише з 1739 р. [187, s. 290], а у 1757 р. уже всі єзуїтські школи Речі 

Посполитої мали історичні виклади [187, s. 293].  

Стосовно права, то фактично до XVIII ст. воно не викладалось як 

окремий предмет, за винятком канонічного права, яке викладалось ще до того. 

Проте відомо, що правничі дисципліни вивчались у єзуїтських школах Речі 

Посполитої. Так, у 1677 р. у Віленській академії було відкрито кафедру 

політики. Викладали там не лише матеріали з “Політики” Арістотеля, а й 

інформацію, що стосувалась Речі Посполитої – устрій держави, вибори та права 

короля тощо [182, s. 248]. Право викладали у львівському шляхетському 
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конвікті, а єзуїтська академія у Полоцьку могла надавати науковий ступінь двох 

прав (канонічного та цивільного) [142, s. 537-538]. 

Видання з історії Речі Посполитої у бібліотеці єзуїтів у Самборі, 

відповідно до рукописного інвентаря, внесені до групи “Acta Poloniae” [12, 

арк. 18-19 зв.]. Умовно книги можна розділити на дві категорії: історія та право. 

До першої групи відносяться книги з історії Речі Посполитої, окремих королів 

та шляхетських родів. До другої – видання актових документів Речі Посполитої 

та наукові праці з галузі юриспруденції. Загальна чисельність книг у категорії, 

що розглядається – 95. З них 5 видань не вдалось ідентифікувати, 56 видань 

історичних видань та 34 правничих. Щодо часу видання, то переважають друки 

XVIII ст. – 54 книги, XVII ст. – 33 друки та 3 книги XVI ст. 

Історія. Усі книги, що віднесені до категорії “історія” також можна 

умовно розділити на декілька менших груп, зокрема: загальна історія Речі 

Посполитої; життєписи королів, шляхтичів та шляхетських родів; описи 

військових кампаній; церковна історія Речі Посполитої та довідкова література. 

У бібліотеці самбірських єзуїтів найкраще репрезентована історія Польщі 

та Великого Князівства Литовського, а згодом Речі Посполитої. З найдавніших 

істориків до інвентаря внесена книга краківського єпископа Вінцентія Кадлубка 

(1160–1223) “Historia Polonica”, що подає історію Польщі до 1202 р., та 

двотомне видання “Historiae polonicae” Яна Длугоша (1415–1480) (згодом 

записаний ще один том) з викладом історії до 1480 р. 

Історики XVI–XVII ст. репрезентовані у єзуїтській книгозбірнями 

творами Мартіна Кромера (1512–1589) “De origine et rebus gestis Polonorum” 

(два примірники, саме Кромера Поссевіно рекомендує як основу для вивчення 

історії Речі Посполитої [186, s. 39-40]), Рейнольда Гайденштайна (1553–1620) 

“Rerum polonicarum ab excessu Sigismundi Augusti”, Веспасіана Коховського 

(1633-1700) “Annalium Poloniae”, кальвініста Саломона Нейгебаура (1611–

1654)“Historia rerum polonicarum”, єзуїта Адама Нарамовського (1686–1736) 

“Facies rerum sarmaticarum” та “Aurorae Solis Sarmatici”, королівського 

історіографа та лікаря Йоахима Пасторія (1611–1681) “Historiae Polonae”, 
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Анджея Максиміліана Фредро (1620–1679) “Gestorum Populi Poloni sub Henrico 

Valesio” та Казимира Завадського (1647–1691) “Historia Arcana, Seu Annalium 

Polonicorum”. Також у бібліотеці зберігався примірник праці Войцеха 

Кояловича (1609–1677) “Historiae Lithuanae”, що охоплює історію Литви від 

найдавніших часів до смерті короля і великого князя Сигизмунда Августа у 

1572 р. Книга написана для учнів єзуїтських шкіл як підручник правильного 

стилю, а також для того, щоб ознайомити молодь з історією батьківщини [187, 

s. 287]. Фактично праця Кояловича була одним із ключових підручників для 

вивчення історії польсько-литовської держави у єзуїтських школах Речі 

Посполитої. 

З найсучасніших на момент укладення інвентаря бібліотеки авторів 

згадується відома історична праця (фактичного підручник з історії та географії) 

єзуїта Яна Бєльського (1714–1768) “Widok Krolestwa Polskiego”. Окремі епізоди 

з історії Речі Посполитої висвітлено у збірках творів Анджея Хризостома 

Залуського (1648–711) “Epistolarum Historico-Familiarium” (4 томи), до якої 

входили окремі родинні документи, а також сеймові діарії за 1668–1710 рр. [38, 

c. 223], та полоцького єпископа Станіслава Любенського (1574–1640) “Opera 

posthuma, historica, historo-politica”. 

Декілька видань присвячені діяльності окремих правителів польсько-

литовської державаи та їхнім родам. Життєпис Владислава IV Вази висвітлений 

у творах Станіслава Кобєжицького (1600–1655) “Historia Vladislai Poloniae et 

Sueciae principis” та королівського історіографа Еверхарда Вассенберга (1610–

1667) “Gestorum Wladislai IV”. Цей ж автор присвятив один твір життю Яна ІІ 

Казимира – “Johannis Casimiri carcer Gallicus”. Постать короля Владислава IV 

користувалась великою популярністю серед єзуїтів Речі Посполитої, був одним 

із зразкових правителів. Його порівнюють з Александром Великим, величають 

“сармацьким Александром, польським Марсом” (Alexander Sarmaticus, Mars 

Polonus) [185, s. 480-481]. 

Ян ІІІ Собеський у риторичній та історичній лектурі єзуїтів Речі 

Посполитої є втіленням ідеального правителя, політичного та релігійного. Його 
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постать тісно пов’язана із концепцією “antemurale chistianitatis” та 

ототожненням правителя Речі Посполитої та звитяжця Віденської битви 1683 р. 

з захисником віри та європейської цивілізації [185, s. 484-485]. Історія короля 

Яна ІІІ та роду Собеських висвітлена у декількох книгах: “Clypeus serenissimi 

Joannis III regis Polonorum” Войцеха Станіслава Хрощінського (1665–1722) та 

“Janina zwyćięskich tryumfów” (2 примірники) Якуба Казимира Рубінковського 

(1668–1749).  

Перу Рубінковського також належить твір у пам'ять про короля Августа ІІ 

“Promienie cnót królewskich”. Сюди ж можна віднести твір “Rozmowa ziemianina 

z sąsiadem o teraznieyszych okolicznościach” авторства краківського єпископа 

Яна Александра Ліпського (1690–1746) на підтримку Станіслава 

Понятовського. 

Історії шляхетського роду Костків присвячено працю Анджея 

Дур’євського (+1708) “Pamiątka Niezeszła Ivz Zeszłego Domv, Iasnie 

Wielmoznych Panow na Rostkowie i Sztembergv Kostkow”. Життєпис відомого 

військового діяча Речі Посполитої, близького соратника Яна ІІ Казимира, 

Вінцента Корвін-Гонсевського подано у книзі Самюеля Венславського (+1690) 

“Victor et victus V. С. Gąsiewski”. Також до інвентаря внесений твір “Solida sed 

modesta” на захист ліфляндського дворянина Йогана Рейнгольда фон Паткуля, 

що був страчений шведами за зраду Карла ХІІ. 

Описи військових кампаній висвітлені у декількох творах. Тематика війни 

і миру часто зустрічається у лектурі шкіл Товариства Ісуса у польсько-

литовській державі. Через подання описів військових кампаній вихованцям 

шкіл прищеплювались зразки для наслудівання [185, s. 479]. До інвентаря 

єзуїтської бібліотеки у Самборі внесені книги Якуба Собеського (1588–1646) 

“Commentariorvm Chotinensis Belli” про Хотинську війну 1620–1621 рр., 

Станіслава Антонія Щуки (1654–1710) “Eclipsis Poloniae orbi pvblico 

demonstrata” про війну з шведським королем Карлом ХІІ. Перебіг 

Хмельниччини описаний у праці “Bellum scythico cosacicum” вже згадуваного 

Й. Пасторія. Перемозі польських військ над московським полководцем Василем 
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Шереметьєвим у 1660 р. присвячений прозовий твір Яна Жєлєнєвича 

“Memorabilis victoria de Szeremetho Exercitus Moschorum Ducem” (це переробка 

поеми Самюеля Лещинського, що вийшла друком у 1661 р.). 

Декілька книг стосується церковної історії. Йдеться про життєпис 

св. Казимира Ягелончика “Mars gloriosus” авторства львівського архієпископа 

Яна Скарбека (1661–1733) та життя польських святих “Forteca monarchów i 

całego Królestwa Polskiego duchowna” Пьотра Яцека Пруща (1605–1668). Історія 

церкви у Києві висвітлена у книгі київського архідиякона Кароля Непомуцена 

Орловського (+1769) “Defensa Biskupstwa y Dyecezyi Kiiowskiey”. До цієї групи 

також варто віднести трактат “Dwa miecze katolickiej w królestwie 

orthodoksejskim odsieczy” єпископа Юзефа Анджея Залуського (1702–1774) 

спрямований проти релігійних дисидентів. Окрім того, певною мірою сюди ж 

додати книгу отця Стефана Жуховського (1666–1716) “Proces kryminalny o 

niewinne dziecię Jerzego Krasnowskiego”, у якій висвітлено процес над 

сандомирськими євреями у 1710–1713 рр. що здійснили ритуальне убивство 

малолітнього Єжи Красновського. 

Декілька книг можна класифікувати як допоміжну історичну літературу. 

Йдеться про гербівники польської шляхти “Korona polska” єзуїта Каспара 

Несецького (1682–1744) (3 томи) та “Orbis polonus” домініканця Шимона 

Окольського (1580–1653). Шляхетські герби були одним із важливих елементів 

риторичного мистецтва доби бароко, а також сарматської культури польсько-

литовської шляхти. Польський єзуїт Теофіл Рутка вважав шляхетські герби 

наріжними каменем риторичного мистецтва [48, c. 191], одним із свідків праці 

шляхтича на благо батьківщини [185, s. 485-486]. Книга “Institutorum rei 

militaris” Шимона Старовольського (1585–1650) (2 примірники) присвячена 

історії військового мистецтва, а відома книга “Historia naturalis curiosa Regni 

Poloniae” єзуїта Габріеля Жончинського (1664–1737) – так званій природничій 

історії земель Речі Посполитої. Історія започаткування найвищої нагороди Речі 

Посполитої – ордену Білого Орла – подана у книзі Яна Фредерика Сапєги 
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(1680–1751) “Adnotationes historicae de origine, antiquitate ordinis aquilae albae” 

(два примірники).  

До допоміжної історичної літератури додано дві книги згадуваного 

А. М. Фредро (1620–1679) – риторичиний посібник “Vir consilii” та збірку 

приповідок, спрямовану до польських політиків “Monita Politico-Moralia et Icon 

Ingeniorum”; трактат Лукаша Опалінського (1612–1662) “Polonia defensa contra 

Joann. Barclaium” проти очорнень Польщі шотландським сатириком Джоном 

Берклі та видання “Tacyt polski albo raczey moralia Tacyta nad podchlebstwem” 

Ніколя Амело де ла Уссе (1634–1706), польський переклад якого здійснив 

Станіслав Яблоновський. 

Право. Як і історичну, польську правничу літературу, що зберігалась у 

бібліотеці колегіуму Товариства Ісуса у Самборі можна розділити на декілька 

менших: видання правових актів; опрацювання правових актів, здійснені 

правниками; наукові дослідження з юриспруденції та коментарі на акти.  

Першу групу складають окремі видання сеймових конституцій: 

Конституція сейму 1550 р., вального сейму 1626 р., вального сейму 1703 р., 

матеріали коронаційного сейму 1697 р. (коронація Августа ІІ Сильного), сейму 

на закінчення Терногородської конфедерація 1715–1717 рр. проти Августа ІІ та 

пацифікаційного сейму 1736 р. після війни по смерті Августа ІІ. 

Під записом “Articuli conventionis” 1737 р. ймовірно йдеться про 

матеріали поставлення на герцога Курляндії ставленика російської цариці Анни 

Іванівни Ернеста-Йогана Бірона та визнання цього призначення королем Речі 

Посполитої Августом ІІІ. 

Представлені також у книгозбірні перші шість томів видання “Volumina 

Legum. Leges, statua, constitutiones et privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus 

Lithuaniae”, опрацьовані піяром Станіславом Конарським (1700–1773) та видані 

у 1732–1739 рр. Ці томи охоплюють усі сеймові конституції з 1347 р. по 1736 р. 

Видання “Volumina Legum” є першим збірником станового права Речі 

Посполитої.  
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Стосовно інших опрацювань правових видань, то у бібліотеці єзуїтів 

також були книги Теодора Завацького (1550–1637) “Memoriale Processus 

Judiciarii et Statutorum atque Constitutionum Regni Poloniae” та “Speculum 

senatorum ac officialium Regni Poloniae Aulae Regiae & Iudicum Trib. Regni”, Яна 

Гербурта (1524–1577) “Statuta Regni Poloniae in ordinem alphabetidigesta”, 

Францішека Пулавського (+1738) “Krótka Annotacya Seymów Warszawskich” 

(охоплює час від Яна ІІ Казимира до Августа ІІ Сильного), Матіаса 

Гліщинського “Compendium legum ex Statuto et Constitutionibus Regni Poloniae”, 

збірка правових актів Великого Князівства Литовського “Promptuarium Legum 

et Constitutionum Regni ac Magni Ducatus Lithuaniae” Августина Колудзького 

(+1720), а також збірка актів про історичне розмежування кордону між 

Королівством Польським та Великим Князівством Литовським [38, c. 223] 

“Limites Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae“ Мацея Догеля (1715–1760) 

й збірник правових судових норм “Accessoria Statut i Konstytucye” Міхала 

Слонського. 

Окрім видання правових актів, у бібліотеці самбірських єзуїтів 

зберігалось декілька праць з галузі правознавства. Йдеться про відомий твір 

Станіслава Оріховського (1513–1566) “Fidelis subditus” (два примірники), що 

присвячений королю Сигізмунду Августу, “Institutionum iuris Regni Poloniae” 

професора права Замойської академії Томаша Дреснера (1560–1616), 

“Perspectiva politica regno Poloniae elaborata” Анджея Коричинського(1580–

1652), “Examen causarum, Qvas Copiarum Saxonicarum” Улофа Гермеліна (1658–

1709) та “Tractatus historico-politicus de Polonia nunquam tributaria” правника й 

придворного історіографа Яна ІІІ Собеського. Публічному праву Речі 

Посполитої присвячений трактат “Regni Poloniae Jus Publicum” Миколая 

Хвальковського (+1770) (два примірники). 

Також до інвентаря записано чотиритомне видання відомого твору 

Станіслава Конарського “O skutecznym rad sposobie albo o utrzymywaniu 

ordynaryinych seymów”, у якому автор, прихильник ідей Просвітництва, 

відстоював ідеї освіченого абсолютизму, а також виступив із критикою 
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принципу “liberum veto” та висловився на підтримку ідеї прийняття рішення 

більшістю голосів.  

 

Висновки до розділу 3 

 

Товариство Ісуса було досить слабо представлене на теренах Львівської 

латинської архідієцезії та Перемишльської дієцезії – 2 та 5 орденських домів 

відповідно (Львів, Станіславів, Ярослав (2), Перемишль, Кросно, Самбір). 

Проте у загальному порівняні у межах Речі Посполитої єзуїти займали провідне 

становище, лише у деяких аспектах поступаючись домініканцям та 

бернардинцям. 

Протягом XVI–XVIII ст. членам Товариства Ісуса вдалось створили у Речі 

Посполитій мережу бібліотек, що функціонували при всіх орденських домах. У 

статутних та освітніх документам ордену було досить чітко розподілено 

повноваження керівних посадовців щодо функціонування монастирських 

книгозбірень, починаю від провінціала і закінчуючи власне префектом 

бібліотеки, який на місцях займався організацією роботи книгозбірні. 

Формування книгозбірні та її матеріальне забезпечення було однією з 

умов заснування єзуїтського дому. Таким чином, історію тієї чи іншої 

єзуїтської бібліотеки можна виводити від часу постання осередку, при якому 

вона діяла. Поповнювались книгозбірні за рахунок дарунків від світських та 

духовних осіб, планової закупівлі та права отримувати обов’язкові екземпляри, 

у перша чергу від орденських друкарень. 

Розвиток єзуїтських бібліотек був перерваний ліквідацією ордену у 

1773 р. Книгозбірні у багатьох випадках були розпорошені й не збереглись до 

нашого часу як цілісні колекції. Проте збереглись окремі інвентарні книги 

єзуїтських бібліотек, на підставі яких можна відтворити їх чисельний та 

тематичний склад. Зокрема, два інвентарі, з Перемишля та Самбора, 

зберігаються у фонадах Наукової бібліотеки Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Власне на основі цих інвентарів 
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продемонстровано наповнення єзуїтських бібліотек забороненою літературою 

(Перемишль) та історичними книгами (Самбір). 

В бібліотеці Перемишльського єзуїтського колегіуму були широко 

представлені “заборонені книги” найрізноманітнішої тематики: твори 

ренесансних гуманістів, “єретичні” трактати протестантів і полемічні праці 

православних, книги з окультизму, магії та демонології, “книги таємниць”. Хоч 

25 позицій інвентаря, де такі праці фіксуються, ідентифікувати не вдалося через 

неточність чи описовість поданої там назви, проте в цілому перелік, 

реконструйований у розділі, дає змогу детальніше пізнати інтелектуальні 

запити перемишльського духовенства, зокрема зрозуміти, які тексти єзуїти 

могли використовувати для полеміки з іновірцями, а також якими творами вони 

потенційно цікавилися з пізнавальною чи дидактичною метою.  

Щодо лектури з історії та права Речі Посполитої у книгозбірні 

Самбірського колегіуму, то можна констатувати, що у ній представлені праці, 

що відповідають своєрідному класичному канону авторів XIV–XVIII ст., що 

вивчали історію польсько-литовської держави. Окрім того, до збірки входили 

окремі видання правових актів Речі Посполитої, а також наукові опрацювання 

цивільного та кримінального права, що діяло у державі. 

 

Список опублікованих праць за темою розділу 3 

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати розділу  

1. Лоштин Н. Інвентарі та каталоги бібліотек католицьких монастирів 

XVI–XVIII ст. у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного 

університету імені Івана Франка / Назарій Лоштин // Вісник Львівського 

університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні 

технології. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 78–90. 

Наукові праці, в яких апробовано результати розділу 

2. Лоштин Н. Бібліотека єзуїтського колегіуму в Перемишлі за 

матеріалами інвентаря 1774 р. / Назарій Лоштин // Історія релігій в Україні: 

науковий щорічник. – Львів: Логос, 2015. – Кн. 1. – С. 74–82. 
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Наукові праці, які додатково відображають наукові результати розділу  

3. Лоштин Н. Haeretici prohibiti: заборонені книги у бібліотеці 

єзуїтського колегіуму в Перемишлі (за матеріалами інвентаря 1774 р.) / Назарій 

Лоштин // Київська Академія. – Київ, 2016. – Випуск 13. – С. 204–227. 
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РОЗДІЛ 4 

БІБЛІОТЕКИ МЄХОВІТІВ, ТРИНІТАРІЇВ ТА ЖЕБРАЧИХ 

ОРДЕНІВ 

 

Бернардинці та єзуїти були одними із найчисленніших чернечих орденів 

на теренах Речі Посполитої. Однак окрім них у польсько-литовській державі 

свої осередки мали й інші монаші спільноти, як старі, середньовічні, так і нові, 

що постали у XV–XVI ст. та у потридентський період. У межах Львівської 

архідієцезії та Перемишльської дієцезії окрім францисканців-обсервантів та 

Товариства Ісуса діяли ще монастирі августинців, боніфратрів, богожогробців 

(мєховітів), домініканців, францисканців (конвентуальних, капуцинів, 

реформатів), кармелітів (босих та взутих), місіонарів, паулінів, піярів, 

театинців, тринітаріїв та комуністів (бартошків) [162, s. 28; 166, s. 301-322]. 

Кожна з окреслених чернечих спільнот створювала свої монастирі й при 

них бібліотеки. Організацію цих бібліотек відтворено на прикладі декількох 

монастирів, що діяли у Львівській латинській архідієцезії та Перемишльському 

єпископстві: мєховітів у Лежайську, кармелітів взутих у Дрогобичі, тринітаріїв 

у Станіславові, домініканців у Ярославі та реформатів у Жешуві. 

 

4. 1. Книгозбірня монастиря та парафії каноніків регулярних Святого 

Гробу Господнього у Лежайську 

 

Орден Святого Гробу Господнього виник під час Першого хрестового 

походу у 1099 р., після здобуття Єрусалиму. До завдання членів ордену входила 

охорона святих місць християнства та паломників, що до них прибували, а 

також душпастирська та харитативна діяльність [92, c. 122]. Першим видом 

діяльності мали займатись брати, що були лицарями, другим – ченці. Після 

втрати Єрусалиму хрестоносцями орден перемістився до Акри, а у 1291 р. до 

Перуджі. 
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На терени польської держави ченці прибули у 1163 р. з ініціативи Якси з 

Мєхова, який заснував монастир у Мєхові. Назва першого осередку ордену дала 

назву ченцям у Польщі – мєховіти, інша назва – божогробці (від пол. Zakon 

Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie). Після цього орден досить швидко 

розвивався у межах Польщі і станом на середину XV ст. під патронатом 

мєховського монастиря перебувало 41 представництво – монастирі, парафії, 

шпиталі тощо [92, c. 123].  

У межах Перемишльської дієцезії існувало 6 монастирів мєховітів. 

Першими постали осередки у Пшеворську у 1394 рр. та у Лежайську близько 

1400 р. Згодом, у пер. пол. XVI ст. виникли монастирі у містечках Рудоловіце, 

Тулиголови та Ужейовичі [162, s. 30]. Обителі божогробців засновувались як 

парафіяльні осередки, а самі ченці займались організацією душпастирської 

діяльності у регіоні. На теренах Львівської латинської архідієцезії не існувало 

осередків ордену.  

Очевидно, що заснування перших бібліотек мєхотів пов’язано із 

виникненням самих монастирів, адже ченці потребували у першу чергу 

літургійних книг для провадження богослужінь та організації душпастирства на 

парафіях [92, c. 123]. Окрім того, при найстаріших монастирях існували 

скрипторії для переписування книг, які згодом оправлялись в інтролігаторській 

майстерні у Мєхові [92, c. 128].  

Відтворити склад монастирських бібліотек можна на основі інвентарів 

цих книгозбірень. У фондах Наукової бібліотеки Львівського національного 

університету імені Івана Франка зберігається інвентар книгозбірні мєховітів у 

Лежайську. 

Каноніки регулярні Святого Гробу Господнього прибули до Лежайська 

ще в XIV ст. з ініціативи перемишльського єпископа Мацея. Від 1439 р. вони 

опікувались місцевою парафією [191, s. 194], зберігаючи контроль над нею аж 

до 1899 р. [179, s. 10]. Також активно займались харитативною та освітньою 

діяльністю. Окрім того, осідок божогробців був одним із марійних 

паломницьких осередків у Перемишльській дієцезії [162, s. 65]. 



  

132 
 

Рукописний інвентар бібліотеки божогробців містить заголовок 

“Consignatio Librorum, in Bibliotheca Ecclesiae Parochoaliset Conv:[entus] 

Lezayscensis Canonicorum S[ancti]S[si]mi Sepulchri reperibilium” [5, арк. 1]. 

Рукопис недатований, не вказано ім’я укладача. Також відсутній поділ книг за 

тематичними категоріями. Книги записані до списку без нумерації, для деяких 

вказано формат.  

Ймовірно, при опрацюванні інвентаря працівниками бібліотеки у 30-х рр. 

ХХ ст. було здійснено декілька уточнюючих записів: олівцем вказано ймовірну 

дату укладення інвентарю – 1774 р. [5, арк. 1 (непагінований)]; біля деяких книг 

поставлено синю зірочку, що вказує на полоніку; червона зірочка – вказує на 

рукописи. 

Каталог укладений на 4 аркушах, до нього внесено 296 книг, зокрема дві 

рукописні книги. При опрацюванні інвентаря та ідентифікації книг було 

виділено декілька тематичних категорій, за якими можна класифікувати усі 

видання, що записані до облікового документу: Святе Письмо та коментарі до 

нього й екзегетика; катехизм та літургіка; теологія; проповідництво; аскетична 

література; агіографічна література; історія; філософія, етика, логіка, риторика; 

право; змішані книги; рукописи. 

Святе Письмо. До інвентаря бібліотеки каноніків регулярних Святого 

Гробу Господнього внесено три видання Біблії, ймовірно латинською мовою 

(запис “Biblia Sacra”), а також одне видання біблійної конкорданції. До цієї ж 

категорії можна віднести парафрази 32 псалмів, які виконав італійський 

гуманіст Маркантоніо Фламініо (1498–1550), а також поетичні парафрази 

Давидових псалмів авторства Яна Кохановського (1530–1584). 

Щодо коментарів на Святе Письмо чи його частин, то вдалось 

ідентифікувати книгу “Commentaria In Concordiam Et Historiam Evangelicam” 

португальського єзуїта Себастьяна Баради (1543–1615), коментарі св. Томи 

Аквінського (1225–1274) на послання апостола Павла, коментарі Корнелія 

Янсена (1585–1639) до Євангелій та коментарі до Апокаліпсису 

середньовічного теолога-бенедиктинця Хаймо з Осеру. На жаль, не вдалось 
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встановити авторство ще одних коментарів до Апокаліпсису. Також до 

інвентаря внесено коментарі до Євангелій, проте книга пошкоджена, у ній 

відсутній титульний аркуш (“sine titulo”). 

Катехизм та літургіка. В монастирській бібліотеці зберігалось чотири 

видання Римського катехизму із викладом християнського вчення – 

“Catechismus, ex decreto Concilii Tridentini, ad parochus”. До цієї ж категорії 

варто віднести готичний Міссал формату ін-фоліо (“Missale Goticum in folio”) 

та книгу італійського варнавіта Бартоломео Ґаванті (1569–1638) “Thesaurus 

sacrorum rituum”. 

Теологія представлена працями XI–XVIII ст. Середньовічна богословська 

думка відображена у творах цистеріанця Бернарда Клервоського (1090–1153) у 

зібранні “Opera Omnia” та відомій книзі “Textus Sententiarum” Петра 

Ломбардського (1096–1160), ймовірно з пізнішими доповненнями Генріха 

Горіхема. Окрім згаданих, до інвентаря записана праця “De divinis officiis” 

Руперта з Дойца (1075/1080–1129) та твір “De Summa Auctoritate Episcoporum in 

universali Concilio” Йоана з Сеговії (1393–1458), у якому автор відстоював 

вищість Собору над папою. 

Богословська думка ченців ордену домініканців представлена збіркою 

університетських диспутів Томи Аквінського (1225–1274) “Quaestiones de 

duocim quodlibet” й твором “De septem vitiis capitalibus” Бартоломео де Санкто 

Конкордіо (1262–1347); францисканська – збіркою коментарів Бонавентури 

(1221–1274) на Петра Ломбардського. 

Щодо теологічних поглядів єзуїтів, то вони представлені працями 

Роберто Беларміно (1542–1621): “De gemitu columbae”, “De membris Ecclesiae 

militantis” та двома примірниками “Disputationes De Controversiis Christianae 

Fidei”. 

Один із богословських творів у бібліотеці, а саме “De vera praesentia 

corporis Christi in sacramento eucharistia” належить перу августинця Жана Гаре 

(1499–1571). 
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Польська католицька теологія представлена зібранням праць кардинала 

Станіслава Гозія (1504–1579), книгами Войцеха Новопольського (1508–1558) 

“Apologia pro catholica fide” та “Scopus Biblicus veteris et novi Testamenti”, 

краківського каноніка Адама Опатовчика (1574–1647) “Tractatus de 

Sacramentis”, а також книгою Пьотра Скарги (1536-1612) “Pro Sacratissima 

Euch̆aristia contra hæresim Calvinianam” й генерала ордену мєховітів Якуба 

Радлінського (1680–1762) “Fundamenta scientiarum”. 

Проповідництво. Навіть при побіжному аналізі інвентаря кидається в очі 

те, що проповідницька література чисельно домінує у книгозбірні лежайських 

божогробців. Для зручнішого аналізу проповідницькі видання розділено за 

приналежністю авторів до чернечих спільнот, в межах яких, за потребою, 

виокремлено польських та західноєвропейських авторів. 

Спершу окремо варто виділити збірки представників білого духовенства. 

Серед Отців Церкви зустрічаються лише збірки проповідей та гомілій Івана 

Золотоустого (347–407). До вказаної групи можна віднести збірки каноніка 

краківської капітули Станіслава Соколовського (1536–1593), зібрання гомілій 

віденського єпископа Фредеріка Наусе (1495–1552) та єпископа міста Беле 

Жана П’єра Камю (1584–1652), а також книгу “Bibliotheca concionum” чеського 

гуманіста та архієпископа Праги Іржі Бартольда Понтануса (1550–1616). До цієї 

ж групи варто віднести збірку проповідей члена конгрегації ораторіанців 

Джузепе Мансі (1658–1720).  

Огляд чернечої проповідницької традиції варто розпочати із домініканців, 

оскільки проповідь була своєрідною візитівкою цього ордену. Серед 

проповідників з часу виникнення та перших століть існування ордену 

домініканців до інвентаря внесені збірки проповідей Альберта Великого (1200–

1280), шість збірок Петера Палудануса (1275–1342), збірки Йогана Таулера 

(1300–1361) та Джона Бром’ярда, а також енциклопедію прикладів для 

використання під час проповідей “Summa de exemplis et rerum similitudinibus 

locupletissima” авторства Джовані ді Сан Джимігнано (1260–1333). 
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Також у бібліотеці божогробців представлені збірки проповідей Вінцентія 

Ферарського (1581–1660) та “Thesaurus Concionatorum” Томаса де Трухільйо 

(1563–1610). Серед польських домініканців вдалось ідентифікувати лише збірку 

проповідей “Rozaniec Kaznodzieyski” Кипріяна Сапецького (1680–1724). Проте 

найчастіше у інвентарі бібліотеки мєховітів у Лежайську зустрічається ім’я 

одного з найвідоміших домініканських проповідників та містиків – Луїса де 

Гранади (1504–1588). На книги авторства де Гранади натрапляємо 10 разів.  

Францисканська (конвентуальна та обсервантська (бернардинська)) 

проповідницька література також була в лежайській бібліотеці. Найстарішими 

проповідниками, чиї книги записані до інвентаря є Франциск з Мейрону (1280–

1328), Йоганес з Вердена (посібник “Dormi secure” для того, щоб навчитись 

складати проповіді) та псевдо-Бонавентура. У решті випадків йдеться про 

західноєвропейських авторів XV–XVII ст.: “Modus concionandi” Дієго де 

Естелли (1524–1578), “Postillae sive conciones” Йогана Вільда (1497–1554), 

“Homiliae catholicae” Хуана з Картахени (1563–1618), “Sermones de Verbi 

incarnatione per totum Adventum” Йоана Скрібонуса, а також збірки Дієго де 

Лавеги, Філліпе Діаса, Бернардіно де Бусто та Філіпа Боске. Польські автори 

представлені збірками францисканця Францішека Рихльовського (1611–1673) 

та бернардинця Антонія Стефановича.  

