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Духовні семінарії як інституції, в яких кандидати у священство 
здобували богословську освіту та моральне виховання, з’яви-
лись у  Католицькій Церкві порівняно пізно  — після Три-

дентського Собору (1545–1563). На ХХІІІ сесії цього Собору 15 лип-
ня 1563 р. був прийнятий декрет «Cum adolescentium aetas», який 
зобов’язував кожного єпископа створити у своїй єпархії щонайменше 
одну духовну семінарію для навчання та виховання майбутніх свяще-
ників. До семінарій приймали юнаків, які мали щонайменше дванад-
цять років, вміли читати і писати та щиро прагнули прийняти свячення. 
Після церемонії постригу та отримання священицького одягу кандидат 
мав обов’язок вивчати латинську граматику, церковний спів, церковний 
календар, Святе Письмо, церковні книги, проповіді, відправу таїнств та 
обряди. Кандидат у священство мав щодня брати участь у літургії, що-
найменше раз на місяць сповідатись, приймати Причастя за рішенням 
сповідника, брати участь у церковних службах під час свят. Семінарію 
мав закінчити кожен, хто бажав стати священиком. Духовенство ж по-
винно було формувати новий стиль буття католика, його належної по-
ведінки у церкві, вдома, культури релігійної практики. Собор також зо-
бов’язав усе духовенство перебувати у своїй єпархії чи парафії.

Проте концепція семінарської освіти та виховання була представлена 
Собором лише загально, без детального окреслення правил семінарій. 
Єпископи на власний розсуд могли доручити провадження семінарій 
різним особам та різним чернечим згромадженням, що мало наслідком 
постання різних типів духовних семінарій1.

До появи духовних семінарій кандидати у священство лише звертались 
до єпископа з проханням висвячення, яке невдовзі отримували. Винят-

1  Piechnik L. Seminaria diecezjalne w Polsce prowadzone przez jezuitów od XVI do XVIII wieku. 
Kraków, 2001. S. 7–10. 
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ком були кандидати, які мали досвід навчання на богословському факуль-
теті якогось університету. У кращому разі це було навчання у кафедральній 
школі, доповнене азами богослов’я і душпастирства у місцевого парафі-
яльного священика. Парафіяльний священик представляв єпископові 
молодого кандидата, якого після висвячення утримував як свого вікарія. 
У гіршому разі парафіяльних священиків призначали колятори, світські 
патрони церков, — близько 80–90 % парафіяльних церков у Короні Поль-
ській та Великому князівстві Литовському належало шляхті. Шляхта, мало 
турбуючись про остаточне схвалення єпископом пропонованого канди-
дата, нерідко надавала посади настоятелів парафії випадковим священи-
кам. Інколи ці посади колятори передавали своїм неповнолітнім синам, 
вважаючи настоятельство суто адміністративною та прибутковою поса-
дою. Багато хто з духовенства жив із жінками, мав дітей і провадив більше 
світський, ніж духовний спосіб життя. Відповідно, наслідки відсутності 
доброї або нерідко жодної богословської підготовки, сумнівних мораль-
них якостей католицького кліру далися взнаки за часів Реформації.

У Речі Посполитій, окрім проблеми якості підготовки католицького 
духовенства, була ще проблема браку кліру, яка поглибилась із початком 
Реформації. Внаслідок реформаційних процесів значно зменшилась кіль-
кість духовенства, зайнятого парафіяльним душпастирством. Під час Ре-
формації Католицька Церква на землях Речі Посполитої втратила велику 
кількість парафій. Так, близько 1580 р. у Краківській єпархії (охоплювала 
всю Малопольщу) в руках протестантів опинилось 20–30 % парафій, у По-
знанській — майже 50 %. Значних втрат зазнали Гнезненська, Хелмінська 
і Куявська єпархії. Значно скоротилась територія Вармінської єпархії — 
до меж Вармінського князівства, яке було власністю Вармінських єписко-
пів. Були секуляризовані 100 парафій Вармінської єпархії. Внаслідок секу-
ляризації Лівонського ордену (1561) і прийняття ним лютеранства зникла 
Ризька митрополія. Сильної протестантизації зазнала Куявська єпархія. 
Священики, які залишились, не проявляли надмірної ініціативи у сво-
їй праці. Багато парафіяльних бенефіціїв перейшло до світських осіб2.

Духовні семінарії єзуїтів у Речі Посполитій
Як відомо, на початку свого існування Товариство Ісуса не мало намі-

ру займатись освітою і вихованням ані світських, ані духовних осіб. Пер-
ші єзуїтські колегії при університетах у Парижі, Коїмбрі, Падуї, Льовені, 
Алкалі, Кьольні та Валенсії (1540–1544)3 виконували суто роль помеш-

2 Детальніше про перебіг Реформації та Католицької Реформи див.: Litak S. W dobie reform 
i polemik religijnych // Chrześcijaństwo w Polsce: Zarys przemian (966–1979) / Ed. J. Kłoczowski. 
Lublin, 1992. S. 189–251. 

3 «No estudios ni lectiones en la Compañía.» [«Ані студій, ані викладів у  Товаристві.»] 
Monumenta Historica Societatis Iesu. Monumenta Ignatiana. Seria 3: Constitutiones et Regulae 
Societatis Iesu. Vol. I: Monumenta Constitutionem praevia. Romae, 1934. Р. 47. 
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кань для членів Товариства, які вивчали у цих університетах філософію 
і богослов’я. Жодного викладання тут не проводилось4. Згодом характер 
колегій змінився. У них розпочалося навчання орденської та світської 
молоді5. Водночас «Конституції» Товариства Ісуса, дбаючи «про до-
бро, успіхи в науці й добрих звичаях» світських учнів, заохочувала від-
кривати для них окремі школи при колегіях Товариства6. Перша шко-
ла для світських учнів була відкрита 1556 р. в Білльомі (Франція)7. Від 
того часу єзуїти організували в Європі найрозгалуженішу мережу шкіл 
для світських учнів, здобувши славу «вчителів Європи».

Так само єзуїти не хотіли братись cпочатку і за впровадження ду-
ховних семінарій. Причиною цього був брак відповідних кадрів та за-
галом брак членів у Товаристві для такої широкомасштабної акції, 
а також побоювання опинитися в залежності від зовнішніх чинни-
ків, наприклад, від місцевих єпископів8. ІІ Генеральна Конгрегація 
1565 р. — найвищий орган влади Товариства Ісуса — дозволила єзуї-
там лише у виняткових випадках приймати під своє керівництво єпар-
хіальні семінарії9.

