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Юрій Пшеничний

ТОПОГРАФІЯ ТА ОПИС КАТОЛИЦЬКОЇ ПАРАФІЯЛЬНОЇ ЗАБУДОВИ
У ДУБНІ В КІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст.

Дослідження ролі
господарсько-адміністративних комплексів у забезпеченні функціонування
релігійного осередку потребують сформованої
джерельної бази. Тому на даному етапі існує
потреба введення у науковий обіг тих джерел, які здатні
відобразити не лише загальну структуру конкретно
взятого комплексу у взаємозв язку із
планувальним середовищем міста, а й показати архітектурну
своєрідність його наповнення у вигляді житлових,
духовно-пастирських та господарських об єктів.

Здійснити реконструкцію просторової організації
релігійного осередку допомагають парафіяльні
описи, які дають можливість вивчати топографію його
володінь і стан нерухомого майна в окремо взятий,
в нашому випадку кульмінаційний, проміжок часу.

Вперше загальну характеристику змісту візит
лубенського парафіяльного костелу дала Т.Б. Дми-
тренко, наголосивши на їхньому важливому значені
як джерел [2; 3]. Однак наявний в описах широкий
спектр відомостей з історії католицької парафії та
історії міста потребує тематичного підходу до
їхнього вивчення. Принагідно можна відзначити такі
перспективні напрямки досліджень як мистецько-
культове і речове наповнення костелу, чисельність та
соціальна топографія католицького населення міста,
правові відносини між пробощем та власником міста,
економічна діяльність католицької парафії тощо.

Парафіяльні описи були створенні в кінці XVIII -
на початку XIX ст. До них належать Генеральна
візита за 1799 р., Деканальні візити за 1810 і 1814
рр. та Опис костелу 1816 р. У них подано опис
рухомого та нерухомого майна парафії. Окреме
місце відведено переліку фундушів на підставі яких
костел зберігає господарське та пастирське право
розпоряджатися своєю власністю і підданими.
Більш детально ці відомості доповненні
Маніфестом, укладеним після пожежі 1811 р. з приведеним
сумаріушом різночасових надань костелу та
обгрунтуваннями прав на них.

Рік фундації парафіяльного костелу у м.
Дубно - невідомий. В деканальній візиті 1814 р. прямо
зазначено, що в костельних книгах не вказано за

кого і коли він був заснований [9, с. 104].
Найдавніше зафіксоване надання про забезпечення плебана
рибою на час посту датоване 1612р. Запис зроблено
від імені князя Домініка Заславського [9, s. 24, 97].
Наявність цього запису ставить питання про його
достовірність, оскільки князь Домінік народився у 1616
р. [8, с. 310]. Не виключено, що тут мала місце
помилка під час переписування костельних фундушів.

1612 р,- не найстаріша історична згадка про
існування у Дубні костелу. В.Д. Гупало привела
опублікований запис у Луцьких гродських книгах
датований 22 липням 1596 р. В ньому йдеться про
слідство у справі виявлення у Дубні тіла невідомого
чоловіка. Після того, як встановити особу загиблого
не вдалося, урядник розпорядився «... тое тело на

цвинтару у костела римского, в месте Дубенском,
поховать» [4, с. 56-61].

Досліджуючи поховання під фундаментами
бернардинського костелу, В.Д. Гупало встановила,
що нижня межа появи захоронень в цьому місці
відноситься до другої половини XVI ст. Крім цього,
в своїй публікації присвяченій інтерпретації
поховань, дослідниця звернулася до опублікованих
П. Богдзєвічем виписок з праці «Liber Vice-Syndicalis
ad usum Conventus Dubnensis». В цьому документі
містяться цінні відомості про те, що князь Януш
Острозький, запросивши бернардинів до Дубна,
підняв перед Луцькою консисторією питання про
обмін території парафіяльного костелу св. Андрія на
ділянку бернардинського монастиря [1, с. 181-182].

Як свідчать записи у Маніфесті, угода про
заміну ділянки, на якій розташовувався давній костел
для будівництва костелу монастиря бернардинів,
була укладена 3 жовтня 1625 р. між ксьондзом-
пробощем та ксьондзом лубенських бернардин й
закріплена князем Олексадром Заславським. «...
że plac Kościoła Famego Dubieńskiego z wszestkiemi
przyległościami w tym mieyscu, gdzie teraz Xięża
Bernardyńi utrzymuią śię między Wałami samego
Miasta Dubna zamykał śię, у ten przez zamianę z
Proboszczem Dubieńskim Xięz Bernardynom oddany
został...» [10, s. 14, 39].

Отже, на підставі наведених джерел, про
існування парафіяльного костелу у Дубні потрібно
говорити з другої половини XVI ст. Його
місцезнаходження у той час і до затвердженої заміни
1625 р. пов'язане з ділянкою на якій був невдовзі
збудований костел монастиря бернардинів. Це
підтверджується записом візити 1855 р. про те, що
фундаменти костелу бернардинів були закладені
на північ від старого дерев яного костелу. Пізніше
на його місці побудували муровану капличку, яка
існувала до перебудови костелу на православний
собор у 1875-1876 рр. [6, с. 10].

Хоча у заміні не значиться яка ділянка на
території міста була надана ксьондзу-пробощу в якості
компенсації за вилучення території костелу св.
Андрія, слід здогадуватися, що вона відповідає місцю
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Рис. 1. Парафіяльні володіння костелу та пов'язані з ними об'єкти відносно планувального простору
середмістя Дубна (план кін. XVIII- поч. XIX cm.)

Елементи планувального простору: А - пробоцтво, Б-міська юридика, В - вул. Публічна (кн. Острозького),
Г- вул. Друга ринкова (1723 р.) (Кирила і Мефодія), Д- вул. Чорна або Сіра (Скарбова), Е - вул. Панєнська

(Т. Шевченка), Є - вул. Пекарська
Об 'єкти забудови: 1 - садиба пана Гастла, 2 - парафіяльний костел, 3 - цвинтар при костелі, 4 - орієнтовне

л/ісцезнаходэ/сення статуї св. Роха, 5 - будинок Веніаміна Носимовича, 6 - палац Дуніних-Карвицьких,
7 - орієнтовне місцезнаходження фільварку.
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Архітектурна спадщина Волині. Випуск 4

розташування пізнішого парафіяльному костелу
Яна Непомуцького. Час його будівництва на новому
місці можна встановити лише приблизно. В. Д.
Гупало припускає, що новий парафіяльний костел
було збудовано вже після освячення монастиря
бернардинів у 1658 р. Як підтвердження цьому вона
наводить заповіт Барбари Зайковської за 1656 р.,
у якому шляхтянка відписала пожертву на побудову
парафіяльного костелу у Дубні [1, с. 182-183]. Цей
фундуш не приводиться у візитаційних описах, що
робить його важливим доповненням до сумаріуша
фувдушів, які коли-небудь отримував костел.