Декілька проповідницьких книг вийшло з середовища Товариства Ісуса: 

збірки Роберто Беларміно (1542–1621) й Матіаса Фабера (1586–1653) та окремі 

томи збірки “Sylva variarum concionum” проповідника Хуана Осоріо (1542–

1594) (6 записів); а також збірки проповідей польських єзуїтів: “Kazania o 

siedmi sakramentach” Пьотра Скарги (1536–1612) та “Postilla Katholicka” Якуба 

Вуєка (1541–1597). 

Щодо інших авторів з чернечого середовища то вдалось ідентифікувати 

лише книгу “Discursus praedicabiles” августинця Августино Паолетті.  

На жаль, вдалось ідентифікувати лише по дві книга з агіографії та 

аскетизму. Житійна література представлена працею “Nowe Zywoty Swiętych” 

єзуїта Стефана Вельовейського (1651–1721) та “Vita Sanctorum et Sanctarum 
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Ordinis Canonicarum Regularium Sanctae Hierosolymitanae Ecclesiae” мєховіта 

Флоріана Буйдецького (1702–1765) (ймовірно сюди ж можна додати ще одну 

книгу Буйдецького –“Vita Venerabilis Servi Dei Mathiae Lubienski”). Аскетичним 

практикам присвячені книга “Dux spiritualis” єзуїта Луїса де ла Пуенте (1554–

1624) та збірка медитацій для марійних згромаджень “Enchiridion piarum 

meditationum in omnes dominicas” єзуїта Йоганеса Бузе (1547–1611). 

Лежайські мєховіти мали у своїй бібліотеці й невелику збірку історичних 

книг. Античні історики представлені працями Тита Лівія (59 р. до н. е.–17), 

Плутарха (46–120) та Луція Анея Флора (70–140), а також Євсевія 

Кесарійського (263–339). 

Церковна історія висвітлена у працях “Historia scholastica” Петра 

Коместора (+1178), “Summa Conciliorum et Pontificum a Petro usque Paulum III” 

домініканця Бартоломео де Каранци (1503–1576) та “Epitome Annalium 

Ecclesiasticorum” Цезара Баронія (1538–1607) у польському перекладі. 

Історії Польщі присвячені праці “Historia Polonica” Вінцентія Кадлубка 

(1160–1223) та “Chronica sive Historiae Polonicae” Яна Гербурта (1524–1577). 

Історія Османської імперії висвітлена у праці “Annales sultanorum 

Ohtmanidarum” відомого німецького орієнталіста Йоганеса Льонклавія (1541–

1594). Тут варто згадати про книгу “Vegetius Christianus” згадуваного 

бернардинця Боске, у якій автор виступив проти турецької загрози та давав 

поради, як християнських правителям потрібно воювати проти турків. 

Античні грецькі автори складають основну групу книг із філософії, 

етики та логіки. До інвентаря внесені твори Платона (428–348 рр. до н. е.) 

зокрема “Держава” та коментарі до неї, “Органон” Арістотеля (384–322 рр. до 

н. е.) та “Моралії” Плутарха. Також до інвентаря внесено твір псевдо-

Арістотеля “Problemata Aristotelis”. Окрім того, у бібліотеці лежайського 

монастиря мєховітів був примірник книги “Philosophia rationalis sive Logica” 

провідного німецького філософа XVIII ст. Христіана Вольфа (1679–1754). До 

категорії риторики можна віднести збірки промов та листів Цицерона (106–43 

рр. до н. е.). 
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Декілька видань стосуються церковного і світського права. Це як і 

видання збірок документів так і дослідження з галузі права. До першої категорії 

входять рішення Тридентського собору та збірка синодальних конституцій 

Гнєзнинської архідієцезії, укладена архієпископом Яном Венжиком (1578–

1638). До другої групи можна віднести відомий підручник з кримінального 

права “Praxis rerum criminalium” юриста Йоса де Демудера (1507–1581) та книгу 

про державне управління “De arcanis rerum publicarum libri sex” гуманіста 

Арнольда Клампара (1574–1604). 

Як останню тематичну категорію виділено “змішані книги”, що в 

бібліотеках інших монастирів часто позначається як “libri mixti”. До цієї 

категорії можна записати книги з мовознавства (“De Elegantiis Latinae Linguae” 

Лоренцо Валли (1407–1457)) та лексикони (“Vocabularius Breviloquus” Йогана 

Рейхліна (1455–1522)), медичні видання (“Anasceves morborum” професора 

університету Монпельє Жерома де Монте (1495–1560)), трактати про сільське 

господарство (“De agricultura” Петра Кресценція (1230–1309)), а також художні 

книги (два примірники “Метаморфоз” Овідія, “Parnassus Poeticus” Ніколя 

Номезі, “Schola Italica” Катеріна Ле Ду (1540–1626)) й енциклопедичні видання 

(“Polyanthea” Доменіко Нані Мірабелли).  

Також до “різних книг” можна віднести видання “O wychowaniu i o 

czwiczeniu kaźdego przełożonego” протестанта-євангеліста Райнхарда Льоріхія 

(1510–1564) у польському перекладі Станіслава Кошутського. 

У інвентарі лише біля двох книги вказано, що це рукопис. Перша з них – 

це книга “Conciliatio locorum pugnatium in Scriptura” [5, арк. 2], друга - анонімна 

поетична збірка “Poesis manuscripta” [5, арк. 3 зв.]. 

Станом на кінець XVIII ст. ченці ордену Святого Гробу Господнього, 

більш відомі як божогробці чи мєховіти, у Лежайську мали невелику 

бібліотеку, яка складалась з близько трьохсот книг. Проте, не зважаючи на 

незначну кількість книг, у ній представлені видання з усіх “ключових” тематик, 

що були поширені у монастирських книгозбірнях. В основному це видання 

західноєвропейських авторів XVI–XVII ст. латинською мовою або у польських 
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перекладах. Полоніка найкраще репрезентована серед теологічної та 

проповідницької літератури. 

На жаль, не всі книги вдалось ідентифікувати. Аналіз ідентифікованих 

видань показує, що у книгозбірні лежайського монастиря та парафії мєховітів 

чисельно переважала проповідницька література. Це відповідає основному 

напрямку діяльності ченців у парафії – забезпечувати духовні потреби 

прихожан. Цій діяльності мали сприяти книги на біблійну та ритуальну 

тематику. Для інтелектуальної підтримки діяльності ченців слугувала збірка 

богословської літератури, яка становить другу за обсягом тематичну групу 

книг. 

 

4. 2. Полоніка у бібліотеці станіславівського монастиря ордену 

тринітаріїв 

 

Орден Святої Трійці від викупу невільників виник у 1193 р., під час 

Хрестових походів, з ініціативи Жана з Мати та Фелікса де Валуа, і був 

затверджений папою Інокентієм ІІІ у 1198 р. Метою діяльності ордену був 

викуп полонених християн з мусульманської неволі.  

Діяльність ордену тринітаріїв у Речі Посполитій була нетривалою. 

Перший осередок ордену виник 1685 р у Львові за сприяння короля Яна ІІІ 

Собєського та кардинала Яна Казимира Денгофа. Львівський монастир був 

головним тринітарським домом у Речі Посполитій. Згодом у межах Львівської 

латинської архідієцезії виникли монастирі у Станіславові (1691 р.), ще один у 

Львові (св. Миколая, 1696 р.) та Бурштині (1741 р.) [166, s. 315]. У межах 

Перемишльської дієцезії не існувало монастирів цього ордену. 

Орден мав значну підтримку польської шляхти, яка активно допомагала 

ченцям, основне призначення яких полягало у викупі полонених християн з 

мусульманської неволі. Після припинення польсько-турецьких війн орден 

почав занепадати і згодом був ліквідований австрійською владою. 
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Як і в інших орденах та монастирях, виникнення тринітарських бібліотек 

повязано із заснуванням орденських домів. Очевидно, що перша книгозбірня 

ченців-тринітаріїв виникла при львівському монастирі, у межах Львівсьої 

архідієцезії. Другою була бібліотека тринітаріїв у Берестечу (станом на 

поч. XIX ст. налічувала близько 1500 одиниць [96, c. 106]). Бібліотека Луцького 

монастиря станом на 1799 р. налічувала 1246 книг [45, c. 270]. Бібліотеку ж 

монастиря у Станіславі можна відтворити на основі рукописного інвентаря з 

фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана 

Франка. Тематичне наповнення книгозбірні проілюстровано на прикладі так 

званої “полоніки” – книгах польських та зарубіжних авторів, що були 

опубліковані у Речі Посполитій . 

Монастир тринітаріїв у Станіславові було утворено 1690 р. з фундації 

краківського каштеляна та польного і коронного гетьмана Анджея Потоцького 

[209, s. 5]. Осередок ченців не проіснував навіть сто років – австрійська влада 

закрила монастир згідно з декретом від 17 березня 1783 р. про ліквідацію 

ордену тринітаріїв [129, s. 68]. 

Діяльність ченців полягала не тільки у викупі полонених, а й в активній 

душпастирській діяльності. При монастирі функціонували два братства: 

шкаплерне Святої Трійці (1718 р.) та Серця Ісуса (1738 р.) [84, c. 23-24]. З 

1693 р. при станіславівській обителі діяв новіціат [209, s. 5], що було важливим 

чинником для розвитку ордену в регіоні, оскільки перші ченці-тринітарії у Речі 

Посполитій здебільшого були вихідцями з Західної Європи, зокрема з Іспанії. 

Окрім того, у 1774 р. при монастирі було відкрито філософські студії [166, 

s. 315]. 

При опрацюванні рукописного інвентаря у Науковій бібліотеці 

Львівського університету він був датований 1774 р. Ймовірно, інвентар 

складений ченцем Юзефом від св. Сакраменту, а пізніше уточнений ченцем (?) 

на прізвище Роговський [11, арк. 20 (непагінований)]. 

Твердження польської дослідниці М. Підлипчак-Маєрович про те, що у 

більшості випадків бібліотечні інвентарі монастирів укладались примусово та в 
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критичні моменти [181, s. 48], дає підстави припустити, що і в даному випадку 

інвентар міг бути укладений або доповнений при підготовці до закриття 

монастиря. 

Відповідно до рукопису, бібліотека станіславівських тринітаріїв містила 

книги з різних галузей теології (спекулятивна, моральна), проповідницьку та 

полемічну літературу, твори філософів та ораторів, а також історичну, правову 

та художню літературу. Загальна кількість книг у бібліотеці становить 616 назв 

у 823 томах. 

Більшість книг у монастирській бібліотеці написані польською та 

латинською мовами, окрему групу в інвентарі становлять книги французькою, 

німецькою, іспанською, італійською, угорською й українською мовами 

(категорія – “Книги різними мовами”).  

Як зазначалось, увагу акцентовано на так званій полоніці. У 

станіславівській книгозбірні ідентифіковано 143 видання, які можна віднести 

до полоніки. За тематикою вони входять майже до всіх груп, за мовною 

ознакою – це польсько- та латиномовні видання. Полоніка становить 23.2% від 

загальної кількості книг. 

Розподіл полоніки за тематичними групами представлений у таблиці 4. 1.: 

 

Тематична категорія Кількість назв Полоніка % від к-сті 
книг у групі 

Спекулятивна теологія 14 2 14.3 
Моральна теологія 38 2 5.3 

Цивільне та канонічне право 12 1 8.3 
Полемісти 15 7 46.7 

Коментарі на Святе Письмо 38 2 5.3 
Аннали та історики 51 29 56.9 

Проповідники 102 32 31.4 
Філософи 39 3 7.7 

Оратори і політики 39 10 25.6 
Поети 27 11 40.7 

Духовні книги 104 19 18.3 
“Набожні” книги 17 3 17.6 

Книги різними мовами 65 9 13.8 
Манускрипти 42 -  
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Панегірики 13 13 100 
Загалом 616 143  

Таблиця 4. 1. Розподіл книг у бібліотеці монастиря  

тринітаріїв у Станславові 

 

За наведеними даними можна визначити, серед яких тематичних 

категорій полоніка становила найбільшу кількість книг. Лише одна категорія – 

панегірики – складалась повністю з полоніки. Це пояснюється тим, що в 

бібліотеках монастирів зберігались твори, присвячені фундаторам та 

жертводавцям монастиря чи ордену. Більшість книг з полоніки налічується в 

групі історичної літератури (головно це праці з історії Речі Посполитої та 

історії монастирів й чудотворних ікон). У чотирьох групах полоніка займає 

понад третину усіх видань – це полемічна література, поети, проповідництво та 

“оратори і політики”. В решті тематичних категорій полоніка складала 

незначну частину – в середньому близько 15%. 

Серед теологічних праць налічується лише чотири видання з полоніки. 

Спекулятивна теологія представлена книгами єзуїтів Яна Моравського (1633–

1700) “Quaestiones Theologicae” та Адріана Мясковського (1656–1737) 

“Tractatus Theologicus”, моральна теологія працями домініканця Фердинанда 

Янушовського (1639–1712) та підручником зі сповіді для священиків “Nauka dla 

nowych spowiedników” у перекладі Павла Бжостовського (1739–1827). 

З правничих книг до полоніки можна віднести лише збірник прав 

Королівства Польського. 

Полемічна література представлена у трьох напрямах: диспути з 

протестантами, православними та іудеями. Полеміці з протестантами 

присвячено твір “Szczera prawda przeciw obłudnemu fałszowi” єзуїта Стефана 

Щанецького та книгу єзуїтського полеміста й ректора Львівської єзуїтської 

академії Єжи Ґенґеля (1657–1727) “Censura prophetiarum de romanis 

pontificibus”. 

Полеміці з православними та захисту Берестейської унії присвячені 

трактат унійного єпископа Леона Кревзи (+1638) “Obrona jednosci cerkiewnej”, 
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твір єзуїта Теофіла Рутки (1623–1700) “Budynek Chrystusow” на доказ 

верховенства папи, а також твір “Apologia pierwsza kalendarza rzymskiego 

powszechnego, i Apologia druga, za synodalnym rozkazem do narodu Ruskiego” 

польського математика та астронома Яна Брожека (1585–1652), в якому 

доводиться необхідність переходу на григоріанський календар.  

Третій напрям полемічної літератури стосується євреїв. Цій тематиці 

присвячено трактат Юзефа Соломона Левенбергера “Zwierciadło upartych w 

błędach swoich Żydów” та протокол диспуту, що відбувся 1757 р. у Кам’янці-

Подільському між ортодоксальними рабинами та прихильниками юдейської 

месіанської сексти франкістів. Цей протокол записав канонік Кам’янецької 

консисторії Францішек Казимир Кляйн (+1771) і видав 1758 р. у Львові 

накладом друкарні Св. Трійці під назвою “Coram iudicio recolendae memoriae”. 

Лише двома книгами представлена полоніка у категорії “Коментатори та 

товмачі” Святого Письма: це твори польського теолога, члена ордену мєховітів 

Якуба Павела Радлінського (1682–1762) “Norma probationis apostolicae” та 

“Prawda Chrzescianska Od nieprzyiaciela swego Zeznana”. 

У наступній категорії в інвентарі записані книги з церковної та світської 

історії Польщі та світу, а також декілька збірників промов і медична література.  

З найстаріших творів представлено “Historia de rege Vladislao, seu clade 

Varnensi” гуманіста Філіпа Каллімаха (1437–1496) та “Kronilka Polska” Мартина 

Бєльського (1494–1575). З історичних книг XVI ст. до інвентаря внесені 

“Annales Polonici ab excessu Divi Sigismundi Primi” Станіслава Оріховського 

(1513–1566), “De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX” Мартіна Кромера 

(1512–1589) та історія військових виправ короля Стефана Баторія проти 

Московського царства “De bello Moscovitico commentariorum libri sex” 

Рейнольда Гайденштайна (1553–1620). 

Історія Речі Посполитої викладена в “Анналах Польщі від смерті 

Владислава IV” Веспасіана Коховського (1633–1700), у збірнику історичних 

праць Павла Потоцького (+1675), “Reformacya obyczajów polskich” Шимона 

Старовольського (1588–1656), у гербівнику “Korona Polska” єзуїта Каспара 
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Несецького (1682–1744). Облога Ченстоховського монастиря шведськими 

військами у 1655 р. описана у творі “Nova Gigantomachia” настоятеля обителі 

Авустина Кордецького (1603–1673) (у бібліотеці було два примірники цієї 

книги).  

Книга Дуррі Ефенді у латинському перекладі “Prodromus ad historiam 

revolutionis persicae” польського єзуїта Тадеуша Крусінського (1675–1751) 

висвітлює перебіг посольства турецького султана до перського шаха у 1720 р. 

Книга “Forteca monarchów y całego Królestwa Polskiego” Пьотра Яцека Пруща 

(1605–1668) розповідає про визначних польських релігійних діячів. 

Енциклопедичні факти про Річ Посполиту вміщені у виданні “Informacya 

matematyczna” єзуїта Войцеха Бистжоноського (+1669 р.). Також у бібліотеці 

зберігався примірник відомого твору Миколая Кшиштофа Радзивіла (1549–

1616) “Pregrynacja abo pelgrzymowanie do Ziemi Świętej”. 

Представлені також два політичні твори XVIII ст.: трактат 1760 р. 

француза Пірріза де Варія (Pyrrhys de Varille) “Compendium Politicum”, в якому 

автор виклав своє бачення реформування польської держави, та твір на захист 

шляхетського права liberum veto “Sposob nowo-obmyslony Konkludowania Obrad 

Publicznych, dla utwierdzenia Praw Kardynalnych Wolnosci” Стефана Сєніцького. 

До категорії історичних книг входить також декілька збірників промов: 

“Svada Latina” (два примірники, польською та латинською мовами), укладений 

Й. Островським, та “Orator polityczny” Казимира Яна Войшнаровича (+1680). 

Церковна історія у тринітарській бібліотеці представлена лише історією 

тринітаріїв: у книзі “Annalium Provinciæ Sancti Josephi Ordinis Excalceatorum 

Sanctissimæ Trinitatis Redemptionis Captivorum Libri Decem” викладена історія 

Польської провінції св. Йосифа ордену тринітаріїв, що утворена 1726 р.; “Facies 

Chronologica Eximiis variorum Authorum encomiis munita” Онуфрія від 

св. Сакраменту (Данилевича) (1695–1753), видана 1745 р. у Львові, присвячена 

історії ордену, зокрема вона містить відомості про деякі монастирі ордену на 

українських землях. Імовірно, що під записом “Hypomnema Prov. N. S. 

Joachimi” позначена книга тринітарського історіографа Мар’яна від 
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св. Станіслава (Сікорського) (1713–1767) “Hypomnema Ord. Discalceatorum S. 

Trinitatis Redem. Cap. in Regnim Poloniae introducti”.  

У декількох історичних книгах викладена історія чудотворних ікон. Це, 

зокрема, “Historia o cudach N. M. P. Częstochowskiej”, “Góra Różańca Świętego 

Nayświętszey Panny” домініканця Томаша Крушевського (+1718), в якій 

розповідається про чудотворну ікону Богородиці у Підкамені. Книга єзуїта 

Валентія Кєрського (1707–1772) “Honor Nayswiętszey Maryi” містить розповіді 

про богородичні чуда. Історії виникнення братства скапулярію присвячена 

книга “Skarb Karmelitański. Traktat o Szkaplerzu Świętym”, що вперше вийшла 

друком у 1653 р. 

У бібліотеці зберігалась книга “Rękoprowadzenie do nawrocenia 

mahomedanow”, написана генералом Товариства Ісуса Тірсо Гонзалезом де 

Санталла (1624–1705), а польською мовою перекладена відомим польським 

єзуїтом Теофілом Руткою у 1694 р. 

Як уже зазначалось, серед історичних книг бібліотеки записані й медичні 

видання, зокрема класична польська праця “Zielnik Herbarzem z ięzyka 

Łacinskiego zowią” Шимона Серенського (1540–1611). 

Польська проповідницька література представлена працями 28 авторів 

XVI–XVIII ст. Найстарішими проповідницькими книгами є класична збірка 

проповідей “Kazania na niedziele i święta całego roku” єзуїта Пьотра Скарги 

(1536–1612) та твір “Splendores Hierarchiae” проповідника Пьотра з Познані 

(1575–1655).  

Проповідники XVII–XVIII ст. представлені збірками промов Антонія 

Стефановича, Антонія Новаковського, пултуського каноніка Яна Вуйковського, 

пауліна Амброзія Нєшпорковича (1643–1703), францисканців Хризостома 

Кучинського, Антонія Венгжиновича (1657–1721), Адріана Сер’євича, 

провінціала Руської провінції ордену францисканців Варнави Кендзєрського 

(+1803), домініканців Людвіка Сеньковського та Макарія Ростковського 

(+1749) й Раймунда Хинка, а також кармеліта Ангела Остророга.   
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Книги проповідників з ордену тринітаріїв фігурують лише двічі: це твори 

Мар’яна від св. Станіслава (Сікорського) (+1763) “Rok odkupienia, rok dniami 

męki Iezusowey wymierzony” та Самюеля від св. Флоріана (Висоцького) (1704–

1771) “Adwent z postem kazaniami objaśniany”. 

У фонді виразно домінують книги єзуїтських проповідників: Антонія 

Ширми, ректора Ярославського та Львівського колегіумів Александра 

Лоренцовича (1609–1675), проповідника при Королівському трибуналі Яна 

Кросновського (1629-1697), Томаша Млодзяновського (1622–1686), Станіслава 

Бєліцького (+1718), Францішка Коваліцького (1668–1730), Шимона 

Карпінського (1641–1721), Бальзама Каспера (+1759), віцеректора Львівської 

єзуїтського колегіуму Якуба Філіповича (1678–1720), Томаша Перковича 

(1652–1720), Францішка Боровського (+1787) та Себастіана Ляховського (1745–

1794) й Яна Ковальського (1711–1789). 

До збірки “Hasło słowa Bożego” увійшли проповіді, виголошені з нагоди 

коронації ікони Богородиці у львівському домініканському монастирі у 1751 р. 

та першої річниці цієї події (загалом 40 проповідей). 

Філософська тема розвивається у таких творах: “Distinctiones et regulae 

theologicae ac philosophicae” польського протестантського теолога і філософа 

Яна Маковського (1588–1644), ”Singulares universae rationalis scientiae 

controversiae” польського філософа, члена Товариства Ісуса Казимира 

Островського (1669–1732), та книзі “Cursus philosophicus” краківського 

каноніка Станіслава Маковського (+1683).  

Неоднорідними за тематикою є книги у категорії “оратори та політики”. 

“Ораторів” представляють збірники промов Якуба Буличовича, вже згадувана 

вище збірка “Orator polityczny” К. Войшнаровича (в даному випадку книга 

пошкоджена – Principio et fine carens). У книзі “Mowy sejmowe” зібрані тексти 

виступів великого коронного канцлера Андрія-Хризостома Залуського (1648–

1711). У книгозбірні тринітаріїв виявлено також збірку промов та листів 

Анджея Максиміліана Фредро (1620–1679). 
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До історичних можна віднести й книгу “Historya O Rewolucyi Krolestw 

Szwedzkiego Duńskiego Po Polsku Wyłozona”. 

У бібліотечному інвентарі зафіксована книга “Wiara chrześcijańska 

przeciwko Alkoranowi”, переклад якої з латини на польську здійснив уже 

згадуваний Теофіл Рутка після Віденської битви 1683 р. 

Окрім перелічених книг, до категорії “оратори та політики” внесено 

граматики і словники. Граматичним твором є посібник з латинської фразеології 

професора Ф. Вагнера “Supellex Latinitatis ex Phraseologia” у доповненій 

редакції польського єзуїта Францішка Богомольця (1720–1784), та книга 

“Idiotismi Polonici seu Voces Polonicae quae latinè”, яку приписують єзуїту 

Григорію Кнапському (1564–1638 ), хоча насправді це є шкільний підручник, 

створений на основі його праць. Кнапському належить словник “Thesaurus 

polono-latino-graecus”. Бібліотечний інвентар містить відомості про доповнений 

польською мовою французько-латинський словник Петра Дане (+1709) “Nowy 

wielki dykcyjonarz J Mci X. Daneta opata francuski, łaciński i polski”. 

У бібліотеці ченців-тринітаріїв виявлена й невеличка поетична збірка – 27 

книг (з них 11 видань полоніки). Біблійні книги представлені віршованими 

перекладом старозавітної книги Естери, який здійснив Ян Каетан Яблоновський 

(1699–1764). Також у книгозбірні зберігався віршований переклад польською 

мовою твору “Наслідування Христа” Томи Кемпійського (1380–1471). 

В бібліотеці зберігався польський переклад твору “Czworo zdania Filozofii 

Chrześciańskich ze czterech Wieczności Uwag” єзуїта Йоганна Баптиста з Модени 

(1606–1682), а також трагедія “Sedecias” єзуїта Карла Малаперта (1581–1630), 

присвячена королю Владиславу IV. 

Польська поезія представлена творами “Wieża Dawidowa” Станіслава 

Колаковського (1565–1622), “Rok niebieski Fortunnie sczęsliwy” 

перемишльського каноніка Юзефа Ігнація Кочінського, “Lyricorum polskich” 

Веспасіана Коховського та “Breve Compendium Vitæ Spiritualis Et Devotæ” 

цистеріанця Міхала Антоніна Гацького (1630–1703). До фонду бібліотеки 

входять також збірка ліричних творів піяра Яна Дамасцена Калінського (1664–
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1726) “Erymanthus In Helicone Sylva Christiano-Politica” та дві збірки 

геральдичної поезії: “Demokryt śmieszny” Матея Ігнація Куліговського (+1699) 

та “Gemmae antiquiorum” єзуїта Габріеля Жончинського (1664–1737). 

Найбільшою у бібліотеці тринітарії була збірка “духовних книг”, до якої 

входило 104 позиції, з яких лише 19 видань становила полоніка. Видання цієї 

категорії умовно можна розділити на дві групи: агіографічна та аскетична й 

медитаційна література. 

Агіографічна література репрезентована житіям польського блаженного 

(тепер святого) Станіслава Казімєрчика (1433–1489). Тут ж варто згадати 

внесену до “духовних книг” біографію кардинала Станіслава Гозія, яку уклав 

його секретар Станіслав Решка (1544–1600). 

Значно більшою була група аскетичної літератури: твори авторів з різних 

чернечих орденів, а також протестантських теологів.  

Домініканська аскетична література представлена творами містика Луїса 

де Гранади (1505–1588) у польському перекладі “Przewodnik Grzesznych Ludźi”, 

польського теолога Миколая з Мостиськ (1559–1632) “Infirmaria Chrzesciańska”, 

Кипріяна Сапецького (1680–1724) “Przyiaciel W ostatniey potrzebie doznany” та 

Александра Довгялло “Purpura zbawienna to jest męka Jezusowa”.  

Найбільша кількість аскетичних творів належить ченцям з Товариства 

Ісуса – ідентифіковано 16 творів, написаних єзуїтам: це твір Томаша 

Млодзяновського (1622–1686) “Rozmyslania albo lekcya duchowna” та Войцеха 

Тильковського (1624–1695) “Nauki y zabawki swiątobliwe”, польський переклад 

“Dziennik Swiętych” французького автора Жана-Етьєна Грозеса (1642–1718) та 

твір “Via ad salutem aeternam solidis vitae Christianae” Мартіна Луговського 

(1664–1733), твір Жана Кресета (1618–1692) у польському перекладі Андрія 

Хризостома Залуського (1648–1711) “Uwagi chrześcijańskie” та його ж переклад 

твору Карло Георгіо Росіньйолі (1631–1701) “Prawdy wieczne”. З середовища 

білого духовенства вийшов твір Томаша Третера (1547–1610) “Symbolica vitae 

Christi meditatio”. 
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Одне видання присвячене Святому Письму та катехизму: “Krotkie 

Zebranie Nauki Chrzescianskiey” єпископа Кшиштофа Анджея Яна Шембека 

(1680–1740).  

З католицьким катехизмом пов’язана збірка гімнів “Owczarnia W Dzikim 

Polu” Станіслава Бжежанського (1650–1738) . Ще однією збіркою гімнів та 

молитов є книга “Homo paulo minor ab angelis ascetica perfectione” тринітарія 

Онуфрія від св. Сакраменту (Тальчанського). 

У двох виданнях описано чудотворні ікони: це книга з розповідями про 

чуда Сокальської ікони Богородиці та книга “Pałac Królowey Nieba i Ziemi 

Maryi”, присвячена іконі Матері Божої Потішення у Лежайську. До цієї групи 

можна віднести і книгу Альбрехта Станіслава Радзивіла (1593–1656) “Dyskurs 

nabożny z kilku słów wzięty o wysławianiu Najświętszej Panny Bogurodzicy 

Mariey”, в якій автор підтверджує, що Богородиця наказала йому називати себе 

Королевою Польщі. 

Невеликою в бібліотеці була добірка “набожних книг” – 17 одиниць, яка 

містила лише три видання полоніки: польський переклад “Opisanie nabożeństwa 

do serca Jezusowego” засновниці культу Найсвятішого Серця Ісусового 

св. Маргарити Марії Алякок (1647–1690), видання тринітаріїв “Sposób 

wychwalenia Troycy Nayswiętszey” та книга Яна Моравського (1633–1700) 

“Actus Virtutum et Orationes ad Deum”.  

Серед “книг різними мовами” важко виділити одну тему – тут 

представлені Біблія та теологічні видання, риторика й історії чудотворних ікон, 

збірки поезії та книги з архітектури й права. Латиномовними є книги 

“Enchiridion aliquot locorum communium juris Magdeburgens” краківського 

правника Яна Кірштейна (1507–1561) та “Atrium sapientiae” єзуїта Антонія 

Свєрчинського.  

З польськомовних видань до інвентаря записані поетичні збірки Каспера 

Мясковського (1549–1622) та Александра Ободжінського, а також збірка 

промов Яна Кохановського (1530–1584), історія чудотворної ікони Богородиці в 

Ярославі та праця з архітектури Каетана Здзанського “Elementa Architektury 
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Domowey”. До того ж, до полоніки варто віднести переклад книги “Siris” 

відомого ірландського філософа Джорджа Берклі (1685–1753), який здійснив і 

видав у 1747 р. Йосиф Анджей Залуський під назвою “Dwa sekreta doświadczone 

у dziwnie skuteczne”. У польському перекладі представлена ще одна праця 

єзуїта М. Буто (1607–1688), яку переклала Теофіла з Мошинських Потоцька під 

назвою “Rady mądrości albo zbior maxym Salomonowych” . 

Принагідно варто згадати цікавий запис про книгу українською – “Liber 

Graecy cuj tit. БУКВАРЬ in 8vo”. Очевидно, що у цьому випадку для укладача 

інветаря кириличний шрифт, яким надрукована книга асоціювався із грецьким, 

тобто православним обрядом. Це й відобразилось у формі запису. 