У Речі Посполитій до кінця XVI ст. духовні семінарії були засновані 
лише у п’яти єпархіях, за півстоліття — у десяти єпархіях було тринад-
цять семінарій. Але вони не могли задовольнити потреби в освічених бо-
гословах, як і існуючі академії — Краківська, Віленська, Замойська. Про-
блему вирішили єзуїти, які протягом двох наступних століть створювали 
духовні семінарії. Це були семінарії у Браневі (Браунсберзі) для Вармін-
ської єпархії, у Старій Шотландії/Гданську — для Куявської, у Каліші — 
для Гнезненської, у Кроже — для Жмудської, у Сандомирі — для Кра-

4 O’Malley  J. W.  Pierwsi jezuici. Kraków, 1999. S. 307; Natoński  B.  Szkolnictwo jezuickie w 
dobie kontrreformacji // Wiek XVII: Kontrreformacja. Barok. Prace z historii kultury / Ed. J. Pelc. 
Wrocław — Warszawa — Kraków, 1970. T. XXIX. S. 309; Piechnik L. Model średniej szkoły jezuickiej 
w Polsce i na Litwie przed wydaniem Ratio studiorum // Nasza Przeszłość. 2000. T. 94. S. 299; Piechnik 
L Gimnazjum w Braniewie w XVI w.: Studium o początkach szkolnictwa jezuickiego w Polsce // Nasza 
Przeszłość. T. 7. Kraków, 1958. S. 6. 

5 Про  формування єзуїтського шкільництва для  світських осіб див.: Lukács  L.  De origine 
collegiorum externorum deque controversiis circa eorum paupertatem obortis // Archivum Historicum 
Societatis Iesu. 1960. Vol. 29. P. 189–245, 1961. Vol. 29. P. 1–89; Constitutiones Societatis Iesu a 
Congregatione Generali XXXIV annotatae et Normae complementariae ab eadem Congregatione 
approbatae. Roma, 1995. [P. 338]. 

6 Constitutiones Societatis Iesu a Congregatione Generali XXXIV annotatae et Normae 
complementariae ab eadem Congregatione approbatae. Roma, 1995. — [392]. 

7 Brodrik J. Powstanie i rozwój Towarzystwa Jezusowego. Kraków, 1969. S. 172. 
8 Piechnik L. Seminaria diecezjalne… S. 12–13. 
9 Litak  S.  W dobie reform i polemik religijnych // Chrześcijaństwo w Polsce: Zarys przemian 

(966–1979) / Ed. J. Kłoczowski. Lublin, 1992. S. 241. Порівняй: Grendler P. F. Schools, Seminaries, 
and Catechetical Instruction / Catholicism in Early Modern History. A Guide to Research. Vol. 2 of 
Reformation Guides of Research. Michigan, 1988. P. 323; Piechnik L. Seminaria diecezjalne w Polsce 
prowadzone przez jezuitów od XVI do XVIII wieku. Kraków, 2001. Про  постання єпархіальних 
семінарій в Італії див.: Liberali G. Le origini del seminario diocesano. Treviso, 1971.
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ківської, у Познані — для Познанської, у Пултуську — для Плоцької, 
у Вільні — для Віленської (табл. 1)10.

Таблиця 1. Духовні семінарії для єпархіального кліру, 
впроваджені єзуїтами в Речі Посполитій (до середини XVII ст.)

Місто Єпархія Єпископ-фундатор

П
оч

ат
ок

 
ді

ял
ьн

ос
т

і /
 

її 
т

ри
ва

нн
я

Кількість семінаристів

Бранево Вармінська Станіслав Гозій з 1567
1567 — 10, 1568 — 24, 
1571 — 17, 1575 — 18, 
1585 — 20, 1641 — 10

Познань Познанська
Адам Конарський,
Лукаш 
Косцелецький

1581–1614 1581 — 12, 1593 — 18, 
1596 — 11

Вільно Віленська Юрій Радзивілл з 1582 1585 — 12, 1587 — 14, 
1637 — 6

Вільно Жмудська Юрій Петкевич 1582–1620 Дані відсутні

Каліш Гнезненська Станіслав 
Карнковський 1593–1621 1621 — 7

Пултуськ Плоцька Войцех 
Барановський 1595–1723 1595 — 12

Стара 
Шотлан-
дія/ 
Гданськ

Куявська
Павло Волуцький
Єронім 
Роздражевський

1620 Дані відсутні

Кроже Жмудська Миколай Пац 1620 1621 — 7

Сандомир Краківська

Канонік 
Сандомирської 
колегіати Миколай 
Леопольдович

1637 Близько 10 до кінця 
XVII ст.

Як бачимо з табл. 1, окрім Сандомирської семінарії, інші були засно-
вані місцевими єпископами. І лише Сандомирська — каноніком Сандо-
мирської єпархіальної колегіати.

Адміністративне управління
Усі ці семінарії, попри їх керівництво Товариством Ісуса, відрізнялись 

між собою і засадами фундації, і внутрішньою організацією, і віком кан-
дидатів, і навіть навчальними програмами. Проте засадничо всі духовні 
семінарії під керівництвом єзуїтів підпорядковувались спільним прави-
лам. Так, усі семінарії створювались при єзуїтських домах, щоб семіна-
ристи могли відвідувати засновані єзуїтами школи для світських учнів.

10 Перелік семінарій подано за: Piechnik L. Seminaria diecezjalne… S. 13.
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Статут першої єзуїтської духовної семінарії в Короні Польській, Бра-
невської, був складений її фундатором — єпископом Станіславом Гозі-
єм і називався «Конституції Браневської духовної семінарії, заснованої 
найяснішим і найвелебнішим Станіславом Гозієм, кардиналом і єписко-
пом Вармінським, а також гідною поваги капітулою тієї ж церкви: ого-
лошені 1566 р.». «Конституції» взяли інші єзуїтські семінарії за осно-
ву своїх статутів. Розділи Браневських «Конституцій» називались: 
«Про доходи семінарії», «Про кураторів семінарії», «Про кількість 
і якість осіб, які приймаються, та про спосіб прийняття до семінарії», 
«Про життя, навчання і виховання студентів семінарії», «Про виклю-
чення із семінарії».

