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У середині XVII ст. на Краківському передмісті Львова постав монастир
Введення в Храм Пресвятої Богородиці, який з-поміж львівських жіночих
православних (згодом унійних) обителей проіснував найдовше (до початку ХІХ ст.).
Оскільки історія Введенського монастиря майже не досліджена, у публікації
простежено перші два десятиліття його існування – на підставі шести актів,
виявлених у книгах львівських ґродського і бурґрабського (замкового) урядів.
Введенський жіночий монастир було фундовано завдяки наданню молдавським
господарем Василієм Лупулом православним черницям у Львові П’ятницького
ґрунту на Краківському передмісті. Однак до повноцінного функціонування обителі
дійшло вже в 1660-х роках, коли монастир отримав підтвердний привілей короля
Яна Казимира та набув ще дві земельні ділянки.

Ключові слова: ранньомодерний Львів, Краківське передмістя, жіночий
монастир, молдавський господар, королівський привілей.

Монастирі різних християнських конфесій відігравали помітну роль у
житті ранньомодерного Львова. Впродовж XVI–XVIII ст. у межах міста діяло
понад 30 чернечих осередків1, і значну частку серед них складали жіночі обителі,
насамперед римо-католицькі. Уже в пізньому середньовіччі у Львові існували
дві терціярські спільноти – бернардинок і домініканок. Наприкінці XVI ст. виник
перший монастир клявзурового (закритого) типу, який належав бенедиктинкам.
Упродовж першої половини наступного століття на Краківському та Галицькому
передмістях постали обителі інших латинських орденів – бригідок, кармеліток
босих і кармеліток давньої обсервації. У цей же час, втілюючи в життя приписи
Тридентського собору (1545–1563 рр.), прийняли клявзуру терціярські спільноти

1 Krętosz J. Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od XV wieku
do 1772 roku. Lublin, 1986. S. 301–331.
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бернардинок і домініканок. У XVIII ст. виникли монастирі сакраменток, духачок
і шариток2. Поряд з римо-католицькими в ранньомодерному Львові існували
також жіночі чернечі спільноти інших Церков – Вірменської3 та Православної
(згодом Унійної).

Першою з-поміж православних обителей у джерелах згадано Свято-
катерининську, що знаходилася на Краківському передмісті, поблизу чоловічого
монастиря Св. Онуфрія. Вона була заснована в 1590-х роках з ініціативи
Львівського Ставропігійського братства, і покровителями жіночої спільноти
були братські старійшини Юрко Рогатинець та Іван Красовський4. Свято-
катерининська обитель проіснувала недовго – до осені 1605 р. Після смерті
Юрка Рогатинця братчики на чолі з Іваном Красовським, а також Хомою Старим
і його сином Стефаном, виставили за межі монастиря двох черниць – Домнікію
та Анастасію, які, як і покійний, походили з Рогатина5. Як припускає львівський
дослідник Ігор Мицько, причиною вигнання став конфлікт між згаданими
опікунами обителі6. Після цих подій традиція жіночого чернецтва у Львові,
вочевидь, не була перервана. У 1621 р. у фінансових книгах Львівської
Ставропігії згадується про те, що пекарка Терехова, ставши черницею братського
монастиря, записала братству 50 злотих7.

2 Докладніше про жіночі римо-католицькі монастирі ранньомодерного Львова
див.: Дух О. Бенедиктинки // Енциклопедія Львова. Львів, 2007. Т. 1 / Під ред.
А. Козицького, І. Підкови. С. 208–209; Його ж. Бернардинки // Там само. С. 215–217;
Його ж. Бригідки // Там само. С. 283–284; Його ж. Домініканки // Там само. 2008.
Т. 2 / Під ред. А. Козицького. С. 124; Його ж. Духачки // Там само. Т. 2. С. 198; Його ж.
Кармелітки босі // Там само. 2010. Т. 3 / Під ред. А. Козицького. С. 119–121; Його ж.
Кармелітки нереформовані (кармелітки давньої обсервації) // Там само. Т. 3. С. 121–
123; Krętosz J. Organizacja archidiecezji lwowskiej… S. 324–331; Borkowska M.
Karmelitanki Dawnej Obserwancji w Polsce. Dzieje zapomnianego zakonu // Nasza
Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. Kraków, 1991. T. 75.
S. 91–116.

3 Дух О. Бенедиктинки-вірменські // Енциклопедія Львова. Т. 1. С. 209–211.
4 Про діяльність Івана Красовського та братів Рогатинців у Львові див.:

Капраль М. Актові матеріали до біографії Івана Красовського за 1574–1619 рр. //
Україна в минулому. Київ; Львів, 1993. Вип. 4. С. 90–131; Його ж. Брати Рогатинці –
старійшини Львівського Успенського братства // Україна в минулому. 1992. Вип. 2.
C. 50–60.

5 Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІА
України у Львові), ф. 9 (Львівський ґродський суд), оп. 1, спр. 360, стор. 1344–1347,
1386–1387.

6 Окрему публікацію історії обителі присвятив І. Мицько: Зенькович І.
[Мицько І.]. Святокатерининський монастир у Львові // Лавра. Часопис монахів
Студитського уставу. Львів, 1999. № 10. С. 43–46.

7 Архивъ Юго-Западной Россіи, издаваемый коммиссіею для разбора древнихъ
актов, состоящей при Кіевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генералъ-Губернатор4.
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Роком 1636 датовано першу згадку про інший львівський жіночий
монастир, розташований поблизу храму Різдва Пресвятої Богородиці, на
території юридики Тарнавка8 (власності Львівського монастиря Божого Тіла
отців домініканців)9. І цього ж року один зі старійшин Ставропігійського
братства, заможний львівський міщанин Гавриїл Лянґіш заснував – у своїй
приватній кам’яниці, що знаходилася навпроти церкви Успення Пресвятої
Богородиці, – обитель, яка була призначена насамперед для його доньки
Кандиди, на той час черниці Унівського монастиря10. Львівський староста
Станіслав Боніфацій Мнішек звільнив інокинь від обов’язку постою, а в 1637 р.
старостинський привілей апробував король Владислав IV11. Обитель
безперешкодно існувала впродовж наступного десятиліття. Проте в 1646 р.
маґістрат міста Львова разом з єврейською громадою розпочали судовий процес
проти Гавриїла Лянґіша, вимагаючи закриття обителі, яка, нібито, була
заснована з порушенням правових норм12. Після кількох місяців розгляду справи
сторонам вдалося досягнути компромісу: після смерті доньок фундатора
Кандиди й Олімпіади, черниць згаданого монастиря, будинок мав перейти у
власність світських представників родини, натомість органи міської влади
давали дозвіл на тимчасове функціонування обителі в приватній кам’яниці13. І
врешті в середині XVII ст. на Краківському передмісті постала ще одна жіноча
православна обитель під посвятою Введення в Храм Пресвятої Богородиці, якій
судилося проіснувати найдовше – аж до початку ХІХ ст.

У науковій літературі знаходимо небагато відомостей про цей монастир.
У ХІХ ст. про нього принагідно згадували у своїх дослідженнях Михайло

Кіевъ, 1904. Ч. I. Т. XI: Акты, относящіеся къ исторіи Львовскаго Ставропигіального
братства. C. 359; Зубрицький Д. Хроніка Ставропігійського братства / Пер. І. Сварник.
Львів, 2011. С. 123.