Поруч з тим, у Маніфесті 1811р. містяться
записи, що вже у 1631 р. костел володів 15 будинками в
місті, у 1635 р. отримав земельний наділ за Луцькою
брамою, а у 1649 р. мав тут десятьох підданих. При
цьому у джерелі зауважується, що до заміни ділянки
з бернардинами, земельної власності за Луцькою
брамою у костелу не було [10, s. 22-22 od., 24 od.,
45]. Вірогідно, збільшення володінь костелу
повинне було сприяти його відбудові,а отримати новий
храм він міг вже на середину XVII ст. Ульріх фон
Вердум, який перебував у Дубні 18-21 грудня 1671
р. відзначив наявність у Дубні монастиря
бернардинів та папського костелу [7, с. 98-99]. Ця згадка
засвідчує існування костелу на тому місці, в якому
він знаходиться до наших днів.

З невідомих причин костел пережив руйнацію,
внаслідок якої постала потреба його повторного
зведення. Фундаторами цих робіт виступили власники
Дубна подружжя князів Сангушків: «Ru 1725 dnia 6
Miesiąca Maia w Zamku Dubieńskim JOO Pawia Karola
у Maryi Anny z Lubomirskich Xiążąt Sanguszków
Marszałków W. Xstwa List małżonków, temuż Kościołowi
famemu Dubieńskiemu dane a z świadectwa adnotacyi
w teyże Wizycie do Xiąg Grodzkich Łuckich Ru 1761
dnia 15. Obra sposobem obiaty podane Prawo, daiące
wiedzieć, że Ciż JOO Xżęta Sanguszkowie,
wystawiwszy nowy chociaż drewniany Kościół famy w mieście
swoim Dubnie...» [10, s. 3 od.]. Освячення ново-
збудованого дерев'яного костелу здійснив єпископ
Луцький і Брестський ксьондз Богуслав Рупневський
того ж року другої неділі після Великодня [9, s. 21].

Той костел простояв до 1790 р., коли він
завалився під час бурі:«... przez swoią zbytnią wysokość
i gwałtowny Wiatr...» [9, s. 21]. Тодішній ксьондз-
пробощ Ян Хризостом Качковський збудував
тимчасовий дерев'яний костел, а паралельно заходився
будувати більш надійний, мурований.

Генеральна візита 1799 р. відзначає, що
поставлений Качковським тимчасовий костел мав

присвяту Вознесінню Пресвятої Богородиці (pod
Tytułem Nayswiętszćy Maryi Panny Uniebowzięcia)1
і описує його так:

«Kościoł drewniany maiący w Sobie długości Sążni
Dziewięć łokic ieden. Szerokości Sążni Cztery Łokieć

11 В візитації 1810 р. лат. Asumptionis beatissima virginis
Maria [9, s. 80].

ieden, okien Pięć, ołtarzów dwa, ieden Nayswiętszey
Panny, drugi So Piotra. Ambona Snycerską robotą,
okrągła biało malowana, Chrzcielnica Piąty Rok iak
Sprawiona cała malowana, nad nią Sy Jan Chrzciciel
woda polewaiący Pana JEZUSA, zamykaiąca w sobie
wodą Święconą do Chrztu potrebną dwa razy na rok
święcie sięzwykłą, ławki są po iedney i drugiey Stronie
Konfesyonal ieden a w potrzebie w Krzesłach Xięża
słuchaią spowiedzi, gdyż szczupłość mieysca niemo-
ze obiąć więcey Konfesyonałów. Szafa wielka przy
drzewiach Kościelnych na Skład Ornatów bogatszyę
Bioro długie przy ołtarzu wielkiem po prawey Ręce
maiące w sobie Szufflady na Chowanie Ornatów i
bielizny Kościełney tudzież swic i różnych Sprzętów
Kościelnych, Zakrestya mała w proporcyi Kościoła
przy wielkim Ołtarzu po lewey Stronie Na Chórku
pozytew niewielki, Dzwonnica murowana w
Parkanie Murowanym w około Kościoła będącym, a przy
Kościele Sygnaturka mała» [9, s. 21, 30].

Будівництво мурованого костелу було зупинене
в 1794 р. у зв'язку із політичними змінами, які
охопили Волинь і Дубно зокрема. Тривалий час цей
запланований мурований костел стояв
недобудований. В Деканальній візиті 1816 р. з цього приводу
зазначено «... w niektórych mieyscach Ściany Muru do
Sześciu Łokci, iako się widzice daie. Którego dla nadey-
szłych Rewolucyi, у Zmiany Okoliecznosci, przestał w
Roku 1794m Kontynowac atak od Owego czasu dotąd
nienakryte Mury Znacznemu podpadły Strupieszeniu.
Dzwonnice iednak Murowana, o Cztyrech Filarach у
Znaczną część muru około Bramy wiezdney na
Dziedziniec Ku rogowi Cmentarza Wyciąnął. Podobnież
Mur Koło Studni dzielący Dziedziniec od Cmentarza
Kościelnego, у Słupów czyli Filarów Kilkanaście,
Między Ktoremi były drewniane Sztachiety na Opasanie
Gruntu Kościelnego od Publiczney Ulicy
Wymurował...» [9, s. 110]. Сам трудівник ксьондз-пробощ
Качковський не діждав завершення його будівництва,
бо помер 24 лютого 1816р. Проте, вже з наступного
року будівництво продовжилося.

В описі 1799 р. потрібно звернути увагу на
присвяту тимчасвого костелу не св. Яну Непомуць-
кому, а Вознесінню Пресвятої Богородиці. Можна
припускати, що під цим же титулом було освячено
також і костел, що існував в 1725-1790 рр. Адже
беатифікація Яна Непомуцького римо-католицькою
церквою відбулася лише в 1729 р. Викликає інтерес
також те, що якщо на 1799 р. у тимчасовому костелі
було два вівтарі присвячені Богородиці і св. Петру,
то за візитацією 1810р. поряд з вівтарем Богородиці,
другий вівтар присвячено вже св. Яну Непомуць-
кому: «... Ołtarze których iest dwa - Pierwszy Wielki
Ołtarz w którym iest Obraz Nayswiętszey Maryi Panny
Uniebowzięcia Drugi Ołtarz S. Jana Nepomucena...»
[9, s. 81]. Ha 1799 p. з наявних у костелі образів
лише на одному було зображено Яна Непомуцького,
натомість з зображенням Богородиці
нараховувалось 6 образів [9, s. 46].
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Отож між 1799 і 1810 рр. відбулася заміна
присвяти малого вівтаря Яну Непомуцькому, а сам
костел продовжував титулуватися Вознесінням
Пресвятої Богородиці. Виходячи з цього можна
впевнено говорити, що титулування усього

костелу в честь Яна Непомуцького відносно пізнє та
з явилось внаслідок побудови кам яного костелу та
його освячення в 1830 р. [11, s. 1-1 od.].

Тимчасовий костел, простоявши 21 рік, був
знищений внаслідок великої пожежі, що трапилася
у Дубні 11 вересня 1811 р. У візиті 1814 р. про це
значиться так:«... w Ru 1811 w czasie wielkiego pożaru
w Dubnie i ten Kościoł z Probostwem Kommendaryą
Wikarya i innemi zabudowaniami spłonął i w perzynę
obrócony został...» [9, s. 104]. В описі 1816 р. запис
про цю подію подано детальніше: «Pożar gwałtowny
w Roku 1811. Dnia 11 Wresnia wczezęty od Rynku z
Oboch Stron Ulicy Zamkowey Domy Niszczący, na
Probostwo у na Jurydukę Proboszczowską Silnym
Wiatrem kierowany wperzynę obrocił...» [9, s. 110].
Під час пожежі згоріла велика кількість костельних
предметів. Серед тих, які вдалося врятувати, був
вівтарний образ Богородиці. Після цього ксьондз-
пробощЯ. Качковський разом зі слугами і вікаріями
Юзефом Годлевським та Теодором Осташевським
переселилися жити у монастир бернардинів. В
монастирському костелі вони продовжували
відправляти меси.