У першому розділі було викладено обов’язки єпископа та капітули 
щодо фінансування семінарії. У другому — механізм адміністративно-
го керування семінарією. У справах навчання, дисципліни й духовного 
життя семінарією керував ректор Браневської єзуїтської колегії, якому 
допомагали один-два «модератори»-єзуїти. Останні весь час мали пе-
ребувати у семінарії зі студентами та опікуватись їхньою дисципліною 
в поведінці, побожності та навчанні. «Модератори» мали право ка-
рати семінаристів за менші провини, а щодо більших — повинні були 
повідомляти ректорові. З боку єпископа семінарією керували «кон-
серватори» — два каноніки кафедральної церкви, призначені єписко-
пом. Без їхнього відома не можна було нікого прийняти й виключити 
із семінарії. «Консерватори» мали право відвідувати семінарії з метою 
з’ясування ситуації у навчальному процесі та поведінці семінаристів. 
Єпископ призначав семінарії двох «провізорів» — світську і духовну 
особи, які керували економічними справами семінарії і підпорядкову-
вались єпископові. Безпосереднім виконавцем доручень «провізорів» 
був «керуючий». Він закуповував необхідні матеріали і продукти, відав 
чисткою і пранням одягу і т. п.11

У розділі «Про кількість і якість осіб, які приймаються, та про спо-
сіб прийняття до семінарії» обумовлювалось прийняття до семінарії 
спочатку 24 студентів, з яких 16 мав призначити єпископ, 8 — капіту-
ла. Майбутні семінаристи мали походити із Вармінської єпархії чи су-
сідньої, бути бідними й дітьми бідних батьків. Вони повинні були мати 
намір перебування у католицькій вірі, бути священиками і служити по-
життєво Церкві та Вармінській єпархії. Кожен майбутній семінарист мав 
бути проекзаменований ректором єзуїтської колегії чи «модератора-
ми» семінарії. Потім — скласти католицьке визнання віри, зректися пе-
релічених сучасних єресей, скласти присягу поваги і послуху єпископу, 

11 Konstytucje Braniewskiego seminarium duchownego założonego przez najjaśn. i najprzew. Sta-
nisława Hozjusza kardynała s.k.r. i biskupa Warmińskiego oraz czcigodną kapitułę tegoż kościoła: ogło-
szone w 1566 r. // Piechnik L. Seminaria diecezjalne… S. 53–54. 
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капітулі та ректору колегії, а також зобов’язувався не залишати семіна-
рію без дозволу єпископа і капітули. У розділі обговорювались механізм 
та умови залишення семінарії, однією з яких було повернення колишнім 
семінаристом коштів, витрачених на його утримання і навчання, та служ-
ба на користь єпархії12.

Розділ «Про життя, навчання і виховання студентів семінарії» міс-
тив приписи щодо розташування семінаристів у приміщенні семінарії, 
розпорядку дня і молитов, дотримання чистоти й порядку, щоденної 
участі у літургії, щомісячної сповіді та причастя, прислуговування під 
час богослужінь у Браневській парафіяльній церкві для кращого вивчен-
ня церковного співу та обрядів. Так, семінаристам приписувалось проси-
ти благословення до їжі й дякувати після неї, під час їжі — слухати читан-
ня духовної літератури, молитись, зокрема, за Церкву, єпископа, короля 
і благодійників. Між собою семінаристи мали підтримувати мир і любов, 
не залишати будинок без дозволу керівництва семінарії тощо. Говорити 
семінаристи мали латиною і лише в духовних справах могли часом вико-
ристовувати рідну мову. Вивчати гуманітарні, філософські та богословські 
науки семінаристам радилось «довше і детальніше», якщо дозволяв вік 
і здібності. Як мінімум вони мали навчитись граматики, церковного співу, 
вивчити календар, належне зі Святого Письма, церковних книг і пропові-
дей, і все, що стосувалось відправи Таїнств, особливо сповіді13.

Розділ «Про виключення із семінарії» передбачав виключення семі-
наристів з причини нездатності до навчання, поганих звичок і слабко-
го здоров’я. Студентам, які після закінчення семінарії не схотіли б при-
йняти висвячення, чи під час навчання захотіли би залишити семінарію, 
приписувалось знайти якусь роботу в єпархії. У разі ж відмови від та-
кої роботи студент мав повернути кошти, витрачені на його навчання та 
утримання в семінарії14.

Інструкцію про умови прийняття до духовних семінарій 1570 р. склав 
візитатор Польської провінції Лаврентій Маджіо в документі під на-
звою «Offi  cium Praefecti Seminarii Episcopalis Brunsbergensis».

Маджіо передбачав керування духовною семінарією ректором/супері-
ором місцевого єзуїтського дому. Безпосереднє ж керівництво семінарі-
єю здійснював від імені ректора/суперіора призначений ним із числа 
священиків-єзуїтів його дому префект (регент). Префекту мав допома-
гати один з кліриків-єзуїтів. Префект відповідав за освіту та вихован-
ня семінаристів, за детальне вивчення ними церковних звичаїв, за їхні 
успіхи у науці. Префекту підпорядковувалися семінаристи, його поміч-
ник («соцій») та прислуга семінарії. Соцій мав допомагати префекту 

12 Konstytucje Braniewskiego seminarium duchownego… S. 55–56. 
13 Там само. S. 56–59.
14 Там само. S. 59–60. 
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в усіх справах, що стосувалися успіхів семінаристів у духовному житті та 
навчанні, в піклуванні про стан їхнього здоров’я. Префект мав стежити 
за дотриманням умов прийняття кандидатів до семінарії. Префект мав 
право виключати семінаристів із семінарії, але йому не радилось це ро-
бити, за винятком надзвичайних випадків, коли зволікання могло завда-
ти великої шкоди. Також префект мав турбуватися, аби ніхто не заохо-
чував семінаристів вступати до Товариства Ісуса. Опікуванню префекта 
підлягало духовне життя прислуги семінарії. Він мав її навчити ранішніх 
і вечірніх молитов, складати іспит совісті, турбуватись про те, щоби при-
слуга щодня брала участь у літургії, сповідалася і причащалася15.

Проте керування матеріальними справами семінарії Маджіо не дору-
чав префектові. Ними мав займатися спеціально призначений економ, 
який підпорядковувався префекту.