8 Про адміністративно-правовий статус, населення та розташування юридики
див.: Фелонюк А. Тарнавка і Поріччя – юридики львівського домініканського монастиря
Божого Тіла // Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наукових праць. Львів,
2016. Т. 10: Львів / Lwów / Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, практики /
За ред. О. Аркуші, О. Вінниченка, М. Мудрого. Част. 1 [Вісник Львів. ун-ту. Сер.
історична. Спец. випуск’2016]. С. 67–99).

9 ЦДІА України у Львові, ф. 52 (Магістрат міста Львова), оп. 2, спр. 51,
стор. 1624–1626.

10 Там само. Стор. 1075–1081.
11 Там само. Ф. 129 (Львівський ставропігійський інститут), оп. 1, спр. 535, арк. 1.

Документ був опублікований в: Крыловский А. Львовское ставропигіальное братство
(Опытъ церковно-исторического изследованія). Киевъ, 1904. Приложенія. С. 114–
115.

12 ЦДІА України у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 58, стор. 15–16.
13 Там само. Стор. 352–353. Короткий виклад цієї справи див.: Łoziński W.

Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku. Lwów, 1902. S. 322–323.
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Коссак14 та Антоній Петрушевич15. Істотний внесок у вивчення історії
Введенського монастиря зробила в міжвоєнний період сестра Соломія Цьорох,
яка виявила в архіві Словітської обителі та опублікувала в монографії „Погляд
на історію та виховну діяльність монахинь-василіянок” (1934 р.) два королівські
привілеї для львівської чернечої спільноти16. Однак досі жіночий монастир на
Краківському передмісті не став об’єктом спеціального зацікавлення істориків17.
Зважаючи на те, що історія Львівської Введенської обителі майже не досліджена,
метою цієї публікації є ввести в науковий обіг документи, які були виявлені у
книгах львівського ґродського і бурґрабського (замкового) урядів та стосуються
перших двох десятиліть існування монастиря.

* * *

Правові та матеріальні підстави для існування обителі творили як духовні,
так і світські особи, за посередництвом відповідних фундаційних записів18.
Досі вдалося виявити лише декілька фундушів для жіночих монастирів

14 [Коссак М.] О числ4 монастырей въ Галичин4 // Львовянинъ. Приручный и
господарскій м4сяцословъ на рôкъ звычайный 1862. Львовъ, 1862. С. 90; Його ж.
Короткій поглядъ на монастыри и на монашество руске, ôтъ заведеня на Руси в4ры
Христовои ажъ по нын4шное время // Шематизмъ провинціи св. Спасителя Чина
св. Василія Великого въ Галиціи. Львовъ, 1867. С. 206–207.

15 Петрушевичъ А. Краткая истор. розпись вс4мъ русскимъ Церквамъ и
Монастырямъ, такъ уничтоженымъ, какъ до сихъ поръ существующимъ въ престолномъ
Червенорусскомъ Город4 Лвов4 // Зоря Галицка. Львів, 1851. Ч. 79; Його ж. Краткая
роспись русскимъ Церквамъ и Монастырямъ въ Город4 Львов4 // Галицкій историческій
сборникъ, издаваемый обществомъ Галицко-Русской Матицы. Львовъ, 1853. Вып. 1.
С. 27–28.

16 Цьорох С. Погляд на історію та виховну діяльність монахинь-василіянок. Львів,
1934. С. 62–63, 227–230.

17 Здебільшого про Введенський монастир у Львові згадують історики мистецтва
та архітектори: Вуйцик В. Неіснуючі церкви Підзамча // Вісник інституту
„Укрзахідпроектреставрація”. Львів, 2004. Ч. 14. С. 70–71; Александрович В. Іконостас
П’ятницької церкви у Львові // Львів: Історичні нариси / Упоряд. Я. Ісаєвич, Ф. Стеблій,
М. Литвин. Львів, 1996. С. 103–144; Бокало І. Втрачені дерев’яні церкви Львова.
Локалізація та реконструкція // Вісник інституту „Укрзахідпроектреставрація”. 2005.
Ч. 15. С. 22–38; Його ж. Іконостас Введенської церкви у Львові // Пам’ятки України
(Київ). 2015. № 1. С. 20–23. Також автор цієї статті вже звертав увагу на історію обителі,
однак лише в австрійський період: Duch O. Losy monasterów bazylianek w Galicji na
przełomie XVIII i XIX w. // Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga
Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie / Pod red. M. Derwicha.
Wrocław, 2014. T. 1: Geneza. Kasaty na ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiego.
S. 233–247.

18 Wójcik W. Fundacja // Encyklopedia Katolicka / Pod red. L. Bieńkowskiego i in.
Lublin, 1989. T. V. S. 760–761; Bar J. Fundator budynku lub beneficjum // Ibid. S. 772.
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Львівської єпархії. Одним з небагатьох є грамота молдавського господаря (в
1634–1653 рр.) Василія Лупула19, яку він видав 29 жовтня 1646 р. у столиці
своєї держави місті Ясси (документ № 1)20. Згідно з волею заможного фундатора,
православні черниці отримали ґрунт, розташований на Краківському передмісті
у Львові, щоб „монастир, церкву і все те, що тільки для її оздоблення належить,
будували і зводили”21.

З привілею короля Яна ІІ Казимира (1659 р.), про який згодом йтиме мова,
а також із книг Львівського ґродського уряду, відомо про обставини, що передували
виданню молдавським господарем згаданої грамоти. 6 березня 1646 р. Василій
Лупул придбав П’ятницький ґрунт, розташований на Краківському передмісті,
заплативши за нього 900 злотих подружжю Іванові й Теодорі Скородинським22.
Слід зазначити, що цього дня правитель перебував у Яссах23, а тому не міг
бути особисто присутній у Львові під час укладення договору купівлі-продажу,
тому від його імені виступав львівський міщанин Георгій Теодосій24. Введення
нового власника у володіння ґрунтом, знову за його відсутності, відбулося
8 березня за участю возного Йоанна Махновського, а також двох свідків –
Авґустина Лавриковича та Йоанна Заборовського, про що наступного дня ними
була складена відповідна реляція перед Львівським ґродським урядом25. Зі змісту
вказаних двох документів випливає, що згадана земельна ділянка, яку згодом
отримали у фундаційному наданні черниці і на якій звели Введенську церкву
та монастирські будівлі, була розташована недалеко від храму Св. Параскеви-
П’ятниці, а докладніше поміж наступними ґрунтами: з одного боку ткача
Войцеха Збаразького (Збаражчика) і Яцека Коваля, а з іншого – Прокопа
Скібилки, а також „між двома публічними дорогами” (вочевидь, вони
відповідали сучасним вулицям Замарстинівській і Богдана Хмельницького)26.

19 Докладніше про нього див.: Şerban С. Vasile Lupu: Domn al Moldovei (1634–
1653). Bucureşti, 1992.

