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ЮРИДИКА�СПАСІВСЬКОГО�МОНАСТИРЯ�У�ДУБНІ:�
�ДО�ПИТАННЯ�ПРО�ЮРИДИКИ�ДУХОВНІ�

У�ПРИВАТНИХ�МІСТАХ�ВОЛИНІ

Дільниці, виведені з-під управління міської чи 
замкової адміністрацій на території Польського 
королівства та Великого князівства Литовського, 
називались юридиками. З точки зору впливу на 
соціально-економічне життя міст, явище юридик 
неоднозначно оцінюється дослідниками [1, c. 107]. 
Українські історики переважно доходили до висно-
вків про їхній негативний вплив на розвиток міст, 
організованих на основах Магдебурзького права. 
Юридики зменшували міську територію та міські 
прибутки, спричиняли конфлікти між органами 
міського самоврядування та власниками юридик 
[6, c. 143].

Дослідження, присвячені історії та механізму 
функціонування юридик в українських містах, пред-
ставлені компактним науковим доробком. Для Києва 
це питання розкрите в роботі Сергія Климовського 
[5], Наталії Білоус [1], юридики Льовова става-
ли об’єктами уваги Андрія Фелонюка і Мар’яни 
Долинської 1, Вінниці — Валентина Отомановського 
[7], Володимира — Оксани Карліної [4], правовий 
статус юридик вивчали Ярослав Ісаєвич [3], Петро 
Сас [11], Микола Кобилецький [6].

Як бачимо, сама увага дослідників свідчить про 
те, що юридики найбільшого поширення здобули 
в державних містах. Меншою мірою вони виника-
ли також у містах приватних, де були пов’язані із 
релігійними осередками. Зокрема поява духовних 
володінь спостерігається в XVI ст. у містах Волині. 
Підстави до утворення юридик виникали тоді, коли 
духовні осередки отримували у своє управління 
ділянки приватних міст із групою проживаючих 
на них міщан. Вони підпорядковували собі пови-
нності місцевого населення, перебирали податкові 
та адміністративні функції. Такі випадки відомі на 
прикладі Гощі, Почаєва і Дубна.

У Гощі Михайлівський монастир володів ґрун-
тами і будинками підданих, а Успенський монас-
тир в Почаєві отримав шість дворів [2, c. 57, 325]. 
У ряді випадків зафіксовано відписування на ко-
1 Див. наприкл.: Фелонюк А. Тарнавка і Поріччя — юри-
дики Львівського домініканського монастиря Божого 
Тіла. Вісник Львівського університету. Серія історична. 
2016. Спецвипуск. С. 67–99; Його ж: Передмістя: юри-
дики та лібертації. Атлас українських історичних міст 
/ За наук. ред. М. Капраля. Київ, 2014. Т. 1: Львів. С. 36–
43; Долинська М. Історична топографія Львова. Львів: 
в-во Львівської політехніки, 2006. 356 с.;

ристь осередку нерухомості від шляхтичів чи міщан, 
що також спричиняло появу духовної власності на 
території міст і містечок. Такі факти відомі на при-
кладі Корця, Межиріччя, Красилова. Відписування 
духовним осередкам цілих міст відомо у двох випад-
ках. Так Корецький монастир отримав від ігумені 
у володіння місто Олександрів із селами [2, c. 167], 
а Острозький Троїцький монастир із шпиталем 
володів деякий час містом Суражем із прилеглими 
селами [2, c. 293].

Питання функціонування духовних юридик 
у приватних містах Волині є вивченим незадо-
вільно. Певним чином заповнити прогалину у цій 
тематиці дозволяє аналіз писемних джерел, у яких 
відображено відносини духовної адміністрації 
Спасо-Преображенського монастиря і міського 
уряду Дубна щодо монастирської юридики та її 
мешканців. Наявні джерела дозволяють характери-
зувати цю територію міста, як існуючу поза межами 
адміністративної та податкової юрисдикції міського 
уряду Дубна і замку, а проживаючих на ній міщан 
як зв’язаних грошовими, натуральними і відробіт-
ковими повинностями на користь монастиря.

Існування цього утворення на території міста 
становить інтерес з точки зору практики матері-
альної підтримки духовних осередків князями 
Острозькими у своїх родових маєтках. У жодному 
іншому своєму місті Острозькі не вдавалися до ре-
алізації плану вилучення частини міської території 
з-під магістратського уряду на користь духовного 
осередку. Ситуація варта уваги також через позна-
чення духовного володіння терміном юридика, що 
було традиційним у той час для державних міст, 
а для приватного міста Волині було вжите чи не 
вперше.

Адміністрування, територія, населення.
Монастир володів юридикою ще при князі 

Костянтині Івановичу Острозькому. На це вказує 
формулювання підтвердних листів князя Василя-
Костянтина Острозького 1604 і 1608 рр., як напри-
клад «надані від предків моїх міщани на паркані 
і за брамою Луцькою» [8, c. 1283, 1284]. Надати 
монастирю населення Дубна у статусі міщан міг 
тільки батько князя і відбулося це невдовзі після 
отримання поселенням міського статусу. Володіння 
Спасо-Преображенського монастиря на території 
Дубна найраніше фігурує в джерелах під назвами 
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«паркан монастирський» та «міщани на паркані» 
(1604, 1608 рр.). Межі цього володіння достатньо 
добре дозволяє визначити підтвердний лист князя 
В.-К. Острозького 1604 р. Згідно нього одна сто-
рона «монастирського паркану» починалася від 
кута дзвіниці Іллінської церкви та йшла прямо до 
Сурмицького ставу, а друга сторона «взявши вули-
цю у полі, перед Чернецькою названою, аж до валу 
[йшла]…» [8, c. 1282, 1283]. З дещо детальніше наве-
деного опису 1755 р. дізнаємося, що міська юридика 
переходила в територію монастирської Волиці на 
передмісті: «друга сторона, взявши вулицю у полі 
перед Чернецькою названою аж до валу і через вал 
просто у вуличку, що з передмістя Луцького вихо-
дить аж до того ж ставу» [14, арк. 25].