Насправді ж питання відання економічними справами семінарій було 
для єзуїтів проблематичним. Вони не були цілковитими господарями 
в заснованих єпископами семінаріях. І домогтися підпорядкування собі 
семінарій як у навчально-виховних, так і в адміністративно-фінансових 
справах, як бажали єзуїти, виявилось дуже складно. Адже статути семі-
нарій, починаючи від Браневської, складались єпископами-фундатора-
ми і передбачали управління економічними справами семінарій двома 
членами капітули. Останні не мали жодного бажання позбуватись сво-
їх функцій на користь єзуїтів. Статут Браневської семінарії передбачав 
керівництво «найважливішими справами» — а до таких справ належа-
ло й економічне керівництво семінарії двома каноніками кафедральної 
капітули16. Конфлікти, які виникали внаслідок непорозумінь між кано-
ніками Вармінської єпархії та єзуїтами Браневської семінарії, було вре-
гульовано лише на початку XVII ст., коли єзуїти відмовились від підпо-
рядкування канонікам під загрозою припинення керування семінарією, 
і останні поступились.

Аналогічний прецедент був у Пултуській семінарії, де члени капітули 
керували господарством семінарії. Але там на бік єзуїтів став єпископ-фун-
датор Войцех Барановський. У зв’язку з економічною кризою у маєтках, 
призначених на утримання семінарії, наприкінці 1590-х рр. та антиєзуїт-
ськими настроями серед членів Плоцької кафедральної капітули і Пул-
туської колегіатської капітули єпископ Барановський усунув капітулу від 
керівництва семінарією, передавши керівництво повністю єзуїтам17.

Така ж напружена ситуація склалася у Вільно, де місцева капітула, 
всупереч волі фундатора, лише віддавала єзуїтам належне утримання 

15 Piechnik  L.  Jezuickie seminaria diecezjalne w Polsce // Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w 
Polsce. Kraków, 1994. S. 85–86.

16 Konstytucje Braniewskiego seminarium duchownego… S. 54.
17 Piechnik L. Seminaria diecezjalne… S. 162. 
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на семінарію, не допускаючи їх до управління маєтками, які належали 
семінарії18.

У Жмудській семінарії в Кроже капітула цілком узяла на себе функ-
ції навчання і виховання семінаристів та адміністративного керівництва 
семінарією. Єзуїти ж тут лише викладали моральне богослов’я. Коли ке-
рівництво каноників привело семінарію до занепаду, єзуїти 1635 р. від-
мовились від її відповідальності за семінарію, обмеживши свої обов’язки 
лише викладанням морального богослов’я19.

Зовсім інша ситуація склалася в Сандомирській семінарії. Її статут, 
на відміну від статутів інших семінарій, склали самі єзуїти, заклавши 
в нього принцип незалежності духовного закладу від єпископа і капітули 
та віддавши Товариству Ісуса у підпорядкування всі економічні, духовні 
та освітньо-виховні справи семінарії. Доповнив статут фундатор — сан-
домирський канонік Леопольдович — і без труднощів отримав схвален-
ня фундації Апостольською Столицею. Але Краківський єпископ Якуб 
Задзік затвердив статут із кількома застереженнями, які цілком змінюва-
ли єзуїтську концепцію семінарії. Так, єпископ вимагав собі право візи-
тації семінарії, зобов’язав єзуїтів інформувати його про управління маєт-
ками та отримувати його згоду на це, вимагав укладати юридичні акти, 
приймати і виключати семінаристів — лише у присутності членів капі-
тули. Проте внаслідок рішучого протесту фундатора єпископ не доклав 
зусиль до реалізації своїх застережень. Наступний єпископ Петро Ґем-
бицький не зумів реалізувати прагнення свого попередника, а єпископ 
Андрій Тшебицький був великим прихильником єзуїтів і не діяв усупе-
реч їхнім інтересам20.

Ще один з варіантів розвитку стосунків між місцевим єпископом і ка-
пітулою, з одного боку, та єзуїтами — з іншого, ілюструє історія єзу-
їтської духовної семінарії у Каліші. Найвищим керівником Каліської 
семінарії вважався Гнезненський архієпископ — фундатор семінарії. 
Єзуїтський префект був де-факто у семінарії керівником виконавчим. 
Статут семінарії у Каліші закладав основи залагодження потенційно-
го конфлікту між капітулою і єзуїтами. Хоча він передбачав керівництво 
економічними справами семінарії двома каноніками — представниками 
єпископа, але також допускав втручання єзуїтів до цієї ділянки21. Проте, 
попри добрі стосунки між двома сторонами, примас Лаврентій Ґембиць-
кий висунув 1620 р. ідею відібрання в єзуїтів семінарії та переведення се-
мінаристів до Гнезна, до іншої семінарії. Примаса одноголосно підтри-
мала капітула і синод архієпархії у Ловичі. Протести єзуїтів залишились 

18 Piechnik L. Rozkwit Akademii Wieleńskiej… S. 242–243.
19 Piechnik L. Seminaria diecezjalne… S. 110–113.
20 Там само. S. 178–184, 222–223.
21 Там само. S. 126–127, 158–159. 
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безрезультатними22. Але перенесена до Гнезно семінарія не лише не роз-
квітла, але почала занепадати через брак викладачів і префектів. Попри 
пропозиції наступних примасів повернути семінарію каліським єзуї-
там, капітула постійно відкладала вирішення цієї справи, і семінарія так 
і не повернулась під керівництво єзуїтів23.

Враховуючи, що єзуїтські семінарії перебували при єзуїтських до-
мах, а не при кафедрах чи колегіатах, єзуїти, всупереч інтересам капітул, 
не заохочували семінаристів до участі в богослужіннях у колегіатських 
чи кафедральних церквах. Досі учні кафедральних і колегіатських шкіл 
активно брали участь у богослужіннях, і капітули очікували того ж від 
єзуїтських учнів. Єзуїти ж вважали, що занадто часта участь у богослу-
жіннях відволікатиме семінаристів від навчання. Таким чином, питан-
ня залучення семінаристів до богослужінь було ще однією причиню кон-
фліктів між єзуїтами і капітулами24.