Останньою категорією в інвентарі бібліотеки тринітаріїв записана 

панегірична література – 13 позицій. В основному це твори з нагоди весіль чи 

смертей, а також вступу на посади, більшість з яких написана членами ордену 

єзуїтів та тринітаріїв. 

За матеріалами рукописного інвентаря бібліотеки монастиря тринітаріїв у 

Станіславові відтворено тематичне наповнення цієї книгозбірні. Акцент 

зроблено на ідентифікації книг, які можна класифікувати як “полоніку”. 

Ідентифіковано 143 видання, представлені у всіх тематичних групах книг. 

За неповні сто років свого перебування у Станіславові ченці-тринітарії 

зібрали бібліотеку, яка була їм помічною при організації душпастирської 

діяльності, при організації процесу навчання нових членів ордену, та 

насамперед у сприянні діяльності, спрямованої на викуп полонених християн з 

неволі.  

 

4. 3. Полемічна література у бібліотеці кармелітів у Дрогобичі 

 

Орден кармелітів виник у 1156 р. під час хрестових походів до Святої 

Землі. Перший монастир було засновано на горі Кармель (суч. Ізраїль), що й 

дало назву ордену. Офіційно затверджений папою Гонорієм ІІІ у 1226 р. В ході 

внутрішніх реформ св. Терези Авільської та св. Івана від Хреста у XVI ст. орден 
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було розділено на дві гілки: босих (зреформованих) та взутих, або ж 

черевичкових (зберегли стару регулу). 

У межах Львівської архідієцезії перший монастир кармелітів босих 

постав у 1614 р., внаслідок прибуття до Львова о. Єлисея Нівінського, який мав 

на меті вивчити можливість прибуття до міста ченців. За підтримки львівського 

передміщанина Войцеха Макуха ченці-кармеліти отримали земельну ділянку, 

на якій у XV ст. стояв костел св. Леонарда, що ним опікувались кармеліти. У 

1619 р. було освячено наріжний камінь костелу. Згодом монастир отримав 

статус conventus major – більшого конвенту. При ньому було відкрито новіціат 

та філософсько-богословські студії (так званий клерикал). З 1687 р. монастир 

став осередком Руської орденської провінції св. Йосифа. Внаслідок цього при 

монастирі було відкрито “studium generale” з філософськими та богословськими 

курсами. 

Згодом були відкриті інші монастирі: у Більшівцях (після 1624 р.), 

Теребовлі (після 1627 р.), Львові (св. Мартина, 1637 р.), Роздолі (1647 р.) та 

Кохавині (1748 р.) [166, s. 312]. У Перемишльській дієцезії перший монастир 

кармелітів черевичових виник у 1603 р. у селищі Сусідовичі (паломницький 

осередок з чудотворною іконою св. Анни) [162, s. 65]. У 1623 р. засновано 

монастир у Гусакові, а у 1697 р. засновано монастир у Дрогобичі [162, s. 46]. 

Перші конституції ордену кармелітів не зачіпали питання монастирських 

бібліотек, проте торкались проблем, що були пов’язані із книгами загалом [195, 

s. 59]. Проте книгу у них потрактовано як матеріальну цінність, а приписи 

зачіпали питання книг лише в контексті спадщини по смерті ченців. Зокрема, 

після смерті монаха на його книгах ставили знак пріора чи монастиря та 

вказували ціну. Окрім того, якщо чернець помер під час навчання закордоном 

то його книги необхідно було повернути до орденської провінції, з якої він 

походив [195, s. 59-60]. Книги, подаровані ченцеві, він не міг використовувати 

без дозволу пріора [195, s. 60], а по його смерті мали б йти на користь 

монастиря, звідки він походив [195, s. 61]. 
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У орденській конституції 1357 р. вказано, що ніхто серед ченців не має 

права видавати чи продавати книги з монастирської бібліотеки; світським 

особам та іншим з-за меж монастиря можна було користуватись бібліотекою 

лише при дотриманні обережності; за згоди генерального пріора чи провінціала 

можна було продати або ж обміняти книги, що були в поганому стані, або 

дублети [195, s. 61]. Конституція 1369 р. зобов’язувала вести інвентар книг у 

бібліотеці [195, s. 61]. В постановах конституції 1462 р. з’являється посада 

бібліотекаря (кустуша книгозбірні), який мав турбуватись про доступ до 

бібліотеки та прикріплення книг, а також не допускати пошкодження книг [195, 

s. 62]. Таким чином можна простежити, що ставлення кармелітів до проблеми 

бібліотеки еволюціонувало: якщо на початку існування ордену книги не 

входили до зацікавлення ордену, то після переміщення ордену з Святої Землі до 

Європи й актуалізації навчання ченців в університетах та орденських 

навчальних осередках виникла необхідність охопити книжкове питання 

орденськими приписами [195, s. 68-69]. 

Чисельне та тематичне наповнення бібліотек кармелітів на теренах Речі 

Посполитої можна встановити на основі бібліотечних інвентарів, що збереглись 

до нашого часу. У фондах відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних 

книг ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки Львівського національного 

університету імені Івана Франка зберігся інвентар книгозбірні монастиря у 

Дрогобичі. Тематичне наповнення цієї бібліотеки проілюстровано на прикладі 

збірки полемічних книг. 

Контроверсійна, або ж полемічна, теологія є одним із видів богослов’я, 

що окреслює ставлення Католицької Церкви до некатолицької теології або ж 

католицької неортодоксальної [80, c. 31]. Свого найвищого розвитку вона 

сягнула в епоху Реформації та Контрреформації (Католицької Реформи). В цей 

час вона виокремилась в окрему галузь богослов’я, а потім і в окрему 

навчальну дисципліну (кафедри у Римі, Фрайбурзі та Інгольштадті) [148, 

s. 765]. 
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Монастир кармелітів у Дрогобичі постав з фундації Яна Станіслава 

Бекєрського в кінці XVII ст. Ченці-кармеліти провадили активну 

душпастирську діяльність, а окрім того також утримували бурсу для вбогих 

[216, s. 79]. Монастир був закритий австрійською владою у 1789 р. 

У рукописі вміщено два інвентарі бібліотеки монастиря кармелітів у 

Дрогобичі. Перший укладений у 1766 р. під заголовком “Inventarium 

Bibliothecae Carmeli Drohobycensis Ex Mandato A. R. P. Constantini a S. Laurentis 

Provincialis De Novo Ordine Conscriptum Anno 1766 Die 3 Mensis Martij” [13, 

арк. 1]. Форма опису: зверху по центру вказано тематичну категорію, нижче 

літерне позначення полиці та формат книг на ній. Нижче – назва та автор книги. 

Рік і місце видання не вказуються. Записи дуже перемішані, одній літерній 

позначці не відповідає одна тематична категорія, під одну літеру були записані 

книги з різної тематики. Згодом, у 1772 р. інвентар було перероблено і 

вдосконалено [13, арк. 19]. Новий заголовок: “Inventarium Bibliothecae 

Conventus Drohobycensis Ordinis Frartrum B.Mariae Virginis de Monte Carmelo 

S.O. Provinciae Majoris Poloniae Sanctissimi Sacramenti Sub Regimine Rndi Patris 

Damiani a S. Jacobo Concionatoris Emeriti ejusdem Conventus Prioris de Novo 

Correctum et Conscriptum Anno Domini 1772 Mense Junio”. У новому інвентарі 

кожному літерному позначенню відповідає одна тематична категорія. Загалом у 

бібліотеці було 735 книг. 

 
Тематична категорія Літерне позначення 2° 4° 8° 12°/20° Разом 

Святе Письмо A, Aa, Aaa, Aaaa 3 4 4 5 16 
Коментатори 

Святого Письма 
B, Bb, Bbb, Bbbb 7 3 10 5 25 

Проповідники C, Cc, Ccc 57 77 27 - 161 
Моральна теологія 

(+схоластична) 
D, Dd, Ddd, Dddd 3 14 18 20 55 

Полемісти E, Ee, Eee, Eeee 2 21 21 3 47 
Історики F, Ff, Fff, Ffff 15 32 31 10 88 

Юристи та каноністи G, Gg, Ggg, Gggg 2 25 13 3 43 
Політики H, Hh, Hhh, Hhhh 6 23 65 14 43 

Різне I, Ii, Iii, Iiii 3 16  8 3 30 

65 

Рукописи K 2 - - - 2 
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Катехити Ll, Lll, Llll - 2 5 5 12 
Духовні книги Mm, Mmm, Mmmm - 20 43 43 106 
Проповідники Nnn, Nnnn - - 18 24 42 

Разом  100 237 263 135 735 
Таблиця 4. 2. Розподіл книг у бібліотеці монастиря кармелітв у Дрогобичі 

 

Очевидно, що бібліотека часто перевірялась. В рукописі здійснено записи 

про візитації бібліотеки протягом  1767–1780 рр. (9 візитацій) [13, арк. 42-42 

зв.]: 

1. 4 липня 1767 р. провінціал Альбін від св. Казимира 

2. 14 серпня 1770 р. провінціал Августин від св. Антонія 

3. 14 серпня 1772 р. провінціал Кипріян від св. Герарда 

4. 17 липня 1773 р. провінціал Кипріян від. св. Герарда 

5. 27 червня 1774 р. провінціал Кипріян від св. Герарда 

6. 15 червня 1776 р. провінціал Міхаель від св. Матвія 

7. 14 червня 1777 р. провінціал Міхеаель від св. Матвія 

8. 17 липня 1779 р. провінціал Йоахим від св. Франциска 

9. 15 липня 1780 р. провінціал Йоахим від св. Франциска. 

Хоча й дрогобицький монастир кармелітів постав уже після закінчення 

Реформації та Контрреформації, видається доцільним вивчити яку саме 

полемічну літеру використовувало католицьке чорне духовенство під час 

навчання на орденських студіях та підготовки для місійної й душпастирської 

діяльності.  

Полемічна література була виділена в окрему тематичну категорію у 

кармелітській бібліотеці [13, арк. 22, 26 зв.-27, 31 зв., 37 зв.]. В інвентарі для 

позначення цієї групи використовується літера E (“in folio”), Ee (“in quarto”), 

Eee (“in octavo”), Eeee (“in duodecimo et vigesimo”). У бібліотеці кармелітів 

зберігалось 47 книг з полемічного богослов’я. Вони складають 6.39% від 

загальної кількості книг у бібліотеці. 

 

Формат Кількість Ідентифіковано 
In folio 2 2 
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In quarto 21 21 
In octavo 21 18 

In duodecimo et vigesimo 3 2 
Всього 47 43 

Таблиця 4. 3. Розподіл полемічних книг за форматами у бібліотеці 

монастиря кармелітів у Дрогобичі 

 

43 ідентифіковані книги створені 31 авторами. Абсолютна більшість 

авторів книг походять з середовища духовенства, лише двоє авторів були 

представниками світського середовища.  

 

Соціальна група Кількість % від загальної к-ті 
Біле духовенство 3 9.67 

Чорне духовенство 
(православне) 

1 3.23 

Чорне духовенство 25 80.65 
Світська особа 2 6.45 

Загалом 31 100  
Таблиця 4. 4. Станова приналежність авторів полемічних книг у 

бібліотеці монастиря кармелітів у Дрогобичі 

 

Чисельно переважають представники чорного духовентсва. Саме 

чернецтво було однією з рушійних сил Контрреформації, ченці зі “старих” 

(напр. домініканці та францисканці) й “нових” (напр. єзуїти) орденів вели 

активну полеміку із протестантськими богословами, розвивали католицьке 

віровчення та займались місінеорською діяльністю після Тридентського собору. 

Характеристику збірки полемічної літератури варто розпочати з 

представників світського середовища, чиї книга зберігалась у бібліотеці 

дрогобицьких кармелітів. Йдеться про Філіпа де Мизьєра (1327–1405) – 

французького солдата та політичного діяча. У бібліотеці зберігалась його книга 

“Presentatio beate Marie in templo”. Цим твором автор намагався сприяти 

запровадженню у Католицькій Церкві свята Введення в Храм Пресвятої Діви 

Марії. Власне стараннями автора це свято увійшло до християнського 

календаря Західної Церкви. Другим автором був угорець, учасник війни за 

незалежність Ференці ІІ Ракоці у 1703–1711 рр. Антал Бреннер (1674–1721). 
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Хоч Бреннер і був священиком, проте згодом був позбавлений духовного сану, 

тому видається доцільним віднести його до представників світського 

середовища. До інвентаря внесена його книга “Peculiares principum Hungariae in 

ecclesia Dei praerogativae”, створена на захист прав Ракоці.  

Біле духовенство репрезентоване трьома авторами. Ідеї польських 

контрреформаторів висвітлені у творах “Confessio fidei catholicae christiana” 

кардинала Станіслава Гозія (1504–1579), у якому автор подав систематичний 

виклад католицької догматики та сформулював догматичне ставлення 

католицької Церкви до “різновірців” [210, s. 728], та “Civitas supra montem” Яна 

Носковича (1606–1690). Трактат Мартіна Кромера (1512–1589) “De falsa 

nostri tempom, et vera Christi religione” спрямований проти лютеран.  

Досить цікавим видається те, що у бібліотеці був представлений твір 

українського православного автора – йдеться про твір “Alphabetum rozmaitym 

Heretykom niewiernym” чернігівського архімандрита Йоаникія Галятовського 

(1620–1688), у якому автор в абетковому порядку перераховує 180 відомих 

йому єретиків (не християн) та пояснює помилковість їхніх поглядів [120, 

c. 313]. Доречно згадати, що католицьке чернецтво із зацікавленням ставилось 

до творчості чернігівського богослова. Так, відомий випадок із львівської 

єзуїтської академії, коли члени Товариства Ісуса купували книги цього автора 

[49, c. 349]. В єзуїтському осердку у Перемишлі (в межах однієї з дрогобицьким 

кармелітським монастирем Перемишлськьої дієцезії) твір Галятовського “Stary 

kościół zachodni nowemu kościołowi rzymskiemu pochodzenie Ducha Ś. Od Ojca 

samego, nie od Syna pokazuje” був внесений до категорії забороненої літератури. 

Абсолютну більшість авторів полемічних книг та трактатів становлять 

представники чорного духовенства. 36 книг створені 25 авторами, що 

представляють найвідоміші чернечі спільноти католицької церкви.  

 

Орден К-ть 
авторів 

% від чорного 
духовенства 

% від 
загальної к-ті 

авторів 
Домініканці 2 8 6.45 

Францисканці 1 4 3.23 
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Францисканці-
реформати 

4 16 12.9 

Кармеліти босі 4 16 12.9 
Єзуїти 13 52 41.94 

Мєховіти 1 4 3.23 
Разом 25 100 80.65  

Таблиця 4. 5. Приналежність авторів полемічних книг до орденів у 

бібліотеці монастиря кармелітів у Дрогобичі 

 

Автори з середовища Товариства Ісуса традиційно переважають над 

представниками інших чернечих орденів. Орден єзуїтів був однією з рушійних 

сил Контрреформації на території усієї Європи загалом і у Речі Посполитій 

зокрема. На жаль, інші чернечі спільноти репрезентовані дуже слабко. 

“Західні” єзуїти представлені п’ятьма авторами (8 книг). Книга “Manuale 

controuersiarum huius temporis” фламандського єзуїта Мартіна Бекануса (1563–

1624) є своєрідним підручником із “мистецтва полеміки”. Ця книга витримала 

20 перевидань у Західній Європі і була однією із найпопулярніших книг з 

контроверсійної теології. Як підручник можна класифікувати книгу “Regula 

credendorum, seu methodus polemica” англійського єзуїта, префекта вищих 

студій у Льєжі Джона Кейнса (1625–1697) та книгу “Ethica theologico-polemica” 

єзуїта з м. Оломюц Фредерика Крістена (1682–1733). Трактат Джона Дюрі 

(+1587) “Confutatio responsionis Gulielmi Whitakeri” спрямований проти 

англікан, зокрема проти одного з найвідоміших англіканських богословів 

XVI ст. Вільяма Вітакера (1548–1595). Також до інвентаря внесені твори 

“Norma Verae Fidei Juxta Catholicos Authores” Фредеріка Пабле (1649–1699), 

“Synopsis de ecclesia militante” португальця Франціско Лейтама та “Sancta 

Romana ecclesia” Андреаса Рюделя (1706–1759). 

Польська єзуїтська контрреформацій та полемічна думка репрезентована 

“класичними” авторами та творами. Зокрема, йдеться про відому книгу “O 

rządzie i jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem” (друге видання твору 

“O jedności Kościoła Bożego”) Пьотра Скарги (1536–1612) та його ж 

“Zawstydzenie Nowych Arianow y Wzywanie ich do pokuty y wiary 
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chrześciańskiey” із критикою та засудженням послідовників Фаустина Социна та 

Пьотра Стоіньського [200, s. 11-12], трактат “Colloquium Thorunense” відомого 

поборника аріан Миколая Ціховича (1598–1669), “Szczera prawda przeciw 

obłudnemu fałszowi” Стефана Щанецького (1658–1737) проти пастора Кароля 

Делінкурта гельвецького віровизнання, “Theologia Controversa Totam Fidei 

Christianae Catholicae Doctrinam” Готфріда Ханенберга (1680–1729) та трактат 

Мартина Лаща проти протестантських церков “Crisis to iest Rozsądek 

Katholicki o nauce dzisieyszych ewangelików, lutrów, kalwinów y inszych 

nowowiernych”. Трьома книгами представлена творчість одного із 

найвідоміших польських єзуїтів-полемістів XVIII ст., ректора львівської 

єзуїтської академії Єжи Генгеля (1657–1727), полемічні трактати якого 

спрямовані проти атеїзму та протестантизму [142, s. 178]. До інвентаря внесено 

три його книги: “Eversio Atheismi seu pro Deo contra Atheos”, трактат із 

наведенням доказів на захист непорочного зачаття “Vindiciae Marianae 

innocentiae” та відомий твір “Gradus ad atheismus” з викладом ідеї генези 

атеїзму у людській душі [127, s. 15].  

Домініканська полемічна думка викладена у творі Пьотра 

Дрогошевського (+1729) “Tarcza Wiary Chrystvsowey”, що спрямований проти 

лютеран та кальвіністів, а також у книзі “De Missa evangelica et de veritate 

corporis et sanguinis Christi in Eucharistiae sacramento” домініканця, єпископа 

Відня Йогана Фабера (1478–1541), для полемічних творів якого характерним є 

використання філологічно-гуманістичних методів [148, s. 765].  

Францисканська орденська сім’я представлена творами “Securis 

evangelica ad haeresis radices posita” голови ірландського коледжу св. Ісидора у 

Римі Френсіса Портера (1650–1702), “Vox Catelli Pastoritii Penes Ovile Christi. 

Seu Controversia” реформата, лектора теології у монастирі реформатів у 

Мейській Гурці Войцеха Габрілеля Славоша, а також перекладом з німецької 

книги “Ozdoba Kościoła katolickiego, to iest Ceremonie ktorych Kośćioł S. w 

wszelkich okolicznośćiach zwykł záżywáć” францисканця-реформата Протазія 

Неверані (1702–1743). Також до збірки контроверсійних книг входила 
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проповідь “Rzeka troista Korczakowska” провінціала Малопольської провінції 

реформатів Людвіка Ружицького, виголошена на похороні Констанції 

Христини Вельопольської, дружини стольника великого коронного Яна 

Вельопольського, й книга “Stary argument swiatowey mądrości przeciw 

powścięgliwośći panieńskiey, wdowiey, kapłańskiey y zakonney” реформата 

Флоріана Ярошевіча (1694–1771).  

Один твір вийшов із середовища ордену каноніків регулярних Святого 

Гробу Господнього, більш відомого як мєховіти. Йдеться про відомий і 

популярний твір “Prawda Chrzescianska Od nieprzyiaciela swego Zeznana” рабина 

Самюеля у перекладі генерала ордену, теолога Якуба Павела Радлінського 

(1680–1672) з його ж власним коментарем до цього твору.  

Орден кармелітів репрезентований чотирма авторами, як і реформати. До 

інвентаря внесено чотири примірники книги “Heroica Carmeli regula, a 

sanctissimo Dei propheta Elia vita et exemplo tradita” авторства Валентина від 

св. Аманда. Книга “Triumphalis palma victoriae Immaculatae Conceptionis” 

фламандця Олівє де Сен-Анастас (1612–1674) присвячена наведенню доказів на 

захист непорочного зачаття. Дві книги належать перу фландрійця Александра 

від св. Терези: “Clypeus religionis bipartitus” та “Praeco Marianus legis 

evangelicae”. Також у бібліотеці зберігалось три примірники книги “Echo Salutis 

aeternae” Вацлава від св. Іллі (Глуховського). 

Окрім полемічних трактів та книг, у бібліотеці зберігався збірник актів 

Торунського колоквіуму 1645 р. (так званий Colloquium charitativum) – “Acta 

conventus Thoruniensis”. З ініціативи короля Владислава IV у Торуні відбувся 

з’їзд представників польського католицького та протестантського духовенства з 

метою обговорення поглядів один одного та примирення.  

Поданий вище аналіз наповнення бібліотеки кармелітів у Дрогобичі дає 

можливість зробити висновок, що не зважаючи на те, що монастир існував уже 

в час, коли Контрреформація добігала свого кінця, у монастирях надалі 

зберігалась ключова література того часу. Йдеться про твори польських діячів 

Контрреформації (Марцін Кромер, Станіслав Гозій), представників чорного 
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духовенства, твори яких спрямовані проти окремих протестантських груп 

(Миколай Ціхович, Пьотр Скарга, Єжи Генгель), твори православних 

богословів (Йоаникій Галятовський), підручник з полемічної теології (Мартін 

Беканус, Джон Кейнс) та інші матеріали. 

 

4. 4. “Artes liberales” у книгзбірні монастиря домініканців у Ярославі 

 

Орден братів проповідників (Ordo fratrum praedicatorum), більш відомий 

під назвою домініканці (від імені засновника св. Домініка), виник у 1216 р. 

Ключовим аспектом діяльності ордену була боротьба проти єресей, які набули 

поширення у країнах Західної Європи. Власне проповідь серед населення стала 

головною “зброєю” ченців у їхній діяльності. 

Початки діяльності домініканців на теренах Руського воєводства Речі 

Посполитої сягають своїм корінням ще часів Галицько-Волинської держави. 

Апостольська столиця здавна мала намір заснувати на теренах України 

єпископські кафедри. Відомо, що 1231 р. папа Григорій ІХ мав наміри створити 

тут католицьке єпископство. З цією метою папа доручив польським ченцям-

домініканцям Якубові та Домаславу розвідати стан і ситуацію католицького 

духовенства на українських (руських) землях [166, s. 301].  

Ситуація у Галицько-Волинському князівстві була сприятливою для 

розвитку католицької церкви. У 30-50-х роках ХІІІ ст. Данило Романович шукав 

підтримки у папи Григорія ІХ, пізніше Інокентія IV, для боротьби проти агресії 

поляків та угорців, а згодом і монголів. Це відповідало інтересам римської 

курії, яка шукала союзників для боротьби проти імператора Священної 

Римської Імперії Фрідріха ІІ Гогенштауфена. Данило не перешкоджав 

діяльності католицьких чернечих орденів. Завдяки дипломатичній роботі 

домініканця Асцеліна та францисканця Плано Карпіні, Данило у 1245 р. 

висловив готовність прийняти католицьку віру. У 1246 р. своїм бреве папа 

призначив польських домініканців Олексія та Перегріна “духівниками” князя 
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[115, c. 42]. Однак достеменно невідомо, чи відбулась унія між православною 

церквою у державі Данило Романовича та Римом. 

Опісля входження земель колишньої Галицько-Волинського держави до 

складу польської держави та утворення у 1375 р. Галицького архієпископства (з 

1412 р. Львівського) починається новий етап діяльності братів-проповідників у 

регіоні.  

Традиційно більшість дослідників XIX–XX ст. дотримувались 

непідтвердженої у джерелах версії про початок діяльності домініканців у 

Львові (та й загалом на сучасних українських землях) за св. Яцека (Гіацинта) 

Одровонжа [92, c. 6; 202, s. 172; 205, s. 31]. У 1234 р. нібито на місці 

майбутнього міста, він зі своїми братами-домініканцями заклав дерев’яний 

костел св. Івана Хрестителя, у якому перебувала їхня місія. Тут, у 1238 р. 

Герарда з Вроцлава було висвячено місійним єпископом Русі [205, s. 31; 116, 

c. 41]. Проте, не відомо, чи йдеться про заснування монастиря.  

Ймовірно, що монастир домініканців у Львові виник уже після 

приєднання міста та Галичини до Королівства Польського; у силу відсутності 

документа про заснування обителі, його появу датують близько 1378 р. [166, 

s. 304]. Львівська обитель стала головним осередком домініканців на теренах 

східних воєводства Речі Посполитої.  

Окрім львівського монастиря, у межах Львівської латинської архідієцезії 

постали й інші домініканські осередки: Коломия (1413 р.), Теребовля (1432 р., 

знищений перед 1600 р.), Підкамінь (1464 р.), Буськ (1619 р.), Чортків (перед 

1619 р.), Єзупіль (перед 1619 р.), Рогатин (перед 1619 р.), Яворів (1616 р.), 

Львів (св. Марії Магдалени, 1600 р.), Тисмениця (1631 р.), Золотий Потік 

(1608 р.), Бучач (1652 р.), Жовква (1653 р.), Чернелиця (1662 р.), Галич (перед 

1659 р., 1760 р.), Снятин (др. пол. XVII ст., 1760 р.), Богордчани (др. пол. XVII 

ст., 1760 р.) та Тернопіль (др. пол. XVII ст., 1760 р.) [166, s. 302-303]. У 

Перемишльській дієцезії пермиш містом, де виник монастир домініканців, став 

Перемишль (близько 1375 р.), а згодом виникли монастирі у Ланьцуті (близько 

1375 р.), Мостиськах (поч. XV ст.), Самборі (поч. XV ст.) [162, s. 30], Старому 
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Борку (1665-70 рр.), Великих Очах (1667 р.). Чесанові (1674 р.) та Сеняві 

(1676 р.) [162, s. 46]. 

У 1375–1456 рр. домініканські монастирі на теренах Львівської 

архідієцезії та Перемишльської діїцезії належали до організації “Societatis 

Fratrum Peregrinantium propter Christum inter gentes” (“Товариство братів 

пілігримів для Христа в землях невірних”), потім до Польської провінції 

ордену, а у 1612–1785 рр. Руської провінції св. Яцека.  

Домініканці, на відміну від францисканців, одразу почали робити акцент 

на інтелектуальній підготовці ченців. Відповідно, при монастирях виникали 

орденські освітні осередки, а здібні ченці навчались в університетах. 

Домініканці швидко здобули провідні позиції в університетах Болоньї, Парижа, 

Падуї, Флоренції, Оксфорді, а з їхнього середовища вийшли такі знані схоласти 

як Альберт Великий та Тома Аквінський. Власне Париж та Болонья до 1220 р. 

стали головними осередками ордену, оскільки у планах св. Домініка 

проповідники та університети мали існувати разом [203, s. 117].  

При кожному конвенті домініканців мусила існувати школа з постійною 

лектурою Святого Письма [163, s. 517]. Подальший розвиток ордену породив 

потребу створення школи, у якій вивчали б не лише Святе Письмо та твори 

Петра Ломбардського, а й науки, що мали підготувати ченців до вивчення 

теології [163. s. 518].  

У межах Королівства Польського інтелектуальна та освітня діяльність 

ордену розпочалась у XV ст., зокрема з цього часу відомо про існування так 

званих “studium generale” при монастирі домініканців у Кракові [163, s. 524]. 

Очевидно, що існування генеральних студій, а також навчання ченців 

Польської провінції в освітніх осередках інших орденських провінцій, свідчить 

про те, що вже у XV ст. існувала розвинута система шкіл, де домініканці 

здобували підготовчу освіту для подальшого вивчення філософії та теології. 

Першим рівнем орденської освіти був новіціат, який зазвичай тривав 

один рік. Окрім вивчення статутних документів, молитов, співу, літургії тощо, 

новіції також вивчали основи латинської граматики [174, s. 41-42]. При деяких 
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монастирях діяли школи граматики, де навчались два роки. Згодом почали 

виникати так звані партикулярні школи, де вивчали різні предмети, від 

граматики й логіки до філософії й теології [174, s. 42] (фактично навчання 

охоплювало цикл семи вільних мистецтв та філософсько-теологічні 

дисципліни). Після закінчення партикулярної школи ченці продовжували 

навчання у конвентуальній школі теології, що діяла при кожному монастирі й 

відвідувати її була зобов’язана усі ченці монастиря [175, s. 42-43]. На вищому 

рівні знаходились “studium materiale” та “studium formale”, які дорівнювали 

університетським, однак не мали права присвоювати наукові ступені. Однак 

найвищий ступінь становили так звані генеральні студії, у яких навчались 

майбутні лектори теології для мережі монастирів орденської провінції [175, 

s. 43]. Генеральні студії мали два відділи, філософський та теологічний, що 

наближало їхню структуру до університетської. 

Забезпечувати інтелектуальну допомогу у проповідницькій, 

душпастирській та місіонерській діяльності домініканцям була покликана 

бібліотека. Водночас не можливо уявити, що у випадку існування школи при 

монастирі, при ній не було бібліотеки. Власне заснування монастирських шкіл 

дало початок формування книгозбірень, до яких входили навчальна лектура, 

проповіді, а також богослужбова література [164, s. 391]. Першопочатково 

можна говорити про збірку навчальних книг та збірку літургійних книг, що 

зберігались у захристії монастирського храму [217, s. 297]. 

Відкриття новіціату при монастирі, а також подальший розвиток шкільної 

системи сприяли тому, що бібліотека-скарбинця перетворювалась на бібліотеку 

для навчання [217, s. 297]. Очевидно, що монастирська бібліотека мусила бути 

добре забезпеченою та відповідати завданням, які ставили перед собою ченці-

домініканці при організації своєї діяльності та проходженні навчання у системі 

шкільництва ордену. 

Орденські приписи ще з XIII ст. регулювали функціонування 

монастирських бібліотек. Зокрема, рекомендації п’ятого генерального магістра 

домініканців Гумберта Романського не втрачали своєї актуальності досить 
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довгий час [217, s. 329]. У свому підручнику орденського життя “De vita 

regulari” він декілька пунктів присвятив організації діяльності монастирської 

бібліотеки та обов’язкам бібліотекаря. Бібліотекар був зобов’язаний 

турбуватись про відповідне місце у монастирі для зберігання книг (з доступом 

свіжого повітря та захистом від дощу), щоб книги не підлягали впливу вологи 

та плісняви; зберігати ключ від бібліотеки та відчиняти її у чітко визначений 

час; укладати список книг та передавати його свому наступнику на посаді; 

вирішувати питаня щодо накопичення, відбору та актуалізації книг; щороку чи 

раз на два роки переглядати усі книги з метою встановлення того, чи вони не 

потребують чистки або консервації; видавати книги до школи чи келії лише з 

дозволу магістра студентів, та нотувати видання книг із бібліотеки й анулювати 

записи після повернення книг [198, s. 412-413]. 