Із вище зазначених повідомлень бачимо, що 
юридика Спасо-Преображенського монастиря ло-
калізується в південно-західній частині міста між 
вулицею Жидівською, оборонними укріпленнями зі 
сторони Сурмицького ставу і передмістям Забрама. 
Розміщене тут монастирське володіння «Богу на 
хвалу віддане» мало оберігатися наступниками кня-
зя і державцями міста Дубна. Аби підкреслити усю 
значимість свого рішення і попередити можливі 
порушення його меж, князь вдається до анафеміч-
них формулювань. У листах 1604 і 1608 років він 
затверджував підпорядкованість міщан, які прожи-
вають на юридиці у місті і Волиці на передмісті до 
монастиря, зауважуючи, що право на них монастир 
мав ще від його предків, маючи на увазі, ймовірно, 
свого батька Костянтина Івановича. Таким чином, 
монастирю було гарантовано основу адміністратив-
ного управління, а саме територію і її мешканців. 
Вони, проте, не містили інструкцій щодо того, як 
саме воно мало відбуватися, ймовірно, віддаючи це 
на вирішення духовної адміністрації.

Документально засвідчений ужиток поняття 
«юридика» фіксується у дещо пізніший час. Так це 
володіння позначене в інвентарі Дубна 1695 р. [13, 
арк. 25], інвентарі монастиря 1731 р. [8, c. 1451], лю-
страції міста 1755 р. [14, арк. 26], а також у багатьох 
інших документах XVIII — початку ХІХ ст.

Забудова юридики Спасо-Преображенського 
монастиря була представлена господарствами мі-
щан. В інвентарі 1631 р. на ній зазначено 35 дворів 
та окремо виділено чотири двори парканьців [13, 
арк. 37]. В інвентарі 1649 р. тут згадано власників 
58 дворів. З них 10 дворів стояли погорілі, у тому 
числі корчма. Попри те, що юридика належала мо-
настирю, бачимо тут один єврейський двір. Також 
тут проживав вільний від повинностей священник 
Іллінської церкви, отець Карп [13, арк. 40]. За ін-
вентарем 1695 р. на юридиці знаходилось 45 дворів, 
з яких дев’ять було порожніх і три фільваркових. 

Крім того, тут було два поля, за які їхні власники 
сплачували окремий чинш [13, арк. 22]. Недаремно 
в окрему групу монастирських підданих виділені 
парканці. Їхні домогосподарства розташовувались 
по лінії міських укріплень, а тому ці власники мали 
самостійно дбати про захисні споруди, так як від 
них залежала оборона міста. Відповідальність за 
виконання цих зобов’язань покладалась на княжого 
старосту [13, арк. 37].

Інвентар 1723 р. подає на юридиці 29 домогос-
подарств і крім цього 10 порожніх ділянок, згадує 
корчму і новозбудовану солодовню, а крім них одне 
оброблюване поле [16, s. 17]. В інвентарі 1731 р. 
тут згадано 20 дворів (не зазначено чи це загальна 
кількість, чи лише обжиті) [9, c. 1451]. Статистичні 
джерела показують, що відбувалося поступове ско-
рочення кількості домогосподарств монастирської 
юридики. При цьому люстрація 1755 р. підтверджує 
ті ж самі межі цього монастирського володіння, що 
і лист князя В.-К. Острозького 1604 р., тому виникає 
питання, які чинники викликали ці зміни. Одним 
із можливих пояснень є те, що на давній території 
юридики частина господарів з певних причин по-
трапила під замкове оподаткування і не вносилась 
в інвентарні описи як монастирські піддані.

Адміністративну владу монастиря на юридиці 
представляв війт, згадки про якого зустрічаються 
в інвентарях 1649 і 1695 рр. Можна припустити, що 
це була виборна посада, яка затверджувалася насто-
ятелем монастиря. Міщани юридики, а разом з нею 
і Волиці, звільнялись від замкових робіт та оплати 
чиншу на користь власника міста. Принаймні, у ви-
рішенні цивільних справ вони поставали перед 
духовною владою, про що свідчать рішення монас-
тирської юрисдикції, видані юридичанам в 1766 та 
1769 рр. [12, арк. 43–45].

Як видно з листа князя Домініка Заславського 
1630 р., обов’язки юридичан на користь монасти-
ря передбачали оплату трьох злотих чиншу на рік, 
відробіток — трьох дні панщини літом і двох днів 
взимку на тиждень для тих підданих, які мали поля, 
городи і сади. Для підданих, які володіли лише го-
родами, садами і половинами полів, розмір чиншу 
становив пів злотого, а обсяг панщини складав два 
дні на тиждень. На Пасху з домогосподарства на-
лежало дати по курці і по 10 яєць, крім того вико-
нувати польові роботи і підводну повинність [10, 
c. 1548]. На 1731 р. юридичани платили на користь 
монастиря 12 злотих річного чиншу, відробляли два 
дні панщини на тиждень, щомісячний шарварок, 
дві толоки, зажинки і обжинки, відбували верхову 
повинність.