Окрім питання підпорядкування, суперечки між єзуїтами, з одного 
боку, і капітулами чи єпископами і капітулами, з іншого, викликав зміст 
навчальної програми семінарій. Єзуїтська програма приділяла багато 
місця наукам і замало речам, пов’язаним із парафіяльною працею: ви-
вченню обрядів, церковного співу, церковного календаря, ведення цер-
ковних книг, підготовці до проповідей, здійсненню Таїнств тощо. Так, 
відома суперечка віленської капітули з керівництвом місцевої єзуїтської 
єпархіальної семінарії, під час якої єзуїтам закидалось змушування семі-
наристів до вивчення філософії і богослов’я. Під натиском капітули єзу-
їти відступили, відтепер посилаючи на навчання до Академії лише здіб-
них семінаристів25.

Організація навчання
«Конституції» Браневської семінарії, які стали зразком для органі-

зації внутрішнього життя інших єзуїтських семінарій, втім, були спроще-
ні іншими семінаріями в питанні внутрішньої організації та обсягу наук. 
Якщо у Браневі єпископ Гозій радив «довше і детальніше» вивчати гу-
манітарні, філософські та богословські науки, то у Познанській семінарії 
обмежувались «стандартом вищих наук» — рік на вивчення філософії 
і два — на вивчення богослов’я, але здібних студентів посилали на ви-
вчення філософії і богослов’я до Віленської академії26. Так само посила-
ла здібних семінаристів до Віленської академії Віленська єзуїтська єпар-

22 Історикам невідомі причини рішення примаса Ґембицького та підтримки його капітулою 
у справі відібрання Каліської семінарії у єзуїтів.

23 Piechnik L. Seminaria diecezjalne… S. 144–149.
24 Piechnik L. Jezuickie seminaria diecezjalne… S. 77.
25 Piechnik L. Rozkwit Akademii Wieleńskiej… S. 251–252.
26 Konstytucje Braniewskiego seminarium duchownego… S. 58, 66; Załęski  S.  Jezuici w Polsce. 

Kraków, 1905. T. 4 (3). S. 18; Piechnik L. Seminaria diecezjalne… S. 77.
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хіальна семінарія, на яку також мала вплив Віленська папська семінарія 
(алюмінат)27.

Проте і серед єзуїтів не всі схвалювали прагнення надати якомо-
га більше філософських і богословських знань майбутнім священикам. 
У Римському архіві Товариства Ісуса зберігся лист 1584 р. єзуїта Ста-
ніслава Роздражевського, брата Куявського єпископа Єроніма Роздра-
жевського, до генерала Товариства Клаудіо Аквавіви. Станіслав Роздра-
жевський застерігав про небезпеку втрати популярності єзуїтів серед 
єпископату, якщо Товариство не змінить програму навчання семінарис-
тів: «Я вважав, що при можливості слід донести Вашій Велебності, що 
тут робиться загальна помилка; тому смію стверджувати, що справжня 
помилка полягає у тому, що семінаристів навчають в усіх галузях зна-
ння, що готує швидше вчених людей із науковими ступенями, ніж пара-
фіяльних священиків; вони охочіше підуть до навчальних аудиторій, ніж 
до парафій, щоби ними керувати»28.

Що ж вивчали в єзуїтських духовних семінаріях? Як і всі навчальні за-
клади єзуїтів, єпархіальні семінарії спирались на єзуїтський навчальний 
план «Ratio studiorum», остаточно усталений 1599 р. Але, на відміну 
від єзуїтських шкіл для світських учнів, центральне місце в навчанні се-
мінаристів займали не лише гуманістичні науки на чолі з риторикою, але 
й богословські — переважно моральне богослов’я. Привілейоване місце 
риторики в єзуїтській навчальній програмі полягало у свідомому її вклю-
ченні до процесу навчання католицької еліти. Ідейні засади Тридентсько-
го Собору надавали великого значення у здійсненні церковної реформи 
мистецтву переконання. Нейтральна за своєю природою риторика була 
пристосована єзуїтами до інтелектуальної рекатолизації суспільства і ви-
конання місійних завдань в протестантському та православному сере-
довищах29. Мистецтво переконання у толерантній Речі Посполитій було 
єдиним ефективним засобом впливу на опонентів. Воно було випробу-
ване елітою польських і литовських протестантів, які більше цінували 
боротьбу за допомогою слова, ніж брутальну неґацію, до якої вдавалися 
в Західній Європі30. Окрім головної мови (латини), як і в єзуїтських шко-
лах для світських учнів, семінаристи вивчали грецьку мову.

27 Piechnik L. Rozkwit Akademii Wieleńskiej… S. 250–251. 
28 Переклад з польської наш. Цит. за: Piechnik L. Seminaria diecezjalne… S. 16. 
29 Korolko  M.  Retoryka w polskich kolegiach jezuickich // Jezuici a kultura polska. (Materiały 

sympozjum z okazii Jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491–1991) i 450-lecia powsta-
nia Towarzystwa Jezusowego (1540–1990). Kraków, 15–17 lutego 1991 r.) / Pod red. L. Grzebienia, 
S. Obirka. Kraków, 1993. S. 130.

30 Dzięgieliewski  J.  O tolerancję dla zdominowanych. Polityka wyznaniowa Rzeczypospolitej w 
latach panowania Władysława IV. Warszawa, 1986; Kościelny R. Problem tolerancyjności kontrrefor-
matorów w Rzeczypospolitej na przełomie XVI i XVII wieku. Szczecin, 1997; Lecler J. Historia tole-
rancji w wieku reformacji. T. I. Warszawa, 1964; Ogonowski Z. Z zagadnień tolerancji w Polsce XVII 
wieku. Warszawa, 1958; Skwarczyński P. Szkice z dziejów Reformacji w Europie Środkowo-Wschod-
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Специфікою Віленської духовної семінарії було наголошення на пріо-
ритеті прийняття литовців та осіб, які знали литовську мову, і в майбут-
ньому змогли би безперешкодно займатись душпастирською діяльністю 
в єпархії31.

Вищі науки єзуїти викладали у семінаріях за скороченою програмою. 
Так, повний курс філософії передбачав трирічне навчання32. Скорочений 
(для менш здібних єзуїтів і семінаристів єпархіальних семінарій) — два 
роки, а то й рік33. Тим не менше, у семінаріях, заснованих єзуїтами, здіб-
ним студентам могли викладати й більший обсяг вищих наук34. Напри-
клад, статут Сандомирської семінарії передбачав вивчення філософії 
і богослов’я протягом п’яти років35.