20 23 листопада 1647 р. фундаційний привілей Василія Лупула був облятований
шляхтичем Матеушем Маґнушевським до книг Львівського ґродського уряду (ЦДІА
України у Львові, ф. 9, оп. 1, спр. 397, стор. 1891).

21 „…klas[z]tor, cerkiew y to wszy[s]tko, cokolwiek do ozdoby oney nalezy, budowali
y wystawiali” (Там само).

22 Там само. Спр. 136, стор. 1319–1322. Теодора Попель була донькою Івана
Попеля, багатолітнього священика церкви Св. Параскеви-П’ятниці, та його дружини
Тетяни.

23 3 і 7 березня 1646 р. датовані грамоти, які Василій Лупул видав у Яссах
(Documenta Romaniae Historica. Bucureşti, 2006. A: Moldova. Vol. XXVIII: 1645–1646.
P. 243–246, 248–249).

24 ЦДІА України у Львові, ф. 9, оп. 1, спр. 136, стор. 1320.
25 Там само. Спр. 396, стор. 1336–1337.
26 Там само. Спр. 136, стор. 1320; спр. 396, стор. 1337. Вказану локалізацію

підтверджують мапи другої половини XVIII ст.: рукописний план Львова та околиць
(бл. 1770 р.) „TOPOGRAPHIA Urbis Leopolis cum suis adiacentibus Suburbis, circa A 1770”
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Хто виступив з ініціативою заснування жіночої православної обителі на
Краківському передмісті? Ані фундаційний привілей, ані інші виявлені на
сьогоднішній день документи, не дають на це питання відповіді. Вочевидь, цей
почин не був ініційований експонентом фундушу, Василієм Лупулом, а, швидше
за все, львівськими православними міщанами і передміщанами. Молдавський
господар за роки правління ніколи не відвідував Львів, хоча й активно допомагав
міщанам „грецької віри”, свідченням чому є, хоча б, сприяння при зведенні
церкви Св. Параскеви-П’ятниці. За даними Львівського літопису, кошти на
зведення цього храму, освяченого в 1645 р., надав саме Василій Лупул27. Можемо
тільки припустити, що фундація жіночого монастиря на Краківському
передмісті, поблизу церкви Св. Параскеви-П’ятниці, а до того ж вчинена
наступного року після освячення храму, могла бути продовженням контактів
між молдавським правителем і православними львів’янами. Не слід забувати
й про дуже тісні торгівельні зв’язки українських і грецьких купців Львова з
Яссами. Зокрема, у середині XVII ст. львівські купці Роман і Андрій Стрілецькі,
а також Василь Красовський, займалися виготовленням поташу в Молдавії та
його продажем на території Речі Посполитої28. Можливо, хтось із таких
підприємливих осіб і виконував роль посередника в контактах, які спершу
привели до купівлі молдавським господарем ґрунту, а згодом і підписання ним
фундаційної грамоти для православних черниць. Ймовірно, певний вплив на
заснування монастиря мав судовий процес, який точився впродовж 1646 р.
поміж Радою міста й Гавриїлом Лянґішем. Свідомість можливого закриття
„монастиря Лянґішівен” могла стимулювати міщан „грецької віри”, а може й
самого Гавриїла Лянґіша, до пошуку можливостей для заснування нової обителі
у Львові, цього разу на території старостинської юрисдикції та з дотриманням
усіх правових норм.

Черниці Львівської Введенського обителі зберігали пам’ять про свого
фундатора. У монастирському пом’янику зафіксований поминальний запис
наступного змісту: „Сie поминaнie прeсв4тлaго Г[оспо]д[a]рa Зeмль
Молдовлaхiйских Вaсилiя Л8п8лa, бл[a]год4тeл6 нaшeго и ф8ндaторa с[в6]ты6
обитeли сi6. Eгожe дa 8покоитъ Г[оспо]дь м[о]л[и]твaми Д[4]вы Б[огороди]цы
в лон4хъ Aврaaмa, Iисaкa, I6ковa”29.

(http://www.lvivcenter.org/uk/umd/map/?ci_mapid=59) і план Львова кінця XVIII ст.:
„Plan La Ville de Leopole Capitale de la Russi Rouge avec les Feauxbourgs” (http://
www.lvivcenter.org/uk/umd/map/?ci_mapid=12).

27 Бевзо О. Львівський літопис і Острозький літописець. Джерелознавче
дослідження. Київ, 1971. С. 120.

28 Подградская Е. Торговые связи Молдавии со Львовом в XVI–XVII веках.
Кишинев, 1968. С. 132.

29 Львівська національна наукова бібліотека України ім. Василя Стефаника НАН
України (далі – ЛННБУ), відділ рукописів, ф. 77 (Антоній Петрушевич), спр. 11,
арк. 23 зв.
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Про долю фундації Василія Лупула впродовж наступного десятиліття нічого
не відомо. Вочевидь, військові дії середини XVII ст. не сприяли виникненню,
згідно з волею фундатора, нової обителі на Краківському передмісті. Під час
облоги Львова в 1648 р. з метою покращити обороноздатність міста самі його
оборонці спалили значні терени на передмістях30. А в 1652 р. львівський єпископ
Арсеній (Желіборський) вніс скаргу до Львівського ґродського суду на козацькі
й татарські загони, які під час облоги завдали значних руйнувань православним
храмам на передмістях, у тому числі катедрі Св. Юра31. Про зведення монастиря,
вочевидь, можна говорити лише після припинення військових дій. Не випадково
фундаційний привілей Василія Лупула був підтверджений грамотою короля
Яна ІІ Казимира лише в 1659 р. (документ № 4)32. Про видачу королівського
диплому, ймовірно, старався владика Арсеній (Желіборський)33, який того року
перебував у Варшаві з нагоди проведення сейму, що мав ратифікувати умови
Гадяцької унії. Як зазначено в тексті привілею, Ян ІІ Казимир видав цей
документ, зваживши „також і на причину превелебного отця Арсенія
Желіборського, грецької релігії владики львівського, галицького і Кам’янця
Подільського”34. Прикметно, що цього ж дня король підписав привілей стосовно
столових маєтків львівських владик у Крилосі35.

30 Zubrzycki D. Kronika miasta Lwowa. Lwów, 1844. S. 299–301; Зубрицький Д.
Хроніка міста Львова / Пер. з пол. мови І. Сварника; наук. коментар М. Капраля. Львів,
2002 [Львівські історичні пам’ятки. Т. III]. С. 268–270; Капраль М. Національні громади
Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові взаємини). Львів, 2003. С. 255.

31 Скочиляс І. Ідея Гадяцької унії як леґітимізація правового та матеріального
статусу Східної Церкви в Речі Посполитій (приклад Львівської єпархії) // 350-lecie
Unii Hadziackiej (1658–2008) / Pod red. T. Chynczewskiej-Hennel, P. Krolla i
M. Nagielskiego. Warszawa, 2008. S. 100.

32 Цьорох С. Погляд на історію… С. 227–229. 8 серпня 1664 р. королівська
грамота була вписана до книг Львівського ґродського уряду (ЦДІА України у Львові,
ф. 9, оп. 1, спр. 414, стор. 1661–1665).