Суперечки щодо законності прав духовної влади 
на юридичан значною мірою дозволяли стриму-
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вати давні листи князя В.-К. Острозького. Однак 
вони не містили точних вказівок щодо механізму 
адміністративного, судового і фінансового управ-
ління юридикою, який би дозволяв сповна регулю-
вати її автономію від замкового та міського урядів. 
Так, оскаржуючи права монастиря чинити судову 
владу над своїми підданими, представники князя 
Любомирського звертались до Магдебурзького при-
вілею Дубну 1507 р. згідно якого всі міщани переда-
вались під міський уряд, а судова влада в цивільних 
і кримінальних справах була прерогативою війта 
і поширювалась не лише на Дубно, але і на його 
околицю та волость [15, арк. 108 зв.]. Посилались 
вони також на судові рішення 1611 та 1654 років, 
які зобов’язували духовних міщан до міського су-
дочинства і виконання міських повинностей [15, 
арк. 109 зв.].

Питання територіальної юрисдикцій монастиря 
і міста загострювалися у зв’язку із тим, що монас-
тирські володіння юридики і Вольки на передмісті 
були розділені оборонними спорудами. Їхнє на-
селення вважало себе підпорядкованим духовній 
владі, але контроль за міськими укріпленням лежав 
на магістраті. У зв’язку із цим, трапився випадок, 
який фігурує в пізінших судових розборах між мо-
настирями і князем Любомирським, що трапився 
близько 1725 р.

Зі сторони скаржника справа виглядала наступ-
ним чином. Єфрейтор серед ночі упіймав монастир-
ських людей між палісадом і зробив їм попереджен-
ня, що це не місце для входу у місто, і що міщани 
повинні заходити тільки через браму. У відповідь 
єфрейтора схопили і привели у монастир, де свя-
щенник побив його палицею. Для з’ясування спра-
ви, у монастир був висланий хорунжий. Там йому 
надали хибні відомості, вдарили палицею у груди, 
а коли той почав відступати, кинулися за ним на-
вздогін. При цьому били у дзвони, оголошуючи три-
вогу і заохочуючи людей до переслідування. Беручи 
за основу свідчення потерпілих, сторона власника 
міста заявляла, що у цьому випадку духовна влада 
перевищила свої повноваження, а справу мав роз-
глядати міський суд [15, арк. 109].

Досить часто траплялися випадки порушення 
монастирських прав та нехтування межами черне-
чих володінь з боку міських та замкових урядовців. 
Навіть у період активної опіки дубенськими мо-
настирями князем Василем Острозьким і розпоря-
дженнями щодо урегулювання їхніх відносин із міс-
том. Про це свідчать листи князя 1585–1607 рр. [8, c. 
1272–1284], які значною мірою і з’явилися у відпо-
відь на такі прецеденти. Напруга між монастирями 
і міським урядом зберігалася надалі, часом сягаючи 
серйозних загострень. Так, наприклад, трапилося 

в 1673 р., коли на ринку із замкових гармат були 
постріляні монастирські піддані. Василіани, які по-
дали скаргу за це на пана Радлінського 2 в Луцький 
грод, причину події бачили у «гніві, завзятості і об-
разах» на настоятеля Кипріяна Зуховського, а також 
на монастирських людей і монахів, яких «якщо на 
ринку чи в полі підстережуть, то відразу з янича-
рок і гармат стріляють і іншим подібне чинити ка-
жуть» [15, арк. 66]. Є підстави вважати, що спалахи 
відкритого насилля по відношенню до духовних 
осіб та юридичан спричиняло саме невдоволення 
адміністративною, податковою і судовою автоно-
мією останніх. Хоча привід до них міг виникати на 
побутовому чи приватному підґрунті. Можливо, 
відомий випадок нападу замкових гайдуків під ке-
рівництвом десятника Чопека на настоятеля і ченців 
монастиря в 1633 р. потрібно розглядати також під 
цим кутом зору.

Покладаючись на листи князя Острозького, мо-
настирська адміністрація могла спокійно знімати 
із своїх підданих трудову і військову повинності на 
користь міста. Саме їх виконання міський уряд від-
стоював чи не найбільш наполегливо, намагаючись 
затвердити, що юридичани не звільнялися від таких 
повинностей, як направлення гребель і мостів, під-
тримання в належному стані своїх дільниць на місь-
ких валах. Люстрація Дубна 1755 р., складена у про-
цесі королівської ревізії маєтків Острозької орди-
нації, містить записи давніх прав монастирів, на які 
василіани показали документальні підтвердження 
(очевидно, листи князя Василя Острозького чи їхні 
копії). При цьому люстратори вписали підданих мо-
настирів до загальноміських шарварків по ремонту 
своїх дільниць на сурмицькій та іванській греблях 
і навіть записали довжину ділянки сурмицького 
мосту, що мала бути ними відремонтована [14, 
арк. 10]. Василіани з цим не погодилися і наступ-
ного року оскаржили таке рішення [15, арк. 110]. 
Для цього вони апелювали до листа князя Василя 
Острозького 1607 р., облятованого в луцьких зем-
ських книгах 1630 р. У ньому князь, звертаючись 
до дубенського старости Бартоломея Шацького, 
забороняє йому примушувати монастирських під-
даних до «робіт незвиклих замкових» [8, c. 1283; 
12, арк. 62 зв.]. А що під «роботами незвиклими» 
малось на увазі лист не уточнював, то і трактувати 
його духовна адміністрація могла досить широко. 
Щодо підтримки підданими монастиря своїх діль-
ниць на міських валах, то в джерелах не виявлено 
згадок про те, де ці дільниці розміщувались. Однак 
в листі 1608 р. князь Василь Острозький згадує, 
що піддані монастирські, якби «яка навала військ 
2 Ймовірно, комендант замку.
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була…то також повинні за відомістю монастир-
ською бути» [8, c. 1284]. Більше всього юридичани 
дбали про лінію міських укріплень, яка розмеж-
овувала юридику і Вольку на передмісті. Оскільки 
в разі військового нападу, під загрозою опинялося 
володіння монастиря, як і він сам.