Шкільний статут Товариства «Ratio studiorum» розглядав курс філо-
софії як підготовчий до богослов’я. Викладання філософських наук здій-
снювалося на основі філософії Аристотеля в інтерпретації його «добрих 
коментаторів». Прийняття аристотелізму дозволило єзуїтам не лише 
дотримуватись рекомендацій Церкви та напрямку пануючої шкільної 
традиції, але й використати його як досить гармонійну філософську сис-
тему у світоглядних суперечках. Фому Аквінського «Ratio studiorum» 
прямо не називала, але рекомендувала ставитись до нього з повагою36.

Програма з філософії обіймала: скорочений виклад логіки (діалек-
тика), філософію природи (фізика), метафізику (науку про духовні пер-
шооснови буття), моральну філософію (етику), математику. Викладання 
філософії природи — фізики — розпочиналося на другому році триріч-
них студій і базувалось на творах Аристотеля: «Фізика», «Про небо», 
«Про виникнення і загибель», «Метеорологія», «Про душу». Арис-
тотелева «Метафізика» була базою для вивчення метафізики. Осно-
вою викладання етики була його ж «Нікомахова етика». Математика 
викладалась на другому році вивчення філософії37. У межах «матема-
тики» учнів навчали арифметики, геометрії та початків тригонометрії, 

niej. Londyn, 1967. S.99–104; Tazbir J. Dzieje polskiej tolerancji. Warszawa, 1973; Tazbir J. Państwo 
bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII w. Warszawa, 1967 (найновіше видання: 
Kraków, 2000); Tazbir J. Tradycje tolerancji religijnej w Polsce. Warszawa, 1980. 

31 Piechnik L. Rozkwit Akademii Wieleńskiej… S. 209–211, 248–250, 257.
32 Ratio atque institutio studiorum Societatis Iesu [1599] // Monumenta Historica Societatis 

Iesu. Vol. V. Romae, 1986. Р. 397.
33 Ratio… Р. 401.
34 Piechnik L. Rozkwit Akademii Wieleńskiej… S. 250.
35 Piechnik L. Jezuickie seminaria diecezjalne w Polsce. Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce. 

Kraków, 1994. S. 91.
36 Ratio… Р. 397. Докладно про дискусію всередині Товариства Ісуса щодо прийняття томізму 

див.: Piechnik  L.  Powstanie i rozwój jezuickiej Ratio studiorum (1548–1599). Kraków, 2003. S. 
40–45, 50–62, 94–105. Головним теологічним авторитетом Фома Аквінський називався лише 
в “Конституції” Ордену. Див.: Constitutiones… [P. 464].

37 Ratio… Р. 397–399; Mancia  A.  Gesuiti e scienza note su un recente volume // Arhivum 
Historicum Societatis Iesu. Vol. 62. Romae, 1993. P. 218, 222, 223, 224–228, 233–235.
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використовуючи «Елементи» Евкліда. Трохи викладалась географія та 
астрономія (т. зв. вчення про сферу)38. Викладення моральної філософії 
обмежувалось вивченням десяти книг «Етики» Аристотеля39.

На філософських студіях професори використовували схоластичний 
метод, який в основному полягав у поданні матеріалу у формі «квес-
тій» — питань. «Квестії» складалися з назви, вступного слова до пи-
тання (твердження-тези), визначення понять, подачі різних поглядів 
на одну тему, доведення хибності цих поглядів та висновків до тези, яка 
доводилась40.

Вплив богослов’я на курс філософії був досить помітним. Виявляло-
ся це насамперед у тому, що богослов’я інспірувало підняття філософами 
певних проблем, якими займалося воно саме, як-от: широке тлумачення 
проблеми Бога, створення світу і його тимчасовість, проблема співвід-
ношення природи й особистості в контексті правди про Святу Трійцю, 
проблема безсмертної душі тощо. Філософія не повинна була проголошу-
вати того, що відкидала наука віри, а також заперечувати те, чого навчало 
богослов’я. А коли б виявилася суперечність між «правдою філософії» 
та «правдою богослов’я», то слід було йти за правдою віри, що походить 
від Бога — джерела всієї правди, як богословської, так і філософської41. 
Через чотири роки після закінчення Тридентського Собору, у 1567 р., 
папа Пій V проголосив Фому Аквінського доктором Церкви, приписав-
ши викладати в католицьких університетах «Summa theologiae» Аквіна-
та в останній редакції домініканських богословів. На факультетах філосо-
фії Аристотель мав коментуватись згідно з наукою Фоми Аквінського.

У Речі Посполитій домінуючими течіями у філософії, яку виклада-
ли єзуїти, були томізм і суарезіанізм. Великою популярністю в єзуїтській 
школі користувались Педро Фонсека, Франсіск де Толедо, Беніто Пере-
йра, пізніше — Франсіско Суарез і Ґабріель Васкез. Головним авторите-
том школи поступово став Суарез42.

Курс богослов’я. Основою богослов’я у Товаристві Ісуса був томізм, 
але його зміст і методи єзуїти застосували до вимог сучасності. Томізм 

38 Ratio… Р. 398, 402. 
39 Ratio… Р. 401–402.
40 Ratio… Р. 399; Darowski R. Filozofi a jezuitów w Polsce od XVI do XVII wieku — proba syntezy 

// Jezuici a kultura polska. (Materiały sympozjum z okazii Jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego 
Loyoli (1491–1991) i 450 — lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540–1990). Kraków, 15–17 
lutego 1991 r.) / Pod red. ks. L. Grzebienia SJ, ks. St. Obirka SJ. Kraków, 1993. S. 65.

41 Darowski R. Filozofi a jezuitów… S. 67–68.
42 Litak St. W dobie reform… S. 235; Czerkawski J. Filozofi a tomistyczna w Polsce w XVII wie-

ku // Studia z dziejów myśli świętego Tomasza z Akwinu. Lublin, 1978. S. 284, 288, 290, 297–298. 
Про  засновника суарезіанської школи іспанського єзуїта Франциска Суареза (1548–1617) та 
його вчення детальніше див.: Fichter J. Man of Spain. Francis Suarez. New York, 1940; Andrasz J. Ju-
bileuszowa monografi a o Suarezie // Przegląd Powszechny. 1917. N 137/138. S. 659–673; McCor-
mick J. J. A suarezian bibliography. Chicago, 1937; Mugica P. Bibliografi ca suareciana. Granada, 1948. 
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був збагачений цінностями гуманізму, які випливали зі знання Святого 
Письма і творів Отців.