Володіння костелу у місті. Господарське
забезпечення парафіяльного костелу здійснювалось
значним комплексом об'єктів, які займали на території
міста визначені ділянки.

Опорною господарською та релігійною
дільницею костелу була територія плебанії, яка
локалізувалась поблизу костелу.

Opisanie placu па którym stały rezydencye Pro-
boszczanska i Wikaryuszowskq z Zabudowaniami i
Koscełek drewniany, podług Марру po Zgorzeniu
odryssowaney znayduiqcy się u Wiett Ignacego
Gawrońskiego rzqdey dworu i dóbr sp JW. Szufragana
Kaczkowskiego, Duktem przez niego okazanym2
Idąc od Jmę Xięzy Bernardynów Ulica do Zamku

prowadzącą zaraz za dworkiem i Bramą wiezdną
Jmę Pana Gastla wdłoz od Ulicy pobliczney do Ulicy
czarne czyli szara zwaney, ciągnącego się, iest placu
Kościelnego wzdłuz sązńi Pięćdziesiąt Trzy a Wszerz
sążni trzy, w Ogolę zaś długości z szerokością Sążni
Kwadratowych Geometrycznych Sto Pięćdziesiąt
dziewięć w sobie zawieraiącego, za prawem nadanym
od sp. JW Biskupa Szufrygana Kaczkowskiego pod
dniem 10. Mieśiąca Maia Roku 1804. pośiadanego,
z ktorego to placu czyli grontu podług tegoż prawa
obowiązany iest Jmę Pan Gastel i Sukcessorowi iego,
póki pod ich pośiadaniem tenże gront zestawać będzie
opłacać na każdy Rok do Probostwa Dubienskiego
po Złotych Srebnych Dwadzieścia Dwa S: p: 22. Tuż

2 За описом 1816 р.

zaraz zaczynasię gront Proboszczowski, płotem od
Ulicy Pobliczney wćiąz do Ulicy czamey czyli szara
zwaney po pod Dworek Jmę Pana Gastla od grodzony
a zaś po nad Ulicę Pobliczna idąc ku założonym fon-
damentom Murowanym nowego Kościoła, po fortką
stoiąca iak był Dworek wikaryuszowski, ćiągnieśęi
parkan koło ogrodka drzewami fruktowemi
zasadzonego, z drzewa tartego między słupami stawiony;
Koło Furtki iest izdebka murowana pod poł daszkiem
dla stróża placowego sporządzona, Ztrąbą żelazną od
komina dym prowadzącą. Daley wpróstośćitey linii
mimo Kościoła z fondamentow murowanych
wyprowadzonego w dwóch ścianach pobocznych na pięć
Łokci wynieśionego, między słupami Murowanemi
iest płot grodzony ku Dzwonicy i po za Dzwonice
która iest o 4rech filarach murowanych bez dzwonow
Bo tą są złozoną u Bernardynów w kruchcie: do rogu
ćiagnąeyśię; na przeciw rogu cmentarzowego po za
drogę stoi Figura czyli Kolumna Murowana na ktorey
So Rocha Statua od tegoż rogu ponad Ulicę ku Pan-
nem karmelitankom idącą ciągnie się Mur do dworku
Starzonnego Beniamina Nosymowicza Żyda: przed
którym dworkiem w Murze wypukły okrąg załamanym
Brama do wiazdu na dziedziniec Proboszczowski w

dwóch filarach Murowanych, które i Wrota podwoyne
starcie starych, ugory na kunach żelaznych a udołu na
biegunach drewnianych z Klamką i Skoblem żelaznym
do zamykania na Kłódką z Dziedzińca; Za bramą z
lewey strony nadziedzincu Proboszczowkim stoi Mur
dzielony tenże dziedziniec od cmentarza Kościelnego
ciągnący śię koło studni. Obszedłszy po za Dworek
rzeczonego Starozakonnego Beniamina
Nosymowicza: Ktorem zaymuie w kwadracie niemałym cały rog
odcięty z Kwadratu dziedzińca Proboszczowskiego: i
wszedłozy na Ulicę Czarna czyli Szarą zwaną znowu
płot ogradzaiący plac Proboszczowski wciąż az do
grontu Jmę Pana Gastla ciągnieśię; Na teyze Ulicę
Czarna czyli Szarą zwaney na przeciw opisanego placu
Proboszczowskiego, zarą za parkanem opasuiącym
Pałac JW. Hrabi Alexandra Chodkiewicza, zaczyna śię
Jurydyka Proboszczowska... [9, s. 127-128].

Таким чином спочатку плебанія парафіяльного
костелу займала цілий квартал між сучасними
вулицями кн. Острозького (Pobliczna), М. Драгоманова
(ku Pannem karmelitankom), Скарбової (Czarna czyli
Szarą zwaną) та M. Лисенка. 3 1804 p. частину цієї
території було виділено під садибу якогось пана Гаст-
ла, який платив до плебанії щорічний чинш (рис. 1).

До забудови плебанії належали будинки ксьон-
дза-пробоща, вікаріїв та органіста, цвинтар, а також
кухня, стайні, хліви, льохи і інші будівлі
господарського призначення.

Budowla Probostwa і innych Budynków*
Wjazd na Uschod. Brama w Dworek Filarach

Murowanych, Drwi z Tarcie Nowych podwóyne na hakach
szesćiu i zawiasach szesciu Żelaznych do zamykania

3 За описом 1799 p.
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na Kłudkę przy teyże Bramie w prawey Ręce Fórtka w
dwóch filarach murowanych, drzwi z Tarcie, na hakach,
zawiasach żelaznych z zaszczepką, idąc od Bramy w
lewey Ręce dziedzińca Sdudnia dobyta w Roku 1783.
Głębokości Łokci Dwadzieścia dwa 22a Cębrowana
drzewem, na dwóch Słupach koło do ciągnienia wody
przytymże Linwa i Łańcucha Żelaznego łokci trzy 3.
Wiader okutych dwoie, przy iednym Wiedrze Łancuha
łokcie ieden, przy teyże Studnie Koryto na czterech
noszkach osadzone do poienia Koni, w teyże ręce
dziedzińca, przymurze sadzonych Wierzb Sztuk Pięć 5.