Стосовно особи самого бібліотекаря, то відповідно до рекомендацій 

Губмерта у монастирі повинно бути двоє осіб для виконання роботи, що 

пов’язана із книгами: перший це кантор, який мав опікуватись книгами у 

захристії, приносити їх ченцям на час молитви; другий це власне бібліотекар 

(armarius чи librarius), який опікувався монастирською книгозбірнею [217, 

s. 300]. Пізніше орденські приписи, зокрема рішенні генеральної капітули 

ордену у Болоньї 1615 р. передбачало, щоб на посаду бібліотекаря призначали 

“поважних” отців [217, s. 348]. 

Внутрішні документи та рекомендації ордену окреслювали права й 

обов’язки користувачів монастирських бібліотек. При отриманні книг до келії 

на них не можна було робити жодних приватних поміток, нищити або ж 

передавати комусь іншому. При порушенні цих норм настоятель монастиря 

повинен застосовувати покарання [198, s. 413]. Ченцям було строго заборонено 

брати книги з бібліотеки самовільно. Покаранням за це була заборона 

користуватись книгозбірнею [198, s. 412], а у випадку опору й відмови 

повернути книгу до бібліотеки читача могли закрити до монастирського 

карцеру або й екскомунікувати [198, s. 412]. Генеральні капітули ордену 1611 р. 

у Парижі та 1612 р. у Римі наголошували на забороні самовільно забирати 
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книги із бібліотеки, а бреве папи Урбана VIII 1626 р. встановлювали за такий 

злочин покарання у вигляді екскомуніки [217, s. 353]. 

Поповнювались домініканські бібліотеки трьома шляхами: дарунки від 

осіб з-за меж ордену, спадок по смерті ченців, закупівля книг, продаж/обмін 

дублетів. Орденські документи зобов’язували настоятеля монастиря 

турбуватись про якість та розвиток книжкових зібрань у монастирі [198, s. 411]. 

Орденські конституції зобов’язували, щоб кожен монастир виділяв на 

закупівлю книг суму, рівносильну сумі витрат на одяг ченців [164, s. 393]. 

Рішення орденської капітули 1615 р. у Болоньї нагадувало провінційним 

капітулам про обов’язок закупівлі книг до бібліотек у силу можливості, у 

першу чергу авторів з ордену, а також давніх та нових письменників [198, 

s. 412]. Стосовно ж продажу дублетних примірників, то в основному вона 

відбувалась у межах однієї провінції, коли книги купували/продавали між 

сусідніми монастирями [198, s. 415].  

Чисельне та тематичне наповнення бібліотек домініканців на теренах 

Львівської архідієцезії та Перемишльського єпископства проілюстроване на 

прикладі збірки лектури з семи вільних мистецтв у бібліотеці монастиря у 

Ярославі. Інвентар цієї бібліотеки зберігається у фондах Наукової бібліотеки 

Львівського національно університету імені Івана Франка. 

Костел Матері Божої у Ярославі постав у XV ст. як храм для чудотворної 

скульптури Матері Божої. У 1629 р. марійний санктуарій передано під опіку 

ченців Товариства Ісуса. Монастир був закритий у 1773 р. під час ліквідації 

ордену єзуїтів, а його бібліотека перевезена до Львова. Через чотири роки, у 

1777 р., будівлю монастиря передано ченцям з ордену домініканців, що 

прибули до Ярослава з Бохні [126, s. 425], де їхній монастир згорів у 1751 р. 

(монастир домініканців існував ще з 1375 р.). До нового осідку прибуло 

восьмеро братів: пріор Ян Прохаска, субпріор Каєтеан Ачкєвіч, проповідник 

Рафал Тимінський, промотор св. Розарію Томаш Коханський, Ян Гловінський, 

захристіян Базилій Жебровський, Грегош Нейман та Домінік Рейсман [125, 

s. 47]. Ймовірно, що домініканці привезли до Ярослава і свою книгозбірню. 
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Згідно з описом у каталожній картці, даний каталог укладений у 1774 р. 

[7, арк. 1 (непагінований)]. Ймовірно, що в монастирі книги зберігались у 

скринях. Можна припустити, що запис книг по скринях відображає той стан, у 

якому вони перебували при перевезенні з Бохні до Ярослава. Очевидно, що 

згодом вони були розміщені на книжкових полицях у новому монастирі 

домініканців.  

Кожна із скринь мала своє літерне позначення. В них, очевидно 

зберігалися книги однієї або декількох, споріднених між собою, тематичних 

категорій. 

 

Літерне позначеня Скриня Тематична категорія Кількість 
книг 

А 1 Не вказано тематику книг, 
представлені коментарі 
Святого Письма, праці 
Отців Церкви, Святе 

Письмо, твори св. Томи та 
інших 

115 

B 2 Не вказано тематику, 
представлені теологічні 

праці та коментарі до них 

96 

C 3, 4, 5 Проповіді 269 
D 6 Казуїстика, контроверсійна 

теологія, цивільне і 
канонічне право 

183 

E 7 Філософія 137 
F Історія 167 
G Риторика, граматика, 

поетика, астрономія, 
геометрія 

183 

Медицина 86 H 
 Заборонені книги 8 
J Італійські та іспанські 

книги 
213 

K 

 
 
 
 
8 

Грецькі та латинські книги 133 
  Рукописи 161 
  Книги без назв 269 

Разом 2020 
Таблиця 4. 6. Розподіл книг у бібліотеці 

монастиря домініканців у Ярославі 
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В системі освіти середньовічної Європи ключове місце займали сім 

вільних мистецтв (наук): тривіум – граматика, діалектика (логіка), риторика; 

квадривіум – арифметика, геометрія, астрономія, музика. Опанування цими 

“мистецтвами” давало підстави для здобуття подальшої освіти (правничої, 

медичної, теологічної).  

У бібліотеці домініканців у Ярославі лектура з семи вільних мистецтв 

виділена в окрему тематичну категорію – “риторика, граматика, поетика, 

астрономія, геометрія”. Подальший аналіз тематичного наповнення цієї збірки 

буде проведено відповідно до вказаних семи галузей знання. 

Граматика. До цієї категорії можна віднести декілька груп книг: шкільні 

підручники з граматики латинської мови, словники, а також художні твори 

(поезії, драматичні тексти тощо).  

Перш за все варто згадати педагогічні трактати, що представлені у 

бібліотеці домініканців. Йдеться про дві книги: перша – трактат фламандського 

гуманіста Йоахима Штерка ван Рінгельберка (1499–1531) “De Ratione Studii” з 

викладом рекомендацій щодо організації навчання студентів; друга – праця 

польського педагога Шимона Марицьюша (1516–1574) “De scholis seu academiis 

libri duo”, що є першим трактатом з педагогіки у польській літературі. 

Вивчення латинської мови у школах часів Відродження та у пізніші епохи 

відбувалось на основі декількох класичних підручників. До інвентаря записана 

відома книга “De octo patribus orationes” римського граматика Елія Доната, що 

була класичним підручником з латинської граматики й синтаксису, а також 

книга “De Verborum Significatione” граматика Секста Помпея Феста. Окрім 

того, у бібліотеці домініканців представлені підручники гуманіста та знавця 

латинської мови Еразма Роттердамського (1466–1536) “De copia verborum” (два 

примірники), відомого італійського гуманіста Лоренцо Валли (1407–1457) 

“Elegantiae linguae latinae”, одного з лідерів Реформації та педагога Філіпа 

Меланхтона (1497–1560) “Gramatica Latina”, граматика латинської мови 

“Obseruationum grammaticarum” поляка Альберта Бассаі (Bassai), а також 
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підручник грецької мови відомого візантійського вченого Феодора Гази (1398–

1475) “Introductionis grammaticae libri quatuor”. Сюди ж варто додати посібник із 

порадами для вивчення іноземних мов чеського просвітителя та педагога Яна 

Амоса Коменського (1592–1670) “Novissima Linguarum Methodus”.  

До інвентаря записані два словники італійського лексикографа, ченця-

августинця Амброджіо Калепіно (1440–1510): “Lexicon” та “Dictionarium 

latinum”.  

До “мистецтва граматики” також варто додати окремі видання та збірки 

художніх творів. Давня грецька та римська література представлена “Одіссеєю” 

Гомера, збіркою комедій Арістофана (444–385 рр. до н. е.), збіркою творів 

Лукіана (120–180), двох збірок творів Овідія (43 р. до н. е.–17), зібранням творів 

Вергілія (70–19 рр. до н. е.), поезією Марка Анея Лукана (39–65), книгою 

“Epigrammaton” Марціала (40–105), а також зібранням творів Клавідана (370–

404) та Прісціана (+530). 

Література XIV–XVII ст. також репрезентована декількома авторами. 

Європейські гуманісти представлені творами Франческо Петрарки (1304–1374) 

“De remediis utriusque fortunae” й збіркою його творів, “Adagia” Еразма 

Роттердамського, “Apophthegmatum sive responsorum memorabilium” 

письменника з Ельзацу Конрада Лікостена (1518–1561), зібранням творів 

Анджело Поліціано (1454–1494), а також відомою книгою Фрідріха Дедекінда 

(1524–1598) “Grobianus et Grobiana: sive, de morum simplicitate”, у якій автор 

висміює людські вади (погані манери, ненажерливість та пияцтво) та “Святого 

Гробіана”, який “навчав” цих вад. 

Також до інвентаря внесені книги двох польських авторів, а саме 

“Elegiarum libri III” Яна Кохановського (1530–1584) та “Comoedia Spei” Пьотра 

Павела Мєшковського (1594–1659). Ще дві книги належали перу членів 

Товариства Ісуса: “Christus Jesus, hoc est Dei Hominis elogia” Луї Гігляра 

(Giuglaris) (1607–1653) та “Odarum libri IV” Жільбера Жонена (Jonin) (1596–

1638). Книга “Elegantiae Poeticae” належала перу протестантського автора 

Георга Фабріціуса (1516–1571). 
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Діалектика. До цієї категорії класифіковано лише дві книги, що внесені 

до інвентаря. Перша – праця італійського та французького гуманіста Юлія 

Цезаря Скалігера (1484–1558) “Exotericarum exercitationum liber XV. De 

subtilitale” з викладом натурфілософських поглядів автора та критикою книги 

“De subtilitale” італійського вченого Джираломо Кардано (1501–1576). Друга 

книга – це видання “Dialogorum sacrorum libri quatuor” відомого французького 

протестантського богослова Себастіана Кастеліо (1515–1563) із викладом 

діалогів на біблійну тематику.  

Риторика. Збірка книг з риторики була чи не найбільшою серед усіх 

“вільних мистецтв”. До неї входять як класичні посібники з риторики, так і 

збірки промов, епістолярна спадщина окремих осіб, твори на моралістичну 

тематику, політичні трактати та збірки прикладів, цитат, а також 

енциклопедичні видання. 

Антична риторична традиція репрезентована численними книгами, 

зокрема: класична праця Квінтиліана (35–100) “Institutionis oratoriae” (два 

примірники), а також збіркою його ж праць; “Ars Rhetorica” Арістотеля (384–

322 рр. до н. е.); книги Ціцерона (106–43 рр. до н. е.) “De Divinatione”, 

“Partitiones oratione”, а також збірками його промов та трактатів (три 

примірники); збірка творів Сенеки (4 р. до н. е. – 65); праця “Historiae” 

Салюстія Криспа (86–35 рр. до н. е.) й “Moralia” Плутарха (40–120/125). Сюди 

ж варто додати книгу “Locorum communium Ioannis Stobaei: Epitome ex graecis 

autoribus” грецького історика V ст. Іоана Стобея, що є збіркою цитат із 

давньогрецьких авторів.  

Автори епохи Середньовічна представлені знаним трактатом августинця 

Егідія Римського (1247–1316) “De Regimine Principum” – своєрідним 

порадником для правителів, що включає поради зі сфер особистого життя 

керівника держави й рекомендації щодо правильної організації управління 

країною. Окрім нього, до інвентаря внесена книга грека Георгія 

Трапезундського (1395–1473) “Rhetoricorum libre quinque”. 



  

169 
 

Автори XVI–XVII ст. найкраще представлені у книгозбірні домініканців у 

Ярославі. Гуманістична риторична традиція висвітлено у книзі професора 

риторики у Реймсі Жака-Луї д’Естербея (1481–1550) “De verborum electione et 

collocatione oratoria”, праці “Dialogus Ciceronianus siue De optimo genere dicendi” 

Еразма Роттердамського, творі “De legali studio” Жільбера Кузена (1506–1572), 

а також книзі “Flores” відомого гуманіста Юста Ліпсія (1547–1606) Також до 

інвентаря внесена збірка листів “Epistolarum” Паоло Мануція (1512–1574). 

Сюди ж варто додати посібник “De figuris tum grammaticis, tum rhetoricis libri V” 

польського гуманіста Якуба Гурського (1525–1585).  

Як допоміжні матеріали можна трактувати такі книги як енциклопедичне 

видання про винахідників, походження різних предметів тощо “De Inventoribus 

Rerum” італійця Полідора Вергілія (1470–1555), а також збірки висловів 

античних авторів “Apophthegmatum ex optimis utriusque linguae scriptoribus libri 

VIII” Паоло Мануція (1512–1574). Окрім того, до інвентаря домініканців 

записано зібрання творів французького гуманіста Жана Тікс’є де Равізі (Tixier 

de Ravisi) (1470–1542). 

Серед книг авторів епохи бароко виділено декілька груп. Першу 

становлять навчальні посібнки: книга (фактичного підручник з риторики та 

епістелографії) “Vir consilii monitis ethicorum nec non prudentiae civilis” Анджея 

Максимілана Фредро (1620–1679), книги “Periodica disputatio” Бенедикта 

Гербеста (1531–1598) та “Palaestra oratoria siue imitatio Ciceronis” Яна Петріція 

(1592–1641), посібник із мистецтва вести дискусії “De eloquentia dialogus” 

авторства італійця Антоніо Марія де’Конті (1514–1555), а також порадник із 

мистецтва написання листів “De epistolis latine conscribendis” голландця Симона 

Верепауеса (1522–1598). 

Риторичні концепції Арістотеля прокоментовано у книгах “In tres 

Aristotelis libros de arte rhetorica, quos ipse latinos fecit explanationes” того ж таки 

Антоніо Марія де’Конті та “De poetica Aristotelis cum Horatio collatus” Антоніо 

Ріккобоні (1541–1599), а Цицерона – у книзі “Locorum in M.T. Ciceronis 

Partitionibus oratorijs difficiliorum explicatio” Гійома Мореля (1505–1564). Витяги 
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з творів Цицерона представлено у виданні “Narrationes, Sententiae, Similia. Ex 

libris M. Tullij Ciceronis” Шимона Пєховича. 

Як допоміжну літературу для риторичного мистецтва класифіковано два 

примірники “Mythologiae” одного з перших дослідників античної міфології, 

італійця Наталіса Комеса (1520–1582), а також видання “Theatrum politicum” 

ченця з конгрегації лютеранських каноніків Амброджіо Марліані (1562–1632). 

У бібліотеці ярославських домініканців було декілька збірок промов 

ораторів XV–XVIII ст.: домініканця Фабіана Бірковського (1566–1636), 

кармеліта Баптиста Мантуануса (1447–1516), дві збірки італійця Маркантоніо 

Моретті (1484–1589), “De Oratione Libri septem” професора теології з м. Доль 

Антоніо Луліо (1510–1582), “Tomus primus orationum ac elegiarum in funere 

illustrissimorum principum Germaniae” німця Сімона Шарда (1535–1573), “De 

civili conversatione dissertationes politicae” Стефано Гуазо (1530–1593) з 

викладом поглядів автора на проблеми освіти, сімї та суспільства, “Orator 

Polityczny Na Trzy Częsci Pogrzebową, Weselną y Rożnym Aktom służącą” 

Казимира Яна Войшнаровича (+1680), “Orator Sacro-Civilis” єзуїта Анджея 

Темберського (+1726), а також збірка моралій Станіслава Вітвіцького (1630–

1698) “Grammatica aliàs Literatura Eiusque”. 

Також до інвентаря внесено два твори єзуїта Казімєжа Вєрушевського 

(1670–1744) “Elogia Heroica D. Stanislao Kostka” та “Illustres Umbrae Id Est 

Principes Religionum Patriarchae Et Religiosi Ordines” із похвалою чернечим 

орденам. 

Окрім промов, зберігались в бібліотеці й зібрання епістолярій: “Epistolae 

et dissertationes omnes” іспанця Антоніо де Гевари (1480–1545), “Epistolae 

academicae” Йоганеса Штурма (1507–1589), “Epistolae quotquot reperiri 

potuerunt” Ісаака Казаубона (1559–1614) й “Epistolarum” відомого польського 

діяча Станіслава Решки (1544–1600).  

Лише чотири книги присвячені арифметиці та одна геометрії. Книга 

“Arithmetica practica” француза Оронція Фіреуса (1494–1555) є підручником з 

арифметики, а праця “De arte supputandi” англійського вченого Кутберта 
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Тунстала (1474–1559) є першим на території Англії дослідженням з 

математики. До арифметичних книг можна й додати математичні “Tabulae 

directionum et profectionum” німецького математика й астронома Йоганна 

Мюллера (Реґіомонтана) (1436–1476). У книзі “Magia universalis naturae” 

німецький єзуїт Гаспар Шотт (1608–1666) презентував результати своїх 

досліджень з математики, оптики та акустики. Геометрії ж стосується книга 

“Начала” Евкліда (365–300 рр. до н. е.), що є однією із основоположних праць з 

геометрії. 

Значно більше книг у бібліотеці було присвячено астрономії, а також 

географії, природознавству й медицині. Основи астрономії були закладені у 

книзі “Альмагест” грецького вченого Клавдія Птолемея (87–165). Розвиток 

середньовічної астрономії поданий у книзі “Tractatus de sphaera” (два 

примірники) сорбонського вченого Іоана Сакробоско (1195–1256). Подальший 

розвиток астрономічних знань у Західній Європі у XV–XVII ст. представлений 

у книгах: “De astronomiae inventoribus, utilitate, fructu et laudibus” італійця Луки 

Гауріко (1475–1558), “Tractatus de globis, coelesti et terrestri” англійця Роберта 

Х’ю (1553–1632), “Theoricae Novae Planetarum” австрійського астронома Георга 

фон Пурбаха (1423–1461). Також можна згадати й астрологічну працю 

“Commentaria in syntaxes artis mirabilis” П’єра Грегуара (1540–1597), у якій 

пов’язані знання з магії, демонології й астрономії. Сама книга була внесена до 

“Індексу заборонених книг”. Сюди ж можна долучити перші у світі 

астрономічні таблиці (ефемериди), укладені на основі вчення Коперника, 

“Tabulae prutenicae coelestium motuum” німецького астронома Еразма 

Рейнгольда (1511–1543). До інвентаря також внесена ще дві ефемериди, для 

яких не вказано укладача.  

Окрім астрономічних праць, в бібліотеці зберігався укладений та виданий 

Йоганном Мюллером (Реґіомонтан) (1436–1476) астрономічний календар. 

Тематиці календарної реформи папи Григорія XIII присвячена робота Жозефа 

Юста Скалігера (1540–1609) “Elenchus, et castigatio calendarii Gregoriani”.  
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Як і у випадку з астрономією, основи географії заклав то й ж Птолемей у 

своїй праці “Посібник з географії”, один примірник якої зберігався у 

книгозбірні ярославських домініканців. Подальший розвиток птолемеєвої 

географії подано у описі ойкумени “De situ orbis” грека Діонісія Перегієта. 

Декілька видань присвячені сільському господарству та вивченню 

природних надр. Питання розвитку та значення сільського господарства й 

землеробства висвітлені у класичній праці Марка Порція Катона (234–149 рр. 

до н. е.) “De agri cultura” (пізніше видавалась під назвою “De re rustica” й саме 

так записана до домініканського бібліотечного інвентаря). Ґеорґіус Аґрікола 

(1494–1555) видав першу енциклопедію з металургії “De re metallica”.  

Ще два видання стосуються біології (“De universali Stirpium natura” 

італійця Джовані Костео (1528–1603)) та фізіології (“Fabricatio hominis” 

польського лікаря Войцеха Новопольського (1508–1558). 

І лише одне видання можна зарахувати до “мистецтва” музики. Йдеться 

про працю римського філософа Амбросія Макробія (390–430) “Somnium 

Scipionis”, в якому він розвиває свою теорію музичного мистецтва опираючись 

на числові концепції Піфагора.  

Поданий вище аналіз дозволяє стверджувати, що серед семи вільних 

мистецтв у бібліотеці домініканців у Ярославі станом на кінець XVIII ст. 

найкраще були представлені граматика й риторика, також багатий вибір книг 

був із астрономії. Найслабше були репрезентовані видання із арифметики й 

геометрії, а також діалектики і музики.  

 

4. 5. Збірка рукописів у бібліотеці францисканців-реформатів у 

Жешуві 

 

В ході внутрішніх рухів в ордені францисканців за дотримання приписів 

св. Франциска у XVI ст. в ньому виокремилась нова гілка ордену – реформати. 

У 1579 р. ця гілка була переведена у пряме підпорядкування генерала ордену 

[40, c. 187], у 1639 р. вона була перетворена на окремий чернечий орден. На 
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землях Речі Посполитої спершу утворено дві кустодії, які після 1639 р. 

перетворено на Малопольську і Великопольську провінції. З останньої у 1750 р. 

виділилась Пруська провінція, а з Малопольської у 1764 р. Руська провінція 

[166, s. 310]. 

У межах Львівської латинської архідієцезії перший монастир реформатів 

виник у Львові у 1630 р. з ініціативи львівського старости Анджея Мнішека. У 

1648 р. монастир було спалено, а згодом наново засновано і побудовано у 

1656 р. за підтримки кам’янецького каштеляна Миколая Бєгановського [166, 

s. 311].  

Окрім Львова, було засновано монастирі у Золочеві та Букачівцях 

(близько сер. XVIII ст.) [166, s. 311]. У межах Перемишльської єпархії перший 

монастир реформатів виник у Перемишлі у 1629 р. [162, s. 37], а згодом 

виникли монастирі у Ярославі (1706–1710 рр.), Жешуві (1709–1715 рр.) та 

Судовій Вишні (1730 р.) [162, s. 47]. 

Початок формування бібліотек реформатів на теренах Речі Посполитої 

припадає на першу половину XVII ст., коли ченці прибули на територію 

держави. Особливістю цих бібліотек було те, що вони формувались в умовах 

потридентської духовності та інтелектуальної культури Західної Церкви, що 

сформувалась в ході реформ у XVI ст. Власне це й відрізняло книгозбірні 

реформатів від бібліотек інших орденів францисканської гілки (францисканців-

конвентуалів та бернардинців), які вели свою “бібліотечну” традицію від 

XIII ст. та XV ст. відповідно [176, s. 43-44]. 

Як і в інших чернечих спільнотах, у реформатів бібліотечна політика 

регулювалась відповідно до загальноорденських, а також провінційних 

приписів. Так, генеральна конституція францисканців-реформатів від 1642 р. 

зобов’язувала усі монастирі набувати книги до обителі за рахунок прибутків із 

монастирського маєтку, а також з коштів, що надходили від осіб, що вступали 

до ордену [177, s. 43]. Рішення орденських конгрегацій також впливали на 

організацію монастирських бібліотек, зокрема вони передбачали такі пункти: 

про порядок книг у бібліотеці має дбати вибраний бібліотекар; у кожній 
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бібліотеці має бути каталог книг укладений в абетковому порядку, а також 

генеральний каталог (повторював абетковий) й детальний за галузями знань; 

при видачі книг із бібліотеки на місце книги необхідно поставити картку із 

назвою видання та особистим підписом особи, що бере книгу, картку забирають 

з полиці лише після повернення книги до бібліотеки [183, s. 210-211].  

Провінційні статути наказували настоятелям монастирів поповнювати 

бібліотеки, у першу чергу новими книгами (не йшлося виключно про теологію), 

а також такими виданнями, що будуть корисними для ченців [183, s. 208]. 

Статути Великопольської провінції реформатів зобов’язували гвардіана 

поповнювати бібліотеку хоча б однією книгою щорічно з кожної галузі знання 

[170, s. 421]. 

Поповнювались монастирські бібліотеки шляхом дарунків від 

доброчинців (переважно від білого духовенства тих дієцезій, у межах яких 

знаходились монастирі [183, s. 208-209; 159, s. 259; 158, s. 52]), планомірної 

закупівлі та ймовірного обміну дублетних видань між монастирями [183, 

s. 209]. 

Середню чисельність книг у бібліотеках ченців-реформатів визначають у 

межах 1500-2500 примірників [183, s. 211]. Наповнення книгозбірень цього 

ордену проілюстровано на прикладі збірки рукописів бібліотеки монастиря у 

Жешуві. 

Монастир ордену францисканців-реформатів у місті Жешуві виник у 

1709 р. на основі фундації міщанина Анджея Пасаковіча та Єжи Ігнація 

Любомирського та його дружини Маріанни [162, s. 47]. При монастирі діяли 

філософські студії, на яких викладало двоє професорів [162, s. 59]. Проіснував 

монастир не повних вісімдесят років і був закрий 1787 р. в ході касаційних 

реформ у державі Габсбургів. Після закриття обителі її приміщення були 

передані на потреби війська. 

У фонді рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. 

Максименка Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені 

Івана Франка зберігається рукописний інвентар бібліотеки монастиря 
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францисканців-реформатів. На рукописі олівцем проставлена дата укладення – 

1774 р. [8, арк. 1 (непагінований)], проте видається доцільним припустити, що 

цю дату проставили працівники бібліотеки Львівського університету у 30-х рр. 

ХХ ст., при опрацюванні рукописних матеріалів академічної книгозбірні. На 

жаль, в інвентарі немає жодних уточнюючих записів, тому неможливо 

встановити точну дату створення бібліотечного інвентаря.  

За неповних вісімдесят років діяльності ченцям вдалось зібрати значну 

бібліотеку – вона нараховувала 3451 книгу, що перевершує згадану вище 

середню кількість книг у реформатських бібліотеках майже на тисячу позицій. 

До складу бібліотеки входили книги з таких тематичних категорій: 

 

Тематична категорія Кількість книг 
Проповідники та допоміжні матеріали 402 

Правила та релігійні привілеї 22 
Бревіарії та молитовники 76 
Біблія та інтерпретатори 129 

Духовні та моральні книги 450 
Святі отці 23 

Теологія спекулятивна, 
догматична, моральна та контроверсійна 

235 

Катехити 27 
Юридичні книги 55 
Канонічне право 69 
Обрядові книги 31 

“різні книги” 36 
Філософи і математики 362 

Заборонені книги 17 
Словники та граматики 239 

Політики 197 
Оратори та ритори 234 

Географи 49 
Історики 273 

Поети 305 
Епістолярна спадщина 53 

Медики 59 
Манускрипти (рукописи) 88 

Додатковий запис 20 
Разом 3451 

Таблиця 4. 7. Розподіл книг у бібліотеці монастиря реформатів у Жешуві 
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Книг з групи “рукописи” (“manuscripti”) складають 2.55 % від загальної 

кількості книг у бібліотеці. Очевидно, що відтворення складу рукописів 

здійснити важче порівняно з ідентифікацією стародрукованих видань, 

спираючись лише на інвентар книг у бібліотеці.  

При ідентифікації рукописних книг на основі бібліотечного інвентаря 

виникає декілька проблем. Не можливо встановити час створення рукописної 

книги. У більшості випадків в інвентарях навіть для стародрукованих книг не 

вказується дата видання, а про датування рукописів взагалі не приходиться 

говорити. Враховуючи обмежену інформативність запису книг в більшості 

інвентарів XVIII ст., подеколи важко встановити авторство книги. Можна 

припустити, що при внесенні рукопису до інвентаря для ченця авторство книги 

не відігравало великого значення, або ж автор був досить відомий, щоб його 

книгу можна було ідентифікувати лише по назві. Лише у декількох випадках в 

інвентарі бібліотеки реформатів вказувалось авторство твору.  

Очевидно, що при створенні інвентаря, й мабуть у монастирській 

книгозбірні, рукописні книги виділялись в окрему категорію на підставі того, 

що створювались вручну. Тематична приналежність рукописних книг не 

відігравала значення.  

Часто збірки рукописів у монастирських бібліотеках виникають як 

“залишки” від теологічних чи філософських студій, що діяли при монастирях. 

Ці збірки складаються з трьох частин: філософські трактати й богословські 

тексти Альберта Великого, Бонавентури, Петра Ломбардця та Томи 

Аквінського; аскетична та містична література; нотати з лекцій [184, s. 260].  

Освітня система реформатів будувалась як гуманістична школа, у якій 

навчання розпочиналось з граматики латинської мови, згодом ритори й 

діалектики. Після цього вивчали філософію як підґрунтя для здобуття 

найвищої, богословської освіти. Очевидно, що така організація навчання 

певною мірою відоборазались і у збірці рукописів бібліотеки монастиря 

францисканців-реформатів у Жешуві.  
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Усі рукописні книги з бібліотеки реформатів у Жешуві розділено на такі 

тематичні групи: арифметика, аскетика й агіографія, бібліїстика, географія, 

історія, катехизм та ритуал, канонічне право, природознавство, проповідництво, 

риторика, словники, теологія, філософія та художня література. Нижче спершу 

подано книги, що стосують філософії та теології, а потім рукописи з інших 

галузей знання. 

У бібліотеці реформатів було декілька катехетичних книг, зокрема два 

томи рукописного “Римського Катехизму”, що був прийнятий Католицькою 

Церквою на Тридентському соборі й виданий друком у 1566 р. Ймовірно, що 

під записом “Tegoz [Katehizm] Przyklady” йдеться про якісь витяги із 

“Катехимзму”. Під записом “Ceremoniae” ймовірно йдеться про якийсь опис 

церковних ритуалів тошо. 

Лише одну книгу можна класифікувати як бібліїстику: йдеться про книгу 

“Interpretationes nominum Hebraicorum”, у якій зібрані усі імена та назви у 

Біблії, що походять з івриту та їхнє трактування. Практика укладання таких 

книг походить із XII–XIII ст., а перші друковані видання зявились на межі XV–

XVI ст. 

До власне теологічних трактів було віднесено сім книг з інвентаря, проте 

не вдалось хоча б приблизно ідентифікувати навзи чи авторів книг. Це 

повязанао із надмірно узагальненими записами: “Theologia”, “Disputationes 

Theologica”, “Tractatus Theologici” – можна припустити, що йдеться про 

теологічні виклади когось із францисканський богосовів, наприклад Дунса 

Скота (1266–1308) або ж його коментаторів пізніших часів (напр. Бартоломео 

Мастрі (1602–1673), Лоренцо Бранкатті (1612–1693), Джон Панч (1603–1670), 

Кресцентій Кріспер (1679–1749) тощо). Також можна припускати, що під 

записом “Theologia moralis” йдеться про рукописну копію якоїсь праці з галузі 

морального богослов’я. Можливо йдеться про “Theologia moralis” згадуваного 

Мастрі чи однойменну книгу популярного теолога-єзуїта Клода ля Круа (1652–

1714). Запис “Aristoteles Christianus” ймовірно свідчить про якусь книгу, що 

стосується прилаштування вчення Арістотеля до християнської теології, 
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наприклад про твори Томи Аквінського (1225–1274). Аквіната стосується й 

книга під записом “Specula Thomistica” – ймовірно витяги з творів домініканця 

чи коментарі до його теологічних поглядів. 