Монастирська адміністрація пильнувала межі 
своєї юрисдикції і реагувала, коли встановлювала 
наявні порушення скаргами до міського уряду чи 
Луцького гродського суду. Зокрема, коли в 1666 р. 
урядовий підданий Григорій Скоробогатчук отримав 
виписку із магістрату, що прилеглі до його халупи 
півґрунту належать до міста і побудував на ньому 
комору, то настоятель пізніше довів, що ця ділянка 
належить монастирю. Після цього міщанин змуше-
ний був дати настоятелю своє зобов’язання, яке вніс 
у магістратські книги, що ту прибудову розбере і мо-
настирські півґрунту уступить [13, арк. 1]. Цікаво, 
що це було зроблено в 1724 р., тобто через 58 років 
після надання незаконного дозволу, духовна адмі-
ністрація була здатна добитися визнання своїх прав 
навіть на невелику за розміром земельну ділянку.

Окремі свідчення дозволяють стверджувати, що 
мешканці юридики вважали необхідним внесення 
до магістратських книг заяв про продаж своєї не-
рухомості. Лише у такий спосіб подібні операції 
набували законності для міщан і духовні піддані, 
здається, тут не були винятком. Зокрема в 1766 р. 
юридичанин Іван Гарасимчук вніс до монастир-
ської адміністрації скаргу на свого старшого брата 
Семена Гарасимчука про те, що той примусив про-
дати собі будинок Івана «за свою вільну співпрацю 3, 
а швидше через стійке наполягання, а разом з цим 
і перешкоди до одруження». Відповідну заяву Іван 
вніс до актів дубенської магдебургії, однак до духо-
вної адміністрації звертався з проханням скасува-
ти свій запис про продаж будинку, що був зробле-
ний з примусу [12, арк. 45]. Даний лист, ймовірно, 
свідчить про те, що адміністративно юридичани не 
вважали себе безумовно виведеними з-під влади 
магістрату і, будучи підданими монастиря, напри-
клад, в питаннях узаконення володіння нерухо-
мим майном могли покладатися на повноваження 
міського уряду. Поряд із тим він, можливо, вказує 
на превалювання у такому випадку рішення мо-
настирської адміністрації, при яких акти внесенні 
у магістратські книги щодо майна монастирських 
підданих втрачали чинність. Усвідомлення своєї 
часткової правової залежності від дубенського ма-
гістрату помітне також у формулюванні звернень, 
складених від жителів юридики, як «міщан дубен-
ських і юридичан василіанських», «славетні міща-
3 Обидва брати були ремісниками.

ни дубенські, а також згідно ухваленого фундушу 
світлих князів Острозьких… юридичани монастиря 
того дубенського Свято-Спаського», «мешканці 
дубенські і передміщани юрисдикції монастиря» 
[13, арк. 19]. Використовувались і нейтральні фор-
мулювання. Так, Іван Гарасимчук, подаючи скаргу 
до адміністрації монастиря, просто називає себе 
«обивателем дубенським».

Духовна адміністрація була вправі на своїй 
юридиці самостійно проводити оцінку нерухо-
мого майна, а відповідно і розпоряджатися ним 
у випадку відсутності спадкоємців. Таку оцінку 
було проведено в 1756 р. щодо будинку по Микиті 
Чемукевичу, який «розгультяївся і розпився». 
Справу було доручено чотирьом юридичанам: 
Григорію Скоробагатому, Гіацинту Петрушкевичу, 
Івану Гарасимчуку і Дмитру Цебровському. Вони 
оглянули будинок, який зважаючи на спосіб життя 
минулого власника, навряд чи можна було назвати 
заможним. Засвідчивши наявність дверей на заліз-
них завісах, вікон, лав і кахельної печі під зеленою 
поливою, будинок було оцінено в п’ять червоних 
золотих, що прирівнювалося до дев’яноста поль-
ських злотих [13, арк. 19].

Напади замкових підданих на юридику варто 
пояснювати не інакше як спробами під виглядом 
стихійних бунтів підірвати імунітет монастиря на 
цій фактично непідвладній місту території. Неповна 
хронологія таких вторгнень виглядає наступним чи-
ном. У 1717 р. василіани зробили позов до Луцького 
гродського суду, що мав підставою напад на монас-
тирську юридику, грабунок і ув’язнення її мешкан-
ців. У 1724 р. на монастир відбувся напад замкових 
жовнірів. У 1725 р. василіани подали позов на війта 
Стрешковського про напад на монастирську корчму, 
арешт і подальше взяття під замкову варту у ній 
монастирських людей [12, арк. 66 зв. — 68]. У 1730 р. 
зафіксований напад замкових людей з сокирами на 
монастирську пасіку, порубання парканів і плотів, 
нищення вуликів, зруйнування будинку при пасіці, 
про що василіани подали відповідну скаргу [12, арк. 
24 зв.]. Однак, того ж року василіан було покликано 
до суду щодо невідповідності їхньої скарги про на-
пад на пасіку, оскільки вони самовільно відібрали 
у передміщанина садок, на якому її заклали [12, арк. 
24 зв.]. Тому підстави для суперечок між замковою 
і монастирською адміністраціями, які виливали-
ся інколи в конфлікти, подібно до цього, могли 
створювати і самі василіани. У 1739 р. в Луцькому 
гроді вписано скаргу на полковника дубенського 
гарнізону Шульца за вчинені підданим монастир-
ським у різний час кривди, побиття, ув’язнення, 
конфіскації майна [12, арк. 68]. У 1756, 1758 і 1761 



��

Випуск�ХХ�●�НАУКОВІ�ЗАПИСКИ�РОКМ�●�Рівне,�2022



��

Пшеничний�Ю.�Юридика�Спасівського�монастиря�у�Дубні:�до�питання�про�юридики�духовні...