33 Львівські владики неодноразово зверталися до польських королів з проханням
підтвердити привілеї для жіночих монастирів (Duch O. Biskupi eparchii lwowskiej i
przemyskiej wobec monasterów żeńskich w XVII–XVIII w. // Klasztor w Kościele
średniowiecznym i nowożytnym / Pod red. M. Derwicha i A. Pobóg-Lenartowicz. Warszawa,
2010. S. 277–284).

34 „tudzisz y na przyczynę Wielebnego oyca Arseniego Zeliborskiego, ritus graeci
władyki Lwowskiego, Halickiego y Kamienca Podolskiego” (ЦДІА України у Львові, ф. 9,
оп. 1, спр. 414, стор. 1663).

35 Akta grodzkie i ziemskie z czasu Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego
bernardyńskiego we Lwowie. Lwów, 1884. T. Х. S. 285. У згаданому привілеї вказані
передумови його видачі: „przychylaiąc się też do przywileju x[ię]cia Lwa, syna Daniela,
x[ię]cia rusk[ie]go, przed nas przez pomienione[g]o Wielebnego episcopa lwowskiego
(Арсенія (Желіборського). – О. Д.) produkowanego” (Скочиляс І. Ідея Гадяцької унії…
S. 103).
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У грамоті для львівських православних черниць Ян ІІ Казимир, окрім
підтвердження їхнього права власності на П’ятницький ґрунт, надав їм низку
інших прероґатив: насамперед монахині були звільнені від сплати податків36.
У королівському дипломі повторений, слідом за фундушем Василія Лупула,
дозвіл на зведення храму та монастирських будівель37. Ця згадка опосередковано
може свідчити про те, що на той час і обитель, і головна її святиня ще не були
збудовані. У королівській грамоті також зазначено, що черниці мають право
самостійно обирати ігуменю, але водночас повинні підпорядковуватися владі
місцевого єпископа38. Ця заключна частина привілею, вочевидь, підтверджує
старання церковного ієрарха про видачу документа.

Наступне десятиліття в історії монастиря стало часом розширення
первісної фундації. 24 липня 1663 р. черниці Введенської обителі придбали у
військового обозного королівського війська Марціна з Русі Соколовського39

Терлецький ґрунт разом з будинком, що був на ньому розташований40. Акт
купівлі-продажу земельної ділянки був вписаний до книги бурґрабського
(замкового) уряду (документ № 2)41. Неясним залишається грошова вартість
цієї трансакції. У бурґрабській книзі, що є книгою протоколів (чорновою),
спершу була записана сума 300 злотих, але згодом її викреслено і зверху
надписано 180 злотих42. Натомість в екстракті, виданому, вочевидь, на підставі
книги індуктів (чистової), яка до нашого часу не збереглася, занотовано суму
160 злотих43. Можемо припустити, що зменшення первісної вартості земельної

36 „od wszelkich podatkow, cięzarow, czynszow krolewskich y zamkowych, tudzisz
y od zolnirskich stancyi, składek y exactyi, y ynncyh powinnosci, urzędow, sądow, władzey
y iurisdyctiey swieckich wymuiemy y uwalniamy” (ЦДІА України у Львові, ф. 9, оп. 1,
спр. 414, стор. 1663–1664).

37 Там само. Стор. 1664.
38 Там само.
39 Марцін Соколовський, слуга капітана Левеса, належав до реґіменту руського

воєводи Станіслава Яна Яблоновського. 28 травня 1668 р. він виступає як учасник
судової суперечки з міщанами Сатанова (Там само. Ф. 52, оп. 2, спр. 556, стор. 684).

40 Слід зазначити, що Марцін Соколовський отримав Терлецький ґрунт ще
11 квітня 1659 р. з надання короля Яна ІІ Казимира. До монарших володінь земельна
ділянка потрапила згідно з „правом кадука” після смерті її попереднього власника,
Георгія Терлецького, який не залишив по собі нащадків. 14 червня цього ж року
королівський привілей для Марціна Соколовського був облятований у книгах
Красноставського ґродського уряду (Там само. Ф. 684 (Протоігуменат монастирів Чину
Св. Василія Великого), оп. 1, спр. 2558, арк. 2 зв.). Натомість акт введення шляхтича
у володіння згаданим ґрунтом був вписаний 11 вересня 1659 р. до книг Львівського
ґродського уряду (Там само. Ф. 9, оп. 1, спр. 408, стор. 1747–1748).

41 Там само. Ф. 52, оп. 2, спр. 556, стор. 150–151; ф. 684, оп. 1, спр. 2554, арк. 1–
1 зв.

42 Там само. Ф. 52, оп. 2, спр. 556, cтор. 150.
43 Там само. Ф. 684, оп. 1, спр. 2554, арк. 1.
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ділянки стало результатом домовленостей між черницями та Марціном
Соколовським. Через декілька днів після підписання угоди монастир увійшов
у посідання згаданого ґрунту (документ № 3)44. Під час укладання контракту
жіночий монастир представляла ігуменя Олександра (Кратицька) – перша
відома настоятелька Львівської Введенської обителі45. Також саме в цьому акті
вперше джерельно засвідчена посвята монастирської церкви – Введення в Храм
Пресвятої Богородиці, що дає змогу стверджувати і про зведення вже на той
час монастирської святині.

Через кілька років після цих подій обитель стала власником Киселівського
або Збаразького ґрунту. 11 серпня 1667 р. черниці придбали за 400 злотих у
багатолітнього війта старостинської юридики Підзамче Войцеха Збаразького
(Збаражчика)46 „пустий” ґрунт, розташований поруч з обителлю (документ
№ 5)47. Вже 17 серпня введення черниць у володіння земельною ділянкою
здійснив підвоєвода Іван Засянський (документ № 6)48. 1 березня 1668 р.
львівський староста Ян Мнішек підтвердив права монахинь на володіння всіма
раніше набутими ними ґрунтами – П’ятницьким, Терлецьким і Збаразьким49.
А 8 листопада 1673 р. король Михайло Корибут Вишневецький, під час
перебування у Львові, підтвердив три документи Львівського Введенського
монастиря: диплом свого попередника Яна ІІ Казимира (1659 р.), згаданий
документ Яна Мнішека (1668 р.), а також грамоту львівського православного
єпископа Йосифа (Шумлянського) (1669 р.), за якою владика дозволяв черницям
вільно виготовляти свічки вартістю понад півгроша і просфори та вільно їх
продавати. Наступні польські королі Ян ІІІ Собеський та Авґуст ІІ вже не
надавали обителі нових привілеїв, а лише апробували вказаний привілей
Михайла Вишневецького, нічого нового до нього не додаючи50.

44 Там само. Ф. 52, оп. 2, спр. 556, c. 153.
45 У пом’янику Львівського Введенського монастиря зафіксований поминальний

запис наступного змісту: „Сie поминaнie Рaбы Б[о]жiя iнокин4 Aлekандри, иг8мeн4и
в рок8 AXKA (1661. – О. Д.)” (ЛННБУ, від. рукописів, ф. 77, спр. 11, арк. 21 зв.).

46 Докладніше про уряд війта на території старостинської юридики Підзамче
див.: Фелонюк А. Органи влади на території замкової юрисдикції Львова в другій
половині XVII–XVIII ст. // Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich
kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do
XIX wieku / Pod red. H. Gmiterka i J. Łosowskiego. Kraków, 2010. S. 300–302.

