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THE MAIN COMPONENTS OF THE EXPORTS TRADE OF GREECE WITH THE
RUSSIAN EMPIRE (THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY)

The peculiarities of the trade relations between Kingdom of Greece and the Russian
Empire in the second half of the XIX century have been analyzed. The main components of the
Greek export (vine and dried grape (current), olives and olive oil, dried fruit, building
materials) have been characterized. The author determined the reasons why the Russian
Empire had developed into one of the most important foreign-trade partners of Greece.
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МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОЛЕГІУМІВ ОРДЕНУ ЄЗУЇТІВ У
СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКОМУ РЕГІОНІ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XVI – ПЕРШІЙ

ПОЛОВИНІ XVII СТ.

Представлено й проаналізовано матеріал щодо матеріального забезпечення
колегіумів ордену єзуїтів у східнослов'янському регіоні Речі Посполитої в останній
третині XVI – першій половині ХУІІ ст. Простежено місіонерську діяльність
«Товариства Ісуса», загальні принципи початкової організації й забезпечення цього
процесу в регіоні в зазначений період.

Ключові слова: Товариство Ісуса, східнослов'янський регіон, освітньо-виховна
система, колегіуми ордену єзуїтів, методи ордену єзуїтів, матеріальне забезпечення.

Постановка проблеми. Проблема матеріального забезпечення навчального
процесу в освітніх закладах ордену єзуїтів є важливим складовим елементом вивчення
діяльності Товариства, католицької церкви, формування системи освіти в регіоні та
дослідження процесу взаємовпливу та взаємозбагачення культур. Господарська
діяльність ордену (Товариство Ісуса) в східнослов'янському регіоні здійснювалася в
рамках політики римської курії, із дозволу і з доручення папи римського. Однак орден
єзуїтів був не тільки складовою частиною політики курії,  але і виявляв ініціативу в
досягненні цілей. Орден, перш за все, виконував свої внутрішні завдання і застосовував
способи матеріального забезпечення своїх інститутів, які виходили за рамки
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традиційних в католицькій церкві, що дозволило йому досягти значних успіхів у
східнослов'янському регіоні в останній третині XVI – першій половині XVII ст.

Аналіз попередніх досліджень. Проблему діяльності ордену єзуїтів у
східнослов'янському регіоні розглядало багато авторів. Робота О. Дем'яновича є
найбільш повним з усіх добутків істориків Російської імперії,  тому що відбиває в
різному ступені практично всі сфери діяльності єзуїтів [15]. К. Харлампович,
звернувшись до теми освіти, приділив велику увагу єзуїтським навчальним закладам,
принципам їхньої організації і навчально-виховної роботи [22]. Радянський історик
Д. І. Міхневич викривав політику Ватикану й єзуїтів, негативно оцінив практично всі
напрямки діяльності Товариства [20]. Найбільш ґрунтовно вивчала господарську
діяльність ордену білоруська дослідниця Т. Б. Блінова. Авторкою було виявлено багато
джерел з господарської діяльності єзуїтів [13]. Сучасна українська дослідниця
Т. Шевченко склала список жертводавців єзуїтських шкіл, вказала на окремі пожертви
колегіумам в українських землях [23]. Однак вивченню матеріального забезпечення
роботи єзуїтських навчальних закладів дослідники приділили замало уваги.

Джерела з історії діяльності ордену єзуїтів у східнослов'янському регіоні в
останній третині XVI – першій половині XVII століття, – це архівні [1-5] та
опубліковані документи. Нормативно-регламентаційні джерела – це документи
католицької церкви – реляції, булли й бреве (зокрема, «Magna charta») й документи
Товариства: звіти, повідомлення й офіційні листи єзуїтів керівникам; майнові й
фінансові документи [9-11]. Фінансово-економічне положення ордену розкривають
також актові документи (грамоти, привілеї, реєстри майнових документів) [2-4, 6-7].
Стали у нагоді документи особового походження й епістолярні документи [1, 2, 8].
Зазначені джерела дозволяють розкрити частину фактів щодо матеріального
забезпечення навчального процесу в освітніх закладах ордену єзуїтів у
східнослов'янському регіоні в зазначений період.

Мета роботи – проаналізувати матеріальне забезпечення колегіумів ордену
єзуїтів у східнослов'янському регіоні Речі Посполитої в останній третині XVI – першій
половині XVII ст. Завдання: з'ясувати джерела матеріального забезпечення навчального
процесу в освітніх закладах ордену, розглянути забезпеченість колегіумів Товариства
та прийоми одержання грошових і матеріальних засобів.