Рис. 1. Володіння Спасо-Преображенського монастиря на плані Дубна 1809 р. 
А – територія юридики, Б – територія монастиря.
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рр. зроблені позови до суду про порушення запо-
діянні полковником Дортманом [12, арк. 26].

В останній чверті XVIII ст. процеси ініційо-
вані власником міста щодо перегляду законності 
прав і привілеїв монастиря набувають системнос-
ті. Василіани паралельно подають низку скарг про 
комплексні порушення прав монастиря з боку влас-
ника Дубна. Зусилля, докладені князем Михайлом 
Любомирським у судах з метою добитися визнання 
своїх прав на монастирські володіння, увінчалися 
успіхом. Аргументом, що зіграв у цьому вирішальну 
роль, було розташування фундованих в давнину 
володінь монастиря на міських і волосних землях. 
Зокрема давній привілей монастиря, який стосу-
вався права на мешканців юридики, гарантований 
листом князя Василя Острозького 1592 р., стороною 
князя Любомирського представлявся як нелегітим-
ний. Причиною цього заявлялось те, що виводити 
міщан з-під влади міської юрисдикції було, нібито, 
прерогативою міста, яку князь Острозький не міг 
порушити на користь монастиря [15, арк. 111 зв.].

У 1789 р. василіани Спасо-Преображенського 
монастиря подали позов проти князя Любомир-
ського з приводу заборони монастирю права ко-
ристуватися своїми давніми привілеями. Зокрема 
зазначено, що мали місце заборони на збирання 
десятини з міських волок, на вільний врубу у ду-
бенські ліси, на корчунок в монастирських ґрунтах. 
В обхід монастиря, було дозволено будуватися на 
монастирській юридиці. У 1791 р. в Луцькому гроді 
слухалась справа про напади на село Вигнанку 4, 
Вольку на Забрамі і міську юридику. В ході нападу 
від монастирських людей вимагали оплати гарово-
го 5 на замкових парубків, симплі 6 та інших «нечува-
них» податків. У цьому контексті згадується також 
про заборони юридичанам вести торгівлю, зокрема 
купувати продукти настоятелю, вилучення товарів, 
привезених на ринок [12, арк. 27]. Те, що кількість 
порушень насправді була набагато більшою, до-
водить справа між тими сторонами, що мала міс-
це у дубенському земському суді в 1802 р. Окрім 
вже згаданих, у ній йдеться про заборони на вільне 
мелево у млинах, надання частки солі, утримання 
корчми на юридиці, відібрання запусту в Загорцях, 
приєднання села Вигнанка до міської оренди, про-

4 Напад відбувся в ночі, під час якого в хатах було вибито 
вікна, люди насильно виведені на двори, викрадено речі.
5 Від пол. gar — великий гарнець для пиття.
6 пол. Sympla, як записано в люстрації Дубна 1755 р. — 
податок, що сплачувався міщанами на користь міста для 
різних потреб, але від якого міщани міської юрисдик-
ції вільні, оскільки виконують повинності, а ремісники 
сплачують на ринку податок від товарів.

кладення дороги до цегельні через монастирську 
Волицю на Забрамі [12, арк. 26 зв.].

Дії, спрямовані на вибивання із під ніг дубен-
ської архімандрії матеріальних основ до її існування, 
мали офіційний характер, а виконавці керувалися 
розпорядженнями власника міста. Про це зокрема 
свідчить те, що відповідні накази на 1791 р. були пу-
блічно оголошені на ринку та в синагозі, а відпові-
дальність за їх виконання була покладена на призна-
чених для цього десятників [12, арк. 66]. Вірогідно, 
підставою для більш рішучих дій щодо скасування 
монастирської юридики була ухвала польського 
сейму в квітні 1791 р. Між іншим, вона скасовувала 
юридики у королівських містах та дозволяла робити 
це у приватних містах, якщо буде згода власника [17, 
s. 68]. Це рішення було затверджене в Конституції 
3 травня та в ухвалі Гродського сейму 1793 р. [19, 
s. 107]. Юридики отримали підставу перейти під 
владу міських урядів. Судові розбори між монас-
тирем і власником велися і у наступні роки, але 
вердикт загалом був визначений. Монастирські 
володіння були секуляризовані та передані під ка-
зенний нагляд, а права оренди закріплені за князем 
Любомирським.

Юридичани за професійним поділом
За інвентарем 1649 р. значна кількість домовлас-

ників юридики виділялась за ремісничими спеці-
альностями. Серед них було шість шевців, два теслі, 
бондар, рибалка, гончар, кравець, кушнір, веретель-
ник, ткач, бочкар [13, арк. 40]. В інвентарі 1695 р. тут 
згадується гарбар, три ткачі, швець, кравець і дехтяр 
[13, арк. 22]. В інвентарі 1723 р. на юридиці зафік-
совано проживання гарбаря, двох ткачів та двох 
шевців, а крім них ще дзвонаря [16, s. 17]. Як можна 
бачити, кількість ремісників змінювалась: хтось 
з них переселявся сюди жити, а хтось із мешканців 
освоював ремесло з часом. Наприклад, згаданий 
в інвентарі без вказівки на фах Іван Гарасимчук під 
1766 фігурує вже серед ремісників юридики.