47 ЦДІА України у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 556, стор. 518–519.
48 Там само. Стор. 519.
49 Там само. Ф. 684, оп. 1, спр. 2558, арк. 2 зв. У 1673 р. староста звільнив їх

також від сплати всіх податків, за винятком замкового (Там само).
50 Цьорох С. Погляд на історію… С. 229–230.
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ДОКУМЕНТИ

№ 1
1647 р., листопада 22. Львів. –
Впис до реляційної книги Львівського ґродського уряду

фундаційного привілею молдавського господаря Василія Лупула (1646 р.,
жовтня 29. Ясси) на заснування жіночого православного монастиря на
Краківському передмісті у Львові

Actum in castro Leopoliensi sabbatho ante festum Sanctae Catherin[a]e Virginis et
Martyr[is] proximo anno D[omi]ni millesimo sexcentesimo quadr[a]g[esi]mo

septimo.
[…]

Oblata lit[t]erarum monialibus Rithus Graeci.
Ad officium actaque praesentia castren[sia] capitan[ealia] Leopolien[sia]

personaliter veniens nobilis Mathias Magnuszewski obtulit officio praesenti et ad
actiсandum porrexit lit[t]eras papireas monialibus Rit[h]us Graeci super fundum hic
Leopoli in Cracoviensi platea situm a Magnifico Palatino Terrarum Mołdaviae
praedictis monialibus benigniter collatas atq[ue] ad erectionem monasterii fidei
ruthenica[e] condonatu[m] petens illud a se offerente suscipi et actis suis ingrossari
cuius affectationi officium praesens annuendo easdem a suscipit et actis suis inseri
curavit de tenore verborum tali:

Wasili z łaski Bozey woiewoda y hospodar Ziem Mołdaw[skich]. Nie maiąc ia
na swiecie drozszego nad to, co do pomnozenia chwały Bozey nalezy, przeto plac ten
we Lwowie na przedmiesciu Krakowskim w possessiey moiey będący, iako dziedzic
onego, chcąc sobie duchownie skarbic talenta, czernicom relig[i]ey graeckiey daie y
wiecznemi czasy daruie takim sposobem, aby w possessiey realny zostawszy, na tymze
gruncie klas[z]tor, cerkiew y to wszy[s]tko, cokolwiek do ozdoby oney nalezy, budowali
y wystawiali. A dla wiekszey skriptu tego powagi przy zwyczayn[e]y pieczeci ręką
swą własną podpisuie się.

W Jasiech, dnia dwudziestego dziewiatego octobra An[no] D[omi]ni millesimo
sexcentesimo quadragesimo sexto.

Subsciptio stylo moldawituo. Locus sigilli.

ЦДІА України у Львові, ф. 9, оп. 1, спр. 397, стор. 1891. Ориґінальний
впис в актову книгу.

№ 2
1663 р., липня 24. Львів. –
Впис до книги Львівського бурґрабського уряду зізнання військового

обозного королівського війська Марціна з Русі Соколовського про продаж
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ним черницям Львівського Введенського монастиря Терлецького ґрунту
на Краківському передмісті у Львові51

A[nn]o 1663 die 2452 julÿ.
Venditio dobr Terleckich.

Do urzędu y akt ninieyszych burgrabskich lwowskich oblicznie przyszedłszy
urodzony Marcin z Rusi Sokołowski, obozny woyskowy woyska J[ego] Kr[ólewskiey]
M[oś]ci, z successorami swoiemi, zdrowym będąc na ciele y na umysle, iawnie y
dobrowolnie zeznał. Iż u[rodzony] Marcin z Rusi Sokołowski dom z grątem,
nazywaiący się Terleckie53, z własnoscią, prawem, nic a nic sobie nie zostawuiąc, ze
wszelkiemi przy tym pożytkami do domu y grątu należącemi, daie, daruie, przedaie
na czasy wiecznemi szlachetnym mniszkom, na ten czas będącey y54 nazywaiącey się
Alexandrze Kratycce, ihumeniey klasztoru załozenia Ofiarowania Naswiętszey Panny
Maryey, kalendarza ruskie[g]o, na Przedmiesciu lwowskim Krakowskim będącego,
tudzież y nastempcom tego monasteru, to iest mniszkom, a nie innym ludziom stanu

51 Пор. текст екстракту від 24 липня 1663 р. (ЦДІА України у Львові, ф. 684,
оп. 1, спр. 2554, арк. 1–1 зв.):

„Actum in castro inferiori leopoliensi coram officio burgrabiali die vigesima quarta
mensis july anno Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo tertio.

Przed urzędem y aktami ninieyszemi burgrabskiemi lwowskiemi stoiąc oblicznie
urodzony Marcin z Rusi Sokołowski, obozny woyska Je[go] Kr[ólewskiey] M[oś]ci, z
successorami swemi, zdrowym będąc na ciele y na umysle, iawnie y dobrowolnie zeznał, iż
urodzony Marcin z Rusi Sokołowski dom z grątem nazywaiący się Terlecki ze wszelką
należytoscią, własnoscią, prawem, pożytkami, polami, sadami, ogrodami, do tego domu y
grąthu z dawnych czasow należytemi, daie, daruie, przedaie, zapisuie szlachetnym
mniszkom, to iest będącey na ten czas Alexandrze Kratycce, ihumeniey klasztoru założenia
Ofiarowania Przenaswiętszey Panny Maryey, odprawuiącego się ruskim kalendarzem, na
Przedmiesciu lwowskim Krakowskiem będącego, tudziesz y nastempcom tego klasztoru, to
iest mniszkom, a nie innym ludziom stanu swieckiego, za summę złotych polskich sto
szesdziesiąt. Ktorego tedy domu y grąthu nazywaiącego się Terleckich, a teraz Klasztornego,
tak teraznieysza ihumenia, przy niey y inne zakonniczki, succesive (chwała aby Boża na
tym mieyscu nie ustawała) wiecznemi czasy, bez żadnych impedimentow prawnych y
nieprawnych, y od wszelkich ludzi interressuiących się do tego domu y grątu wzwysz
opisanego, zażywać będą, y wszelki sobie z tego domu y grąthu pożytek przywłaszczać.

Salva evictione urodzonego Marcina Sokołowskiego na potym, gdy by miał z ludzi
iakowych do tego mieysca y klasztoru interressować się. W ktore tedy dobra nazwane
Terleckie, a teraz Klasztorne, urząd przez przysiężnych zamkowych intromissią y posessią
całą pannom zakonnym pozwala wziąć, z ktorego relatia temuż urzędowi burgrabskiemu
lwowskiemu uczyniona bydź ma.

