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час і сама українська державність стояла на шляху
становлення, маючи зробити єдиний вибір між кількома
моделями майбутнього розвитку. Ті частини, котрі були
сформовані Хмельницьким, за своїм етнічним складом і
формою охоплювали майже весь спектр т.зв. чужоземського
найманства, що існував, як ми переконалися, ще до 1648 р.
Але на історичній арені вже з являється й інша альтернативна
сила, котру використовуватимуть для наборів найманих
частин трохи пізніше - козацькі охотники . Реально
гетьманський уряд для вербування найманців міг порядкувати
й іноземцями, й власними кадрами. Рішучий крок на користь
одного з цих варіантів зробить І.Виговський, розпочавши
створення українського кварцяного війська.

Уже за наступників Богдана Хмельницького наймані
частини дістануть новий імпульс у своєму розвитку й стануть
найбільш передовою частиною гетьманського війська.

С.Сєряков (Харків)

ЄЗУЇТСЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО В УКРАЇНІ: КІЛЬКІСНІ
ПОКАЗНИКИ ТА СТРУКТУРНИЙ РОЗВИТОК

(к. 40-х - сер. 90-Х рр. XVII ст.)

Здійснення інтеграції до загальноєвропейських структур,
яка є одним з орієнтирів сучасного розвитку нашої держави,
закономірно вимагає врахування традиційного ставлення
православного духовного середовища до західної культури.
Значення вищезгаданого фактору стосовно життєздатності
останньої на українських землях виразно засвідчує розвиток в
цьому регіоні впродовж кінця 1640-х - середини 1690-х рр.
такого її прояву як єзуїтське шкільництво. Зокрема маються на
увазі негативні зміни у його кількісних показниках та
структурному складі освіти в окремих місцевих осередках
ордену, які були обумовлені головним чином несприятливістю
зовнішніх умов для їх прогресивного розвитку, в тому числі -
й агресивними діями з боку православного населення
українських земель Речі Посполитої.
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Розглядаючи кількісні зміни, які відбулися в єзуїтському
шкільництві зазначеного регіону з кінця 1640-х до середини
1690-х рр., варто насамперед звернути увагу на скорочення,
починаючи з 1648 р., чисельності його осередків на
українських землях Речі Посполитої. Зокрема, в той рік, під
впливом початку національно-визвольної війни українського
народу, припинили свою діяльність навчальні заклади ордену
у Новгород-Сіверському, Переяславі, Києві, Ксаверові,
Вінниці, Барі1, Острозі та Луцькуl 2. Подальша доля
вищезгаданих шкіл склалася по-різному. Якщо перші три
навчальні заклади відтоді більше не існували3, то інші після
певної перерви знов почали функціонувати (Луцький - у 1649
р., Острозький - у 1656 р.4, Ксаверівський - у 1689 р.5,
Вінницький та Барський - у 1728 рб.

Подібний стан речей обумовлювався нерівнозначністю
умов для існування вищезгаданих шкіл після 1648 р. Зокрема
остаточне припинення в той час діяльності Київського,
Переяславського та Новгород-Сіверського навчальних
закладів було закономірним результатом перебування їх в
цьому відношенні в найгіршому становищі. Насамперед
мається на увазі знаходження вищезгаданих шкіл на терені,
яка починаючи з 1648 р. майже безперервно контролювалася
православним населенням. Остання обставина безумовно
серйозно перешкоджала відновленню діяльності Київської,
Переяславської та Новгород-Сіверської шкіл з огляду на
характер ставлення до ордену з боку повстанців. Його

lPaszenda J. Szkoły jezuickie w porządku alfabetycznym // Z dziejów
szkolnictwa jezuickiego w Polsce.- Krakow: WAM-Ksieza Jezuici,
1994.-е. 16-18.

2 ARSI (далі: ARSI - Archivum Romanum Societatis Jesu.).-Polonica
12.- арк. 138 ЗВ., 300.
3 Paszenda J. Назв, праця.- с. 17-18.
4 ARSI.- Polonica 12.- арк. 300, 302; Polonica 13.- арк.135-135зв., 206.
? В 1680 p. Ксаверівський колегіум було перенесено до Овруча (
див.: Łukaszewicz J. Historia szkol w Koronie i w Wielkiem Księstwie

Litewskiem od najdawniejszych czasów az do roku 1794.-T.4.- Poznan:
księgarnia J.K.Zupanskiego, 1851.-e. 125.), де й відновила свою