Виклад основного матеріалу. Важливу роль в організації навчально-виховного
процесу має матеріальне забезпечення. Орден мав дуже сприятливі умови такого
забезпечення, особливо завдяки буллі папи Павла III. Крім того, за правилами ордену
будь-який єзуїтський дім міг мати власну фундацію, що покривала усі витрати. Бурси,
храми,  конвікти,  братства при колегіумах могли мати окремі фундації.  Доми й храми
ордену,  крім будинків професів і їхніх церков,  могли приймати в дарунок як рухому,
так і нерухому власність. Крім того, колегіуми, які не могли на свої доходи утримувати
12 схоластиків, мали право просити милостиню (у крайніх випадках) і приймати
пожертвування, інші мали право при наявності добродійника прийняти кошти для
збільшення кількості схоластиків і вчителів [10, с. 531-534; 9, с. 252; 22, с. 97-100].
Походження практики ордену щодо милостині та пожертв слід шукати в життєписі
самого засновника Товариства куса I. Лойоли [8, 21, 36, 46, 52].

Розглянемо основні складові матеріального забезпечення колегіумів.
Основним складовим елементом матеріального забезпечення колегіумів була

власність ордену в регіоні, що приносила прибуток. Розглянемо, якою власністю
володів орден у регіоні і як її здобував. Наприклад, Полоцький колегіум забезпечували
за рахунок короля й феодалів постійно. Він володів землями, маєтками, селами, був
одним із найбільш забезпечених. Стефан Баторій з початку появи ордену в місті зробив
йому щедрі подарунки –  737  дворів,  які належали раніше православним церквам і
монастирям, одинадцять маєтків. У 1583 році єзуїти стали власниками 34 сіл і 322
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земельних ділянок. До 1585 року вони володіли вже 82 селами й фільварками. До 1623
року у володіннях єзуїтів нараховувалося 1337 селянських і міщанських димів [6,
с. 160-161; 7, с. 284-258; 21, с. 734; 13, с. 36-37].

Аналогічними видами власності розпоряджалися члени Товариства й в інших
колегіумах.  Орден володів землями (поля,  ліси,  ділянки землі в містах).  Відомі факти
володіння земельними ділянками практично всіх будинків ордену в регіоні. Так,
наприклад, Сигізмунд III у 1610 році подарував оршанським єзуїтам 11 волок землі, у
1611 році – 200 волок, ділянки в місті для будівництва костьолу, колегіуму й школи. У
1621 році він надав для зведення костьолу в Орші ділянку лісу (7 верст) [13, с. 43, 50-
51]. Таким чином, із моменту закріплення в регіоні єзуїти мали й збільшували земельну
власність. Характерно, що землі орден одержував саме для костьолів і колегіумів не
тільки під споруди, але й для забезпечення домів.

Орден володів численними маєтками, фільварками й селами. Наприклад, у 1622
році староста міста Гродно С. Косодубський заповідав село Суху Балю для
майбутнього колегіуму в місті. У 1623 році Лев Сапега записав для Берестейського
колегіуму маєток Деревна,  а в 1650  році –  фільварок Пониква.  У 1641  році підстолій
Вітебського воєводства А. Гурко подарував половину замку з будівлями у Вітебську. У
1623 році син хорунжого міста Новокупка Юрій Головня подарував єзуїтам два села
[19, с. 122-123, 129-132]. Володіння власністю даної категорії ставить орден єзуїтів в
один ряд із феодалами. Співробітництво з ними ордену було тісним, бо інші форми
власності в регіоні в досліджуваний період не були так поширені.

Часто єзуїти одержували від жертводавців цілий комплекс володінь,  які
складалися із земель, маєтків і сіл. Так, для будівництва костьолу в Пінську магнат
М. К. Радзивіл виділив район під р. Піною, додав сусідню земельну ділянку за межами
міста. Єзуїти мали у власності будівлі й споруди: храми, будинки, мости. Міський
староста П. Тризна подарував спеціально побудований для ордену будинок у
Бобруйську. У 1638 році спадкоємці П. Тризни у Вітебську подарували уніатську
церкву в с. Дворановичі, побудували невеликі костьоли. Ян Мошинський передав
новогрудським єзуїтам усі свої володіння,  будинок на ринку,  5000  злотих,  побудував
костьол [13, с. 46-52, 59]. Єзуїти, шляхом подарунків і заповітів стали власниками
величезної кількості нерухомості. Вони часто одержували саме ті споруди, які
будувалися, чи обиралися спеціально для їхніх домів. Отримана орденом саме для
колегіумів нерухомість і доходи від неї, на нашу думку, могла б цілком забезпечити
навчальні заклади, але, імовірно, використовувалася і на інші справи. Насамперед,
чималі засоби йшли на боротьбу із супротивниками Товариства, ліквідацію наслідків
стихійних лих й епідемій, подальші розвідки в регіоні.