У духовних семінаріях для єпархіального кліру, студентів папських 
семінарій і менш здібних єзуїтів «Ratio studiorum» передбачала скоро-
чену програму богословських студій — вивчення протягом двох років 
морального богослов’я (казуїстики). Повна чотирирічна програма пе-
редбачала вивчення схоластичного (догматичного) богослов’я і призна-
чалась переважно для єзуїтських кліриків43.

Викладання схоластичного богослов’я спиралось насамперед на Свя-
те Письмо і вчення Фоми Аквінського.

Курс морального богослов’я (казуїстики) охоплював засади христи-
янської моральності та практичного вирішення різних «випадків сові-
сті», науку про Таїнства, церковний спів, знання літургії і церковного 
календаря44. У Західній Європі єзуїти видали чимало підручників з казу-
їстики. З них найвідомішими у Речі Посполитій протягом XVI — пер-
шої половини XVII ст. були «Aphorismi confessariorum» Мануеля де Са 
(видані у Венеції в 1595 р.), «Institutiones morales» Іоанна Азора (вида-
ні у 1610–1611 рр. в Римі) та «Institutio confessariorum» Мартіна Фор-
нарі (видана в Римі 1606 р.).

До курсу схоластичного богослов’я входило частково богослов’я по-
лемічне (контроверсійне) і моральне45. Полемічне богослов’я викладалось 
також при вивченні Св. Письма та як окремий предмет у класі ритори-
ки. Останній варіант практикувався лише на територіях, де співіснували 
різні християнські віросповідання46.

43 Ratio… P. 359, 386–387, 395. Ширше про  практику застосування цих курсів див.: 
Angelozzi G. L’insegnamento dei casi di coscienza nella pratica educativa della Compagnia di Gesù // 
La «Ratio studiorum». Modelli culturali e pratiche educative dei Gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento 
/ A cura di G. P. Brizzi. Roma, 1986. Р. 121–162. В єзуїтських школах для світських учнів у Речі 
Посполитій часів Контрреформації богословські студії провадились лише у Віленській академії. 
Перші професори схоластичного і полемічного богослов’я Академії або самі були вихованцями 
іспанських університетів, або навчались у  Римській колегії, де панувало іспанське схоластичне 
богослов’я. Єзуїти скаржились на непопулярність богослов’я серед студентів. Так, у 1587 р. ректор 
Віленської академії Ґарсіа Алябіано нарікав у листі до генерала Аквавіви, що курси вищих наук 
«світяться пустками», бо при роздачі церковних бенефіціїв у Речі Посполитій більше врахову-
ється служба при дворі, ніж рівень освіти, а особливо богословської. (Natoński B. Szkolnictwo… 
S. 310; O’Malley J. W. Pierwsi jezuici… S. 333. )

44 Ratio… P. 395–396. 
45 Ratio… P. 387–388; Mancia A. La controversia con i protestanti e i programmi degli studi teolo-

gici nelle Compania di Gesù // Archivum Historicum Societatis Iesu. Vol. 54. Romae, 1985. P. 3–43, 
Vol. 86. Romae, 1986. P. 209–266; Natoński B. Humanizm jezuicki i teologia pozytywno-kontrower-
syjna w XVII i XVIII wieku. Nauczanie i piśmiennictwo // Dzieje teologii katolickiej w Polsce. T. II: 
Od Odrodzenia do Oświecenia, cz. I: Teologia humanistyczna / Pod red. Bpa M. Rechowicza. Lublin, 
1975; Dziuba A. F. Z dziejów polskiej teologii moralnej na przełomie XVI i XVII w. // Studia theolo-
gica varsaviensia. 1984. N 22. S. 114–118.

46 Ratio… P. 383–396; Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy: 1564–1995 / 
Oprac. L. Grzebień. Kraków, 1996. S. 688–692.
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Складовою частиною богословського курсу було вивчення Святого 
Письма. Його студіювали на другому і третьому році богослов’я щодня про-
тягом 45 хвилин47. Знання Святого Письма, як і полемічного богослов’я, 
було актуальним для майбутніх душпастирів у дискусіях з іновірцями.

На курсі богослов’я розпочиналося вивчення гебрайської мови, проте 
складно сказати, в якому обсязі вона вивчалась у духовних семінаріях.

У Віленській академії популярністю користувались лекції з мораль-
ного богослов’я — їх відвідували як студенти самої академії, так і при-
слані сюди на навчання здібні семінаристи єзуїтських єпархіальних се-
мінарій. Про це інформував 1578 р. генерала Аквавіву ректор Академії 
Гарсіа Алабіано, підкреслюючи, що заняття з морального богослов’я від-
буваються чотири рази на тиждень. Про популярність лекцій полеміч-
ного богослов’я, яке також викладалось у Віленській академії, її ректор 
не повідомляв48.

Практика навчання відзначалася різноманітністю форм закріплення 
викладеного матеріалу. Вся система постійних повторень, опитувань, пу-
блічних виступів, іспитів та диспутів спрямовувалась на підготовку ви-
пускників до майбутньої душпастирської діяльності49.

Виховання
У вихованні семінаристів наголос робився на дисципліні та контро-

лі. Характерною ознакою єзуїтської методики викладання були принци-
пи змагальності та взаємоконтролю — обидва перенесені з єзуїтського 
середовища50. У щоденному житті за контроль над вихованням та духо-
вним життям відповідав префект (регент) семінарії. До його компетенції 
належали всі справи, за винятком, тих, що стосувались сповіді51.

Так, «Конституції Браневської духовної семінарії» передбачали 
спільне проживання семінаристів в одному будинку, розташування по дві 
особи в одній кімнаті, носіння ними тонзури та сутани. Перед прийнят-
тям їжі семінаристи мали просити благословення, після — дякувати, під 
час — слухати читання побожних книжок. Семінаристам приписувалось 
щодня брати участь у літургії та вміти виконувати обов’язки міністран-
та, регулярно молитися, у середу і п’ятницю — додатково сім покутних 
псалмів з літаніями, приймати Причастя — за рішенням сповідника, що-
дня складати іспит совісті. Браневським семінаристам було заборонено 
виходити з будинку семінарії без дозволу керівників семінарії та товари-
ша, призначеного його супроводжувати. Виключати із семінарії дозволя-
лось лише осіб, які мали слабке здоров’я чи були нездатні до навчання. 