Dwór Proboszcza drewniany na podmurowaniu
pod Trynkiem a Kominem Murowanym, pod Gą-
tami, Frontem stoiący na uschod maiący długości
Łokci Trzydzieści 30. Szerokości Dwadzieścia 20.
Wystawiony Ru 1780. Wchód do Sieni gdzie Drzwi
Stolarskiey roboty podwoyne, na hakach, zawiasach
żelaznych, Zamkiem Francuskim, klamką żelazną, w
tey Sieni podłoga z Tarcie i Okienko nad Drzwiami
z Tafel Ośmiu po lewey Ręce wchodu w sieniach
Drzwie Stolarskiey roboty poiedymze do Pokoju na
hakach, zawiasach Żelaznych, Zamkiem Francuskim,
klamka żelazną, w tymże pokoju podłoga z Tarcie
obicie płócienne malowane żółto, Szlakami Kafowe-
mi, Piec biały Kaflowy, przy którym blacha żelazna
okuciem żelaznym na hakach, Zawiasach, zaszczepce
żelazney, okien dwie na Uschód Słonća, nahakach,
Zawiasach, Sufrygach żelaznych. Każde okno maiące
w sobie Tafli 10. Pód arkuszowych szkła białego na
lut osadzonych, okienniec do nich dwie na hakach,
Żawiasach, zaszczepkach żelaznych i przyhodniach
przez ścianę, do zamykania ze środka na zaszczepki,
przy tym pokoju Drzwi stolaskiey roboty, podwoyne
na hakach zawiasach żelaznych, Zamkiem Francuskim
do Garderoby, w którey podłoga takaż sama, okno na
Uschód z takiemże okniem, Skła białego Tafli 10 na
Kicie osadzonych, Okiennica na hakach zawiasach,
zaszczekach żelaznych z Prętem żelaznym i Prze-
hodniami dwoma do zamykania ze środka. Z tegoż
pokoju Drzwi Stolarskiey roboty na hakach
Zawiasach żelaznych, Zamkiem Francuskim podwoyne do
drugiego pokoju, w tymże pokoju Piec biały Kaflowy,
pód tegoż samego co w pierwszym pokoju, Kominek
murowany blacha w nim żelazna. Przy tymże Kominku
drzwi podwoyne Stolarskiey roboty na hakach
Zawiasach Żelaznych Zamkiem Francuskim wychodzące
do Siunek, w tymże pokoju podłoga z Tarcie, obicie
płócienne malowane zielono, z szlakami Kafowemi,
Sufit płócenny. Okien dwie iedno na Zachód Słońca,
drugie na południe maiące w sobie po Tafli Sześć
Szkła białego czystego nakicie osadżone, na hakach,
Zawiasach, Szuffrygach żelażnych z okiennicami i
okuciem takiemże samym i przechodniami ze środka
do zamykania na Zaszczepki, z tegoż pokoja Drzwi
Stolarskiey roboty nahakach zawiasach zelaznuch
Zamkiem Francuskim do pokoju, w tymże podłoga z
Takichże tarcie, Kominek murowany z blacha żelazną
wyprowadzony w górę. Okno iedne szkła białego na

Zachód w nim Tafli Sześć na kicie osadzonych,
nahakach Zawiasach Żelażnych, zaszczypach przechodniem
do Zamykania na Zaszczepki, Obicie ciemne Ceratowe
Suffit płócienny po prawey Ręce wschodu w sieniach
Drzwi Stolarskiey roboty do pokoju podwoyne, na
hakach zawiasach, Suffrygach żelaznych, Zamkiem
Francuskim, w tymże pokoju Kominek murowany,
Pięć Kaflowy biały okien szkła białego czystego Trzy
maiące w Sobie Każde po Tafli Dziescę, okute na
hakach Zawiasach Suffrygach żelaznych zaszczepkach.
Okiennic trzy, na hakach, Zawiasach, zaszczepkach i
przechodniami do Zamykania na Zaszczepki ze środka,
też okna są na Uschód Słońca, podłoga z Tarcie Obicie
płócienne malowane niebiesko, Koszyki z Kwiatami,
Sufit płócienny, z tegoż pokoju drzwi Stolarskiey
roboty na hakach Zawiasach Suffrygach żelaznych,
Zamkiem Francuskim do drugiego pokoju, w tymże
Pięć tegoż pód co w pierwszym pokoju, podłoga z
takichże samych tarcie, obicie płócienne Malowane
Niebiecko ze Szlakami ruzowemi, Sufit płucienny,
Okien dwie, iedne na Zachód Słońca, drugie na północ,
Szkła białego, maiące w sobie każde po Tafel Dziesięć,
okute na hakach, Zawiasach, Szuffrygach,
Zaszczepkach Żelaznych, okiennic dwie nahakach Zawiasach
Zaszczepkach Żelaznych i przyhodniami do
Zamykania na zaszczepkach, ze środa z tegoż pokoiu Drzwi
Stolarskiey roboty do Garderoby na hakach Zawiasach
żelaznych Zamkiem Francuskim, w którey to podłoga
z Tarcie Okno iedne Szkło białego na Zachód Słońca,
maiące Tafli Dziescięć, Okiennica iedna na hakach
Zawiasach Żelaznych przechodniami do zamykania ze
środka, z tegoż pokoju Drzwi drugie wychodzące do
Sionek na hakach, Zawiasach, Szuffrygach żelaznych,
Zamkiem Francuskim, w tychże Sionkach podłoga z
Tarcie, drzwi Troie. Pierwsze wychodzące z Sionek do
Sieni poidyncze na hakach, Zawiasach i zamknięciem
do Zamykania na Kładkę, Drugie na Górę na hakach
Zawiasach Żelaznych Zamkiem Francuskim, idąc na
górę gdzie są Schody drzewniane, nateyże górę w
Dachu okien cztery z Drzwiczkami drzewnianemi na
hakach, Zawiasach, Zaszczepkach Żelaznemi, na
teyże górę iest garderoba nad Sieniami, do teyże Drzwi
poidymze na hakach, Zawiasach Żelaznych Zamkiem
Francuskim, Okno iedne Szkła białego czystego
maiące Tafli Dziesięć okute na hakach zawiasach
Szuffrygach żelaznych, też Okno na Uschód Słońca,
Szapek na Szkło Krudensowe w ścianie dwie, do nich
Zamki Francuski. Trzecie Drzwi z Sionek wychodzące
na ogród podwoyne, na hakach, zawiasach żelaznych.
Klamka żelazna, Zamek Francuski, Drzwi Stolarskiey
roboty. Idąc w prawą Rękę kończą się Pokoje. Gdzie
iest zrobiona Fortka z Tarcie na hakach Zawiasach

Żelaznych, zaszczepka żelazna, wychodząc z ogrodu w
Dziedziniec, przy tey Fortce Parkan z Drzewa Tartego.