Alexandr Zorakowski, burgrabia zamku lwow[skiego] mp.
Ex actis castren[sis] bur[grabia]l[i]bus leop[o]l[iensi]bus inf[erio]r[i]bus extractu[s]”.
52 Переправлено з 23 на 24
53 Слова nazywaiący się Terleckie написано над рядком.
54 Слова będącey y написано над рядком.
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swieckiego, za summę złotych polskich sto osmdziesiąth55. Ktorego tedy domu y grątu
nazywaiącego się Terleckich, a teraz Klasztornego, tak teraznieysza ihumenia, przy
niey y inne zakonniczki, succesive wiecznemi czasy bez zadnych impedymentow
prawnych y nieprawnych zazywać będą y wszelki sobie z tego domu y grątu pożytek
przywłaszczać. A ponieważ te[n] grąth z dome[m] wzwysz mianowany[m] u[rodzony]
Marcin // (стор. 151) Sokołowski kadukie[m] po zmarłym Terleckim iako dobro Krola
Pana M[i]ł[o]sciwego wzioł, przeto iako dobrowolnie bez wszelkich impedimentow
od Terleckich y ich successorow od Krola Pana M[i]ł[oś]ci[w]ego wzioł56, tak
dobrowolnie te dobra nazywaiące się Terleckie przedaie y dla dalszey iasney y
powaznieyszey sprawy przywiley Krola Pana M[i]ł[oś]c[iw]e[g]o tymże Pannom
Zakonnym daie, ktory urząd widząc, do xiąg burgrabskich lwowskich przyioł. Więc
w te dobra teraznieysze Klasztorne, dobrym y słusznym prawem kupne, tenże urodzony
Marcin Sokołowski intromissiey y rzetelney na czasy wieczne posesiey dopuszcza y
dopuscił, […] przy tym deklaruiąc pod zakłade[m] summy drugiey takoweyze wszwysz
mianowaney, iz gdy by kto miał w tym turbować o te dobra kupne Panien Zakonnych,
tedy sam powinien będzie urodzony Marcin Sokołowski od wszelkich ludzi roznych y
od wszelkich tak impedimentow prawnych, iako y nieprawnych, bronic y cale
zastępowac Panien Zakonnych wzwysz opisanych57.

Marcin Sokołowski oboz[ny] woyskowy [mp].

ЦДІА України у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 556, стор. 150–151. Ориґінальний
впис в актову книгу.

№ 3
1663 р., липня 27. Львів. –
Впис до книги Львівського бурґрабського уряду акту інтромісії

черниць Львівського Введенського монастиря у володіння Терлецьким
ґрунтом на Краківському передмісті

Die 24 julÿ (sic!) 166358.
Intromissio w dobra Terleckie alias Sokołowskie.

Przed urzędem y aktami ninieyszemi bur[grabskiemi] lwowskiemi stoiąc
oblicznie uczcivi Jan Zasanski, podw[o]iew[o]d[a] iurisdictiey zamkowey lwowskiey,
Jan Witus, Jan Harahucz, przysięzni, zeznali. My z woley urzędu b[urgrabskiego]

55 Слово trzysta перекреслено і зверху написано osmdziesiąth
56 Слово wzioł написано над рядком.
57 Фрагмент після слів dopuszcza y dopuscił і до кінця впису закреслено.
58 Цього ж дня згадані особи проводили інтромісію Фердинанда Вольфа, капітана

королівської гвардії, у володіння Сайковським ґрунтом (ЦДІА України у Львові, ф. 52,
оп. 2, спр. 556, стор. 153).
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lw[owskiego] wychodzili w dom y grąth nazywaiący się Terlecki, a teraz Sokołowski,
na Przedmiesciu lwowskim Krakowski[m] zostaiący. Ktory to dom y grąth ze
wszy[s]tkiemi do niego przynależytosciami per intromissionem w posessią całą59

Pannom Zakonnym klasz[toru]60 to iest61 monasteru załozenia Ofiarowania
Naswiętszey Panny Maryey oddalismy całą. Ktorey intromissiey y posessiey urodzony
Marcin Sokołowski y zaden z obcych nie bronił, raczeł dobrowolnie dopuscił.

ЦДІА України у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 556, стор. 153. Ориґінальний
впис в актову книгу.

№ 4
1664 р., серпня 8. Львів. –
Впис до реляційної книги Львівського ґродського уряду грамоти

короля Яна ІІ Казимира (1659 р., червня 7. Варшава) про підтвердження
фундаційного привілею молдавського господаря Василія Лупула для
Львівського Введенського монастиря від 29 жовтня 1646 р.62

Actum in castro leopoliensi feria sexta post festum Transfigurationis Christi
Domini proxima anno eiusde[m] millesimo sexcent[esi]mo sexagesimo quarto.

Oblata li[t]terarum S[acrae] R[egiae] Ma[ies]t[a]tis confirmation[is] iuris
Venerabilibus Virginibus Ritus Graeci in suburbio Leopol[iensi] serviens.
Ad officium actaq[ue] p[rae]sentia castren[sia] capitan[ealia] Leopolien[sia]

personal[ite]r // (стор. 1662) veniens nobilis Theodorus Jandzarowski obtulit et ad
acticandum porrexit lit[t]eras Sacrae Regiae Ma[ies]t[a]tis confirmationis iurium
monialibus Ritus Graeci in suburbio Leopolien[si] Cracovien[si] ad aedes
Praesentationis Beatissimae Mariae Virginis residentibus sibi a Sacra Regia Maiestate
benigniter collatas manu eiusdem Serenissimi Regis subscript[um] et sigillo Maioris
Cancellariae Regni in filo sericio appenso communit[ati] tenoris quismodi:

59 Слово całą написано над рядком.
60 Слово klasz[toru] закреслено.
61 Слова to iest написано над рядком.
62 Як вже було зазначено, с. Соломія Цьорох у міжвоєнний період виявила в

архіві діючої тоді Словітської обителі й опублікувала згаданий привілей Яна ІІ
Казимира для львівської чернечої спільноти. Досі не вдалося встановити місце
збереження цього королівського диплому. На жаль, якість фотокопії, опублікованої в
монографії, не дає можливості докладно відтворити текст. Тому в цій статті наводиться
текст королівського привілею на підставі обляти з 1664 р., виявленої в книгах
Львівського ґродського уряду (ЦДІА України у Львові, ф. 9, оп. 1, спр. 414, стор. 1661–
1665). Текст грамоти, облятованої в книгах Львівського ґродського уряду, та публікація
на підставі ориґіналу с. Соломією Цьорох практично не відрізняються, за винятком
деяких мовних особливостей (пор.: Цьорох С. Погляд на історію… С. 227–229).
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Ian Kazimierz z Bozey łaskiey krol Polski, wielkie xiąze Lithewskie,
Mazowieckie, Ruskie, Pruskie, Zmudzkie, Inflantskie, Smolenskie, Czerniechowskie,
a Szwedzki, Gottski, Wandalski dziedzyczny krol.