Тринадцять записів класифіковано як філософські книги. Декілька книг 

вдалось ідентифікувати, зокрема “Philosophia naturalis” домініканця Альбета 

Великого (1193–1280), “Philosophia rationalis seu logica Aristotelico-Thomistica” 

бенедиктинця, професора філософії та моральної теології у Зальцбурзі Гайнріха 

Гайнляйна (+1701), “Quæ est Physica. De Rebus Naturalibus In Tres Partes divisa” 

французького цистеріанця Євстахія Асселіна (1575–1640), “Universa philosophia 

aristotelico-thomistica” єзуїта та представника Саламанкської школи Педро 

Хуартадо де Мендози (1578–1641).  

Під записом “Philosophia P. Augustini” очевидно йдеться про виклад 

філософії Августина Аврелія (354–430), “Phisica Thomistica” – виклад 

філософських поглядів св. Томи. До інвентаря здійснено три записи 

“Philosophia” – це або якийсь філофський твір або ж конспекти лекцій, шо їх 

ченці слухали під час філософських студій. Те ж й стосується записів 

“Dialectica incepta” й “Dialectica”, а також “Praecepta Philosophica”. Цікавим є 

впис до інвентаря рукописної книги під заголовком “Notata ex Chrismegisto 

Christiano” – йдеться про виписки з книги єзуїта Єремії Дрекселя (1581–1638) 

“Trismegistus christianus, seu Triplex cultus conscientiae, caelitum, corporis”. Сама 

ж книга була вперше надрукована у 1624 р. 

Вісім рукописних книг складають групу аскетичної та агіографічної 

літератури. До житійної літератури можна віднести житіє св. Маріанни та 

рукопис Римського Мартиролога, що подавав офіційний список святих, що 

вшановують Католицькою Церквою. З видань, присвячених аскетичним 

практикам, ідентифіковано “Monita ascetica” ораторіанця Філіпо Нері (1515–

1595), “Monita Spiritualia Selecta” єзуїта Луїса де ля Пуенте (1554–1624) та його 

книгу у польському перекладі (щоправда з французької) “Sposob Krotki, Łacny 

Y Pewny Do Zbawienia”. Очевидно, що до аскетики варто також додатки книги, 
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що записані до інвентаря бібліотеки під заголовками “Meditationes”, “Exercitium 

vitae spiritualis” та польськомовна “Nauka Duchowna”. 

До групи проповідницької літератури належить лише дві анонімні збірки 

проповідей на Великий піст. Як зразки канонічного права класифіковано 

рукописні статути ордену піярів та ордену кармелітів босих, а також книгу під 

заголовком “Necessariae Instructiones” – ймовірне зібрання конституцій ордену 

францисканців-реформатів чи інші внутрішньоорденські документи. Під 

записом “Constitutiones” очевидно йдеться про збірку орденських конституцій. 

З-поза теологічних рукопсиних книг найбільшу збірку становлять 

риторичні книги – 25 записів. Антична ритори представлені трьома 

примірниками підручника Гермогена Тарського (ІІ–ІІІ ст.) “De arte rhetorica 

praecepta” та трактатом Цицерона “Orator”, що є останнім риторичним твором 

автора.  

Подальший розвиток риторичного мистецтва висвітлений у книгах: 

“Artificium orationis” професора риторики у Ліоні, єзуїта Жана Веля (Voel) 

(1541–1610), “Lux Oratoria” теолога Каспара Байсмана (1639–1714) та “Orationes 

habitae feria 4. cinerum” театинця Антоніо Томазо Шіара (Schiara). Можна 

припускати, що під записом “Rhetor Politicus” йдеться про популярну книгу 

“Orator Polityczny” Яна Казимира Войшнаровича. Мистецтву написання листів 

присвячений трактат “Epistolarum formule in omni genere scribendi”, більш 

відомий як “Epistole Karoli” авторства професора Лувенського університету 

Карла Манекена (1419–1493).  

Ще 16 записів не ідентифіковано, оскільки їм не вдалось знайти 

друкованих відповідників. Можна припустити, що це тексти, створені самими 

реформатами з жешувського монастиря.  

І ще декілька тематичних груп представлені лише однією або двома 

книгами: арифметика – анонімною книгою “Arithmetika” та якоюсь книгою 

Евкліда (365–300 рр. до н. е.), географія – трактатом “Compendium viarum 

saeculi” італійського географа, єврея за походженням, Абрагама Фаріссолі 

(1451–1526), природознавство – відомою книгою “Medulla gnomonica seu 
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compendium horologiorum bipartitum” Якуба Швєтецького про створення 

сонячних годинників, історія – анонімною “Historia Polona” (можливо Длугоша 

або Кромера) та книгою “Histroria woyny Tureckiej po Chocinem” 

(“Commentariorum chotinensis belli libri” Якуба Собеського (1588–1646) чи 

поема “Transakcja wojny chocimskiej” Вацлава Потоцького (1625–1696)). До 

художньої літератури віднесено анонімну збірку “Wiersze Polskie”, “Corona 

Laurea Poetica” та, ймовірно, оду "До Аполона" Горація (65–8 рр. до н. е.). 

Також до рукописного інвентаря бібліотеки записана книга “Adagia Polonica”, 

що швидше за все є одним із томів словника єзуїта Гжегожа Кнапського 

(1564–1638). До книги вміщені польські прислів’я та їхні відповідники з 

латини.  

Також в інвентарі можна натрапити на записи, які неможливо 

ідентифікувати, паприклад “Italicus Manuscriptus” чи “Liber scriptus nec legibilius 

nec comprehensibilis”.  

Опираюсь на вищенаведений аналіз можна стверджувати, що до збірки 

рукописів бібліотеки оредну реформатів у Жешуві входили книги із різних 

галузей знання, у першу чергу риторики, яка становила досить значну частину 

від загальної кількості рукописів. Також багато представлена богословська й 

філофоська література. І лише декілька книг стосується таких галузей знання як 

історія, географія, арифметика тощо.  

 

Висновкни до розділу 4 

 

Чернечі ордени католицької церкви на теренах Руського воєводства 

(Львівська архідієцезія та Перемишльська дієцезія) протягом XIV–XVIII ст. 

розбудували розлогу мережу своїх монастирів, при яких створювались 

бібліотеки.  

Серед розглянутих у розділі книгозбірень найбільшою була бібліотека у 

реформатів з Жешува, наступна – домініканців у Ярославі, потім 
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станіславівських тринітаріїв й кармелітів у Дрогобичі. Найменшою була 

книгозбірня мєхотів у Лежайську.  

При монастирі мєховітів була невеличка книгозбірня, однак аналіз її 

тематичного репертуару дозволяє стверджувати, що її було достатньо для 

ведення душпастирської діяльності у парафії, що й було головним завданням 

ченців. 

За неповних сто років існування монастиря тринітаріїв у Станіславові 

була зібрана бібліотека у понад 800 книг. Аналізуючи збірку польських видань 

у книгозбірні монастиря, можна зробити висновок, що вона була забезпечена 

виданнями з усіх ключових галузей знання (теології, філософії, аскети й 

агіографії, історії тощо).  

Дещо меншою була бібліотека кармелітів взутих у Дрогобичі, а сам 

монастир проіснував фактично то й ж відтинок часу, що й згаданий вище 

тринітарський. Аналіз збірки полемічної літератури у монастирській бібліотеці 

дозволяє зробити висновок, що не зважаючи на відносно пізнє заснування 

монастиря й закінчення Реформації на цей час у бібліотеці представлені 

ключові західноєвропейські та польські праці, що стосувались полеміки з 

протестантськими мислителями, а також і з українськими православними 

богословами.  

Бібліотека монастиря домініканців у Ярославі почала формуватись ще у 

XIV ст. у Бохні, звідки була перенесена до ярославського монастиря у кінці 

XVIII ст. Зібрання лектури з семи вільним мистецтв яскраво демонструє 

“давність” цієї бібліотеки, у якій багато представлені твори авторів часів 

середньовіччя та Відродження, чиї праці зачіпають усі сім “artes liberals” як 

основи гуманістичної освіти, на яку опирались домініканці. 

Книгозбірня реформатів у Лежайську була найбільшою серед 

проаналізованих у розділі. Хоча й монастир проіснував лише 89 років, проте у 

ньому була зібрана велика бібліотека. Очевидно, це можна пов’язати з тим, що 

при монастирі діяв осередок філософських студій ордену, що повпливало на 

забезпечення бібліотека книгами. Аналіз збірки рукописних книг певною мірою 
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це підтверджує, адже філософські, а також і богословські, рукописи займали 

значну частину з цієї збірки. 

Загалом можна зробити висновок, що розмір та тематичне наповнення 

бібілотеки не залежали від часу існування монастиря, а напряму 

співвідносилися з діяльністю ченців, що у ньому мешкали. Ведення 

душпастирської діяльності вимагало наявності не лише ключових біблійних, 

катехетичних й проповідницьких книг, а видань із інших галузей знань 

Функціонування ж при монастирях школи чи вищих студій створювало умови 

для швидкого зростання чисельності бібліотеки обителі.  
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РОЗДІЛ 5 

МОНАСТИРСЬКІ БІБЛІОТЕКИ ЯК ОСНОВА КНИГОЗБІРНІ 

ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

 

Події XVIII ст. та поділ Речі Посполитої між Австрією, Росією та 

Пруссією змінили карту діяльності католицьких чернечих орденів у регіоні. 

Внаслідок першого поділу Речі Посполитої 1772 р. до складу держави 

Габсбургів були приєднані Малопольща, Руське й Белзьке воєводства, а також 

частини Волинського та Подільського воєводств. На приєднаних територіях 

було запроваджено австрійське врядування, однією з форм якого було 

створення так званої державної церкви (“Staatskirche”), підпорядкованої 

інтересам держави [113, c. 159]. До програми реорганізації Церкви, яку 

впроваджували Марія Терезія та Йосиф ІІ входили юридична уніфікація 

матеріального та фінансового становища кліру; реформа духовної освіти та 

виховання толерантного духовенства нешляхетського походження лояльного до 

інтересів держави [113, c. 159]. 

Одним із перших етапів секуляризаційних реформ стала ліквідація папою 

Климентом XIV Товариства Ісуса та передання його маєтностей на користь 

держави, у випадку Львівської архідієцезії – на користь новоствореного 

Наукового фонду.  

Наступним етапом була ліквідація фінансової незалежності монастирів й 

обмеження привілейованого статусу ченців. У 1775 р. усі монастирські маєтки 

було обкладено постійним податком. Згодом обмежено розмір фінансового 

надання, яке може отримати монастир від доброчинця – 1500 флоринів [113, 

c. 162]. 

Останнім етапом реформування монастирського життя стало закриття 

чернечих обителей. В основі цього лежала ідея, за якою монастирі, що не 

виконують суспільно корисних функцій (освіта місцевого населення, охорона 

здоров’я чи благодійна діяльність) мають бути закриті. Процес ліквідації 

розпочався у 1782 р. У межах Галичини найбільше монастирів було закрито на 
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території Львова, де на той час функціонувало 23 чоловічі монастирі та 9 

жіночих [165, s. 292-294]. Після секуляризації 1772–1815 рр. у місті залишилось 

4 чоловічі та 3 жіночі обителі. У Львові закрито жіночі монастирі домініканок, 

бригідок, бернардинок, кармеліток босих та черевичкових, а також дурачок 

[165, s. 295], чоловічі обителі домініканців-обсервантів, єзуїтів, реформатів, 

капуцинів, кармелітів босих, августинців, тринітаріїв, паулінів, місіонарів, 

театинців та боніфратрів [165, s. 292-293]. У межах цілої Львівської архідієцезії 

у 1772–1815 рр. з 87 чоловічих монастирів було ліквідовано 62 [165, s. 292], а з 

13 жіночих закрито 9 осередків [165, s. 295]. 

Очевидно, що із закриттям монастирів припиняли своє функціонування і 

їхні бібліотеки. Відповідно до рішень австрійської адміністрації монастирські 

книгозбірні надходили до бібліотеки Львівського університету.  

Львівська єзуїтська академія припинила існування у 1773 р., після 

ліквідації Товариства Ісуса. Проте з метою підготовки кадрів для 

новоприєднаних територій австрійський імператор Йосиф ІІ відновив 

діяльність університету у жовтні 1784 р. [18, c. 15-22], однак вже як світського 

навчального закладу. Першим ректором став єпископ Антоній Вацлав 

Бетанський [78, c. 197]. У структурі університету діяло чотири факультети – 

філософський, юридичний, медичний та теологічний. Сам ж навчальний заклад 

розмістили у приміщеннях колишнього монастиря тринітарїів на 

вул. Краківський, а у монастирському храмі облаштували ректорський зал та 

бібліотеку.  

Формування університетської книгозбірні розпочалось одразу після 

відновлення діяльності університету. Основу бібліотеки склала книжкова збірка 

колишньої єзуїтської колегії у Львові. Хоч австрійські чиновники й оцінили 

єзуїтську бібліотеку як гарну, добре впорядковану та корисну для університету 

[88, c. 70], проте її було недостатньо. У першу чергу це пов’язано із відсутністю 

німецькомовних книг, а також підручників, що використовувались у 

австрійських школах [143, s. 117]. Відповідно до рішення імператора Йосифа ІІ 

бібліотека Львівського університету поповнилась збіркою лейб-медика та 
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префекта Імператорської придворної бібліотеки Пія Ніколауса Ґареллі (1670–

1740) та його сина Йоганна Баптиста Ґареллі (1720–1741). Відповідно до їхніх 

заповітів книгозбірня мала перейти до складу Імператорської придворної 

бібліотеки, а 10 тис. флоринів мусили піти на закупівлю нових книг та 

утримання бібліотеки [117, c. 403]. Однак бібліотека Гареллі перейшла не до 

Імператорської бібілотеки, а стала частиною книжкової збірки Терезіанської 

лицарської академії, а згодом, за рішенням імператора Йосифа ІІ, була передана 

до Львівського університету. Саме збірка австрійського бібліофіла склала 

основу колекції світської літератури в університетській бібліотеці [117, c. 403]. 

Перевезти бібліотеку до Львова було доручено Генрику Готфріду фон 

Бретшнайдеру (1739–1810), який і став першим директором університетської 

бібліотеки у Львові й перебував на цій посаді до 1801 р. [116, c. 239-240]. 

Допомагав директору у Львові о. Марцін Куральт (1757–1845), який обіймав 

посаду хранителя (кустоша) бібліотеки у 1784–1801, а також у 1805–1809 рр. 

(між цим був в. о. директора) [79, c. 694]. 

Третьою частиною, окрім збірки львівських єзуїтів та колекції Гареллі, 

що сформувала бібліотеку Львівського університету, були бібліотеки 

католицьких монастирів, що діяли на теренах Королівства Галичини та 

Лодомерії. Як зазначалось вище, частину монастирів закрила австрійська влада. 

Книгозбірні закритих монастирів, а також окремі книги із монастирів, що не 

підпали під австрійську касацію, потрапили до бібліотек навчальних закладів, 

зокрема до Львівського університету, який був головним книжковим 

репозитарієм у Королівстві Галичини. 

На час приїзду Бретшнайдера до Львова (25 грудня 1784 р.) до бібліотеки 

університету почали прибувати списки книг на вибір із монастирів, а згодом і 

самі книги [143, s. 121]. Пакунки з книгами відкривали, детального переглядали 

й розпочинали сортувати книги. Окрім книг, що залишались у бібліотеці 

університету, найцінніші книги відсилали до Відня, дублети передавали до 

генеральної духовної семінарії або ж гімназій (якщо ці книги були корисними 
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для них), решту продавали як макулатуру. Виручені кошти йшли на 

виготовлення книжкових шаф для бібліотеки [143, s. 122]. 

Окрім того, відповідно до наказу від 1788 р., директор бібліотеки був 

зобов’язаний виїхати до Перемишля, Самбора, Жешува, Замостя, Тарнова й 

Дуклі для огляду монастирських книгозбірень на місцях. Однак Бретшнайдер 

не здійснив цієї поїздки, оскільки відповідно до губернаторського наказу від 

1790 р. всі книги й надалі мали надсилатись до Львова [143, s. 122]. 

Станом на 1786 р. до бібліотеки університету надійшло близько 40 тис. 

томів із монастирських книгозбірень, що значно вплинуло на характер 

бібліотеки, у першу чергу за рахунок збільшення кількості полоніки [156, s. 4]. 

На жаль, не відомо які саме книги надійшли до університетської бібліотеки, а 

також яке місце у її структурі вони займали. Можна припустити, що не лише 

книгозбірня єзуїтської академії була високо поцінована австрійськими 

чиновниками, а й бібліотеки інших монастирів. Однак з часу перших років 

функціонування бібліотеки Львівського університету дійшли й негативні 

відгуки про її тематичне наповнення. На початку 1780-х рр. Львів відвідав 

німецький мандрівник, прозаїк та драматург Франц фон Краттер (1758–1830). 

Спогади про свою мандрівку він опублікував у 1786 р. в книзі “Листи про 

Галичину”. Увагу мандрівника привернув Львівський університет, якому він 

присвятив перші одинадцять листів, зокрема описавши бібліотеку. Він 

констатує факт, що бібліотека значною мірою складається із теологічних книг і 

пропонує використовувати їх для опалення аудиторій – “щоб усі ці фанатичні 

теревені перетворилися на зігріваюче тепло”. Очевидно, що мандрівник 

виражає свою просвітницьку позицію, не дуже високо оцінюючи 

функціонування теологічного факультету, йому більше імпонують три інші 

факультети [79, c. 489]. 

Можна припустити, що сам Бретшнайдер як директор бібліотеки, а 

ймовірно і правління університету дещо інакше оцінювали книги, що надійшли 

з монастирських бібліотек, акцентуючи увагу не на теологічних книгах, які 
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очевидно що переважали, враховуючи тематику книжкових збірок монастирів, 

а на інших авторах та галузях знань.  

До нашого часу зберігся рукописний каталог книг античних авторів, що 

надійшли до університетської бібліотеки. Рукопис містить заголовок “Auctores 

veteres graeci et latini ex Bibliothecis abolitorum Monasterium in Gallicia”[14]. 

Інвентар укладено на 35 аркушах, не вказано дати укладення й імені укладача. 

Записи оформлені в межах друкованого формуляру за такими категоріями 

опису: ім’я автора та назва книги, місце видання, рік видання, формат, частина, 

том, екземпляр, примітки. 

Каталог бібліотеки розпочали укладати одразу по прибуттю 

Бретшнайдера до Львова. До укладення каталогу було залучено декілька 

писарів, у 1791 р. до укладення каталогу долучився відомий професор Готфрід 

Уліх (1743–1794) разом із двома писарями [143, s. 123; 39, c. 446]. Згодом, у 

1799 р. директор виїхав до Відня у зв’язку із станом здоров’я і не повернувся 

вже до Львова, а каталог так і не було укладено.  

З метою продовження роботи над каталогом університетської бібліотеки 

була створена спеціальна комісія, яку очолив юрист, радник Львівського 

апеляційного суду, а згодом і ректор університету у 1809–1810 рр. [76, c. 150], 

Йозеф Арбтер (1771–1836) [143, s. 125]. Комісія діяла протягом 1805–1806 рр. і 

29 серпня 1806 р. представила результати своєї роботи: чотири томи каталогу 

польських авторів, один том античних авторів та інкунабул, а також один том 

різних книг [143, s. 125]. На жаль, не відомо, чи йдеться про збережений 

каталог античних авторів. На палітурці каталогу проставлено римську літеру 

VI, що ймовірно свідчить про те, що це був шостий том каталогу (очевидно 

загальнобібліотечного). Однак відповідно до даних Людвіка Фінкеля, він мав 

би бути “спарений” з каталогом інкунабул. Збережений каталог оправлений в 

окрему палітурку. Можна припустити, що палітурка не оригінальна, а рукопис 

був наново оправлений після пожежі 1848 р. Очевидно, що після пожежі 

каталог вже був неактуальним, оскільки не згадується серед бібліотечних 

каталогів станом на кінець XIX ст. [143, s. 371-372]. Видається доцільним 
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стверджувати, що збережений до нашого часу каталог укладений комісією 

Арбтера у 1805–1806 рр. 

Можна припустити, що виділення збірки грецьких та римських авторів 

мало на меті полегшити викладачам та студентам пошук необхідних книг у 

бібліотеці. Адже викладання класичних мов, а також вивчення філософії, права 

й медицини опиралось на античну спадщину. Тому й ці книги було виділено в 

окрему збірку. 

До рукописного каталогу внесено 1125 книжкових позицій, 83 з яких є 

конволютами й містять ще додатково одну чи дві книги. Розподіл книг за часом 

видання представлено у таблиці 5. 1.: 

 

Століття Кількість % від загальної кількості 
XVI 699 62.1 
XVII 244 21.7 
XVIII 43 3.8 

Не вказано 139 12.4 
Разом 1125 100 

Таблиця 5. 1. Хронологія видань книг античних аворів, шо надійшли до 

бібліотеки Львівського університету 

 

Переважають друки XVI ст., що можна пов’язати із популярністю, якою 

користувались класичні автори у середовищі європейських гуманістів, а 

відповідно і друкарів у XVI ст. Надалі простежується зменшення кількості 

видань творів давніх грецьких та римських авторів, що й відображено у слабкій 

репрезентації друків XVIII ст. 

Книги виходили з друкарень Базеля (176 книг), Венеції (109), Кельна (89), 

Ліона (94), Франкфурта (78), Антверпена (52), Парижа (50), Амстердама (48), 

Страсбурга (31), Лейпцига (30), Кракова (26), Лейдена (21), а також Брюселя, 

Гданська, Кошице, Дрездена, Ерфурта, Феррари, Риму, Роттердама, Шпаєра, 

Флоренції, Франекера, Фрайбурга, Женеви, Агено, Ганновера, Гейдельберга, 

Єни, Інгольштадта, Львова, Торуня, Тюбінгена, Лювена, Любека, Любліна, 

Мілана, Майнца, Неаполя, Падуї, Перуджі, Познані, Трнави, Відня, Варшави, 

Віттенберга, Вроцлава, Вюрцбурга та інших. 



  

190 
 

Для книг XVI ст., а також частково XVII ст., укладач каталогу у 

примітках вказував назви друкарень, з яких вийшли книги: видання Альда 

Мануція та його наступників у Венеції (28 записів), Йогана Фробена у Базелі 

(16), Крістофа Плантена у Антверпені (33), Ісаака Ельзвіра у Лейдені (12), 

Гайнріха Петрі у Базелі (18), типографії Етьєнів у Женеві (16), Йогана Опоріна 

у Базелі (21), Себастьяна Грифіуса у Ліоні (29) та інших. 

Розподіл видань за книжковими форматами представлено у таблиці 5. 2.: 

 

Формат Кількість % від загальної кількості 
Folio 263 23.4 
4to 138 12.3 
8vo 527 46.7 

12mo 183 16.3 
16mo 2 0.2 

Не вказано 12 1.1 
Разом 1125 100 

Таблиця 5. 2. Розподіл книг античних авторів, що надійшли до бібліотеки 

Львівського університету за форматами 

 

На жаль, укладач каталогу античних авторів не зазначав, з якого саме 

монастиря походили ті чи інші книги, очевидно не надаючи цьому великого 

значення. У зв’язку з цим практично неможливо без огляду збережених 

примірників встановити їх походження.  

На основі рукопису можна встановити імена авторів та назви книг, місце 

та час друку, а відповідно й тематику видань. Це дає змогу окреслити 

орієнтовне коло читання ченців з теренів давньої Речі Посполитої, що стали 

частиною Австрійської держави.  

Освітні документи чернечих орденів обумовлювали використання праць 

стародавніх авторів під час навчання. Чи не найкраще це можна простежити на 

прикладі єзуїтського “Ratio Studiorum”. Нижче наведено список авторів та їхніх 

творів, що входили до навчально-риторичного канону ранньомодерного часу: 

1) Арістотель – основний автор для вивчення філософії (Правила для 

префекта студій, п. 30 (128)) [16, c. 75]; 
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2) вивчення творчої спадщини Арістотеля як основи філософії, “але до 

певної міри” (Правила для професора філософії, п. 2 (208)) [16, c. 123], заборона 

на використання коментарів Аверроеса до праць Арістотеля (п. 3 (209)) [16, 

c. 124], рекомендація читання книг Стагірита “Про витлумачення” та “Перша 

аналітика”, “Про душу”, “Фізика”, “Топіка”, “Спростування”, “Про небо”, “Про 

породження”, “Метеорологія” та “Метафізика” (п. 9-10(215-223)) [16, c. 125-

127]; 

3) “Етика” Арістотеля як зразковий твір при вивченні моральної філософії 

(Правила для професора моральної філософії, п. 1 (235)) [16, c. 131]; 

4) “Начала” Евкліда для осягнення математичного знання (Правила для 

професора математики, п. 1 (239)) [16, c. 131-132]; 

5) використання праць Цицерона при вивченні граматики (Правила для 

префекта нижчих студій, п. 10 (258)) [16, c. 138]; 

6) книги Цицерона та “Риторика” й “Поетика” Арістотеля як основа 

вивчення риторики (Правила для професора риторики, п. 1 (375)) [16, c. 172], 

читання творів поетів та істориків Демосфена, Платона, Фукідіда, Гомера та 

Гесіода (п. 13 (387)) [16, c. 178]; 

7) читання промов Цицерона, зокрема “На захист Архія”, “На захист 

Манлієвого закону”, “На захист Марцелла” та інших, звернені до Цезаря, 

істориків Цезаря, Салюстія, Лівія, Курція, поетів Вергілія (за винятком 

“Еклогу” та четвертої книги “Енеїди”) та Горація (Правила для професора 

гуманітарних наук, п. 1 (395)) [16, c. 181], використання листів Цицерона та 

Плінія (п. 6 (400)) [16, c. 184], промов Істократа, листів Платона та Синесія, 

вибраних творів Плутарха, віршів Фокіліда та Теогніда (п. 9 (403)) [16, c. 186]; 

8) листи й промови Цицерона “До Аттика”, “До брата Квінта”, “Про 

дружбу”, “Про старість”, “Парадокси”, поети Овідій, Катул, Тібул, Проперцій, 

“Еклоги” Вергілія, його ж четверта книга “Георгік” та п’ята й сьома “Енеїди”, 

твори Езопа та Агапіта (Правила для професора старшого класу граматики, п. 1 

(405)) [16, c. 187]; 
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9) використання листів Цицерона “До близьких” та найлегших віршів 

Овідія для вивчення граматики латинської мови (Правила для професора 

середнього класу граматики – п. 1 (415)) [16, c. 192]; 

10) використання творів Цицерона при вивченні основ граматики 

(Правила для професора молодшого класу граматики, п. 2( 426)) [16, c. 198]. 

Можна стверджувати, що при переході із бібліотек монастирів до 

книгозбірні університету праці античних авторів використовувались з тою ж 

метою, тобто служили основою для здобуття освіти, цього разу для світської. 

Нижче подано характеристику збірки античних авторів за тематичними 

категоріями. У самому інвентарі така класифікація відсутня, автори записані в 

абетковому порядку. Однак спершу проаналізовано збірку двох авторів, чиї 

праці та коментарі до них були найбагатше представлені у бібліотеці 

університету станом на поч. XIX ст. – Арістостеля та Цицерона. Варто 

зазначити, що ці ж автори переважають серед збірок античних авторів 

львівських міщан XVI–XVIII ст.: з близько 9000 книг, що фігурують в 72 двох 

інвентарях того часу, згадується 90 книг Арістотеля та 157 Цицерона [87, c. 58]. 

До рукописного інвентаря давніх грецьких та римських авторів записано 

90 книг давньогрецького філософа Арістотеля (384–322 рр. до н. е.) та 24 книги 

із коментарями до його праць. Філософія Стагірита в епоху Середьновіччя 

стала основою для християнського богослов’я. Християнська філософія 

використала арістотелівську науку, зокрема, логіку як головний засіб 

утвердження власних догматів і теоретичних засад [52, c. 247]. Чи не найбільше 

цьому сприяв у Католицькій Церкві домініканець Тома Аквінський (1225–

1274), який розбудовував католицьку теологію та філософію опираюсь на 

вчення Стагірита. 

До рукописного інвентаря внесено чотири видання творів Арістотеля – 

два видані у Ліоні (1581 р. та 1590 р.), а також друки 1597 р. та 1605 р. Також 

записано три видання “Органону” – збірки шести праць з логіки: два видання 

грецькою (Базель 1536 р., Франкфурт 1577 р.), а також паралельний грецький та 

латинський текст у базельському видання 1582 р.  
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Виклад арістотелевої логіки представлено у дев’ятьох виданнях “Logica”, 

зокрема чотири в латинському перекладі Боеція (Париж 1531 р., Ліон 1551 р. та 

1553 р. й ліонське видання, без вказування дати друку), два із коментарями 

протестантського мислителя Філіпа Меланхтона (1497–1560) (Базель 1542 р. та 

1563 р.) та два із коментарями Аверроеса (1126–1198) (Венеція). До книг з 

логіки можна додати окреме видання “Категорій”, що були складовою 

частиною Органону.  

Вчення Стагірита про природу викладені у його численних працях, 

значна частина яких представлена у бібліотеці Львівського університету й 

надійшла із книгозбірень закритих монастирів на території Королівства 

Галичини та Лодомерії. До інвентаря записано вісім видань “Physicorum libri 

VIII”, частина з яких видана оригінально – грецькою (Венеція 1538 р. та 

Страсбург 1554 р.), а частина у латинському перекладі (Краків 1519 р., Ліон 

1542 р. та 1659 р., Базель 1552 р., Франкфурт 1594 р., а також друк без 

вказування міста й дати видання). До природознавчих книг входить також 

“Meteorologica” (Рим 1646 р.), ще одне видання (разом із трактатом Про душу 

(Ліон, 1542 р.), із викладом вчення про чотири елементи. 

З монастирських бібліотек до книгозбірні університету потрапило також 

три видання відомого трактату Арістотеля “Про душу” (Краків 1519 р., Ліон 

1542 р. та Венеція 1543 р.).  

Погляди філософа на метафізику висвітлену у його однойменні праці. До 

інвентаря бібліотеки внесено чотири видання “Метафізики”. Три з них 

доповнені коментарями Аверроеса та видані у Ліоні в 1529 р, 1547 р. та 1566 р. 

Ще одне видання, цього разу із паралельним грецьким та латинським текстом 

побачило світ у Франкфурті у 1599 р. Видання доповнене коментарями 

португальського єзуїта Педро да Фонсеки (1528–1599).  