Idąc daley od tego Parkanu Kuchnia z Spieżarnią
Piekarnią Alkierzem Frontem stoiącą na południe z
drzewa Tartego pod Gontami maiąca długości Łokci
Іб'Л, Szerokości Łokci Piętnaście, wystawiona w
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Roku 1783. Wchód do Sieni Kuchonnych, Drzwi z
Tarcie prostey roboty na hakach, zawiasach żelaznych
zamknięcierft do kłódki, wszedłszy do Sieni podłoga
z Tarcie idąc w Sieniach w lewey Ręce Drzwi do
Kuchni takieyże roboty i okucie takież same żelazne,
w teyze Kuchni okna iedne Szklanne na południe, na
hakach Zawiasach i przyhodniem do zamykania ze
środka, Okiennica iedna, Komin na szterech Filarach
murowany ieden podłogi niema, przy tey Kuchni
Szpiżamia, do ktorey Drzwi prostey roboty na hakach
Zawiasach żelaznych, Zamkiem Francuskim w tey
Szpizami okno iedne Szklane na południe okiennica
iedna, na hakach zawiasach żelaznych z przechodniem,
podłoga w tey Spiżarni, Shody na górę na teyże Gorże
w Dachu okno iedne z Drzwiczkami nahakach

zawiasach żelaznych zaszczępką takaż samą wszedłszy do
Sieni kuhonnych, gdzie są Drzwi do piekarni na
hakach, Zawiasach żelaznych z Klamką i zaszczępką na
hakach, Zawiasach żelaznych z Klamką i zaszczępką
żelazną, wteyże podłoga, okien dwie Szklannych na
północ. Piec Piekarskie Murowany z blaską żelazną,
Komin do Kuchonnego wyprowadzony Komina, przy
tey Piekarni Alkierz, Drzwi do niego prostey roboty na
hakach zawiasach zaszczepkach żelaznych i Klamce
żelazney, w tymże alkierzu podłoga. Piec Kaflowy
Kafowy, okno iedne na północ, okiennica do niego ze
Środka, zażywasię do tego Budynku na Słupie Drabina
na Dach do wycierania komina.

Idąc daley do Kuchni a przychodząc ku Stayni Loch
stoiący frontem na Uschód Słońca Drzwi pierwsze Sto-
larskiey roboty wchodząc do Szyi lochowey na hakach
zawiasach trzech przez całi drzwi okute i zamknięcie
do Kłudki, nad taż szyia, dach gątami pobity, i przed
Drzwiami założona ściana Drzewiem zasłaniaiącem od
Deszczu i Słoty, Taż Szyia murowana, Schody w niey
drewniane, wychodząc z Szyi, a wchodząc do Lochu
pierwszego, gdzie są Drzwi prostey roboty, z Tarcie na
hakach, Zawiasach zelażnych, Zamknięniem na Kłudki.
Ten iest Loch murowany wżyty na Jarzynę,
Włoszczyznę, z tegoż Lochu pierwszego wprost Drzwi do lochu
drugiego na hakach, Zawiasach żelaznych i
zamknięciem na Kłudkę, ten iest Loch także muruwany, użyty
na Piwo i te obydwa Lochy są murowane w Roku 1794.
Z tegoż pierwszego lochu Drzwi na hakach, Zawiasach
żelażnych i zamknięciem na Kłudkę do Lochu winnego
dawno murowanego, w tymże lochu przy końcu iest
Loch rznięty. Drzwi do niego niema. Także winny. Od
kuchni doStayni nad Lochami wystawiony Budynek na
złożenie drew pod Gontami z drzewa tartego Frontem
stoiący na południe maiący długości Łokci
Dwadzieścia Sześć 26 Szerokości Ośm i pół 8/2, postawiony w
Roku 1792 do tychże Drzwi dwoie, pierwcze Drzwi
prostey roboty na hakach, Zawiasach żelaznych i
zamknięciem do Kłudki, do drugiey Komórki drzwi na
hakach Zawiasach żelaznych i zamknięciem na Kłudkę
w tey okinek Szklannych dwie małych.

Przy tym budynku Staynia, Wozownia, druga
Staynia Stoiące Frontem na południe z drzewa tarte¬

go pod gontami maiące długości łokci Siedmdziesiąt
i pół 7OI/2. Szerokości Łokci Trzynaście i pół ІЗУ2
wystawione w Roku 1784m do Stayni piewszey drzwi
podwóyne z Tarcie na biegunach i ma zanknięnie na
Kłudkę, w teyże Stayni klatek Sześć do rospirania
Koni, przy teyże ścienie gdzie są Klatki żłobów dwa,
i drabin dwie, podłoga z mosnic, przy drugiey ścienie
żłób ieden i drabina iedna podłoga takoż iest z mosnic
w całey Stayni, idąc do Wozowni w teyże Stayni
Komórka na rekwizyta Staienne do Niey Drzwi z Tarcie na
biegunach z Zamknięciem na kłudkę, w niey podłoga
z takichże Mosnic. Okienko małe, z teyże Drzwiczki
wchodząc do Wozowni na biegunach z Zamknięciem
na kłudkę, wtey wozowni podłogi niema. Drzwi dwoie
podwóyne na biegunkach i do zamykania ze środka, u
iednych z nadworu zamknięcie na Kłudkę do drugiey
Stayni Wrota, u góry na Kunach żelaznych u dołu
na biegunach do zamknięcia na Kłudkę w tey stayni
żłoby, drabiny bez podłogi, na górze w Dachu okien
Trzy, drwiczek do Nich Trzy, na hakach, Zawiasach,
zaszczepkach żelaznych.

Przy stayni wdziedzińcu przybudowany Chlew na
bydłe nierogate z drzewa pod gontami długości maiący
łokci Dziewięć 9. Szerokości łokci trzy 3. Idąc od tego
chlewa w tym dziedzińcu iest Szpichlerz wystawiony
Frontem na Zachód Słońca na Palach w Ziemię
bitych z Drzewa tartego pod Gontami, maiący długości
Łokci Siedmnascie 17. Szerokości łokci Piętnaście 15

budowany w Roku 1785. Wchodząc do Niego schody
drzewniane drzwi do Szpichlerza na hakach Zawiasach
żelaznych, przez całe drzwi Zawiasy, zamków dwa
Francuskich z Kluczami dwoma, w tymże Szpichle-
rze Zasieków na Zboże Sześć, okien z Kraty żelazney
dwa i przy tych oknach Zasuwek drzewianych dwie
do Zamknięcia ze środka, na górny Szpihlerz schody
drzewniany i drzwi u góry na hakach Zawiasach
żelaznych i zamknięciem na Kłódkę. Drzwi do niego na
hakach Zawiasach przez całe Drzwi i zamknięciem na
Kłódkę. Okien dwie Szklannych z Kratami żelaznemi.
Na przeciwko Szpiehlerza, iest Dom w którym
mieszka Organista, Dyrekter Szkołę utrzymuiący, Dziadów
dwóch Kościołowi służących i Babek dwie, w całym
zabudowaniu iest Cztery Izby i cztery Komurki.

Dworek Kommendarski ma dwa pokoje, które
ieden Piec ogrzewa, Kominek i dwie garderobki. Okien
Pięć w całem Zabudowaniu Drzwi czworo, i przy
każdych Zamek żelazny do Kluczów, Komin murowany
na wierzch wyprowadzony, Xięża Wikaryusze teraz
mieszkaią w iednym Dworku pod iednym Dachem i
każdy ma z alkierzem Iżbę, a w całym dworku dwie
Izby i dwa Alkierze. W Środku Sieni kuchenka, po
trzy okna w każdey połowie przy drzwiach Zamki
żelazne do Kluza, w każdey połowie przy drzewiach
Zamki, Piec ieden i Kominek a w iedney połowie piec
Piekarski, Komin ieden murowany nawierzek. Inne
dwa Dworki przez swoiądawność taksą zruynowane,
iż niewarte opisania tylko zrzucenia.
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Folwark Dubieński na Ulicy która się nazywa
Pańska pod Klasztorem PP Karmelitanek, Wrota z
Furtką do tego Folwarku na północ przy nich po prawey
Ręce zaraz Chałupka dla Gospodarza, a przy tey Ogród
Gospodarski, daley Szopka, w tyle Szopa, Stodół dwie
na skład zboża z Pól Dubiens hzecia mała na zgoniny,
plewę i skład Gospodarskih rzeczy, w tyle tych Stodol
Fruktowe drzewa dawne, i niedawno szczepione,
tudzież dwa Chlewki. Po lewey Ręce od Wrót Dworek
zasłużonego Dworskiego Kosztom Jego postawiony
maiącego nad Jurydykami dozór, przy którym iest
Sadek niewielki, różnemi Drzewami Fruktowemi przez
tegoż zasadzony i Ogródek gospodarski, daley idąc
Szpihlerz, Staienka, Komurka, a pod Niemi Loszek
niewielki na Łokci cztery szerokości i długości także
Kosztem tegoż postawione [9, s. 47-52].