Довкола відносин монастирських ремісників 
і міських цехів існували суперечки. Через магістрат 
цехмістри вимагали від них сплати цехового по-
датку, що зокрема було прописано в інвентарі мо-
настиря 1731 р. [9, c. 1451]. Через невиконання цих 
умов, питання сплати монастирськими ремісника-
ми цехового поставало під час судових розглядів. 
У 1724 р. війт Стрешковський позивав василіан до 
луцького гроду за те, що юридичани не відбувають 
цехових повинностей [12, арк. 66 зв.]. Пізніше, у де-
креті митрополії 1727 р., монастирським підданим 
підтверджено зобов’язання сплати цехового [15, 
арк. 111]. Сторона князя Любомирського, посила-
ючись на «права давні 1507, 1538, 1611, 1654 і 1659 
років», стверджувала, що вони переносили духовні 
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і світські юридики під управління магістратів. Тому 
ремісників, гендлюючих на ґрунті власника міста 
без вписання себе в міські цехи, чекала конфіскація 
товарів [15, арк. 112]. За браком додаткових свідчень 
складно говорити про подробиці відносин реміс-
ників юридики та дубенських цехів. Однозначно 
можна стверджувати, що майстри юридики та цехів 
мали серйозні протиріччя у правових підставах 
їхньої діяльності відносно одне одного. Ремісники 
монастиря були зацікавлені уникати податку на 
користь цеху попри те, що це відкривало їм право 
легально збувати свою продукцію на ринку. Вони 
так само легко могли виконувати замовлення у своїх 
майстернях для духовних, а при потребі — і для 
магістратських міщан, в обхід монополії цехів. Не 
даремно юридики вважалися осередками, де про-
цвітало партацтво, а тутешні ремісники могли пра-
цювати без цехових обмежень. Про існування на 
юридиці консолідованої спільноти ремісників, які 
прагнули захистити прибутки від своїх професій, 
свідчить їхнє спільне подання на погодження з мо-
настирем в особі архімандрита Александра Йодки 
наступного контракту. 14 липня 1766 р. дев’ять ре-
місників 7 при монастирській печаті скріпили угоду 
з Ісидором Костюком, який мав замість них нести 
щоденну варту до монастиря протягом року. За це 
ремісники сплачували йому 70 злотих, а потребу 
такої угоди пояснювали тим, що «ремесло наше 
з такою вартою згодитися не може, так як нам реміс-
никам, на тій же юридиці мешкаючим, згадана варта 
звикла була би перешкодою…» [13, арк. 43–43 зв.].

Корчма на юридиці
Монастир мав права на корчму, оренда якої ста-

новила складову його прибутку. Збереглися відо-
мості про низку орендних договорів, укладених 
духовною адміністрацією. У 1669 р. було укладе-
но контракт з орендарем Зейликом Мошковичем 
і шинкарем Абрамом Лузировичем на оренду корч-
ми на юридиці за 130 польских злотих [12, арк. 67 
зв.]. У 1703 р. контракт на оренду монастирсько-
го броваря і корчми на юридиці було укладено із 
Ейзиком Ізраєловичем. У 1713 р. контракт на оренду 
корчми укладено з Давидом Рабиновичем. У 1723 р. 
подібний контракт на оренду корчми терміном 
на три роки укладено із Гершком Гаудшиловичем. 
У 1726 р. цей контракт було поновлено на такий 
самий термін [12, арк. 69]. Збереглися відомості 
про контракти монастиря на свою корчму укладені 
пізніше, в 1750 і 1755 рр. [12, арк. 69]. Окрім корчми, 
монастир віддавав в оренду винокурню, розташо-
7 Іван Гарасимчук, Феодор Воробевський, Симеон Гара-
симчук, Феодор Булакевич, Кирил Охримович, Блажей 
Вархомович, Ян Велічко, Еліаш Охримович, Лукаш Ла-
пінський.

вану при мості, що вів до нього. Такий контракт 
було укладено в 1791 р. на 200 польських злотих.

Засвідчено випадки підвезення василіанами до 
Дубна горілки для її збуту у своїх корчмах. Зокрема, 
в 1725 р. партія привезеної горілки була конфіскова-
на з наказу полковника Шульца. Розгляд цієї справи 
було здійснено єпископом луцьким і брестським 
Рупневським. У своїй постанові він звільняв від 
відповідальності полковника Шульца, оскільки той 
виконував свої обов’язки згідно міської заборони 
на шинкування монастирям у місті, що приносило 
збитки власнику. Натомість духовна адміністра-
ція мала винести покарання тільки священнику 
Левицькому та й то за те, що він намовляв свідків 
до надання фальшивих свідчень [15, арк. 112  зв.; 
12, арк. 87]. Із цього рішення видно, що вища ду-
ховна влада визнавала наявність збитків власника 
Дубна від шинкування у монастирських корчмах, 
але прямої заборони на це не винесла.