Орден отримував гуртожитки, бібліотеки, друкарні. Князь Микола Радзивіл
відібрав у кальвіністів Берестя друкарню для єзуїтів [13, с. 40]. Добродійники зібрали
1500 флоринів на гуртожиток при колегіумі Несвіжу. У 1614 році колегіумові Львова
була пожертвувана приватна бібліотека, оцінена в 1000 червінців і 14 300 флоринів.
Юрій Вишневецький у 1613 році купив для колегіуму Луцька приміщення гуртожитку
[22, с. 71, 74-75]. Таким чином, орден постійно забезпечували усім комплексом
необхідних для навчального процесу будинків і споруд.

Значним складовим елементом матеріального забезпечення колегіумів були
грошові пожертвування. Часто вони оформлювалися як фундації на заснування домів і
їхніх елементів, а так само складали пожертвування їм. Наприклад, у місті Кам'янець,
ще в 1590 році для створення колегіуму фундували 60 тис. злотих брати Язловецькі.
Єпископ Прохницький і місцева шляхта на своєму сеймику наклали на себе податок
для єзуїтського колегіуму [14, с. 449-450]. Численні факти грошових пожертвувань
дозволяють стверджувати, що орден мав можливість цілком забезпечувати своїх
вихованців необхідним навчальним і побутовим устаткуванням. Однак кошти
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призначали не тільки на це, але й на розкішне проведення свят, зустрічей, а також,
ймовірно,  на інші місіонерські цілі ордену.  Адже генерал мав право змінити
призначення заповідного майна, продавати, відчужувати, міняти подаровані цінності,
або доручите зробити це підлеглому [18, с. 245-246].

Одержавши величезні кошти від добродійників, єзуїти зайнялися власне
економічною діяльністю. Це був один із найстабільніших елементів матеріального
забезпечення. Продаж продуктів (доходи від отриманих маєтків) був заборонений, тому
що вони призначалися для внутрішнього споживання в єзуїтських будинках [23, с. 100].
Свідчень про купівлі єзуїтами майна власноруч мало. Наприклад, у 1605 році єзуїти
одержали право купівлі земельних ділянок у місті. Села Дівиця й Островляни, маєток
Вальковдіна,  дві земельні ділянки Неславні були придбані єзуїтами в різних осіб.  У
1623 році Оршанський колегіум придбав за 6500 злотих маєток Погост (44 волоки
землі).  Таким само шляхом єзуїти придбали фільварок Почап [13,  с.  37,  43].  Анна
Ходкевич дала ордену привілей на покупку земель для колегіуму в Ярославі [3, арк. 4].
Наявні факти дозволяють стверджувати,  що орден не часто сам купував будинки саме
для шкіл і колегіумів.  Це йому забезпечували фундатори.  Більше його цікавило те
майно,  що давало прибуток (спадщина,  застава,  оренда,  податки).  Так у 1627  році
Г. Григорович відмовився від прав на своє спадкоємне володіння – фільварок Пельчиці,
оскільки виплатити борг полоцьким єзуїтам на суму 5000 польських злотих не зміг [2,
арк. 1-3; 13, с. 44]. Є свідчення, що єзуїти віддавали церкви в оренду євреям. Не дивно,
що навіть на сеймі в 1632 році слухали питання про заборону відчуження шляхетських
маєтків на користь католицьких орденів. Але єзуїти знайшли вихід. Вони здобували
маєтки на ім'я відданого їм шляхтича і на колегіуми [15, с. 48-49]. Орден мав право
збирати податки з мостів. Так, полоцькі єзуїти збирали податок із моста через р. Двіну
[22, с. 66, 75-76].