Oznaimuiemy tym listem naszym wszem wobec y kozdemu zosobna, komu o
tym wiedziec teraz y w potomne czasy będzie nalezało. Iz sup[p]likowano Nam przes
pewne Pany Radę Naszę duchownego y swietskiego stanu imieniem naboznych czernic,
to iest zakonnic Religiey Wschodniey Cerkwie Greckiey, we Lwowie na przedmiesciu
Krakowskim nazwanym podług instytucyey y obrzędu zakonniczego im nalezącego
zycie prowadzących, przyczyniaiąc za niemi, abysmy onym łaskę Naszę krolewską
oswiadczaiąc, daninę gruntu Pietnickie[go] przezwanego, zdawna tamze we Lwowie
na przerzec[z]onym przedmiesciu Krakowskim między innemi gruntami – Woyciecha
Zbarazkiego y Iacka Stolarza z iedney, a Prokopa Skubilki z drugi[ey] strony –
lezącego, przes Wielmoznego Wasyla, woiewodę y hospodara Ziem Mołdawskich, u
s[z]lachetnych Iana Skorodynskiego y Fedoryey, małzonkow, kupionego, iako w sobie
zapis kupna w zamku Niskim Lwowskim feria tertia post Dominicam Oculi
Quadragesimalem proxima anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo sexto
zeznany opiewa, a przes tego zas hospodara tymze zakonnicom Religiey Greckiey //
(стор. 1663) lwowskim na wystawienie na niem monasterza y cerkwi, podług danego
listu w Jasiech 29 octobra roku tegosz 1646 opisanego y w xięgi grodzkie lwowskie
sabbatho ante festum sanctae Catharinae Virginis et Martyris proximo anno Domini
millesimo sexcentesimo quadragesimo septimo acticowanego, przekazanego, uczynioną
stwierdzili y zmocnili. Ktorą to supplikę, iako w rzeczy słuszney do Nas za temisz
czernicami, zakonnicami Religiey Greckiey, lwowskiemi wniesioną, wyrozumiawszy,
y onych samych pobozne zelum ku tak swiątobliwemu y pamiątnemu dziełu
namierzoney woli, aby Chwała Boza pomnozenie brała, uwazywszy, tudzisz y na
przyczynę Wielebnego oyca Arseniego Zeliborskiego, ritus graeci władyki Lwowskiego,
Halickiego y Kamienca Podolskiego, archimandryty Unyowskiego, nieodmowilismy
onym tego nic tak zdroznego, nie wi[e]dząc czemubysmy takowey daniney wzwysz
opisanego gruntu powagę Maiestatu Naszego stwierdzic y zmocnic nie mieli, iakoz
tym listem ninieyszym gruntownie y skutecznie podług zapisu y listu hospodarskiego
we wszystkim iako naiwarowniey nienaruszonym prawem wieczysto stwierdzamy y
zmacniamy. A na dowod tego pomieniony grunt w zapisie kupna y daniney
hospodarskiey (ktore my takze we wszytkich punktach, clausułach y condycyach
wyrażonych approbuiemy), opisanie wszerz y zdłuz iako zdawna w sobie y w swey
okolicznosci iest, y ze wszytkimi iego przynalezytosciami, przychodami, pozytkami y
urodzaynosciami, teraz y na potym będącemi, od wszelkich podatkow, cięzarow,
czynszow krolewskich y zamkowych, tudzisz y od zolnirskich stancyi, składek y
exactyi, y ynncyh powinnosci, urzędow, sądow, władzey y iurisdyctiey swieckich
wymuiemy y uwal//(стор. 1664)niamy, a wedle immunitates ecclesiasticas, prawem
pospolytym Religiey Greckiey obwarowanych, w dobro duchowne czerkiewne, na
chwałe Bożą oddane, wiecznie y nieodmiennie wcielamy y obracamy tak, iz
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pomienionym czernicom, Religiey Greckiey zakonnicom, lwowskim wolno będzie y
iest przerzeczonego gruntu y iego wszelkich przynalezytosci teraz y w potomne czasy
będących y przyczynionych wedle upodobania swego zazywac, y na tymze gruncie
monasterz, y cele dla sposobnego swego mieszkania, y cerkiew dla odprawowania
nabozenstwa y Słuzbey Bozey obrzędem Wschodniey Cerkwie, za błogosławienstwem
nalezytego ieino Pasterza, bez przeszkody wszelkich iakieykolwiek condycyey, stanu
y vocatiey osob duchownych y swieckich, drzewem lub murem wystawic, y w tym
monasterze przy cerkwi wystawioney podług professyey zakonniczey y podania
Wschodniey Religiey Greckiey Cerkwie, za obraniem sobie z poisrodka siebie starszey
ichumeniey, spokoinie zywot prowadzic, referuiąc się cale do swego Pasterza własnego
coby do ich naylepszego porządku zycia monasterskiego zakonniczego nalezalo y
bydz mogło. Obiecuiąc to po Nas y Naszych potym successorach, naiasnieiszych
krolach polskich, iz pomienionych czernic, zakonnic Religiey Greckiey, lwowskich,
wszytkich y kozdey z nich teraznieyszych y po nich następuiących, od zwysz opisaney
daniny, przes Nas ninieyszym przywileiem stwierdzoney, tudzisz y od gruntu
namienionego y iego wszelakich nalezytosciach, takze monastera y cerkwie, ktore
sobie za staraniem swoim lub z poboznych ludzi pomocy y opatrzenia wystawic,
wiecznemi czasy nie oddalimy y ni od kogo tam in toto, quam in parte, oddalac nie
dopuscimy, ale y owszem dla wygody przykupic do tego gruntu inszego z władzy
naszey pozwalamy, na znak wieczystey pamięci y łaskiey Naszey krolewskiey, aby
się przy tym załozonym monasterze y cerkwi za Nas y successory Nasze, krole polskie,
chwała y usługa Bogu Wszechmogącemu // (стор. 1665) oddawała. Co do
wiadomosci wszystkim na ten czas y w potomne czasy przywiodszy, dla lepszey wiary
y pewnosciey ręką Naszą podpisalismy y pieczęc koronną przycisnąc do tego
roskazalismy.

Dan w Warszawie dnia VII miesiąca czerwca roku Panskiego MDCLIX,
panowania krolestw naszych Polskiego X, a Szwedzkiego XI roku.

Ian Kazimierz krol.
Ioanus Ignatius Bąkowski, podkomorzy chełminski.
Locus sigilli Maioris Cancellariae Regni appensi in theca laminea occlusi in

filo sericeo. Originale vero post ingrossationem eidem offerenti ab officio praesenti
est restitutum. De quo restituto officium praesens quietatur.

ЦДІА України у Львові, ф. 9, оп. 1, спр. 414, стор. 1661–1665. Ориґінальний
впис в актову книгу.

№ 5
1667 р., серпня 11. Львів. –
Впис до книги Львівського бурґрабського уряду зізнання львівських

передміщан Войцєха і Реґіни Збаразьких про продаж ними черницям
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63 Слова bez wszelkich budynkow написано над рядком.
64 Слово słavetnych написано над рядком.
65 Слово lwow[skim] написано над рядком.
66 Слова z dawnych czasow написано над рядком іншим чорнилом.
67 Слова (łakąmi, polami, sadzawkami, sadami) написано над рядком іншим

чорнилом.
68 Слова y ich nastempco[m] написано над рядком.
69 Слова w monasterze написано над рядком.
70 Слово czterysta написано над рядком біля так само написаного над рядком і

перекресленого слова trzysta
71 Фразу y ktorey ani pres sie, ani przes subordinowane osoby bronic rzetelniey nie

powinni będą закреслено.
72 Слова z successorami swemi написано над рядком іншим чорнилом.
73 Слово cztyrysta написано над рядком, над закресленим словом trzechsett

Львівського Введенського монастиря Киселинського або Збаразького
ґрунту на Краківському передмісті

A[nn]o 1667 die 11 aug[usti].
Cessio grątu Kisielińskie[g]o al[ia]s Zbarazkie[g]o.