Право монастиря на володіння корчмою та отри-
мання за її оренду плати було предметом оскаржень 
тому, що право на володіння корчмами і отриман-
ня з них орендної плати власники міста вважали 
виключно своїм. Визнання цього права активно 
добивалися їхні представники, апелювали до рі-
шення суду 1726 р., згідно якого василіани не могли 
бути власниками монастирських ґрунтів у Дубні, 
не могли мати з них жодних прибутків, зокрема 
права пропінації і шинкування [15, арк. 106 зв.]. 
Зверталися вони також до припису дубенського 
архімандрита Прокопія Хмелевського 1654 р. про 
заборону монастирям у своїх броварах будь-кому 
іншому, крім власної потреби, робити пиво та горіл-
ку. Доводячи тим самим те, що монастирі на юри-
диці, а також у М’ятині і Загорцях, не мали права 
шинкування, яке належало лише власнику міста. 
Розглядались усі особливості формулювань старих 
привілеїв монастиря, як зокрема право Дубенським 
монастирям ситити кануни на свята, надане князем 
Острозьким у 1598 р. Юристи доводили, що воно 
заперечує право монастирів на вільну пропінацію, 
оскільки власник міста дозволяє ситити кануни, що 
тим самим свідчить про відсутність такого права. 
Звільнення дубенських монастирів від оплати чопо-
вого мита 8 князем В.-К. Острозьким у 1603 р. трак-
тувалося так, що монастирі вільні лише тому, що 
мали право виготовляти пиво і горілку виключно 
для власних потреб, але не на продаж. Прикладом 
того, як монастирі привласнювали собі право на 
прибуток із корчм вважалося одне із розпоряджень 
духовної влади. Згідно нього піддані монастиря 
8 Чопове мито стягувалося від продажу алкогольних 
напоїв на користь власника міста.
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були зобов’язані купувати горілку у монастирських 
корчмах у трьох випадках: на хрестини, шлюб і по-
минки під загрозою штрафу на монастир. В інших 
випадках купувати спиртне вони були вільні у будь-
яких дубенських корчмах, але тільки не на стороні 
[15, арк. 108 зв.]. Шинкувати в місті їм було заборо-
нено під загрозою штрафу [12, арк. 87 зв.].

У наданнях князя Василя Острозького немає 
вказівок на володіння духовною адміністрацією 
корчмами в місті та в селах. На прикладі корчми 
в М’ятині князь визначає для монастиря цю фор-
му користування як «держання», за яке від кож-
ної бочки пива чи меду, привезеної дубенськими 
міщанами, належало відати на користь монасти-
ря — два гроша і митнику — один гріш чопового. 
Подібне держання мало зберігатися при наступних 
власниках Дубна, що видно із листа до дубенського 
старости 1599 р. у справі про втручання митників 
у Вигнанську корчму монастиря Чесного Хреста [10, 
с. 1540]. Однак, як показала практика, спадкоємці 
міста не бажали миритися із втратою значної долі 
прибутку і робили все, щоб домогтися визнання 
прав монастирів тримати корчми у своїх володін-
нях незаконними, що і було досягнуто Михайлом 
Любомирським у кінці XVIII ст.

Висновки
Уперше документально зафіксоване окреслен-

ня території монастирської юридики, так само як 
і обґрунтування легальних підстав для її існування 
фіксується у листах князя В–К. Острозького. Право 
на частину міської території разом із населенням 
монастир мав вже при князі Костянтину Івановичу 
Острозькому, про що відомо із пізніших джерел. 
Вірогідно, за його життя монастир не отримав дар-
чих чи підтвердних документів на це володіння, 
або ж вони були втрачені. Прикметно, що в пізні-
ших сумаріях такі документи не згадуються.

Практично від самого початку отримання до-
кументальних підтверджень на юридику монастир-
ська адміністрація увійшла у суперечки з міським 
урядом, а пізніше і замковою адміністрацією, які 
тривали два століття. Замок і магістрат не могли 
змиритися із імунітетом, який мали мешканці юри-
дики стосовно оподаткування і повинностей на 
користь міста. Часом це виливалося у відкриті кон-
флікти за участю міщан чи посадових осіб міської 
і духовної юрисдикцій.

Виникнення духовної юридики в межах Дубна 
свідчить про високий статус місцевого релігійного 
осередку, що був зосереджений навколо архіман-
дричого Спасівського монастиря. Князі Острозькі 
засвідчували цим наданням не лише свою рішучу 
матеріальну підтримку Православній церкві, а й 
виявляли особистий пієтет до окремо взятих мо-

настирів у своїх володіннях. Можливо, із потребою 
надійної кодифікації прав монастирів щодо земель-
ної власності та підданих у межах міста пов’язаний 
пізніший ужиток поняття «юридика» — на той час 
добре відомого у правовій культурі держави.

Значна кількість проживаючих на юридиці 
міщан мали ремісничий фах і при потребі могли 
консолідуватися, щоб уникнути повинностей на 
користь монастиря, аби заощадити свій час для 
професійної діяльності. Окремий епізод, такий 
як справа між братами Гарасимчуками про скаргу 
щодо примусового продажу будинку і прохання 
його скасувати, вказує на те, що подібна операція 
засвідчена у магістратському уряді могла бути ска-
сована рішенням духовної адміністрації. Підставою 
для напружених стосунків із міськими ремісникаим 
була відсутність сплати податків ремісників юриди-
ки та виконная трудових повинностей на користь 
цехів, що фактично закривало їм легальний шлях 
збувати свою продукцію на міському ринку.