Одним із найважливіших складових елементів матеріального забезпечення
навчальних закладів були привілеї ордену від державних структур і приватних осіб.
Насамперед, це допомога уряду Речі Посполитої та місцевих органів влади. Наприклад,
6 лютого 1609 року луцькі єзуїти самі попросили в короля привілей на будівництво
будинку колегіуму зі звільненням його від усіх повинностей і домоглися свого.
Полоцькі єзуїти одержали право побудувати млина [1, арк. 386]. Крім того, С. Баторій
надав єзуїтам право вільного продажу подарованих і купівлі нових земель. Грамотою
від 1584 року король звільнив полоцьких єзуїтів від усіх повинностей і призначив
допомогу зі скарбниці для відновлення розорених війною маєтків. Король надав єзуїтам
монополію на освіту шляхетської молоді в Оршанському повіті [13, с. 36-37, 40, 43].
Основна причина одержання орденом великих привілеїв у тім, що єзуїти вміли
домогтися їх самі. Це дозволяло підприємствам ордену бути конкурентноздатними і
приносити хороший прибуток, якого цілком вистачило б на повне забезпечення
освітою всіх дітей регіону. Однак велика частина цих засобів, імовірно, йшла на інші
справи.

Багато феодалів у своїх маєтках створювали ордену сприятливі умови для
діяльності. Анна-Алоїза Ходкевич в Острозі надала єзуїтам повну свободу, закрила
інші школи, заснувала єзуїтський колегіум і семінарію [20, с. 347]. Вона збільшувала
засоби на утримування колегіуму, на всі заходи. Помітивши, що учні сплять на твердих
ліжках, вона це виправила. У 1649 році, повернувшись із Польщі в Остріг, Анна-Алоїза
знайшла недобудований єзуїтський костьол зруйнованим, і відразу ж прийнялася його
відновлювати [17,  с.  28-29,  56].  Єзуїти Несвіжу мали право на користування ставком,
безкоштовного помолу зерна на млинах Радзивілів [19,  с.  128-129].  М.  К.  Радзивіл
заборонив шляхті зупинятися в єзуїтських володіннях [13, с. 52]. Орден впливав на
королів і феодалів, щоб домагатися матеріальної підтримки. Однак цей вплив не набув
би такого усеосяжного характеру, якби це не було вигідно обом сторонам.
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Забезпечивши фанатичну відданість ордену деяких феодалів, єзуїти домагалися
повного утримання своїх колегіумів і учнів. Магнати й шляхта також домагалися
привілеїв для колегіумів. У Луцьку шляхта ухвалила перед урядом клопотання для
забезпечення колегіуму в 1608 р. [22, с. 35, 65-66].

Інфраструктура домів приносила прибуток, спочатку невеликий, але, згодом,
значний. Доходи Несвіжу складали в 1603 році – 1600, у 1639 – 6000 злотих. Прибуток
від маєтків Берестя складав у 1633 – 2500, а у 1645 році – 3674 злотих. У Бобруйську в
1633 році доход складали 812 злотих, у 1651 – 1300 злотих [16].

Господарське керування в колегіумах знаходилося на високому рівні. Існували
постійні форми реєстрації майна та звітності за нього, суворий нагляд за керуванням
фінансами. Не всі заклади були достатньо забезпеченими, про що свідчать скорочення
навчальних предметів і викладачів, тому орден перерозподіляв доходи [4, арк. 1-5; 5,
арк. 7-34; 12, с. 197]. Наприклад, Оршанський колегіум у 1641 році допоміг
Вітебському у, подарувавши (за декретом візитатора Ф. Бамфуза) маєток Добріно, а
також гроші й начиння [13, с. 50]. Кожен колегіум переживав періоди погіршення
матеріального забезпечення, що виправляв орден.

Розвитку економічної могутності сприяли й правила вступу до Товариства. Орден
зобов'язав новіціїв після закінчення четвертого року навчання відмовлятися від майна і
всіх майнових прав на користь інших орденів, родичів, тощо. У більшості випадків
відмова відбувалася саме на користь єзуїтів [12, с. 198]. Це ще одна з причин того, що
орден віддавав перевагу саме молодим аристократам.