Do urzędu y akt ninieyszych burg[rabskich] lwo[wskich] oblicznie przyszedłszy
sławetni Woyciech y Regina Zbarazcy, małzonkowie, z successorami swemi,
przedmieszczanie lwowscy [z] Przedmiescia nazywaiącego się Krakowskie, iurisdictiey
lwowskiey zamkowey podległe, zdrowi będąc na ciele y na umysle, iawnie y
dobrowolnie w te zeznali słowa. Iż my dobra własne swoie dziedziczne, to iest grąth
pusty bez wszelkich budynkow63 nazywaiący się Kisielinski al[ia]s Zbarazki, między
grątami z iedney strony słavetnych64 Ormienina Łazarka, z drugiey zas strony Panien
Duchownych cerkwie załozenia Ofiarowania Naswiętszey Panny lezący, iurisdictiey
lwowskie[y] zamkowe[y] podległy, na Przedmiesciu lwow[skim]65 Krakowski[m]
będący, nic a nic sobie w onym nie usurpuiąc, ani zostawuiąc, ze wszelkiemi do nich
z dawnych czasow66 przynależytosciami (łakąmi, polami, sadzawkami, sadami)67,
państwem, własnoscią, dziedzictwem Wielebnym Pannom Zakonnym y ich
nastempco[m]68, mieszkaiący[m] w monasterze69 przy cerkwie załozenia Ofiarowania
Naswiętszey Panny na tymze Przedmiesciu lwowski[m] Krakowski[m] będącey, daią,
daruią y wiecznemi czasy za summę złotych polskich czterysta70 resignuią. W ktory
to grąth, nazywaiący się Kisielinski al[ia]s Zbarazki, ciż słavetni Zbarazcy,
małżonkowie, y ich succesorowie intromissiey y rzetelne[y] posessiey Wielebny[m]
wzwysz mianowany[m] Panno[m] zaraz dopuszczaią, y ktorey ani pres sie, ani przes
subordinowane // (стор. 519) osoby bronic rzetelniey nie powinni będą71. A
dopuszczaiąc, od wszelkich impedimentow prawnych i nieprawnych przy kożdym
sądzie y urzędzie odprawuiących się na dobrach swoich własnych dziedzicznych z
successorami swemi72 zapisuią się y obliguią, a to pod zakłade[m] drugiey takoweyze
wzwysz mianowaney sumy złotych polskich cztyrysta73 bydz całą evictią. Salvo
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74 Слова hic consensu[s] m[a]g[nifi]ci cap[ita]nei написано над рядком.
75 Речення Salvo nihilominus censu (hic consensu[s] m[a]g[nifi]ci cap[ita]nei) et

oneribus ad castru[m] prae[se]n[ti]s pendi solitis, mocą ninieyszego zapisu daiąc закреслено.

nihilominus censu (hic consensu[s] m[a]g[nifi]ci cap[ita]nei74) et oneribus ad castru[m]
prae[se]n[ti]s pendi solitis, mocą ninieyszego zapisu daiąc75.

Jako za swiadka proszony Jan Zasanski, podw[o]iew[o]d[a] iurisdictiey
zamk[owey]

Pawoł Jaskrzewycz ręką swą

ЦДІА України у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 556, стор. 518–519. Ориґінальний
впис в актову книгу.

№ 6
1667 р., серпня 17. Львів. –
Впис до книги Львівського бурґрабського уряду акту інтромісії

черниць Львівського Введенського монастиря у володіння Киселинським
або Збаразьким ґрунтом на Краківському передмісті

Intromissio w grąth Zbarazkie[g]o.
Die 17 aug[usti].

Intromissio w grąth goły, nazywaiący się Kisielowski al[ia]s Zbarazki Pannom
Zakonnym Ritus Graeci konwentu Ofiarowania Naswiętszey Panny Maryey przez
Jana Zasanskie[g]o, podw[o]iew[o]d[ę] z[amku] lwowskie[g]o, Andrzeia Harahucza
y Bazyle[g]o Szydła, ktora dopuszczona.

ЦДІА України у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 556, стор. 519. Ориґінальний
впис в актову книгу.

„It gives, presents, sells for ever noble nuns”. Several
documents related to the history of the Lviv Vvedensky

monastery in the second third of the XVIIth century

Oleh DUKH
Ivan Franko National University of Lviv, Department of Medieval

and Early Modern History of Ukraine and Archival Studies,
1 Universytetska str., Lviv 79000, Ukraine

o_duch@yahoo.com
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The monastery of the Presentation of the Blessed Virgin Mary appeared at the
Krakow suburb of Lviv in the mid-seventeenth century, which had lasted the longest
among the Lviv Orthodox women (later Unitarian) monasteries. Whereas the history of
the monastery is almost not investigated, the author traced the first two decades of its
existence in the publication – on the basis of 6 records, identified in the books of the Lviv
castle and burgrave courts. Vvedensky women’s monastery was established by providing
the Pyatnytskyi ground in Krakow suburbs to the Orthodox nuns in Lviv by voivod of
Moldavia Vasile Lupe. However, the monastery came to the full functioning of only in
1660-ies, when the monastery received a privilege of the Polish king John II Casimir and
acquired two more land.

Keywords: early modern Lviv, Krakow suburb, convent, the Moldavian voivod,
royal privilege.

„Daie, daruie, przedaie na czasy wiecznemi szlachetnym
mniszkom”. Kilka dokumentów do dziejów monasteru

pw. Ofiarowania NMP we Lwowie w połowie XVII wieku

Ołeh DUCH
Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki,

Katedra Historii Ukrainy Średniowiecznej i Nowożytnej oraz Archiwistyki,
ul. Uniwersytecka 1, Lwów 79000, Ukraina

o_duch@yahoo.com

W połowie XVII w. na Przedmieściu Krakowskim we Lwowie powstał klasztor
pw. Ofiarowania NMP, który spośród lwowskich monasterów prawosławnych (później
unickich) istniał najdłużej – do początku XIX w. Ponieważ historia tego ośrodka zakonnego
jest prawie niezbadana, w niniejszej publikacji szczególną uwagę zwrócono na pierwsze
dwa dziesięciolecia jego funkcjonowania. Podstawę źródłową stanowią sześć dokumentów,
które odnaleziono w księgach lwowskich urzędów grodzkiego i burgrabskiego
(zamkowego). Monaster pw. Ofiarowania NMP został założony dzięki hojności hospodara
mołdawskiego Bazylego Lupula, który zapisał mniszkom lwowskim tzw. grunt piatnicki
na Przedmieściu Krakowskim. Jednak dopiero począwszy od lat 60. XVII w., po
otrzymaniu przywileju aprobacyjnego od króla Jana II Kazimierza oraz po nabyciu dwóch
innych gruntów, klasztor zaczął w pełni funkcjonować.

Słowa kluczowe: Lwów w okresie wczesnonowożytnym, Przedmieście Krakowskie,
monaster żeński, hospodar mołdawski, przywilej królewski.