47 Ratio… P. 357.
48 Piechnik L. Rozkwit Akademii Wieleńskiej… S. 251. 
49 Ratio… P. 408, 413–414, 418, 420–421, 425–427, 431–432, 435–437, 438–441.
50 Constitutiones… [350], [383].
51 Piechnik L. Seminaria diecezjalne… S. 11.
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Тих же, хто бажав з якихось інших причин залишити семінарію чи не хо-
тів виконувати священицькі обов’язки після рукопокладення, передбача-
лося залучати до керівництва єпископськими чи капітульними школами, 
до виконання цивільних послуг52. У семінаріях єзуїти проводили реко-
лекції на основі «Духовних вправ» Ігнатія Лойоли. Проте, на відміну 
від єзуїтських кліриків, семінаристи не присвячували щодня годині роз-
мірковування, мали сповідатись не щотижня, а щомісяця, менше при-
свячували часу молитвам, а більше — участі у богослужіннях53.

У Віленській семінарії студенти, виключені «за вибрики і скандали», 
були зобов’язані виплатити семінарії 300 злотих. Джерела зберегли ін-
формацію про проблеми єзуїтів у вихованні семінаристів саме Віленської 
семінарії. Так, відомо про скаргу віленських єзуїтів 1628 р. на своїх вихо-
ванців капітулі — семінаристи ночами тікали вештатись до міста і жодні 
догани й покарання на них не впливали. Нерідко ситуацію ускладнюва-
ло те, що бешкетники були особами, рекомендованими єпископом, і ка-
пітула відмовляла єзуїтам у їхніх вимогах щодо виключення із семінарії. 
Інколи капітула присилала спеціальних комісарів для врегулювання кон-
фліктів між єзуїтами-префектами семінарії і семінаристами54.

Вік семінаристів і час навчання
До духовних семінарій у Речі Посполитій, за вимогою Тридентсько-

го Собору та за прикладом Браневської семінарії, приймали юнаків від 
16 років. Винятками могли бути або надзвичайно здібні хлопці як надія 
Церкви, або ті, які мали знань більше, ніж у межах початкової школи. Ці 
юнаки могли вступити до семінарії у віці від 12 років. Проте Віленська 
семінарія встановила іншу нижню вікову межу для кандидатів — 16 ро-
ків, а Сандомирська за бажанням фундатора прийняла за нижню межу 
вік 20 років і вимагала від кандидатів здобуття щонайменше середньої 
освіти55.

Термін навчання у семінаріях становив від 2 до 6 років, максимум — 
7, залежно від отриманої на момент вступу освіти.

На українських землях Речі Посполитої, як видно з табл. 1, не було 
жодної духовної семінарії, натомість тут, як і при всіх інших домах Това-
риства Ісуса, час від часу (рідше — постійно) єзуїти викладали моральне 
і полемічне богослов’я для кандидатів до кліру та кліру місцевих єпархій. 
Винятком були лише Перемишль і Переяслав, де подібні курси при єзу-
їтських домах не проводились. У Києві викладання моральної філосо-

52 Konstytucje Braniewskiego seminarium duchownego… S. 56–60, 65–68.
53 Piechnik L. Jezuickie seminaria diecezjalne… S. 89–90.
54 Piechnik L. Rozkwit Akademii Wieleńskiej… S. 248, 252. 
55 Piechnik  L.  Rozkwit Akademii Wieleńskiej w latach 1600–1655. Rzym, 1983. S. 248; 

Piechnik L. Seminaria diecezjalne… S. 217–218. 



Шевченко Т. М. 284

фії було лише заплановано, але через початок повстання Богдана Хмель-
ницького єзуїтська колегія припинила свою діяльність (див. табл. 2).

Таблиця 2. Філософські та богословські курси для єпархіального 
кліру, які провадили єзуїти на українських землях Речі 

Посполитої Польської провінції Товариства Ісуса56

Місто, 
де була школа Роки викладання Назви курсів

Ярослав
1608 — 1620, з 1626
1616 — 1620, 1627 — 1630, 
1636/37, 1641/42, 1645/46

Моральне богослов’я
Полемічне богослов’я

Львів
З 1608
1608 — 1620, з 1623
1616 — 1620

Моральне богослов’я
Полемічне богослов’я Св. Письмо

Луцьк
З 1609
1619/20, 1627 — 1629, 
1630 — 1632 і 1645 — 1648

Моральне богослов’я
Полемічне богослов’я

Кам’янець 1610 — 1613, 1620 — 1648
1626 — 1631, 1638/39

Моральне богослов’я
Полемічне богослов’я

Берестя 1632/33, 1642/43, 1645 — 
1649 Моральне богослов’я

Фастів 1631 — 1634, 1636 — 1637
1638/39

Моральне богослов’я
Полемічне богослов’я

Остріг 1626 — 1648
1627 — 1629, 1638/39

Моральне богослов’я
Полемічне богослов’я

Вінниця 1630 — 1648 Моральне богослов’я

Кросно 1636/37, з 1645
1638/39, 1645 — 1647

Моральне богослов’я
Полемічне богослов’я

Бар 1642 — 1645, 1646 — 1648 Моральне богослов’я
Новгород- 
Сіверський 1646 — 1648 Моральне богослов’я

Переяслав, 
Перемишль - -

Ксаверів 1647/48 Моральне богослов’я
Київ З 1648 мав бути курс моральної філософії

Духовні семінарії стали одним з найважливіших факторів духовного 
відродження Католицької Церкви у Речі Посполитій після подій Рефор-
мації. У єзуїтських духовних семінаріях для єпархіального кліру форму-
вався специфічний тип священика, подібного до єзуїта, який умів вправ-
но вести полеміку, проголошувати полемічні проповіді й захищати віру. 
XIX i XX ст. не внесли нових суттєвих елементів у навчально-виховний 
процес підготовки єпархіальних священиків, який сформувався за часів 
Контрреформації протягом середини XVI — середини XVII ст.

56 Таблиця складена на  основі даних коротких каталогів Польської провінції Товариства 
Ісуса, поданих у: Шевченко  Т.  Єзуїтське шкільництво на  українських землях останньої чверті 
XVI — середини XVII ст. Львів, 2005. С. 115, 120, 124, 127, 129, 134, 135, 137, 139, 142, 144–146. 