Szkółki4 przytym Kościele Parafialnym żadney
niema ani Bakałarza czyli Derektóra i na niego żadnego
Funduszu, lesz Organista w Domu swoim Dzieci uczy
czytać pisać Nauki Chresćiańskiey i obyczayności.

Szpital. Funduszu oddzielnego na Szpital niema,
lecz JW Kaczkowski Biskup Karyopolitanski Dziekan
Łucki Katedralny a Proboczsz Dubieński z Litości
Chrzescianskiey Dworek wyznaczył, gdzie z iedney
strony uboczy a z dmgiey strony Organista mieszkają.
Zas utrymuie trzech Dziadów i trzy baby у one opa-
trzue [9, s. 102].

Цвинтар при костелі. Про розташування
цвинтаря в описі 1816 р. сказано: «Za bramą z lewey strony
nadziedzincu Proboszczowkim stoi Mur dzielony tenże
dziedziniec od cmentarza Kościelnego ciągnący śię koło
studni» [9, s. 128]. Напроти рогу цвинтаря по
протилежній стороні вулиці на мурованій колоні
знаходилась статуя св. Роха, згадується в описі 1816 р. Про
те, що костел володів ґрунтом через дорогу навпроти
рогу цвинтаря свідчить угода 1783 р., укладена між
ксьондзом та князем Михайлом Любомирським.
Згідно неї здавна належний до костелу грунт, на
якому розташований шпиталь на Вулиці до
костелу, навпроти рогу цвинтаря, відходив на вічність
до Михайла Любомирського [10, s. 2-2 od.]. Отже
цвинтар займав південно-східний кут пробоцтва
за мурованою дзвіницею, а на другому боці вулиці
до згаданої угоди, був розташований шпиталь. Це
пояснює розміщення тут статуї св. Роха, який, як
відомо, був помічником хворих на чуму, холеру, а
також покровителем лікарів. Через якийсь час після
зазначеної заміни цю статую встановили на цвинтарі,
де вона згадується у 1839 р. [11, s. 2 od.].

Підлеглі костелу міщани проживали на території
двох юридик.

Міська юридика. В Маніфесті 1811 р. про неї
записано: «Jurydyka Kościelna, tuż przy Kościele
Famym położeńie swoie maiąca, od czasów ńiepamięt-
nych w zarządzańiu у użytku Proboszczów Kościoła
Dubieńskiego ńie przerwańie zostaie...» [10, s. 29
od.]. Якщо взяти до уваги те, що у 1631 р. костел

4Шпиталь і школа подані згідно опису 1810 р.

володів 15 будинками на території міста [10, s. 14,21
od., 22-22 od., 24 od.], то слід припустити, що вони
належали до тієї ділянки, на якій у час створення
описів локалізується міська юридика. Інші
заселені міщанами дільниці, котрими володів костел на
території міста в описах не зустрічаються.

Міська юридика знаходилася напроти пробоцтва
по вулиці Чорній чи інакше Сірій (нині вул.
Скарбова). Окрім вулиці Чорної проживання юридичан
відзначене на вулиці Пекарській, що й дозволяє
визначити просторове розташування міської юридики.
Вона була розташована поміж сучасних вулиць
Скарбової, Пекарської та Т. Шевченка (рис. 1).

В описі 1816 р. зазначається, що юридика
розпочиналась за парканом, який оточує палац
Олександра Ходкевича: «Na tey Ulicy Czarna czyli szara
zwaney naprećiw opisanego placu proboszczowskiego
zaraz za parkanem opasuiącym Pałac Jw. Hrabi
Alexandra Chodkiewicza, zaczyna się Jurydyka
Proboszczowska» [9, s. 127-128].

Відомо, що в кінці XVIII ст. власником цього
палацу був дідич Мізоча Криштоф Дунін-Кар-
вицький, якому він слугував резиденцією на час
проведення контрактів. Після смерті Карвицького
(1813 р.) вдова продала палац власнику Млинова
Ходкевичеві [12, s. 111].

Місцезнаходження палацу Карвицьких в Дубні
залишалося довгий час невстановленим через брак
джерел. Згадка про те, що юридика прилягає до
палацу вказує на його розташування поблизу неї,
а саме в її північно-східній частині, що
підтверджується планами Дубна кінця XVIII - початку XIX ст.
(рис. 1). На них в північному краю кварталу, який
обіймала костельна юридика, на розі вул.
Пекарської та Панєнської, позначений кам'яний дім, що
й може бути ототожнений з палацом Карвицьких
[5, с. 132, рис. 2-3].

Стосовно передумов появи будівлі палацу
Карвицьких на території костельного володіння слід
звернути увагу на вписаний до книги Маніфесту
договір 1780 р. між ксьондзом Качковським та
князем Михайлом Любомирським. У ньому йдеться
про потребу князя Любомирського в ділянці, на якій
би він зміг побудувати палацик для своєї матері,
княжни Гонорати Любомирської-Потій. Для цього
було обрано приналежну костелу ділянку, а в обмін
на неї до пробоцтва приписано іншу.

«Ru 1780 dnia 10. Februar u Dubńie między JO
Xciem Michałem Lubomirskim Dóbr Miasta Dubna