Праці з етики представлені однієї із найвідоміших книг грецького 

філософа – “Нікомаховою етикою”. До інвентаря внесено аж 18 видань цього 

твору, що робить його найкраще репрезентованим серед усіх книг Арістотеля. 

Представлено п’ять базельських видань (зокрема 1566 р. та 1582 р. й 1596 р.), 
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чотири з Венеції (1518 р, 1535 р., 1565 р. та 1576 р.), два паризькі (1517 р. та 

1548 р.) й два з Франкфурта (1578 р. та 1593 р.), та по одному з Страсбургу 

(1545 р.), Гейдельберга (1560 р.), та Риму (1600 р.). Для одного примірника не 

вказана дата й місце друку. 

Політичні ідеї, зокрема вчення про державу й соціальні відносини, 

Стагірит виклав у своїй праці “Політика”. У книгозбірні університету було 

п’ять видань, що надійшли із монастирських бібліотек: базельське 1582 р. 

(грецький та латинський тексти), кельнське 1547 р., паризьке 1566 р. й 

венеціанське 1566 р, а також одне без вказування дати й місця видання (видане 

разом із “Метафізикою”).  

Праця філософа “Риторика” (у лат. варіанті “De arte rhetorica” або ж “Ars 

rhetorica”) була одним із головних підручників із риторичного мистецтва у 

системі освіти Західної Європи, зокрема для католицького чернецтва, то ж не 

дивно, що вона також перейшла із ліквідованих австрійцями монастирських 

бібліотек до університету. До інвентаря внесено п’ять примірників цього 

трактату: одне греко-латинське видання 1588 р. з Франкфурта та чотири 

латинські переклади у друках з Венеції (1548 р. та 1591 р.), Кракова (1577 р.) та 

Риму (1585 р.).  

Також декілька книг на думку дослідників не належать Арістотелю. 

Зокрема, до бібліотечного інвентаря внесено два видання праці “De mundo” 

(Антверпен 1591 р. та Ліон 1542 р.), яку приписують Стагіриту, й подає вчення 

з природничої філософії. Також до бібліотеки надійшло шість примірників 

книги “Problemata”, де у формі діалогу дано відповідні на майже 900 

“проблем”. В інвентарі записано видання з Франкфурта (1602 р.), Ліона 

(1552 р.), Кельна (1594 р., 1601 р. та 1615 р.) й Базеля (1537 р.). 

Коментарі до книг Арістотеля репрезентовані такими авторами: 

Александр Афродизійський (ІІ–ІІІ ст.), Амонія Гермінія(440–520), Сімпліція 

Кілікійського (490–560), константинопольського патріарха Йоана Граматика 

(780–867) й митрополита Нікеї Євстратія (1050–1120), гуманіста й реформатора 

Філіпа Меланхтона (1497–1560), єзуїта Франциско де Толедо (1532–1596), 
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німця Йоганеса Бернарді (1490–1534) та італійця Франческо Вікомерато (1512–

1571). 

Творчість давньоримського ритора та політика Марка Туллія Цицерона 

(106–43 рр. до н. е.) представлена 103 примірниками його книг, а також 20 

книгами коментарів на нього. Риторичні, політичні та філософські трактати 

римлянина користувались великою популярністю у середовищі католицького 

монашества,а його твори були класичними підручниками під час навчання у 

системі освіти чернечих орденів. Вивчення спадщини Цицерона у 

середньовічних та ранньомодерних освітніх установах сприяло, у першу чергу, 

формування основ логіки в учнів. 

Значна частина книг Цицерона – це видання збірок його праць. До 

інвентаря записано 36 примірників видань типу “opera omnia”–двадцять два 

видання XVI ст. (Венеція, Базель, Генуя, Франкфурт, Антверпен, Кельн), сім 

друків XVII ст. (Венеція, Базель, Ганновер, Єна) та три книги з XVIII ст. 

(Венеція, Падуя, Кельн). Для чотирьох книг не вказано дату друку.  

Ще дванадцять видань представляють виклад філософських поглядів 

Цицерона – із закритих монастирів до університетської книгозбірні перейшли 

примірники зібрання “Opera philosophica” (Венеція 1523 р., 1574 р, 1579 р. та 

1580 р.; Страсбург 1560 р., 1561 р. та 1574 р.; Базель 1541 р.; Лейден 1551 р.; 

Ганновер 1606 р. та 1609 р.; одне видання без місця та дати). До філософських 

книг також варто додати трактати “De officiis” (Венеція 1584 р., Базель 1563 р. 

та 1584 р., Ліон 1556 р., Франкфурт 1545 р, Краків 1563 р. та 1640 р., 

Амстердам 1680 р. та Париж 1693 р., Гданськ 1645 р.), “Paradoxa Stoicorum” 

(Лейпциг 1521 р.), “Cato Maior de Senectute” (Лейпциг 1518 р.), шоста частина 

трактату “Про державу” “Somnium Scipionis” (Краків 1527 р.) та “Laelius de 

Amicitia” (Лейпциг 1516 р., Кельн 1559 р.). Також до інвентаря записаний 

іспанський переклад творів Цицерона. 

Риторичні твори римського політика також записані до інвентаря 

університетської бібліотеки. Зокрема, можна натрапити на такі книги: два 

примірники “Topica” із коментарями Боеція, зібрання риторичних творів 
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“Rhetorica libri omnes” (Кельн 1525 р., 1562 р., 1563 р, 1564 р.; Краків 1537 р.; 

Ганновер 1609 р.; Базель 1528 р.), два видання без дати та місця друку), 

трактати “De oratore” (Венеція 1569 р. та 1587 р., Кельн 1574 р. та 1592 р.). До 

риторики можна додати зібрання промов Цицерона “Orationes opera” 

(Страсбург, 1558 р., Ліон 1662 р.), окремі видання промов “Pro Sex. Roscio 

Amerino” з коментарями Меланхтона (Страсбург 1550 р.) та інші перевидання 

(Париж 1553 р., Венеція 1556 р.), “Pro Lege Manilia” й “Pro Archia Poeta” 

(Віттенберг 1688 р.), а також чотири відомі промови “In Catilinam” (Венеція 

1557 р.). 

Також до університетської бібліотеки потрапили видання листів 

Цицерона: “Epistulae ad Atticum” (Венеція 1513 р., 1564 р.) та їх французький 

переклад (Амстердам 1741 р.), “Epistulae ad Familiares” (Венеція 1579 р., 

Амстердам 1645 р., два видання без дати і місця друку) та італійський переклад 

(Венеція 1587 р.), а також зібрання усіх листів Цицерона “Epistolae omnes” 

(Базель 1527 р.). 

Коментарі до творів давньоримського ритора висвітлені у книгах Асконія 

Педіана (9 р. до н. е. –76) “Expositioin IIII orationes M. Tullii Cic.” (Венеція 

1522 р.), французького гуманіста Омера Талона (1510–1562) на “De oratore” 

(Базель 1575 р.), італійця Леонардо Малеспіни на “Epistulae ad Atticum” 

(Венеція 1563 р.), Філіпа Меланхтона на “Epistulae ad Familiares” (Ерфурт 

1596 р. та Лейпциг 1580 р.), професора риторики у Реймсі Жака-Луї Стриби 

(Strébée) (1481–1550) на “De oratore” (Париж 1540 р.). Однак найбільше 

коментарів належить перу Паоло Мануція (1512–1574), який був одним із 

найбільших прихильників та популяризаторів творчості Цицерона. В 

інвентарній книзі натрапляємо на чотири видання коментарів до “Epistulae ad 

Atticum” (Венеція 1561 р., 1562 р., 1568 р. та 1580 р.), спільного видання 

“Epistulae ad Atticum” та “Epistulae ad Brutum” (Венеція 1557 р.), а також одне 

видання коментарів до “Epistulae ad Familiares” (Франкфурт 1580 р.). 

Аналіз решти видань, що записані до каталогу давніх грецьких та 

римських авторів з бібліотек закритих монастирів Галичини проведено за 
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тематичними категоріями: архітектура, астрономія, географія, герметизм, 

граматика, енциклопедії, історія, математика, медицина, природознавство, 

риторика, філософія, художня література. Окремо за цими з категоріями 

проаналізовано збірки творів декількох авторів. 

Дослідження з теорії архітектури представлені одним автором – це 

відомий римський архітектор Вітрувій (І ст. до н. е.). До інвентаря внесено 

п’ять видань його праці “Десять книг про архітектуру”: видання з Амстердама 

1649 р. за редакцією голландського географа Йоганеса де Лаета (de Laet) (1581–

1649), ліонське видання 1586 р. із коментарями французького каноніка Гійома 

Філандера (1505–1563), переклад італійською Джованні Баттіста Капоралі 

(1476–1560), виданий у Перуджі у 1536 р., італійський переклад з коментарями 

архітектора Джованні Баттіста Бертані (1516–1576), виданий у Неаполі у 

1558 р., ще один італійський переклад й коментарі Даніелє Барбаро (1514–1570) 

у виданні з Венеції 1584 р. 

Астрономія також досить слабко представлена. До інвентаря записано 

книги лише двох авторів, яких можна охарактеризувати як астрономів. Перший 

– давньогрецький поет та астроном Арат (315–240 рр. до н. е.). У бібліотеці 

Львівського університету були його книги “Phenomena” (Базель 1570 р. та ще 

один недатований примірник) та “Astronomicon” (спільне видання з творами 

Діонісія Періегета у Базелі 1534 р.). Другим автором є римський астроном Марк 

Манілій (І ст.) з працею “Астрономіка” (Гейделберг 1590 р.), у якій він 

намагався науково поєднати астрономію та астрологію. Свої погляди астроном 

виклав у віршованій формі. 

Дещо кращою є ситуація з географією. З бібліотек закритих монастирів 

до книгозбірні університету у Львові надійшли праці чотирьох авторів. Двома 

примірниками представлена відома праця Страбона (64 р. до н. е. – 24) 

“Географія” (ймовірно женевське видання 1587 р.) з коментарями 

швейцарського філолога Ісаака де Казобона (1559–1614). Римських географів 

представляє Помпоній Мела (І ст.), автор популярної праці “De situ orbis”. До 

інвентаря бібліотеки записано чотири видання “Opera Omnia” (Тюбінген 1550 
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р., Базель 1576 р., Антверпен 1582 р. й недатоване видання без місця друку). 

Також до інвентаря записана віршована праця з географії Діонісія Перегієта (ІІ 

ст.) у базельському виданні 1534 р. Одна книга належить перу Етика з Істрії – 

“Cosmographia”. Йдеться про фіктивного автора, який за походженням мав би 

бути скіфом. Рукописи цього тексту походять з VII-VIII ст. та підписані іменем 

Ієроніма, що дає підставу припускати про авторство св. Ієроніма. Однак цей 

факт є малоймовірним і авторство належить іншій особі.  

Книги одного автора, хоч і міфічного, варто класифікувати як праці з 

герметизму. “Належать” вони перу Гермеса Трисмегіста – синкретичного 

божества давньої Греції та Єгипту. До інвентаря записано шість томів його 

праць, що були видані у Кракові у 1585–1590 р. у форматі ін-фоліо. 

Дещо більшу палітру авторів можна побачити серед книг із граматики – 

один грецький та чотири римські автори. Греки представлені книгою Ісихія 

Александрійського (V ст.). На жаль, в інвентарі не вказано про яку саме книгу 

йдеться, а також немає дати та місця друку, що могло б допомогти 

ідентифікувати видання. Можна припустити, що йдеться про його лексикон 

усіх слів. З римських найстарішими є “De lingua latina” Марка Теренція 

Варрона (116–27 рр. до н. е.) – два ліонські видання 1563 р. та 1601 р., а також 

ймовірно паризьке видання з 1591 р. Ще по одній книзі авторства Харісія 

(IV ст.) “Ars Grammatica” (Базель 1551 р.), Нонія Марцела (IV ст.) ймовірно “De 

proprietate sermonis” (Париж 1583 р.) й Діомеда (IV–V ст.) “Ars grammatica” 

(Базель 1551 р.). 

Одразу 21 книгу класифіковано як енциклопедичні видання. З греків до 

інвентаря записано п’ять примірників видання “Sententiae ex thesauris 

Graecorum delectae” авторства Іоанна Стобея (V ст.), що містить численні 

цитати з творів античних авторів (Базель 1549 р. та 1557 р., Цюрих 1559 р., Ліон 

1555 р., Франкфурт 1581 р.), а також книгу патріарха Фотія (820–896) 

“Bibliotheca” (інша назва – “Myriobiblos”) у віденському виданні 1601 р., що є 

коротким викладом усіх книг, що прочитав автор не пізніше 857 р. Римляни 

репрезентовані книгами Гая Юлія Гігіна (64 р. до н. е. – 17) “Fabulae” (Базель 
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1570 р., Ліон 1670 р. та друк без вихідних даних) з витягами різноманітних 

історій із давньогрецьких авторів, енциклопедією у десяти книгах Юлія 

Полідевка (ІІ ст.) “Onomasticon” (Франкфурт 1608 р.), а також 11 примірниками 

книги Авла Геллія (130–180) “Noctes Atticae” (Кельн 1532 р., 1533 р., 1537 р., 

1541 р. й 1563 р., Ліон 1565 р., Париж 1585 р, Женева 1609 р., Базель 1526 р. та 

1565 р., а також видання 1592 р. без вказування місця друку), що є 

енциклопедією античного знання. 

Проте найбільше книг (9) належить давньоримському досліднику Плінію 

Старшому (24–79). До інвентаря записано декілька видань його відомої 

енциклопедії “Природнича історія” (Базель 1525 р., 1553 р., Венеція 1559 р., 

Франкфурт 1582 р., Женева 1615 р., Ліон 1561 р., видання 1601 р., а також два 

видання без місця і дати друку). 

Чи не найбільшу частину серед книг у каталозі складають праці з історії – 

276 видань тридцяти шести єврейських, грецьких та римських авторів. Давня 

єврейська історіографія представлена лише одним, проте найвідомішим 

автором. Йдеться про Йосифа Флавія (37–100). До інвентаря записано 18 

видань під його іменем – це як зібрання творів, так і окремі праці історика. 

Зібрання творів “Opera Omnia” репрезентоване такими виданнями: Базель 

1548 р., 1549 р., 1559 р. й 1582 р., Франкфурт 1553 р., 1580 р., 1590 р й 1599 р., 

Кельн 1523 р. та 1534 р., Ліон 1548 р. й 1557 р., Генуя 1634 р. Ще для трьох 

видань не вказано місця друку (1595 р. й 1760 р., одна книга без дати друку). 

Окрім того, до університетської бібліотеки надійшло два переклади “Юдейської 

війни” Флавія – італійською (Венеція 1702 р.) та французькою (Париж 1735 р.) 

мовами. 

Очевидно, що аналіз грецьких істориків варто розпочати із “батька 

історії” Геродота з Галікарнасу (V ст. до н. е.). В рукописному інвентарі 

записано 13 видань його “Історії”, у паралельному грецькому й латинському 

варіантах, або ж лише латиною: Базель 1541 р. та 1559 р., Франкфурт 1554 р., 

1584 р., 1608 р., 1620 р. й 1660 р., Кельн 1535 р. та Ліон 1558 р. Для чотирьох 

друків XVI ст. не вказано місця друку. 
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У трьох виданнях представлена творчість історика Фукідіда (460–395 рр. 

до н. е.), автора відомої “Історії Пелопоннеської війни” (Кельн 1550 р., 

Франкфурт 1589 р. й 1594 р.).  

Дещо менше видань, ніж у Геродота (11), належить Ксенофонту (430–355 

рр. до н. е.), що був спадкоємцем історичних поглядів Фукідіда. Як і у випадку 

Геродота, йдеться про двомовні видання або ж переклади латиною праць 

історика. Деякі праці Ксенофонта не є історичними, а належать до філософії, 

проте оскільки до інвентаря записані видання типу “Opera Omnia”, то 

зараховано їх до історичних видань. П’ять друків побачило світ у 

швейцарському Базелі (1534 р., 1545 р.1553 р., 1555 р. та 1569 р.), по одному у 

Франкфурті (1598 р.) й Ліоні (1551 р.). Для видання 1561 р. не вказано місця 

друку. У Лейпцигу 1543 р. побачило світ видання політичного трактату 

Ксенофонта “Лакедемонська політія” із викладом політичного устрою Спарти. 

До цього видання також увійшов твір “Афінська політія”, який у давні часи 

помилково приписували грецькому історику. Також до інвентаря 

університетської бібліотеки записано два видання трактату “Oeconomicus” 

(Базель 1530 р. та 1544 р.) про раціональний устрій домашнього господарства. 

Чотирма книгами репрезентований давньогрецький історик Берос (IV ст. 

до н.е.) – вавилонський жрець та автор трактату “Babyloniaca”, у якому він 

передав історію Месопотамії від найдавніших часів до IV ст. до н. е. Проте до 

інвентаря записано видання “Commentaria super opera diversorum auctorum de 

antiquitatibus loquentium”, яке помилково приписували Беросу (Антверпен 

1545 р. та 1552 р., Ліон 1552 , а також видання 1620 р. для якого не вдалось 

ідентифікувати місце друку). 

Історик Полібій (ІІ ст. до н. е.) представлений трьома виданнями (Базель 

1530 р. латиною та 1549 р. грецькою мовою, для одного видання не вказано час 

і місце друку). 

Ще декілька книг належать перу Діонісія Галікарнаського (І ст. до н. е.), 

що писав в часи Цезаря. Він є автором праці “Римські старожитності”, у якій 

викладає історію стародавнього Риму. В інвентарі записано три видання його 
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творів (Базель 1548 р., Ліон 1555 р., книга без дати і місця друку). Також 

записаний трактат “De Thucydidis historia iudicium” (Венеція 1560 р.). 

Діодору Сицілійському належить чотири видання – йдеться про зібрання 

творів автора: грецькою мовою (1559 р. без місця друку), латиною (Ліон 1559 р. 

та Базель 1578 р. ) й французькою (Париж 1585 р.). 

Істориків І тисячоліття презентує Плутарх (45–120) із 30 виданнями. 

Десять з них – це греко- або латиномовне видання його “Порівняльних 

життєписів” (Базель 1531 р., 1560 р. й 1573 р., Франкфурт 1580 р., 1592 р., 

1599 р. й 1600 р., Венеція 1516 р., Ліон 1549 р., одне видання 1513 р. без місця 

друку). Окрім того, записано два видання творів Плутарха французькою мовою 

(Париж 1584 р. й 1597 р.). Французькою видані й “Порівняльні життєписи” 

(Париж 1572 р. й 1578 р.), а також італійською (Венеція 1567 р.). 

“Моралії” (“Етика”) Плутарха представлена 8 друками (Базель 1542 р., 

1555 р., 1570 р., 1572 р. й 1573 р, Франкфурт 1580 р. й 1592 р., Ліон 1549 р.). 

Також до інвентаря записано два примірники видання “De educatione liberorum” 

(Краків 1531 р. й Франкфурт 1621 р.). 

З інших істориків І–ІІІ ст. в університетській бібліотеці представлені 

Аріан (89–175) з працею “De expeditione Alexandri Magni” (Ліон 1577 р.), 

Онасандр із військовим трактатом “Strategikos” (Рим 1610 р.), Філострат (172–

250) із книгою про життя філософа-неопіфагорійця Аполлонія Тіанського 

(Кельн 1532 р. й 1631 р., італійський переклад – Флоренція 1549 р.), Геродіан 

(170–240) “Historia post Marcum Aurelium” (Кольмар 1523 р., Ліон 1551 р.), а 

також Діоген Лаертський (ІІІ ст.) із працею з історії філософії “Про життя, 

вчення та висловлювання славетних філософів” (Ліон 1546 р, 1566 р. й 1585 р., 

Антверпен 1566 р., видання 1570 р. без місця друку і ще одне видання без місця 

і часу друку). 

Ще дві книги з історії вийшли з під пера двох міфічних грецьких авторів: 

Дарета Фригійського та Діктика Критського. Перший є нібито автором праці 

“De excidio Trojae historia” (Львів 1700 р.), яку знайшов римській історик 

Корнелій Непот. Другий – книги “Ephemeris belli Troiani” (Базель 1529 р.). 
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Обидві книги користувались великою популярністю в Середньовіччі, коли 

історики описували Троянську війну. 

Римська історіографічна традиція представлена численними авторами як 

часів Республіки, так й Імперії. До найдавніших авторів входить Корнелій 

Непот (100–25 рр. до н. е.), Гай Салюстій Крисп (86–35 рр. до н. е.) та Гай Юлій 

Цезар (100–44 рр. до н. е. ). Непот представлений трьома виданнями творів 

(Франкфурт 1577 р., Кошице 1746 р. та один друк без місця і дати видання). 

До бібліотеки університету із закритих монастирів надійшло сім книг із 

працями Юлія Цезаря. Шість з них – це зібрання творів (Ліон 1547 р. та 1612 р., 

Франкфурт 1687 р., Ляйпціг 1738 р. й два видання без вказування місця і дати 

видання). Окрім того, до інвентаря внесено видання “Записок про Галльську 

війну” у французькому перекладі Ніколо Перро д’Абланкура (1606–1664) 

(Амстердам 1708 р.).  

Найбільше ж книг з римських істориків періоду Республіки належить Гаю 

Салюстію Криспу – 21. Усі видання – це зібрання творів історика: Ліон (1570 р. 

та 1589 р.), Кельн (1544 р., 1560 р., 1596 р.), Базель (1563 р., 1590 р., 1606 р.), 

Франкфурт (1607 р. та 1656 р.), Відень (1521 р.), Венеція (1567 р. та 1761 р.), 

Лейден (1654 р.) та Амстердам (1661 р.). Для видань 1574 р., 1594 р. та 1596 р. 

не вказано місце друку. Ще для двох друків не має ні місця ні часу видання.  

Дещо обігнав Криспа за кількістю примірників в університетській 

бібліотеці історик Тит Лівій (59 р. до н. е. – 17), автор відомої праці “Ab urbe 

condita” з історії Риму – 22. Як і у попередніх випадках, більшість книг – це 

зібрання творів автора: Майнц (1518 р.), Фрайбург (1530 р.), Базель (1539 р., 

1555 р.), Венеція (1555 р. та 1706 р.), Франкфурт (1568 р., 1578 р., 1588 р., 

1609 р., 1619 р., 1659 р.), Амстердам (1633 р.), Падуя (1759 р.), Женева 

(1623 р.). Для двох друків не вказано час і місце видання. Окрім історичних 

праць Лівія, до інвентаря записані видання промов римлянина (Кельн 1598 р., 

Варшава 1771 р.), книга “Adnotationes in Livium” (Франкфурт 1578 р.) та 

коментарі до праць Лівія (Ліон 1542 р., Базель 1545 р.). 
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Окрім Криспа та Лівія, у бібліотеку Львівського університету надійшли 

ще праці істориків та військових Марка Валерія Корвіна Мессала (64 р. до н. е. 

– 8) (Майнц 1540 р.) та Маркуса Веллейя Патеркула (19 р. до н. е. – 31) 

(Лейден, 1591 р., Антверпен 1600 р., Франкфурт 1687 р.). 

Ще 13 авторів є представниками римської історіографії І–IV ст. Перший з 

них – відомий історик Тацит (56–117). У бібліотечному каталозі під його 

іменем записано 33 книги. 24 з них це зібрання творів римського історика 

(Франкфурт 1592 р., 1607 р., Париж 1622 р., Лейден 1634 р., Амстердам 1649 р., 

1685 р. та 1701  р., Страсбург 1663 р., Венеція 1683 р., Лейпциг 1714 р. та Ліон 

1551 р., для примірника 1598 р. не вказано місця друку), а також доповненні 

видання із коментарями гуманіста Юста Ліпсія (Антверпен 1574 р., 1581 р., 

1585 р., 1589 р., 1600 р, 1627 р., 1648 р., 1668 р., Лейден 1598 р., Амстердам 

1631 р., та дві книги без місця і дати друку). 

Також в інвентарі можна натрапити на італійський переклад тацитових 

“Анналів“ (Венеція 1582 р. та 1617 р.), коментарі Ліпсія до “Анналів” 

(Антверпен 1581 р. та Ліон 1598 р.), а також коментарі до політичних трактатів 

римського історика (Падуя 1642 р., Страсбург 1628 р., друки без місця видання 

1600 р., 1716 р. та 1731 р.). 

Ще одним істориком, чиї книги надійшли до університетської бібліотеки 

був Луцій Анней Флор (70–140) (17 примірників), автор популярної книги з 

історії “Епітоми Тита Лівія” із викладом римської історії. Твори Флора 

представлені друками з Кельна (1533 р., 1571 р, 1592 р., 1599 р., 1600 р., 1605 р. 

1612 р., 1626 р.,1635 р.), Страсбурга (1528 р. та 1636 р.), Антверпена (1567 р. 

(2), 1584 р.), Лейпцига (1718 р.), Амстердама (1683 р.) та Франекера (1690 р.). 

Серед інших римських істориків І–ІІI ст. до інвентаря записані: Светоній 

(75–160) представлений 12 друками із зібранням творів (Лейден 1627 р. та 

1651 р., Страсбург 1515 р., Лейпциг 1521 р., Антверпен 1574 р., Кельн 1568 р., 

Амстердам 1627 р., Базель 1675 р., а також видання 1595 р., 1596 р. й 1660 р. 

без вказування місця друку); історик Юстин (14 видань) із його історією 

Македонської держави (Кельн 1537 р., 1556 р., 1567 р. (2), 1599 р., Амстердам 
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1656 р.,1660 р., 1678 р. та 1688 р., Лейпциг 1514 р., Страсбург 1613 р., Ліон 

1640 р., а також дві книги без вихідних даних); автор “Historiae Alexandri Magni 

Macedonis” КвінтКурцій Руф (Базель 1556 р., Амстердам 1623 р. 1689 р., 1706 р. 

та італійський переклад 1696 р., Кельн 1579 р., Єна 1658 р., Лейпциг 1687 р., 

Антверпен без дати друку та одна книга без вихідних даних); римський 

полководець Полієн із працею із військової справи “Strategemata” (Ліон 

1589 р.); консул Діон Кассій (155–235), автор праці “Historia Romana” (Базель 

1558 р.); історик та військовий діяч Секст Юлій Фронтін (30–103) 

“Strategematicon” (Лейпциг 1514 р.); Аппіан із твором “Historia Romana” 

(Амстердам 1670 р. та Ліон 1560 р.). 

Серед авторів IV–V ст. до інвентаря записані наступні: Амміан 

Марцеллін (330–400), автор праці з історії Риму “Діяння” (Ліон 1552 р., 1591 р. 

та 1600 р.); Аврелій Віктор із працею “Historia Romana” (насправді чотири 

окремі твори видані в одній книзі) (Ліон 1670 р. та видання 1596 р. без місця 

друку); філософ та історик Євнапій (347–420) із трактатом про відомих 

філософів-софістів “Vitae sophistarum” (Антверпен 1568 р.); Флавій Євтропій 

(320–390) із працею з римської історії “Breviarium ab Urbe condita” (Базель 

1532 р., 1559 р. (2) та 1561 р., Варшава 1744 р., Єна 1698 р. й два примірники 

без вихідних даних). 

Праці лише трьох античних авторів стосуються математичного знання. 

Найбільше представлена класична праця “Начала” давньогрецького математика 

Евкліда (365–300 рр. до н. е.) – тринадцять різних видань: Париж 1549 р., Кельн 

1580 р., 1600 р., 1602 р., 1607 р. та 1620 р. й 1627 р., Рим 1589 р., Франкфурт 

1607 р., Антверпен 1645 р., Феррара 1628 р. й Грац 1636 р., а також видання без 

місця й дати друку. Також до інвентаря записано два переклади італійською 

мовою (Венеція 1569 р. й Флоренція 1674 р.). Окрім Евкліда, до 

університетської бібліотеки надійшло дві книги Архімеда (287–212 рр. до н. е.) 

у виданнях “Circuli Dimensionem” (Вюрцбург 1597 р.) й “De iisquae vehuntur in 

aqua” без місця й дати друку. З більш “сучасних” авторів до інвентаря 
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записаний Діофант Александрійський (ІІІ ст.) із своєю найвідомішою книгою 

“Arithmetica” (Базель 1575 р.). 

Як книги з медицини виділено 59 видань грецьких та римських авторів. 

Чільне місце серед них посідає Гіппократ (460–370 рр. до н. е.). До інвентаря 

записано 15 видань творів одного з найвідоміших лікарів в історії. Частина книг 

– це зібрання творів грецького лікаря (Венеція 1526 р., 1575 р., 1588 р., 

Франкфурт 1595 р., Ліон 1564 р., Базель 1554 р., Кельн 1588 р., Париж 1583 р. 

та 1632 р.). Інші видання – це окремі медичні трактати, що приписуються 

Гіппокарту: “De natura hominis” (Базель 1561 р.) та“Coacae praenotiones” (Париж 

1588 р.). 

Чи не найвідомішим грецьким лікарем після Гіппократа є Клавдій Гален 

(130–210) – до інвентаря записано 23 видання його праць та три томи 

коментарів до них. Сім видань – це зібрання творів грецького медика (Базель 

1531 р., 1549 р., Венеція 1550 р. (2), 1551 р., 1586 р., Ліон 1549 р. й одна книга 

без місця і дати друку). Два видання записані під заголовком “Opuscula medica” 

(Майнц 1530 р. та друк без вихідних даних), одне – “Opera varia” (Венеція 

1586 р.). Також до університетської книгозбірні надійшли видання окремих 

трактатів Галена: “De Facultatibus Naturalibus” (Париж 1543 р.), “De Dissolutione 

Continua, sive De Alimentorum Facultatibus” (Венеція 1565 р.), “De Compositione 

Medicamentorum secundum Locos’ (Базель 1543 р.), “De Locis Affectis” (Венеція 

1557 р.), “De methodo medendi” (без вихідних даних), два томи коментарів до 

праць Гіппократа “Sobre Aforismes d'Hipòcrates” (Ліон 1552 р. й Венеція 

1565 р.). 

Окрім Гіппократа та Галлена, до інвентаря записані ще праці таких 

грецьких лікарів як Аретей Каппадокійський (I–II ст.) (Аусбург 1603 р., Венеція 

1763 р.), Ецій з Аміди (V–VI ст.) (Ліон 1549 р.), а також Павло Егінський (607–

690) (Базель 1532 р. й коментарі до його праць у ліонському виданні 1551 р.), а 

також Александр Афродизійський (І–ІІІ ст.) із трактатом “Problemata Medica” 

(Базель 1537 р.). 
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На жаль, римські медики представлені лише 10 виданнями п’яти авторів. 

Перший з них – Антоній Муса (63 р. до н. е. – 14) з працею “De herba vettonica” 

(книга без вихідних даних) із описом лікувальних властивостей рослини під 

назвою буквиця (“Betonica officinalis”). Наступний автор – Діоскорид (40 р. до 

н. е. – 90), за ним – Квінт Серен Саммонік (ІІ ст.) з книгою “De re medica” 

(Цюрих 1540 р.). Три книги належать перу Орібазія (320–400): “De simplicibus” 

(Страсбург 1533 р.), “Ad Eunapium libri 4” (Базель 1557 р. й Венеція 1557 р.). 