Конфлікти, що виникали між монастирськими 
та міськими підданими, виникали навколо трудових 
повинностей юридичан на користь міста, від яких 
вони були звільнені. Періодичними були справи, які 
стосувалися скарг монастиря на захоплення його 
ґрунтів з боку міських урядників чи міщан. При 
цьому межі монастирських володінь пильнувалися 
дуже ретельно, на що вказує випадок, коли навіть 
через 58 років після незаконного будівництва на 
невеликій ділянці ігумен міг це довести і повернути 
ділянку під владу монастиря. Одним із предметів 
гострих суперечок було право шинкування монас-
тиря на території своєї юридики. І хоча корчма тут 
перебувала в оренді у євреїв, відомо, що василіа-
ни налагоджували підвіз спиртних напоїв з метою 
продажу.

Основним правовим аргументом, який дозволяв 
власникам Дубна не визнавати легітимність монас-
тирських володінь, полягав у їхньому розташуванні 
на міських землях, які належали князю і знаходи-
лися в юрисдикції міського уряду. Тому, вивести 
частину населення разом землею міг лише магістрат, 
а князь Острозький ніби то порушив цю вимогу.

Практично єдиною силою, яка підтримувала 
це духовне володіння були листи князя Василя 
Острозького, які облятовувалися в майбутньому 
і легалізували тут права монастирської адміні-
страції. Однак князь Михайло Любомирський зу-
мів повернути цю справу на свою користь, у чому 
йому посприяли суспільно-політичні тенденції 
в тогочасній Євпропі. Своєрідним сигналом до 
скасування монастирської власності та передан-
ня її світській владі став декрет 1782 р. імператора 
Австро-Угорщини Йозефа ІІ. Саме з 1783 р., як за-
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писано у книзі Дубенсько-Дубовецького монастиря, 
«…дідич Дубна, князь Михайло Любомирський, 
розпочав війну з Дубенськими монастирями поді-
бно до свого цісаря» [18, s. 43, 51]. Питання право-
вих підстав існування юридик врешті було підняте 
на рівні польського сейму, який ухвалою 1791 р. 

скасовував юридики в державних містах та зі згоди 
власника дозволяв це робити також у містах приват-
них. Основною причиною, чому духовна юридика 
у Дубні виявилась проблемним утворенням, була 
відстуність чіткої правової регульованості для її 
існування в системі міського самоврядування.

ДОДАТКИ
Міщани юридики Спасівського монастиря і їхня 

власність 1649 р. [13, арк. 40–40 зв.]
Василиха Теслиха
Бартузиха
Петро Швець
Юско Заяць
Грицько Тесля
Процик…(?)…погорілий плац порожній
Ониско Тесля
Гермон Шкраха, погорілий плац порожній
Кодковна, погорілий плац порожній
Годун Швець, погорілий плац порожній
Місько… (?), погорілий плац порожній
Левко Іскра, погорілий плац порожній
Матвій Гуцько
Захарко Грегариха
Місько Беднар
Філіп
Улас Тесля
Федір Рибак
Олесько жиєць Гаврилов
Антон Радка
Гордиїха вдова
Кірик Веретольник
Іван Рой
Дмитриха вдова
Остап Синько (?)
Юрко
Козлиха вдова
Отець Карп, Іллінський піп
Будинок Демидовський
Семесницин Жидован
Федір Бочкар
Грицько Ходусан (?)
Назар Кравєць
Васько Зика
Деміян Горенка
Будинок Йовхимов Черничишин
Степан Бутко
Павел Кушнір
Кіршин, плац порожній
Корчма чернецька згоріла, плац порожній
Лаврін Годовський
Сахайлиха вдова, погорілий плац порожній
Омелько Швець
Сень жиєць Тимошов
Адам Швець, погорів
Левко Швець
Омелько Попко

Тульса (?)
Фесько Мустапієха (?)
Федориха Збедиха
Вой тко
Бертковна
Степан Сасинко
Лаврин Кущик
Гілько Швець
Вой тех Ткач
Іван Попценя
Місько Гончар

Міщани юридики Спасівського монастиря і їхня 
власність 1695 р. [13, арк. 22–22 зв.]

Данилиха вдова
Миколай Шпульський
Антон Гарбар
Лещиха вдова
Кондрат Савченко
Федор Ткач
Косарик Кравець
Пархомик Ткач
Гаврило Момот
Грицько Зелений
Андрій Дудка
Федір Ярмола
Левко Швець
Герасимчуки два брати
Тих же фільварок
Війт чернецький
Федір Пузинка
Яцько Верховець
Того ж фільварок
Вдова там само
Петро Гілета
Пилип Сакайло
Того ж поле
Степан Дехтяр
Никон Зживи (Zrzywy)
Микита Ткач
Мисько Литвин
Корчма чернецька
Роман Мацьків
Того ж поле
Борис Литвин
Степан Філіпчук
Савка
Теришко Кошелін
Степан Вой тович
Іван Кошелік
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Левко Шептун
Того ж фільварок
Русанов порожній плац
Сенькового сина порожній плац
Гордийшин порожній плац
Сасинчин порожній плац
Оверчишин порожній плац
Пузинчин порожній плац
Германа порожній плац
Мороза порожній плац
Пані Філіпової порожній плац

Міщани юридики Спасівського монастиря і їхня 
власність 1723 р. [16, s. 17]

Плац по Федору Колядці
Василь Гарбар
Лукаш Ткач

Панас Байбузянчин
Павел Простак
Пархом Ткач
Степан Новак
Василь Цимбаліста Понурко
Іван Гарасимчук
Павел Росянчин Моз
Плац пана Рушчиця
Самченчанка вдова Шевцова
Степан Шпульський швець
Александра Шпульського халупа
Лукіан Біляк швець
Отець Миколай Шпульський
Той же поля має по Мощаницькому
Степан Дудка
Корчемка з давніх давен і солодовня ново побудована
Там же плаців пустих — 10
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