Dziedzicem z iedney, a sobą z drugiey strony,
wieczyście gróntow czyli placów w Mieście Dubnie leżących
spisaną rękami stron у Pozyiaćioł podpisana a Roku
tegoż dńia 26. Aprila do Xiąg Grodu Łuckiego sposobem
obiaty wńieśioną Zamianę Mocą którey JO Xze Michał
Lubomirski potrzebuiąc dla Pałacyku dla JO Xzny
Honoraty z Pocieiow Lubomirskiey WK matki swoiey
zabudowanego placu przyległego z mocy Esekcyi do
Kościoła Parochialnego Dubieńskiego należącego, у
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w istatney Possessyi JW Xiędza Kaczkowskiego zo-
staiącego, ofiarował za ten grónt inny plac wieczyście
do tegoż Kościoła Dubieńskiego JW, Xdzu
Kaczkowskiemu Proboszczowi Dubieńskiemu у następcem
Jego nadać у zamianę uczynił... w czaśie spisuiącey
śię tey zamiany wńieśionym takową zamianę gróntów
czyli placów postanawiaiąc grónt Kościelny czyli plac,
zaczynaiący śię od ulicy w tyle Kościła Famego idącey,
między placem, przez JP Daturego teraz trzymanym, a
placem z drugiey strony Kościelnym wsżerż na sążni
ósm, wzdłuz zaś idąc prostą ścianą od placu
Kościelnego ciągnącą śię na sążni 43, aż do drogi у ulicy
Parkańskiey, Ulicą zaś Parkańską do mostu z miasta ku
Klasztorowi Pańien Karmelitanek ciągnącego śię. JO
Xciu Michałowi Lubomirskiemu у Sukcesorom Jego
wieczyście i niedzowńie oddał, a nawzaiem JO Xie
Michał Lubomirski, grónt czyli plac z drugiey strony
do gróntu Kościelnego przytykaiący zaczowszy od
teyże drogi w tyle Kościoła farnego idącey, między
gróntem Kościelnym, a gróntem przez W. Wolańskie-
go S. N. Teraz posiadanym wszerz na sążni 11 łokieć 1
у czwierć łokcia, wzdłuż, nieco ukośną linią zastawiąc
plac у Dworek, przez W. Jełowickiego dotąd trzymany,
w grónt Kościelny aż do drogi у Ulicy Parkańskiey na
sążni 29, przeszedłszy zaś drogę Parkańska, prosto do
Rowu, zastawiąc chałupę Bazylego Jedyńca do miasta,
a zaymuiąc do Juryzdykcui Kościelney chałupę
Franciszka Kucharza, wzdłuż od drogi do rowu na sążni
11 у poł, a brzegiem samego Rowu do Ulicy у mostu
wyżey wspomńionego, z Miasta ku Panom
Karmelitankom ciągnącego śię, w nadgrodę sobie ustąpionego
placu, JW Xiędzu Kaczkowskiemu Proboszczowi
Dubieńskiemu u następcom Jego do Kościoła Famego
Dubieńskiego na wieczność oddał» [10, s. 1-2 od.].

Деталі угоди вказують на те, що йдеться про
ділянку, яка розпочиналася від вулиці в тилу костелу
і доходила до вулиці Парканської. Вулиця Пар-
канська, як зазначається далі, вела до монастиря
кармеліток. Отже під цієї назвою мається на увазі
сучасна вул. Т. Шевченка. Під назвою Парканської
в цій угоді вона стає відомою вперше і це четверта
з відомих її назв. Так в реєстрі 1723 р. вона названа
Шляхетською від замку [5, с. 126], в описі 1799 р.-
Панською [9, s. 52], а на плані 1809 р. відмічена як
Панєнська [5, с. 133].

Невідомо, чи будівництво палацу розпочалося
відразу після отримання Любомирським права на
бажану ділянку, але Гонората померла в 1786 р., тож
не виключено, що після цього новим власником
ділянки став К. Дунін-Карвицький. Саме він, згідно
твердження Р. Автаназі, збудував палац [12, s. 111].

Юридика за Луцькою Брамою. В
генеральній візиті 1799 р. записано: «... zaczynaiąca się od
Wału Zabramskiego, az ku Słupu Murowanemu» [9, s.
52]. «Słup murowany» згадується як орієнтир для
прив'язки земельних ділянок костелу і в раніші
часи (1690 р.). Схоже, йдеться про знак, що
ознаменовував початок передмістя. Місцезнаходження

юридики ілюструє план міста 1809 р., на якому
чітко окреслено положення дільниці, що означена
як «Юрыдыка костьола фарского» між оборонним
ровом зі сходу, єврейським кладовищем з заходу
та вулицею (нині Данила Галицького) з півдня
[5, с. 139, рис. 12]. Згідно сучасного планування
забрамська юридика не доходила до території
зайнятої сьогодні автовокзалом. Відображена на плані
1809 р. ділянка окреслює лише територію
проживання забрамських підданих костелу. Натомість
ґрунти костелу та його підданих на захід від міста
охоплювали набагато більші площі.

Записи маніфесту свідчать про те, що у 1625 р.,
коли відбувся обмін ділянками між парафіяльним
костелом св. Андрія та бернардинами, костел ,не
мав жодних володінь за Луцькою брамою. В 1631 р.
для костелу також за брамою не було «жодної скиби
землі виділено» [10, s. 24 od.]. Під 1635 р. костел,
названий убогим, отримав право володіти шматком
поля, яке по розмірах не перевищувала звичайного
лану. І як зауважує автор маніфесту, цей шматок
то не є села Тростянець і Іваниничі, частина села
Сади, сім волок поля на Лубенських землях, якими
костел володів у XVIII ст. [10, s. 21 od.]. Приведені
дані лише приблизно подають початок набуття
костелом перших ділянок та підданих на Забрамі.
Таким часом слід визначити середину 30-х рр. XVII
ст. Так на 1649 р. тут вже згадується плебанський
фільварок, а кількість підданих становила 10 осіб.
Поступово це число зростало: на 1698 р,- 19 осіб,
1708 р.- 18 осіб, 1763 р.- 50 осіб [10, s. 24 od., 45].

За Луцькою брамою костел володів також
корчмою з правом пропінації. В 1759 р. князь Януш
Сангушко видав грамоту згідно якої за аренду цієї
корчми лубенські орендарі мали виплатити костелу
600 злотих [9, s. 23].

У маніфесті зафіксовано також значні площі при-
належних костелу грунтів на забрамській юридиці,
окремі з яких піддаються локалізації. Проте у цій
статті ми розглядати їх не станемо, у зв язку із тим,
що це виходить за межі окресленої теми.

Цвинтар. Католицький цвинтар знаходився за
містом неподалік Луцького тракту. Він охоплював
площу бл. 4 га на узвишші між сучасними вулицями
Вигнанка та М'ятинська.

Opisanie Cmentarza Poblicznego za Miastem5
Przed przyiśćiem do Cmentarza Wodległośći na

mierne staie stoi Chałupa nowo pobudowana na grońcie
Proboszczowskim dla Kopacza Cmentarzewego, z
drewa czyli z cywek Okrąglakowych słomą poszyta z
Kominem Murowanym z Sieńi nad wyprowadzonym
w ktorey Izb dwie iedna odwoch oknach w drzewo
oprawnych druga o iednym i iednym piecu ogrzywal-
nym Kaflowym w Obydwóch Izbach piecy piekame
osobnę z Kominkami i bowdurami murowanemi z
Blachami w nich zelaznemi na rożenkach, z których do

5 За описом 1816 р.
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dużego Komina dym wychodżi; Drzwi do obydwóch
Izb Stolarskiey roboty na zwiasach i Hakach żelaznych
z Klamkami Haczykami i wrzeciązami do
Zamykania na Kłódkę, sćiel w obudwoch Izbach z Tarcie na
trzech belkach ułożona w sieńiach na przelot drzwi z
oboch stron na Zawiasach podwoynych z Klamkami
Zelaznemi do Zamykańia, w tychże sieńiach komorek
dwie sćianą drewnianą przedzćilonych bez ścieli i
bez drzwi, Wtey iedney Izbie są dwie okien, mieszka
Kopacz cmentarza pilnujący Wincenty Migdalski z
Zoną Motrą i z dwoma córeczkami, płatny za
kontraktem od Xiędza Proboszcza; Uktorego w Izbie są dwa
zydle Skarbowę i bijek dwie żelaznych skarbowych;
Zgodzony na Rok za Zll. Poll. Sześćdziesiąt zll. 60 i
na ordynaryąbierze od Xiędza Proboszcza Zyta Kory
Sześć 6. Jęczmieńa Korcy Dwa 2. Hreczki Korcy Dwa
2; Jest iego obowiązkiem bez płatnie za znaczkami od
Jmę Xiędza Komendarza wydawanemi Kopai doły
czyli groby na Cmentarzu na chowanie ciał umarłych,
w drugiey Izbie oiednym Oknie mieszka pracowity
Anton Romaniuk kaleka w Komornym z swą zoną i
córeczką z miłosieirdzia bezpłatnie.