Найбільше ж книг з римлян належало Прісциану (IV ст.) – чотири примірники 

зібрання творів (Венеція 1527 р., Базель 1545 р. й 1565 р., а також видання 

1528 р. ймовірно з Кельна). 

Книги давньогрецького вченого Теофраста (371–287 рр. до н. е.) можна 

класифікувати як природознавчі дослідження. В інвентар записано його відому 

працю “Історія рослин” у латинському перекладі “Historia plantarum” (Париж 

1529 р.), що є однією з найпопулярніших праць з ботаніки в античну та 

середньовічну епоху. Інша праця Теофраста“Characteres Ethici” (Ліон 1593 р.) 

не є природознавчим дослідженням, а скоріше з етики, є викладом різних видів 

характерів людей, що були поширені за життя автора. 

Риторичне мистецтво репрезентовано виключно давньоримськими 

авторами. Найдавнішим з них є Луцій Корніфіцій (75–32 рр. до н.е), якому 

приписують авторство трактату “Rhetorica ad Herennium” (не вказано час і місце 

друку). Одна книга належить перу ритора Луція Аннея Корнута (20–65) – 

трактат “De natura deorum” (без вихідних даних). Один із найвідоміших 

римських риторів Квінтиліан (35–100) представлений 11 книгами – усі є 

зібранням творів автора або ж виданням його найвідомішого твору “Oratoriarum 

institutionum” (Кельн 1521 р., 1528 р. (2), 1541 р., 1618 р., Базель 1548 р. й 

1555 р., Ліон 1549 р. й Венеція 1567 р. та без дати, а також видання 1520 р., 

ймовірно паризьке). 15 видань з риторики записано під іменем Валерія Максіма 

(І ст.), автора збірки прикладів для риторики “Factorum et dictorum 

memorabilium libri novem”.  
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П’ять видань репрезентують творчість Плінія Молодшого (62–114): 

“Panegyricus Traiani” (Антверпен 1604 р. й Познань 1695 р., а також недатоване 

ліонське видання) та “Epistulae” (Лейпциг 1693 р.). Одне недатоване видання 

без вказування місця друку об’єднує попередні твори. 

Ще три книги належать Квінту Аврелію Сіммаху (345–405) – це видання 

“Epistolarum ad diversos” (Майнц 1608 р., Франкфурт 1642 р. та ймовірно 

женевське видання 1587 р.). 

До групи філософських книг зараховано 73 видання творів грецьких та 

римських авторів, за винятком одного. Йдеться про елліністичного єврейського 

філософа Філона Александрйіського (25 р. до н. е. – 60). До інвентаря 

бібліотеки університету записано три примірники збірок його праць 

(Франкфурт 1691 р. та два видання без вихідних даних). 

Огляд праць з філософії грецьких авторів варто розпочати з Платона 

(427–348 рр. до н.е.). До інвентаря записано 10 видань творів цього філософа. 

Вісім з них – це зібрання праць “Opera Omnia” (Базель 1546 р. (2), 1556 р., Ліон 

1588 р. й 1590 р. (2), Париж 1544 р., ймовірно женевське видання 1592 р.). Ще 

одна книга – це видання діалогу “Тімей” (Базель 1554 р.), інша – діалогу 

“Мінос” (Лувен 1531 р.). 

Решта авторів є представниками грецької філософії І–V ст. Лише дві 

книги належать перу Епіктета (55–135): зібрання творів (Дрезден/Лейпциг 

1756 р.) та французький переклад твору “Enchiridion” (Париж 1554 р.). Лише по 

одній книзі (зібрання творів) надійшло до університетської книгозбірні таких 

авторів, як Елій Теон (Базель 1541 р.,) та Кассій Лонгін (210–273) (Базель 

1554 р.). Двома виданнями представлений Плотін (204–270): греко- й 

латиномовне зібрання творів (Базель 1580 р.) й лише латинський переклад 

творів (Базель 1562 р.). Ще п’ятьма виданнями репрезентований неоплатонік 

Прокл: трактати “De motu” (без місця й дати друку) та “De sphaera” (Базель 

1534 р. й 1570 р, Тюбінген 1534 р.), а також один трактат, який не вдалось 

ідентифікувати (для нього теж не вказано час й місце видання). 
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Римська філософія представлена чотирма авторами. Найбільше книг (22) 

належить Сенеці (4 р. до н. е. – 65). Усі книги це зібрання творів філософа-

стоїка з коментарями Юста Ліпсія та інших гуманістів. Два видання побачили 

світ у Парижі (1587 р. та французький переклад у 1604 р.), одне в Ліоні (1588 р.) 

та два в Амстердамі (1628 р. й 1634 р.). Три книги вийшли друком у Антверпені 

(1615 р., 1632 р., 1652 р.), Базелі (1557 р., 1573 р. та 1590 р.), Женеві (1604 р., 

1613 р. 1614 р.) та Венеції (1648 р., 1669 р., 1681 р.). Чотири книги видані у 

Лейдені (1639 р. (2), 1640 р, 1649 р.).Для однієї книги не вказано вихідних 

даних, а видання 1603 р. ймовірно надруковане у Гейдельберзі.  

Чотири книги висвітлюють погляди Тита Лукреція Кара (І ст. до н. е.) – 

це чотири примірники зібрання творів (Венеція 1515 р., Лейден 1595 р., 

французький переклад у Парижі 1692 р., один примірник без вихідних даних). 

Ще три видання належить перу Корнута Луція Аннея (І ст.) (Базель 1543 р. та 

1570 р., одне видання без вихідних даних).  

Окремо серед записаних до інвентаря античних авторів варто виділити 

християнського мислителя Боеція (480–524). Представлений він п’ятьма 

виданнями. Одне з них це зібрання творів (Венеція 1536 р.), решта – його 

найвідоміший твір “Розрада філософією” латиною (Антверпен 1560 р. й 

примірник без дати й місця друку), польський переклад (Торунь 1695 р.) й 

паралельний польсько-французький текст (Варшава 1738 р.). 

Мабуть найбільший масив серед книг, записаних до рукописного 

інвентаря бібліотеки львівського університету, становлять видання художніх 

творів античних авторів – 275 книг. З найдавніших авторів, на чиї праці можна 

натрапити в інвентарі, представлені Гомер (VIII ст. до н. е.) та Гесіод (VIII–

VII ст. до н. е.). 

Гомеру належить 12 видань творів та 4 книги коментарів. Шість з них – 

це зібрання творів, тобто спільне видання “Іліади” та “Одіссеї” у формі 

паралельного грецько-латинського тексту (Базель 1551 р., Вормс без дати 

друку, та видання 1563 р. й 1574 р. без місця друку) або ж тільки латинського 

перекладу (два кельнські видання 1537 р.). “Іліада” представлена двома видання 
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грецькою мовою (Венеція 1542 р. та Страсбург 1550 р.) й один паралельним 

греко-латинським текстом (Страсбург 1572 р.), “Одіссея” – трьома друками 

(Страсбург 1542 р. й без дати видання, а також книга 1586 р. без місця 

видання). Щодо коментарів до творів грецького поета, то вдалось 

ідентифікувати працю Євстахія Солунського (1115–1198) (Рим 1549 р.). 

Гесіод, перший відомий на ім’я грецький поет, представлений лише 6 

збірками своїх творів у паралельному греко- й латиномовному виданні (Базель 

1544 р. й 1564 р., Цюрих 1579 р., ймовірно Франкфурт 1549 р., а також видання 

1532 р. без місця друку) та у латинському перекладі (Лейпциг 1514 р.). 

Чотирма виданнями представлений байкар Езоп (VI ст. до н. е.): ‘Fabulae” 

(Страсбург 1518 р.) та “Mythologia” (Франкфурт 1610 р., Венеція, друк без 

вихідних даних). Наступними варто згадати лірика Теогніда (VI ст. до н. е.) із 

збіркою творів (Лейпциг 1596 р.), поета Піндара (517–438 рр. до н. е.) із двома 

книгами (1587 р. й 1599 р. без місця друку) та драматурга Софокла теж із двома 

книгами (Франкфурт 1544 р. й 1555 р.). Дещо краще репрезентований Евріпід 

(480–406 рр. до н.е. ) – вісім книг. Три книги – це зібрання творів драматурга 

(Базель 1562 р., Гейдельберг 1597 р. та видання 1602 р. без місця друку). 

Окремо видані деякі драми Евріпіда: “Гебука”, “Ореста”, “Фінікіянки” (без 

місця і дати друку), “Гекуба” в перекладі Еразма Роттердамського (Краків 

1536 р.,), “Гекуба” й “Іфігенія” (без місця й дати друку), а також збірка 

декількох драм (без місця й дати друку) й книга “Aristologia” (Базель 1559 р.). 

Три книги належать поету Палефату, автору популярної поеми “De 

Incredibilibus” (Амстердам 1649 р., Базель 1543 р. й книги без вихідних даних). 

Ще два автори представлені лише однією книгою: Аполлоній Родоський 

(295–215 рр. до н. е.), автор книги “Argonautika” (Франкфурт 1548 р.), а також 

поет Каллімах (310–240 рр. до н. е.) із збіркою творів (Базель 1531 р.). 

Три автори належать вже до нашої ери. Перший – сатирик Лукіан з 

Самостати (120–185) із 6 виданнями: два примірники паралельного греко-

латинського видання (два базельські друки), два примірники французького 

перекладу (Амстердам 1722 р. (2)), а також видання “Dialogi coelestes” (Базель 
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1550 р.) й “Dialogi aliquot” (Базель 1521 р.). Наступний – Геліодор з Емеси (ІІІ–

IV ст.), автор одного з найвідоміших давньогрецьких романів “Ефіопіка” 

(Базель 1552 р., друк 1596 р., Оберурзель 1601 р.). Останній – Нонн 

Панополітанський, поет з елліністичного Єгипту, автор твору “Metabole” – 

парафраз Євангелія від Івана. Власне цей твір надійшов до книгозбірні 

університету у двох виданнях (Агено 1527 р. й Франкфурт 1541 р.). 

Також до інвентаря записано книги “авторства” легендарних постатей – 

поетів Орфея (без вихідних даних) та Мусея (Венеція 1517 р. й книга без дати й 

місця друку). 

Огляд римської літератури варто розпочати з комедіографа Плавта (250–

184 рр. до н. е.). До інвентаря записано 13 видань творів цього автора. 10 з них 

– це зібрання творів римлянина (Кельн 1538 р., Базель 1538 р., Флоренція 

1554 р., Ліон 1587 р., Лейден 1589 р. та 1593 р., Женева 1605 р., Франкфурт 

1605 р., Амстердам 1630 р.). Також натрапляємо на окремі видання різних 

творів Плавта: “Captiva” та “Trinummus” (Ділінген 1571 р.), “Amphitryon”, 

“Asinaria”, “Aulularia”, “Captivi” та “Curculio” (Страсбург 1514 р.), “Aulularia” 

(Страсбург 1520 р.). 

Наступний автор – молодший сучасник Плавта комедіограф Теренцій 

(195–159 рр. до н. е.) з 11 виданнями типу “Opera” (Базель 1555 р., Лейпциг 

1577 р. й 1582 р., Ліон 1580 р., Кельн 1583 р., Вроцлав 1550 р., 1566 р., 1592 р., 

видання 1616 р. й друк без вихідних даних). Лише одна книга авторства поета 

Луцилія (180–103 рр. до н. е.) записана до інвентаря (Лейден 1594 р.). Римський 

поет Емілій Макр (І ст. до н. е.) представлений трьома видання поеми про 

лікарські трави “De herbarum virtutibus” (Фрайбург 1530 р., Базель 1581 р. й 

одна книга без вихідних даних). 

До університетської бібліотеки з книгозбірень закритих монастирів 

Галичини надійшло 20 книг Вергілія (70–19 рр. до н. .е) та 24 Горація (65–8 рр. 

до н. е.). Перший з поетів “золотого віку” представлений 13 виданнями зібрання 

творів (Париж 1515 р., Венеція 1566 р. й 1755 р., Базель 1586 р., Трнава 1677 р., 

Франкфурт 1700 р., Лейпциг 1703 р., Рим 1764 р., Роттердам 1674 р., Лейден 
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без дати друку, а також три книги без вихідних даних). Окрім видань латиною, 

до інвентаря записана збірка французьких перекладів поета, видана у 1708 

(ймовірно Париж). Три видання – це “Енеїда” (Базель 1577 р. й друк без 

вихідних даних) й окреме видання першої книги “Енеїди” (Флорнеція 1555 р.). 

Ще два – це поетична збірка “Буколіки” (обидві книги без місця й дати друку). 

Також у контексті творів Вергілія записана книга “Archetypi analytici ad 

integram P. Virg. Maronis Aeneidem” авторства Мельхіора Ляубана (1567–1633). 

Щодо Горація, то 17 видань – це зібрання творів римського поета (Базель 

1543 р. та 1591 р., Лейпциг 1558 р., 1563 р., 1709 р. й книга без дати друку, 

Венеція 1564 р., Франкфурт 1577 р., Антверпен 1579 р., Кельн 1616 р., Париж 

1604 р. й 1642 р., Амстердам 1630 р., Ліон 1653 р., а також книга без вихідних 

даних, та видання 1585 р. й 1588 р. без вказування місця друку). Для чотирьох 

видань творів Горація зроблена примітка expurgatus – ймовірно йдеться про 

“очищені” видання творів поета під назвою “Horatius Christianus” (Аусбург 

1609 р., Кельн 1615 р., Венеція 1751 р. й 1756 р.). Окремо записано видання од 

Горація (Страсбург 1518 р. й французький переклад у Парижі 1660 р.). Також 

до інвентаря записано видання “Emblemata” (Брюсель 1683 р.). 

Останнім з поетів “золотої доби” римської літератури був Овідій (43 р. до 

н. е. – 17). В бібліотечному інвентарі записано 26 видань його творів. 16 книг – 

це видання одного з найвідоміших творів давньоримської літератури – поеми 

“Метаморфози” (Венеція 1518 р., Ліон 1534 р. та 1568 р., Кельн 1551 р., Базель 

1568 р. й 1587 р., Франкфурт 1582 р. й 1601 р., Антверпен 1589 р. та 1618 р., 

Амстердам 1671 р., Париж без дати друку, а також три видання без вихідних 

даних). Також записано французький переклад “Метаморфоз” (Амстердам 

1718 р.) й польський (Краків 1638 р.). Окремими виданням представлена поема 

“Fasti” (Відень 1513 р.), а також твір “Epistulae Heroidum” у польському 

перекладі “Rozmowy listowne” (1695 р.). 

Римську літературу межі століть, окрім Овідія, також представляють 

байкар Федр (20 р. до н. е. – 70) із збіркою байок у французькому перекладі 

(Париж 1675 р.) та згадуваний вже Сенека. 11 книг авторства стоїка – це 
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зібрання його трагедій (Базель 1550 р., Амстердам 1568 р. та 1632 р., Антверпен 

1588 р. й 1601 р., Краків 1615 р., Падуя 1748 р, а також видання 1599 р., 1604 р. 

та 1607 р. без місця видання, й один друк без вихідних даних). Ще дві книги – 

це видання сатири “Ludus de morte Divi Claudii” (Базель 1521 р. й видання без 

місця й дати друку). 

Ще 18 авторів є представниками римської літератури І–V ст. – так 

званого пізнього періоду. Частина авторів слабо представлена у книгозбірні 

університету – 1-4 виданнями: Гай Валерій Флакк (45–90) ймовірно з твором 

“Argonautica” (Кельн 1607 р.); Петроній (14–66) із виданням сатир французькою 

мовою (Кельн 1694 р.); Проспер Аквітанський (Проспер Тірон) (390–445) із 

збіркою “Epigrammata”; письменник та ритор Еліан (170–222) представлений 

збіркою анекдотів, максим, біографій тощо “Varia Historia” (Ліон 1567 р.) та 

книгою “De instruendi saciebus” (ймовірно Ліон 1553 р.); Гай Юлій Солін 

(ІІІ ст.) із двома зібраннями творів (Відень 1520 р. й Франкфурт 1519 р.); 

письменник Марціан Капелла (IV–V ст.) репрезентований відомим твором “De 

nuptiis Philologiae et Mercurii” (Відень 1516 р.) який є своєрідною 

енциклопедією artes liberales, а також зібранням творів (Базель 1532 р.); 

римський поет Персій (34-62) записаний разом із трьома зібраннями своїх 

творів (Париж 1605 р. й 1613 р. та Люблін 1752 р.); три примірники зібрання 

творів (Базель 1543 р., Лейпциг 1695 р. та видання 1600 р.) належать перу поета 

Сілія Італіка (28–103); трактат “Mitologiarum libri III” про інтерпретацію 

стародавніх міфів авторства Фульгенція (V ст.) тричі записаний до інвентаря 

(Базель 1570 р, Париж 1583 р. й один примірник без дати й місця друку). 

Дещо краще представлені такі автори як християнський поет Пруденцій 

(348–410) – три примірники зібрання творів (Базель 1540 р., Кельн 1594 р., 

Ганновер 1613 р.), окремі видання поетичних збірок “Cathemerinon” (Лейпциг) 

та “Psychomachia” (Амстердам 1625 р.) та книга “Aurelii Prudentii hymni duo” 

(Відень 1514 р.); драматург Публій Папіній Стацій (45–96) – до інвентаря 

записано 8 примірників зібрання творів (Венеція 1519 р., Антверпен 1595 р. й 

1613 р., Париж 1600 р., Лейден 1615 р., Амстердам 1653 р., Ліон 1617 р. й один 
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примірник без вихідних даних) й епічна поема “Achilleis” (Страсбург 1517 р.); 8 

примірників зібрання творів вийшли з під пера поета та філософа Макробія 

(390–430) (Кельн 1527 р., Ліон 1538 р., 1542 р. та 1556 р., Париж 1585 р., 

Лейден 1597 р. й два видання без вихідних даних); поету Авсонію (310–395) 

приписано 5 примірників зібрання творів (Гейдельберг 1588 р., Базель 1523 р., 

Ліон 1537 р. й 1575 р., а також ймовірно женевський друк 1608 р.). 

Ще 9 книг належать Апулею (125–180) – це 5 екземплярів зібрання творів 

(Ліон 1588 р., Амстердам 1624 р. й 1628 р., ймовірно лейденське видання 

1600 р. та книга без вихідних даних), два примірники книги “De herbarum 

virtutibus” (Базель 1528 р. й анонімне видання), примірник найвідомішого твору 

автора – роману “Метаморфози” (“Золотий осел”) (Базель 1560 р.), а також 

риторичний текст “Apologia” (1594 р.) на захист самого себе у звинуваченні у 

використанні магії. 

Стільки ж книг приписано одному з найвідоміших римських епічних 

поетів – Марку Аннею Лукану (39–65). Зібрання творів автора репрезентовано 

7 примірниками (Кельн 1571 р., Антверпен 1592 р., Амстердам 1658 р. й 

1681 р., видання 1605 р. без місця друку й один примірник без вихідних даних). 

У двох примірниках записана епічна поема “Pharsalia” у польському перекладі 

Войцеха Станіслава Хрощінського (цистеріанська друкарня в Оліві поблизу 

Гданська 1690 р.) й домініканця Яна Алана Барджінського (Оліва 1691 р.). 

Найкраще серед пізніх римських літераторів представлені Клавдіан (370–

404), Ювенал (60–132) та Марціал (40–105). Давньоримському майстру 

панегірика Клавдіану належить 10 примірників зібрання творів (Ліон 1561 р., 

Антверпен 1571 р., 1572 р. та 1596 р., Венеція 1660 р., Амстердам 1688 р., 

Любек 1702 р. та три книги без дати й місця друку). Стільки ж видань того ж 

типу належить поету Марціалу (Базель 1559 р., Антверпен 1588 р. та 1698 р., 

Лейден 1595 р., Інгольштадт 1602 р., Краків 1616 р., Амстердам 1628 р. й 

1729 р., Ліон 1656 р. й одне анонімне видання). 

Найбільше книг – 13 – належить сатирику Ювеналу. 12 з них це зібрання 

сатир (Венеція 1523 р., Краків 1529 р. й 1647 р., Париж 1603 р., 1644 р. та 
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1684 р., Ліон 1562 р., Амстердам 1625 р., 1648 р. й 1651 р., Гаага 1683 р., 

Женева 1612 р.) та спільне видання разом із Персієм в італійському перекладі 

(Падуя 1711 р.). 

Останніми розглянемо книги, у яких зібрані твори декількох античних 

авторів. На жаль, вдалось ідентифікувати лише частину з цих видань. До книг з 

історії можна віднести видання “Historiae Romanae Scriptores” (2 примірники), 

“Historiae Augustae Scriptores Latini” (Ганновер 1610 р.), “Fragmenta Historicum 

Collecta Ab Antonio Augustino” (Антверпен 1595 р.). До історичних можна 

додати зібрання трактатів з військової справи – “Scriptores rei militaris” (Париж 

1535 р. та 1553 р.) й “De re militari libri quatuor” (Кельн 1580 р.). Сюди ж можна 

також долучити зібрання текстів про Троянську війну – “Belli trojani scriptores 

praecipui” (Базель 1573 р.). 

Декілька видань стосуються медицини, зокрема “Compendium Chirurgiae” 

(Цюрих 1555 р.) та “Veterinariae medicinae” (Базель 1537 р.). До праць з 

філософії входить збірник “Sexti philosophi Pyrrhoniarum hypotyposeon” 

(1562 р.). Збірка трактатів “De re rustica” (Кельн 1536 р.) присвячена 

сільському господарству.  

Найбільше збірок, як і у випадку з виданнями окремих авторів – це 

художня література:“Anthologia Poetica Graeco-Latina” (1617 р. без вказування 

місця друку), “Auctores latinae linguae in unum redacti corpus” (1595 р.), “Carmina 

novem” (Антверпен 1567 р. й видання 1586 р. без місця друку), “Corpus omnium 

veterum poetarum Latinorum” (Ліон 1603 р.), “Gnomologia Greco-Latina” (Базель 

1557 р.) та “Vetustissimorum poetarum opera sententiosa quae supersunt” 

(Антверпен 1564 р.) й “Epicae et elegiaсae sententiae minorum poetarum 

graecorum” (Венеція 1746 р.). 

 

Висновки до розділу 5 

 

З моменту приходу австрійської влади та утворення Королівства 

Галичини та Лодомерії мережа католицьких монастирів у регіоні переживала 
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фазу активних змін. В ході секуляризаційних реформ кінця XVIII ст. було 

закрито значну кількість монастирів, реорганізовано внутрішнє життя 

монастирів та їхнє матеріальне забезпечення. 

Відповідно до змін у монастирському житті зазнали змін й бібліотеки. 

Після відкриття у 1784 р. у Львові Йосифінського університету він був 

перетворений на головний книжковий репозитарій, до якого надходили книги із 

монастирів, як закритих в ході секуляризація, так і тих, що продовжили своє 

функціонування. 

Монастирські бібліотеки, у першу чергу книгозбірня львівського 

єзуїтського колегіуму, разом із зібранням книг лейб-медика Пія Ніколауса 

Ґареллі, стали основою бібліотеки університету у Львові. Опрацювання близько 

40 тис. книг, що надійшли з монастирів, розпочалось за директора Генрика 

Готфірада Бретшнайдера і закінчилось ймовірно у 1806 р. укладенням каталогів 

бібліотеки університету. 

Одним із укладених каталогів є список творів грецьких та римських 

авторів Античності, чиї книги надійшли до університету із книгозбірень 

закритих монастирів (“Auctores veteres graeci et latini ex Bibliothecis abolitorum 

Monasterium in Gallicia”). До рукописного каталогу внесено 1125 книжкових 

позицій, без поділу за тематикою. 

При опрацюванні інвентаря усі книги розподілено за декількома 

тематичними категоріями: архітектура, астрономія, географія, герметизм, 

граматика, енциклопедії, історія, математика, медицина, природознавство, 

риторика, філософія, художня література. Окремо, за цими з категоріями, 

проаналізовано збірки творів декількох авторів. Також окремо виділено 

зібрання творів Арістотеля та Цицерона як авторів, чиї праці найбагатше 

представлені в інвентарі. Найбільше книг класифіковано до художньої 

літератури й історії, які складають близько третини усіх видань. Добре 

представлена філософія, риторика та медицина. Усі решта галузі знання 

репрезентовані не більше ніж 30 книгами. 
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Враховуючи кількість книг, що надійшли до бібліотеки університету у 

Львові із закритих монастирів з теренів Королівства Галичини та Лодомерії 

можна стверджувати, що вони склали основу для формування книгозбірні 

університету, та продовжували виконувати функцію інтелектуального 

підґрунтя для здобуття освіти. Але якщо до кінця XVIIІ ст. йшлося про головно 

теологічну, то цього разу про світську, яку здобували на чотирьох факультетах 

університету: філософському, правничому, медичному й теологічному. 

 

Список опублікованих праць за темою розділу 5 

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати розділу 5  

1. Лоштин Н. Інвентарі та каталоги бібліотек католицьких монастирів 

XVI–XVIII ст. у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного 

університету імені Івана Франка / Назарій Лоштин // Вісник Львівського 

університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні 

технології. – Львів, 2015. –Вип. 10. – С. 78–90. 
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ВИСНОВКИ  

Книга є одним із ключових атрибутів чернечого життя, а бібліотека – 

невід’ємною частиною кожного монастиря. Саме при монастирях сформовано 

найстаріші християнські бібліотеки, деякі з них існують до нашого часу. 

Монастирська бібліотека виконувала функції зберігання християнського знання 

(Святого Письма, творів Отців Церкви й трактатів християнських богословів й 

філософів тощо) й передання цього знання прийдешнім поколінням, а також 

створення нового знання самими ченцями. Хоча часто монастирські бібліотеки 

були закриті для стороннього користувача, це “прийдешнє покоління” теж 

складалось з ченців, які через свою працю серед мирян удоступнювали 

християнське знання ширшому загалу. Окрім того, у школах (подекуди й 

вищого рівня) при монастирях освіту здобували й світські особи, які таким 

чином теж користали з книгозбірень ченців. Таким чином дослідження давніх 

монастирських бібліотек дає змогу детальніше вивчити окремі аспекти 

церковної та світської історії, читацькі інтереси чорно духовенства, а також 

духовні й інтелектуальні джерела, які допомагали ченцям у їхньому 

повсякденному житті. 

На теренах колишньої Галицько-Волинської держави (згодом Руського 

воєводства Королівства Польського й Речі Посполитої) мережа бібліотек 

католицьких монастирів почала формуватись одночасно із створенням 

постійних чернечих осередків Західної Церкви у регіоні й утворенням 

єпархіальних структур – Львівської архідієцезії та Перемишльської дієцезії – у 

1375 р. Монастирські бібліотеки у регіоні розвивались безперервно до кінця 

XVIII ст., коли унаслідок поділів Речі Посполитої терени Львівської архідієцезії 

та Перемишльського єпископства увійшли до складу Австрійської держави, а 

на приєднаних до Габсбургської монархії землях утворено Королівство 

Галичини та Лодомерії. 

Внаслідок секуляризаційних реформ кінця XVIII – поч. ХІХ ст. відбулись 

численні зміни в монастирській мережі регіону. Відповідно й змін зазнали 

бібліотеки монастирів, значна частина яких була ліквідована або ж суттєво 
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“вкорочена” австрійської владою. Внаслідок цього монастирські бібліотеки як 

цілісні книжкові збірки були розпорошенні по численних освітніх інституціях, 

у кращому разі – вони комплексно перейшли до бібліотеки Львівського 

університету як головного книжкового репозитарію у Королівстві Галичини та 

Лодомерії. До університетської книгозбірні надійшло близько 40 тис. книг із 

монастирських бібліотек. 

Внаслідок подій XIX–XX ст., у першу чергу йдеться про пожежу 1848 р. в 

університетській бібліотеці й вивезення фондів цієї ж бібліотеки в часі ІІ 

Світової війни, численні екземпляри книг із монастирських бібліотек було 

втрачено. На даний момент ключовим джерелом для відтворення давніх 

монастирських книжкових збірок є їхні інвентарі, що укладались в часи 

функціонування цих бібліотек. Ці інвентарі розкидані по численних архівах та 

бібліотеках України й Польщі. У фондах Наукової бібліотеки Львівського 

національного університету імені Івана Франка збереглось до нашого часу 14 

рукописів, що дають змогу дослідити давні монастирські бібліотеки з теренів 

Львівської архідієцезії та Перемишльської дієцезії Католицької Церкви: 12 

рукописних інвентарів монастирських книгозбірень (бернардинців у 

Лежайську, Львові, Жешуві та Пшеворську, єзуїтів у Перемишлі та Самборі, 

мєховітів у Лежайську, домініканців у Ярославі, реформатів у Жешуві, 

тринітаріїв у Станіславові, кармелітів у Дрогобичі), один журнал видачі книг із 

монастирської бібліотеки (монастир бернардинців у Львові), а також список 

книг, що надійшли до бібліотеки Львівського університету із закритих 

монастирів. 

Інвентарі бібліотек як історичне джерело перш за все дають змогу 

встановити кількісні характеристики монастирських книгозбірень та їхнє 

тематичне наповнення. В залежності від форми укладення інвентаря (коротка, 

неповна, повна) можна дізнатись не лише імена авторів й назви книг, а також 

дату й місце видання, імена бібліотекарів у монастирях, мету укладення 

документа, способи його завірення, частоту перевірки стану монастирських 

книгозбірень тощо. Більшість вивчених інвентарів (11) мають неповну форму 
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укладення (назва документу, дата укладення інвентаря, вказано ім’я укладача, 

документ завірено, частково повна форма запису книг) із різними варіаціями 

необхідних елементів формуляру, один повну форму й один коротку.  

Основну частину книг у монастирських бібліотеках складала релігійна 

література – видання Святого Письма або окремих його частин, біблійні 

конкорданції, твори Отців Церкви, трактати християнських (у значній 

більшості католицьких) філософів та богословів, аскетична й містична 

література, агіографія, “духовні” книги тощо. Наповнення бібліотек релігійною 

літературою логічно пов’язане із організацією чернечого життя й діяльністю 

ченців.  

Однак окрім релігійних видань у бібліотеках монастирів добре 

представлені книги з інших галузей знання окрім теології. Йдеться про 

філософію, історію, юриспруденцію світську й церковну, медицину, 

математику, природничі науки тощо. Праці з цих галузей охоплюють авторів 

від Античності до найновіших на час укладення бібліотечних інвентарів вчених 

й письменників.  

Такий спектр тематики книг яскраво ілюструє коло читацьких інтересів й 

інтелектуальних зацікавлень католицького чорного духовенства з теренів 

Львівської архідієцезії й Перемишльської дієцезії.  

Монастирські бібліотеки є прямим відображенням системи орденського 

навчання. Наприклад, бібліотеки монастирів францисканської сім’ї добре 

забезпечені книгами з творами францисканського богослова й філософа Йоана 

Дунса Скота та коментарями до його праць. 