Орденом були розроблені прийоми для одержання грошових і матеріальних
засобів. Шукати потенційних добродійників; переконувати багатих людей займатися
добродійністю для єзуїтських домів; збирати відомості про майно тих людей, які
незабаром подарують чи відпишуть це майно ордену; приймати будь-яку допомогу –
ось, що треба було робити для одержання великих сум і матеріальних засобів. Щоб
приховати свої доходи, купувати власність під чужими іменами, приписувати майно,
що знаходиться поблизу колегіуму до більш віддаленого, щоб була очевидною убогість
єзуїтів, позичати гроші в най-багатших людей під розписку і як можна довше відтягати
час сплати боргу [11, с. 442-447]. Таку роботу вели систематично, вели її облік.
Наприклад, зберігся список потенційних добродійників, які бажали надати ордену
конкретну допомогу для Кросненського колегіуму з перерахуванням їхнього
суспільного, сімейного стану, здатності до добродійності, рекомендаціями домагатися
їхньої прихильності. Така робота проводилася з князем Олександром Острозьким [23,
с. 100]. Не даремно сучасники обвинувачували єзуїтів у тім, що вони «виманюючи
приношення в багатих,  до того витончуються,  що не задовольняються навіть 50
червінцями,  але вміють змусити багатих жінок віддавати їм свої коштовності,  робити
значні записи і дарувати цілі маєтки» [21, с. 48].

Єзуїти використовували аргументи сили й насильницьке захоплення майна. Про
це свідчать деякі факти.  Для будівлі колегіуму,  костьолу й школи у Вітебську були
виділені ділянки, із яких спеціально для цього виселили жителів. У 1617 році
православні під натиском єзуїтів змушені були залишити Новогрудок. Полоцькі єзуїти
захопили й приєднали до своїх володінь ділянку землі в 1640 р. [13, с. 37, 43, 50-52].
Єзуїти Львову намагалися силою відняти в євреїв синагогу у 1600 р. [15, 72]. Так,
можливо, єзуїти захопили багато майна, власники якого чинити опір були не в змозі.

Орден мав величезні доходи. Вони примножувалися за рахунок використання
праці кріпаків, ремісників, селян. Є свідчення, що єзуїти настільки збагатилися, що
мали майже третину доходів Польської держави в українських і білоруських землях
[22, с. 48-49]. До середини XVІІ ст. доходи в натуральній формі від маєтків переважали
над іншими доходами, але вони поступово втрачали цінність через війни, повстання,
напади сусідів і незадоволе-них спадкоємців фундаторів [23, с. 97]. Однак з
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упевненістю можна сказати, що тільки невелика частина доходів направлялася на
розвиток колегіумів у регіоні, оскільки нам відомі численні факти погіршення їхньої
роботи. Основна маса засобів, імовірно, йшла на розвиток ордену в інших місцях.
Власне колегіуми існували за рахунок пожертвувань, а засоби від економічної
діяльності з експлуатації власності направлялися на інші справи ордену.

Найбільш забезпеченими й великими колегіумами в регіоні на південно-східному
напрямку місії ордену до середини XVII ст. були ті, котрі були створені раніше, тобто
Ярославський і Львівський. Там орден забезпечив собі підтримку, бо мав для цього
більше часу, там католицька й уніатська церкви мали сильніший вплив, ніж на сході.
Там єзуїти мали більш надійну матеріальну основу. Полоцький колегіум, розташований
на північно-східному напрямку місії, так само відноситься до найбільш забезпечених,
оскільки тут була особлива підтримка короля.  Добре забезпеченими так само були
колегіуми Несвіжу, Кам'янця й Луцька.

Висновки. Отже, у матеріальному забезпеченні навчально-виховного процесу
єзуїтських навчальних закладів східнослов'янського регіону були як досягнення, так і
проблеми. Матеріальне забезпечення колегіумів складалося з багатьох елементів:
власності ордену, що приносила прибуток; грошових пожертвувань; власне
економічної діяльності; привілеїв, тощо. Господарське керування знаходилося на
високому рівні. Прийоми для одержання грошових і матеріальних засобів діяли
безвідмовно. Проте забезпечення колегіумів не було постійним та однаковим для усіх
закладів. Це пояснюється важливістю конкретного закладу для Товариства та
забезпеченням його з боку жертводавців.  Отримані орденом кошти,  могли б цілком
забезпечити навчальні заклади і їхню навчально-виховну роботу, але
використовувалася й на інші справи. Таким чином, єзуїтські колегіуми регіону не були
цілком забезпечені матеріально, що знижувало ефективність їхньої роботи.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку: з'ясування причин невдач
Товариства Ісуса з поширення католицтва у східнослов'янському регіоні, дослідження
причин кризи громадянського миру в українських землях у середині XVII ст.
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