Cmentarz obszerny między słupami murowanemi
dachówką pokrytemi ma ściany z drzewa tartego, w
krzesłach na dwa sązńie długości w Mur osadzonego, takich
krzeseł czyli odstępów między słupami murowanemi, ma
w pozdłoz z oboch stron po 28m; w poprzed gdzie Brama
stoi Krzeseł 12ćie a Za Kaplicą Krzeseł 14śćie. Do tego
Cmentarza Brama wiezdna murowana pokryta dachówką
z krzyzem żelaznym nad nią osadzonym, w Brami wrota
podwoyne sztachetowe na Kłódką zamykaiąca śię; Zaras
za Bramą Dzwonńiczka na czterech słupach poddaszkiem
gontami pobitym, wniey Dzwonek czyli Sygnaturka
Spiżowa Spora, za dzwońńiczką Figura wysoka z Korpusem
drewńianym Malowana; Od Bramy do samey Kaplicy
ulica prosta pod sznur drzewami wysadzana, i po pod
sćiany parkanu podobnez drzewka iako to Jaśisńina
Topole i wierzby wysadzane.

Kaplica z drzewa tartego budowana w Kwadrat
gontami pobita nad facyatą krokwiastą Krzyz spory
zelazny w Slybrze blachą białą obitym, umocńieńia
potrzebujący, Drzwi pierwsze do przysiąku podwoynę
na Zawiasach i Hakach żelaznych, w Mieyscu wrzećiąza
zasowką zelazną na Kłódką zamykaiące śią, Wprzyśiąku
powała z Tarcie tamże po prawey srtońie Komorka z
Drzwiami poiedynczemi oiedney zawiaśię Zelazney,
bo druga oderwana, Zwrzećiązem do Zamykańia na
Wódkę, do Samey Kaplicy z Przyśiąka drzwi poiedyn-
cze szerokie na zawiasach dwóch i Hakach Żelaznych
z Antabą do Klamki na zamek Francuski z kluczem
takimze zamykaiące śię. Drugie drzwi poboczne z
lewey strony w Kaplicy oiedney Zawiaśię zelazney
bo druga także oddarta, zabite ze środka gwozdżiami
bez zamku, w Kaplicy okien Trzy w każdym Kwatera
iedna do odmykańia na zawiasach z Haczykami, przy
każdym oknie krata zelazna ze środka przybijaną, po
dwi sztab podłoznych żelaznych, apo trzy wpoprzed z
koleami wesy zakrzywianemi maiące, sćiel i podłoga

z Tarcie, Ołtarzyk naprzepieczeńiu pod suffit z tarcic
wyńieśionym Malowany w Kolumny wielki Pana
Jezusa Nazaranskiego po Bust bez ram, Mensa czyli stół
Ordynaryiny Stolarskiey roboty z Antepedium na płotńie
Kleiową Malowanym; Lichtarzow drewńianych
toczonych większych i mńiyszych 14śćie po prawey strońie
Ołtarzyka przepirzeńu ńizsze starcie niby na Zakrystyikę
przypierające do sćiany [9, s. 132-133].

Описи та Маніфест 1811 p. в зіставленні з
іншими джерелами, дозволяють виділити існування
у Дубні п'яти або шести костелів за всю історію
католицької парафії.
1. Костел св. Андрія (друга половина XVI - перша

чверть XVII ст.).
2. Костел «убогий» 30-40-х років XVII ст.
3. Костел згаданий фон Вердумом 1671 р., можливо

той, на будівництво якого в 1656 р. жертвувала кошти
Барбара Зайковська (друга половина XVII - перша
чверть XVIII ст.)

4. Костел Вознесіння Пресвятої Діви Марії (?)
збудований князями Сангушками (1725-1790 рр.)

5. Костел тимчасовий Вознесіння Пресвятої Діви Марії
(1790-1811 рр.)

6. Костел Яна Непомуцького (1790-1794,1817 1830 рр.)
Костельні описи засвідчують, що житлові і

господарські будівлі плебанії будувалися в першій
половині 80-х рр. XVIII ст. Виняток становив лише
льох, збудований в 1794 р. та дровітня поставлена
в 1792 р. Важливо, що цей новий льох був
прибудований до двох старіших. Зберігалися також
рештки інших давніх будівель, що не були
описані. Розбудова плебанії мала плановий характер
і відображає багатство католицької парафії міста
в останні десятиліття XVIII ст. Про це свідчить
також будівництво кам яного костелу невдовзі після
руйнації дерев яного. Поки він будувався духовні
потреби прихожан забезпечувалися у виставленому
тимчасовому костелі. Лише окупація Волині
Російською імперією та Третій поділ Польщі погіршили
становище парафії, що відобразилось у тривалому
відкладенні цього будівництва.

Перенесення костелу у 30-х рр. XVII ст. в
північну частину середмістя призвело до появи навколо
нього цілого кварталу зайнятого костельною пле-
банією. Усталення меж цього базового компоненту
парафії сприяло регуляції забудови по таких
обмежуючих його вулицях як кн. Острозького, М.
Лисенка, М. Драгоманова та Скарбової. Тому комплекс
плебанії здійснив вагомий вплив на формування
планувального простору середмістя Дубна.
Розташування костелу призвело до перетворення його
будівлі на архітектурно-планувальне завершення
вулиці Кирила і Мефодія. Це підсилило її громадське
та економічне значення. Очевидно, що вже у XVII ст.
зазначена вулиця була однією із самих людних у
місті, зберігаючи цю рису протягом XVIII - першої
половини XX ст., а в значній мірі і сьогодні.
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У статті розглянуто планувально-архітектурні особливості структури католицької парафії м. Дубно.
Матеріал базується на відомостях письмових документів костелу кінця XVIII - початку XIX ст. Ці
джерела значно збагачують уявлення дослідників про історію католицької парафії, дозволяють краще пізнати
і осмислити її роль в житті міста. Більша частина поданого у статті матеріалу вводиться у науковий обіг
вперше. Тому стаття заслуговує на увагу і використання в історично-краєзнавчих дослідженнях та наукових
студіях з історії Дубна та Волині.

Architectural planning peculiarities of the catholic parish structure of Dubno are reviewed in the article. The
matter is based on the written records of the cathedral of the late XVIII - the beginning of the XIX century. These
sources substantially enrich the explorers  vision of the history of the catholic parish, enabling to more thoroughly
understand and estimate its role in the life of the town. The bigger part of the information presented in the article
is introduced into scientific use for the first time. Therefore, the article.
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