При опрацюванні бібліотечних інвентарів навіть при побіжному аналізі 

кидається в очі всезагальна поширеність праць Томи Аквінського, що й не 

дивно, враховуючи значення філософії й теології “Ангельського Доктора” для 

католицького віровчення. Трактати домініканця використовувались при 

навчанні чи не в усіх чернечих орденах Католицької Церкви. 

Ще однією рисою, що об’єднує усі монастирські бібліотеки окресленого у 

дослідженні регіону – це значна репрезентація авторів із середовища 
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Товариства Ісуса. Наприклад, у бібліотеці тринітаріїв у Станіславові “єзуїтика” 

складала 15.6% від загальної кількості книг (96 з 616). З часу свого виникнення 

єзуїти зайняли провідні позиції в інтелектуальному житті Католицької Церкви, 

прилучившись до розвитку чи не всіх вище перерахованих галузей знання, 

зокрема до подальшого розвитку вчення Аквіната.  

Дослідження інвентарів монастирських бібліотек також дає змогу 

встановити імена осіб, що виконували обов’язки бібліотекаря у монастирях. Не 

зважаючи на те, що різноманітні приписи загального орденського чи 

провінційного рівнів чернечих орденів наказували, щоб у монастирях обов’язки 

бібліотекаря виконувала особа, яка не обіймає інших посад, у XVIII ст. 

простежується давня практика, коли ці обов’язки виконував чернець, що 

обіймав посаду проповідника в обителі. Встановлено імена бібліотекарів у 

монастирі бернардинців у Львові (Феліціан Левинський) та Жешуві (Августин 

Плуцінський) й тринітаріїв у Станіславові (Юзеф від св. Сакраменту й чернець 

на прізвище Роговський). 

На жаль, інвентарі свідчать лише про наповнення бібліотек монастирів 

певними книгами, однак не дають змогу встановити, які саме книги й з якою 

частотою потрапляли до рук читачів. Це можливо дізнатись за посередництвом 

журналів видачі книг із бібліотек. Вдалось встановити імена 126 користувачів 

книгозбірні монастиря бернардинців у Львові. Більшість з них (86.5%) – це 

представники духовенства (104 монахи та 5 читачів із середовища білого 

духовенства), решта (13.5%) – це світські особи. Приклад бібліотеки монастиря 

бернардинців у Львові засвідчує, що бібліотеки не були закритими для 

користувачів з-за меж монастиря чи ордену. Хоча найчастіше бібліотекою 

львівського монастиря користувались ченці-бернардинці, що само собою є 

очевидним фактом, проте доступ до бібліотеки мали ченці з інших орденів 

(францисканці конвентуальні й реформати, кармеліти, домініканці, тринітарії та 

василіани) й представники білого духовенства, і, що важливо, представники 

світського середовища. Видається доцільним говорити про факти доступну до 
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бібліотек осіб з-поза меж ордену й у інших монастирях, книгозбірнями яких 

могли користуватись представники церковного та світського станів. 

На формування й розвиток монастирських бібліотек впливав ряд 

чинників, зокрема статус монастиря у регіоні (центр провінції, контрати, тощо), 

функціонування при монастирі парафії чи харитативних установ (шпиталю, 

школи чи притулку тощо), матеріальне забезпечення обителі (можливість 

закупляти нові книги, забезпечувати бібліотек необхідними предметами й 

матеріалами), функціонування при монастирі осередку орденської освіти, 

підтримка доброчинців (книжкові дарунки). Були й інші чинники, які могли 

кардинально вплинути на розвиток монастирської бібліотеки. Ключові з них – 

пожежі та воєнні катаклізми. Внаслідок дії цих чинників монастирські 

книгозбірні зазвичай втрачали частину своїх колекцій, подеколи могли бути 

повністю зруйновані і вже не відновлювались після цього.  

Як згадувалось вище, монастирські бібліотеки XIV–XVIII ст. з теренів 

Львівської архідієцезії та Перемишльського єпископства Католицької Церкви 

фактично не збереглись до нашого часу як цілісні комплекси, а внаслідок 

реформ кінця XVIII ст. були розпорошені між численними установами 

Австрійської монархії (бібліотека Львівського університету й Імператорська 

бібліотека у Відні перш за все). Проте дослідження рукописних інвентарів 

бібліотек монастирів дає змогу відновити склад цих бібліотек. 

Дисертаційне дослідження є основою для подальшого вивчення історії 

монастирських книжкових зібрань на українських землях у XIV–XVIII ст. 

Наступним етапом повинно бути залучення інших архівних матеріалів 

(інвентарів та каталогів бібліотек, інвентарні описи монастирів, книги 

прибутків й видатків чернечих обителей тощо) та детальне дослідження 

збережених до нашого часу екземплярів книг із давніх монастирських 

бібліотек. 
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Львів: Логос, 2016. Книга 1. – С. 182–187. 

16. Лоштин Н. Полемічна література у бібліотеці кармелітів у Дрогобичі (за 

рукописним інвентарем бібліотеки 1772 р.) / Назарій Лоштин // Історія релігій в 

Україні: науковий щорічник. – Львів: Логос, 2017. – Вип. 27. – С. 174–183. 

17. Лоштин Н. Книжкові збірки лекторів філософії та теології у бібліотеці 

львівських бернардинців (середина XVIII ст.) / Назарій Лоштин // Школа 

Ставропігійського братства: традиції духовної освіти у Львові. – Львів, 2017. – 

С. 43–45. 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

18. Лоштин Н. Єзуїтика в бібліотеці станіславівських тринітаріїв / Назарій 

Лоштин // Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис “Галичина”. – 

Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 33–41. 

19. Лоштин Н. Haeretici prohibiti: заборонені книги у бібліотеці єзуїтського 

колегіуму в Перемишлі (за матеріалами інвентаря 1774 р.) / Назарій Лоштин // 

Київська Академія. – Київ, 2016. – Випуск 13. – С. 204–227. 
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Додаток Б 

Відомості про апробацію результатів дисертації  

1. V Міжнародна конференція “Одеські читання-2013” (Одеса, 1-2 берещня 

2013 р.), тема доповіді: “Душпастирська діяльність домініканців в Україні у 

XVIII ст. (на прикладі ченців монастиря Св. Стефана у містечку Золотий 

Потік)”, очна участь, доповідь на засіданні секції; 

2. Дні науки історичного факультету–2013( (Київ, 25 квітня 2013 р.), тема 

доповіді: “Документи до історії римо-католицьких монастирів у фондах ЦДІА 

України, м. Львів”, заочна участь; 

3. VII Міжнародна конференція “Християнська сакральна традиція: Віра. 

Духовність. Мистецтво” (Львів, 24 листопада 2014 р.), тема доповіді: 

“Чернецтво у Середньовічній Європі: основні аспекти діяльності”, очна участь, 

доповідь на засіданні секції; 

4. Всеукраїнська наукова конференція з нагоди 419-річчя від дня 

народження гетьмана Богдана Хмельницького “VIII Богданівські читання” 

(Черкаси, 10 грудня 2014 р.), тема доповіді: “Львівський домініканський 

монастир Божого Тіла (XIV–XVIII ст.) у польській та українській історіографії 

другої половини ХХ – початку ХХІ ст.”, очна участь, доповідь на засіданні 

секції;  

5. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Історико-філософські 

дослідження молодих учених” (Суми, 14 травня 2015 р.), тема доповіді: “Твори 

Еразма Роттердамського серед заборонених книг у бібліотеці єзуїтського 

колегіуму в Перемишлі (за матеріалами інвентаря 1774 р.)”, заочна участь;  

6. XXV Міжнародна наукова конференція “Історія релігій в Україні” (Львів, 

25–28 травня 2015 р.), тема доповіді: “Бібліотека єзуїтського колегіуму в 

Перемишлі за матеріалами інвентаря 1774 р.”, очна участь, доповідь на 

засіданні секції;  

7. XXVІ Міжнародна наукова конференція “Історія релігій в Україні” 

(Львів, 24–26 травня 2016 р.), тема доповіді: “Заборонені книги у бібліотеці 

монастиря домініканців у Ярославі”, очна участь, доповідь на засіданні секції;  
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8. XXIV Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 26-27 травня 2016 

р.), тема доповіді: ““Полоніка” в бібліотеці станіславівського монастиря ордену 

тринітаріїв (за інвентарем кінця XVIII ст.)”, очна участь, доповідь на засіданні 

секції;  

9. Конференція молодих вчених “Школа ставропігійського братства: 

традиції духовної освіти Львова” (Львів, 20-22 грудня 2016 р.), тема доповіді: 

“Генеральні студії та бібліотека при монастирі бернардинців у Львові (XVIII 

ст.)”, очна участь, доповідь на засіданні секції;  

10. Конференція “Досліджуючи минуле: методолоґічне оновлення 

історіографії в Україні” (Київ, 20-21 квітня 2017 р.), тема доповіді: “Лектура з 

історії та права Речі Посполитої у бібліотеці самбірських єзуїтів”, очна участь, 

доповідь на засіданні секції;  

11. XXVІ Міжнародна наукова конференція “Історія релігій в Україні” 

(Львів, 15-17 травня 2017 р.), тема доповіді: “Полемічна література у бібліотеці 

кармелітів у Дрогобичі (за рукописним інвентарем бібліотеки 1772 р.)”, очна 

участь, доповідь на засіданні секції;  

12. Всеукраїнська науково-практична конференція “Університетська 

бібліотека як простір соціокультурної комунікації” (Львів, 18-19 травня 2017 

р.), тема доповіді: “Рукописний каталог “Auctores veteres graeci et latini…” як 

джерело до відтворення збірки книг античних авторів у бібліотеці Львівського 

університету (кінець XVIII – початок ХІХ ст.)”, очна участь, доповідь на 

засіданні секції;  

13. Міжнародна наукова конференція “Реформація як суспільне явище: 

український вимір” (Львів, 3-4 жовтня 2017 р.), тема доповіді: “Чи всі 

“заборонені” книги справді заборонено? (на прикладі бібліотеки кармелітів у 

Львові XVIII ст.)”, очна участь, доповідь на засіданні секції;  

14. Науковий семінар Комісії спеціальних (допоміжних) історичних 

дисциплін Наукового товариства імені Шевченка та міждисциплінарного 

семінару “Verbum et Scriptum” “Інвентарі та інші типи джерел до історії 

бібліотек чернечих осередків Речі Посполитої: принципи, методи дослідження 
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та їх результати” (Львів, 12 грудня 2017 р.), тема доповіді: “Хто, коли і для чого 

уклав список античних книг з бібліотек закритих монастирів Галичини (за 

рукописним каталогом з фондів НБ ЛНУ)”, очна участь, пленарна доповідь. 
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Додаток В 

Список користувачів бібліотеки монастиря св. Андрія ордену 

бернардинців у Львові (1771–1784 рр.) 

№ Ім’я Інші варіанти 
імені 

Кількіс
ть 

згадок 

Роки 
згадок 

Середовище Тематики 
книг 

1.  fr. Aquilinus  1 1771 Духовне-
монастир 

Моральна 
теологія, 

Проповідництв
о 

2.  Pater Protus de 
Ordini 

Conventualium 
OSP Franc. 

 1 1771 Духовне-інший 
орден 

Проповідництв
о 

3.  fr. Elias 
Pesniatowski Ord. 

Carmell ARO 

 1 1771 Духовне-інший 
орден 

 

4.  Clementinus fr.  21 1771-
73. 

1775-78 

Духовне-
монастир 

Біблія, 
Моральна 
теологія, 

Проповідництв
о, Історія 

5.  Eustachius fr. 
Praed. 

 1 1771 Духовне-
монастир 

Проповідництв
о 

6.  Eilipidus fr.  2 1771-
1772 

Духовне-
монастир 

Медицина, 
Агіографія 

7.  J. Capistrarius fr. Joannes 
Capistranus fr. 

 2 1772 Духовне-
монастир 

Граматика, 
Проповідництв

о 
8.  Benedicti 

Muratowicz, 
alumni pontificius  

p. Benedictus 
Muratowicz 

2 1772, 
1782 

Духовне-біле 
духовенство 

Агіографія 

9.  Maxym fr. Maximus fr. 2 1772, 
1777 

Духовне-
монастир 

Історія 

10.  Benvenutus fr. Benvenutus fr. ST 2 1772 Духовне-
монастир 

Філософія 

11.  I. Gawronski  1 1772 Світське  
12.  Euzebius fr. Eusebius fr. Studii 

Theologi-
speculativi 

decanus 

4 1772-73 Духовне-
монастир 

Біблія, 
Проповідництв

о 

13.  Hugolinus fr.  3 1772/73
-74 

Духовне-
монастир 

Проповідництв
о, Граматика 

14.  S. Rydalski 
N[o]t[arius]: 
Subst[i]t[us]. 

 1 1773 Світське Цивільне право 

15.  A. Knoblauch 
S.S.C.M. in Re 

Montaniss: 
Ufficiallij 

 1 1773 Духовне-інший 
орден 

Природознавст
во 
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16.  Xystus fr.  1 1773 Духовне-
монастир 

 

17.  Daniel fr.  1 1773 Духовне-
монастир 

 

18.  Theophanes fr.  3 1773, 
1775 

Духовне-
монастир 

Моральна 
теологія 

19.  Terentianus fr. Terentianus fr. 
Studii Philosophici 

Decanus 

7 1773, 
1775-77 

Духовне-
монастир 

Моральна 
теологія, 

Проповідництв
о, Агіографія 

20.  Matheus fr.  4 1773-75 Духовне-
монастир 

Біблія, 
Проповідництв

о 
21.  Isaias fr.  1 1773 Духовне-

монастир 
 

22.  Verecundus fr. Verecundus fr. 
Praedicator 
Dominicalis 

8 1773-
77, 

1780 

Духовне-
монастир 

Біблія, 
Проповідництв

о 
23.  Alexius fr. 

Praedicat. Fest. 
Alexius fr. conc. 3 1773-74 Духовне-

монастир 
Проповідництв
о, Агіографія 

24.  Petrus fr. S: Thliae 
L G: 

Petrus fr. ST 2 1773 Духовне-
монастир 

Моральна 
теологія 

25.  Symphorianus fr. 
S Theologiae 

Lector Generalis 

Symphorianus fr. 6 1773-75 Духовне-
монастир 

Моральна 
теологія 

26.  Paphnutius fr.  1 1773/74 Духовне-
монастир 

 

27.  Macedonius p.  1 1773/74 Духовне-біле 
духовенство 

Проповідництв
о 

28.  Gregorius fr. Gregorius fr. L. 
Phphia, Gregorus 

fr.,  Gregorius 
Rzepecki fr. 

5 1773-
74, 

1776, 
1780 

Духовне-
монастир 

Моральна 
теологія 

29.  Columbinus fr. Columbanus fr., 
Columbanus fr. 

Praed. 

8 1774-
75, 

1778, 
1782-83 

Духовне-
монастир 

Біблія, 
Моральна 
теологія, 

Агіографія 
30.  Paulus fr. Paulus fr. Vicaria 20 1773-78 Духовне-

монастир 
Моральна 
теологія 

31.  Arnultphus fr.  3 1774, 
1776 

Духовне-
монастир 

Біблія, 
Проповідництв

о, Граматика 
32.  Lambertus fr. 

Praed 
 4 1774 Духовне-

монастир 
Біблія, 

Проповідництв
о 

33. б Succissius fr.  7 1774-78 Духовне-
монастир 

Проповідництв
о 

34.  Antoniusz 
Janiszewski Conc: 

ArchCat: Leop. 

 1 1774 Духовне-біле 
духовенство 

Канонічне 
право 

35.  Marianus fr.  3 1774-75 Духовне-
монастир 
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36.  Urbanus fr.  13 1774-
77, 

1780-82 

Духовне-
монастир 

Проповідництв
о, Філософія, 

Моральна 
теологія 

37.  Henricus 
S[z]panner fr. 

 3 1774-75 Духовне-
монастир 

Агіографія 

38.  Hipolit 
Bosahowski fr. 

 1 1774 Духовне-
монастир 

 

39.  Gvilhelmus fr. Vilhelmus fr. 4 1774-77 Духовне-
монастир 

Катехизм, 
Граматика 

40.  Joannes Uldwidek 
fr. Reformatus 

 1 1774 Духовне-інший 
орден 

 

41.  Richard K. fr.  1 1774 Духовне-
монастир 

 

42.  Dominico a S. 
Hyacintho fr. 

Lector S. 
Theologiae 

Dominico a S. 
Hyacintho fr. 

Trinitaris 

2 1774, 
1776 

Духовне-
монастир 

Проповідництв
о 

43.  Athanasius fr.  1 1774 Духовне-
монастир 

 

44.  Wolfgangus fr.  3 1774, 
1777 

Духовне-
монастир 

Проповідництв
о 

45.  M. Czarnecki  1 1774 Світське Цивільне право 
46.  Libertatus fr.  2 1774-

1775 
Духовне-
монастир 

Моральна 
теологія 

47.  Joannes Kovalski  1 1774 Світське  
48.  Antt. Strzemesci  1 1774 Світське Граматика 
49.  Jos. Liezganig  1 1774 Світське Агіографія 
50.  F. A. Macio Mіlsz.  1 1774 Світське  
51.  Raphael Przynski 

fr. 
Raphaelus 

Przynski fr. Conf. 
Cathed. 

2 1774-75 Духовне-
монастир 

 

52.  Josephus fr.  1 1774 Духовне-
монастир 

 

53.  Honorij fr.  2 1774-75 Духовне-
монастир 

 

54.  Rzeszotarski   1 1775 Cвітське Цивільне право 
55.  Nicolaus fr. 

Vicarij 
 1 1775 Духовне-

монастир 
 

56.  Faustinus fr.  2 1775 Духовне-
монастир 

 

57.  Valerianus fr.  1 1775 Духовне-
монастир 

 

58.  W. Giedzinski  1 1775 Світське Математика 
59.  Volosianus fr.  4 1775, 

1777 
Духовне-
монастир 

 

60.  x. Lieralio  1 1775 Духовне-біле 
духовенство 

Історія 

61.  Michael fr. Praed.  1 1775 Духовне-
монастир 

Біблія, 
Проповідництв

о 
62.  Adalbertho fr. Adalberthus fr. 7 1775- Духовне- Моральна 
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77, 
1780 

монастир теологія, 
Граматика 

63.  Fortunatus fr. 
Conc. 

Fortunatus fr. 10 1775, 
1781-82 

Духовне-
монастир 

Біблія, 
Моральна 
теологія, 

Проповідництв
о, Агіографія 

64.  Josephus Knap. 
Caso Regii Gnb: 

Cins: 

 1 1775 Світське Канонічне 
право 

65.  Pontianus fr. 
Praed. 

Pontianus fr. 6 1775, 
1777 

Духовне-
монастир 

Біблія, 
Проповідництв
о, Агіографія, 

Історія 
66.  Patritius fr. Patritius fr. ST, 

Patritius fr. STL, 
Patritius fr. STLG, 

Patritius fr. L. 

14 1775. 
1777-

78, 
1780 

Духовне-
монастир 

Біблія, 
Філософія, 
Моральна 
теологія 

67.  Benedictus 
Kotficki fr. Ex 
P[rovintia]lis 

 1 1775 Духовне-
монастир 

 

68.  Methodius fr.  1 1775 Духовне-
монастир 

Моральна 
теологія 

69.  Leontius fr. Vic. Leontius fr. 3 1775-76 Духовне-
монастир 

 

70.  A. Marchocki 
C[ivil].L[eopolensi

s].? 

A. Marchocki 2 1775 Світське Проповідництв
о 

71.  Ignes. Gintowt-
Dziewaltowski 

 1 1776 Світське Історія 

72.  Victorinus 
Miakowski fr. S. 

T. Profesor 
Carmelita ARO  
Conv. Leopolis 

 1 1776 Духовне-інший 
орден 

Агіографія 

73.  Cleophas fr.  4 1776, 
1778 

Духовне-
монастир 

 

74.  Salvator fr. Salvator fr. Lector 
Philosophia 

6 1776, 
1780-

81, 
1783 

Духовне-
монастир 

Моральна 
теологія, 

Проповідництв
о, Філософія, 

Історія, 
Агіографія 

75.  Evaristus fr.  2 1776-77 Духовне-
монастир 

Граматика 

76.  Josaphat fr.  1 1777 Духовне-
монастир 

 

77.  Carolus fr. Вперше 
записаний разом з 

p. Ladislau 

2 1776, 
1778 

Духовне-
монастир 

 

78.  Cornelius fr. OMI Cornelius fr. 
Minoret. 

2 1777-78 Духовне-інший 
орден 

Історія 
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79.  Gaudentius fr.  1 1777 Духовне-
монастир 

 

80.  Benigmus fr.  5 1777-
78, 

1782 

Духовне-
монастир 

Біблія, 
Проповідництв
о, Агіографія 

81.  Anselmus fr.  2 1777 Духовне-
монастир 

Біблія, 
Моральна 
теологія, 

Проповідництв
о, Агіографія 

82.  Amantius fr.  1 1777 Духовне-
монастир 

Біблія, 
Проповідництв

о 
83.  Jesztus Husalis fr. 

OSBM 
 1 1777 Духовне-інший 

орден 
Агіографія 

84.  M. Gorczycki x. 
Instigator Curia 

 1 1777 Духовне-біле 
духовенство 

Історія 

85.  Latus fr.  1 1777 Духовне-
монастир 

Моральна 
теологія, 

Граматика 
86.  Magnus fr.  2 1777-78 Духовне-

монастир 
 

87.  Stanislaw Minonla 
fr. 

 1 1778 Духовне-
монастир 

 

88.  Ferdinandus 
Widerlechner  fr. 

 1 1778 Духовне-
монастир 

Моральна 
теологія 

89.  Cyrinus fr.  1 1778 Духовне-
монастир 

Моральна 
теологія 

90.  Lucius fr.  1 1778 Духовне-
монастир 

Біблія, 
Моральна 
теологія, 

Філософія, 
Проповідництв

о 
91.  Mathias fr. Mathias fr. Prae. 

Leopoli 
5 1778, 

1780-81 
Духовне-
монастир 

Проповідництв
о 

92.  Jozephus 
Krzyzanowski fr. 
O. S. Basilii M. 

 1 1778 Духовне-інший 
орден 

Демонологія 

93.  Stanislaus 
Raustryk fr. Ord. 

Praed. 

 1 1778 Духовне-інший 
орден 

 

94.  Vitolis fr. Confir.  1 1778 Духовне-інший 
орден 

 

95.  Joachimus fr.  1 1779 Духовне-інший 
орден 

Моральна 
теологія 

96.  Florus fr.  1 1779 Духовне-
монастир 

 

97.  I. Puzyna  1 1779 Світське Історія 
98.  P. Tyszkowski  5 1779-80 Світське Філософія, 

Математика 
99.  Ubaldus fr.  1 1779 Духовне-  
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монастир 
100. Onuphrius fr.  1 1779 Духовне-

монастир 
 

101. Kazimirz 
Zlotogolęczyk … 

 1 1779 Світське Історія 

102. Rogatianus fr.  1 1779 Духовне-
монастир 

 

103. Samuel a Sermo 
Rosario5444 

 1 1780 Духовне-інший 
орден 

Історія 

104. Regulus fr.  1 1780 Духовне-
монастир 

Проповідництв
о 

105. Zenobiy fr.  1 1780 Духовне-
монастир 

Біблія, 
Проповідництв

о 
106. Hilarion fr. 

Decanus Studii 
Hilarion fr., 
Hilarion fr. 

Decanus S.T. 

3 1780-81 Духовне-
монастир 

Біблія, 
Проповідництв

о, Філософія 
107. Tacianus fr. W  8 1780-81 Духовне-

монастир 
Історія 

108. Gnaphrius fr.  1 1780 Духовне-
монастир 

Історія 

109. Alexander a S. 
Rosalia fr. Ordo 

SIS Trinit. 

 1 1780 Духовне-інший 
орден 

Історія 

110. Salvinus fr.  1 1780 Духовне-
монастир 

Біблія, 
Філософія 

111. Seb. Lipinski  1 1780 Світське Історія 
112. Sergiusz fr.  1 1781 Духовне-

монастир 
Філософія 

113. Ladislaus Lange 
fr. 

Ladislaus fr. 1 1782 Духовне-
монастир 

Катехизм 

114. Marcelus fr.  1 1782 Духовне-
монастир 

Катехизм 

115. Tiburtius fr.  2 1782 Духовне-
монастир 

Моральна 
теологія 

116. Richardus fr.  1 1782 Духовне-
монастир 

Моральна 
теологія 

117. Columbanus fr. Columbanus fr. 
Praed. 

2 1782-83 Духовне-
монастир 

Біблія, 
Агіографія 

118. Xaverius fr. 
Reformatis. 

 1 1782 Духовне-інший 
орден 

Агіографія 

119. Bruno fr. Praed. 
Leop. 

 3 1782, 
1784 

Духовне-
монастир 

Біблія, 
Проповідництв

о 
120. Optatus fr.  1 1782 Духовне-

монастир 
Біблія 

121. Theogenes fr.  5 1783 Духовне-
монастир 

Моральна 
теологія 

122. Gabriel fr. o. Gabriel 
Swietelski 

3 1783-84 Духовне-
монастир 

Моральна 
теологія, 
Біблія, 

Канонічне 
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право 
123. Angelus fr. o. Anioł Krynski 

(Krynicki) 
1 1783 Духовне-

монастир 
 

124. Sabinianus fr.  4 1784 Духовне-
монастир 

Історія 

125. Leonardus fr.  2 1784 Духовне-
монастир 

Філософія 

126. WK Zilionka KA?  1 1784 Світське  
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Додаток Г 

Термінологічнй словник 

Агіографія – жанр літератури у християнстві, розповідь про духовних і 

світських осіб, канонізованих Церквою, за змістом – взірець подвижництва й 

християнської доброчинності для наслідування. 

Аскеза (аскетизм) – форма духовної практики у християнстві, що полягає у 

свідомому самообмеженні життєдіяльності, дотриманні певних обітниць та 

форм молитви, через які аскет отримує божественну благодать. 

Духовенство біле – особи, що отримали священство й не склали чернечих 

обітниць; парафіяльне. До білого (інша – дієцезіального) духовенства входять 

диякон, пресвітер та єпископ. 

Духовенство чорне – особи, що отримали священство та склали чернечі 

обітниці чистоти, убозтва та послуху. 

Гвардіан – у чернечих орденах, що живуть за статутом св. Франциска особа, 

що виконує обов’язки голови й управителя монастиря. 

Дієцезія – адміністративно-територіальна одиниця у деяких Церквах, зокрема й 

у Католицькій, що очолюється єпископом. Може входити до складу митрополії 

або ж напряму підпорядковуватись папі.  

Доктор (Учитель) Церкви – титул, що надає Католицька Церква святим, що 

здійснили великий внесок у розвиток християнської доктрина та теології. Серед 

найвідоміших – Ісидор Севільський, Тома Аквінський (домініканець), 

Бонавентура (францисканець). 

Єресь – переконання або теорія, що відрізняється від віри та офіційної 

доктрини Церкви, є результатом викривлення ортодоксальних положень. 

Інкунабула – книга, видрукувана у Європі від початку книгодрукування до 31 

грудня 1500 р. 

Капітула – зібрання духовенства вищого рангу, колегіальний орган управління, 

що діє при кафедральному соборі й виконує дорадчу функцію при єпископі; 

зібрання представників певного чернечого ордену з метою вирішення питань 

функціонування спільноти (провінційна капітула для вирішення питань певного 
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регіону (орденської провінції, кустодії тощо) та генеральна капітула для 

вирішення загальнорденських проблем). 

Катехизм – короткий виклад вчення Церкви. У Католицькій Церві загальне 

поширення мав так званий Римський Катехизм, прийнятий на Тридентському 

Соборі й виданий у 1566 р. Використовувався до кінця ХХ ст, коли був 

замінений Катехизмом Католицької Церкви 1992 р. 

Клірик – узагальнена назва особи, що належить до священнослужителів у 

Церкві й входить до церковного кліру. 

Міссал – літургійна книга, до якої входять інструкції та тексти для проведення 

літургії (меси), а також супутні тексти. Після Тридентського Собору у 

Католицькій Церкві використовувався так званий Римський (Тридентський 

Міссал). Із певними змінами використовувався до сер. ХХ ст, коли був 

замінений новим, прийнятим на ІІ Ватиканському Соборі (1962-1965 рр.). 

Новіціат – період послуху та випробовування особи, що проходить кандидат на 

прийняття чернецтва та вступ до чернечого ордену (новіцій, новик). Період 

новіціату полягає у дотриманні статуту ордену й проведення духовної праці над 

собою під керівництвом наставника (магістра новіціїв). Термін новіціату 

змінюється у залежності від орденів, однак не може становити менше одного 

року.  

Отці Церкви – титул осіб, що здійснили значний внесок у становлення й 

розвиток Церкви, її правил та устрою, формування канону біблійних книг тощо. 

До найшановніших Отців Церкви зараховують св. Августина, св. Амвросія, св. 

Ієроніма, св. Григорія І, св. Василія Великого, св. Григорія Богослова та св. Іона 

Золотоустого.  

Рефектарій – приміщення у монастирі, що використовується як їдальня для 

ченців (трапезна). 

Санктуарій – місце особливої божественної присутності. Найчастіше таким 

місцем є церква або її частина, функціонування якої легалізоване Церквою як 

місце для паломництва. Виділяють санктуарії Ісуса Христа, Богородиці та 

окремих святих. 
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Секуляризація – процес позбавлення Церкви впливу на суспільство, передання 

церковної власності державі, відокремлення релігії та освіти тощо. 

Тридентський Собор – собор Католицької Церкви, що відбувся у 1545-

1563 рр. у м. Тренто (Італія) за папи Павла ІІІ, Юлія ІІІ та Пія IV. Собор був 

відповіддю на наростаючу потребу у реформі Церкви та реакцією на рух, 

започаткований Мартіном Лютером у 1517 р. Вважається вихідною точкою 

Контрреформації. Результатом діяльності стало прийняття ряду декретів, 

зокрема підтверджено Нікейський символ віри, затверджено канон книг 

Святого Письма, уніфіковано літургійний обряд (тридентська меса). 

Запроваджено єдиний Катехизм, встановлено умову відкриття духовних 

семінарій у дієцезіях, започатковано практику єпископських візитацій.  

Чернечий орден – форма організація чернецтва, спільнота монахів, що 

дотримуються спільного статуту й провадять суміжне або спільне життя. 

Більшість орденів мають централізоване керівництво на чолі з генералом 

ордену, над яким стоїть колегіальний орган – генеральна капітула. Поділяються 

на контемпляційні, жебрачі та ордени кліриків.  

Чернечий статут – збір приписів, що регулюють життя ченців й монастирів. 

Найчастіше створювались засновниками орденів або конгрегацій й носять їхні 

імена. До найвідоміших у Католицькій Церкві належать статути св. Бенедикта, 

св. Августина та св. Франциска. 