діяльність відповідна школа ( Див.: ARSI.- Polonica 20.- арк. 179.).
6 Paszenda J. Назв, праця.- с.16,18.
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безперечно ворожу сутність засвідчують числені факти їх
нападів на українські єзуїтські осередки' та спроби Війська
Запорозького досягти юридичної заборони діяльності
Товариства Ісуса  у Києві, а згодом - також і в інших

українних містах 7 8.
На відміну від трьох найсхідніших на терені України

єзуїтських колегіумів, інші з замкнених у 1648 р. місцевих
орденських осередків лише тимчасово перебували на
контрольованій козаками терені, що й визначило факт
пізнішого відновлення їх освітньої діяльності. Поряд з
вищезгаданим чинником перерва у роботі цих шкіл, розпочата
у 1648 р., обумовлювалась також таким фактором як руйнівні
наслідки перманентного ведення військових дій на
Правобережній Україні. Зокрема саме цією причиною, згідно з
документами ордену, була викликана відсутність занять у
Барській школі в 1648-49 навчальному році9. Аналогічною
була тогочасна доля Вінницького єзуїтського навчального
закладу, який згідно з документами ордену в 1648 р. зберігав
мовчання внаслідок руйнацій й спустошень 10 11. Фактор
завдання матеріальної шкоди міським осередкам ордену
вірогідно мав стосунок й до неспроможності здійснення того
ж року освітньої діяльності Луцьким колегіумом. В цьому
пересвідчує як значний обсяг збитків, завданих цьому
єзуїтському осередку мешканцями міста (на суму близько 100
тисяч польських злотих), так і безпосереднє пошкодження
освітнього потенціалу Луцької школи, яке, зокрема, полягало
у привласненні лучанином М. Якубовичем бібліотеки
колегіуму 11.

7 Зокрема в 1648 р. - на Переяславський , Барський колегіуми (
ДивлАИБІ.- Polonica 53.- арк. 1, 6) тощо.
8 Характерними прикладами в цьому відношенні є Вимоги
Запорозького Війська до Яна Казиміра і польського уряду про умови
замирення  від 14(24) лютого 1649 р. та Вимоги Запорозького
Війська, передані Яну Казиміру  від 7(17) серпня 1649р. (Див.:
Універсали Богдана Хмельницького. 1648-1657 ( під ред.
В.А.Смолія).-Київ, 1998.-С.51. 55.
9 ARSI-Polonica 53.- арк. 1.
10 ARSI-Polonica 53.- арк. 7зв.
11 АЮЗР.-Ч.З.-Т.4.-Киев: Н.Т.Корчак-Новицкого, 1914.-е.449.
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Спричинена подіями 1648 р. перерва в діяльності цілої
низки українських єзуїтських шкіл була обумовлена також
знищенням або суттєвим пошкодженням головного джерела їх
матеріальних прибутків - землеволодінь відповідного
орденського осередку. Зокрема мається на увазі Острозький
колегіум, в п яти маєтках якого було знищено 19 серпня 1648
р. фольварочні будівлі, корчми та всі будинки селян, з-поміж
яких ЗО осіб було вбито, а 571 - захоплено в полон12.
Аналогічною була доля сільських маєтків Луцького колегіуму,
які в 1648 р. також зазнали спустошення13.

Вищезгадане негативне явище було характерним також й
для тих осередків ордену, міські інституції яких не перебували
в 1648 р. в беспосередньому контакті з повсталим населенням
та не припиняли внаслідок цього своєї освітньої діяльності .
До їх кола належав Львівський колегіум, десять сіл якого тоді
було спустошено, а п ятеро з них - також й спалено14.
Закономірним наслідком такого стану справ стали негативні
зміни щодо структури освіти в подібних єзуїтських школах та
їх кількісних показників. Зокрема в 1648-49 навчальному році,
в порівнянні з попереднім, мало місце скорочення
викладацького складу Львівського (з 9 до 4 чол.) та
Кам янець-Подільського ( з 6 до 5 чол.) освітніх осередків
ордену. Одночасно в цих навчальних закладах відбувався
процес спрощення структури освіти, який полягав у зникненні
в обох школах курсів моральної теології, а у Львівській -
також філософії та полемічного богослов я 15. Вищезгадані
зміни закономірно поєднувалися зі зниженням чисельності
вихованців зазначених українських єзуїтських шкіл, яких
зокрема нараховувалось у Львові в 1649 р. лише 100 чол. 16.

В порівнянні зі Львовським та Кам янець-Подільським
колегіумами, Ярославський та Кросненський єзуїтські
осередки в 1648 р. були менш наближеними до головного

12 Zaleski St. Jezuici w Polsce.-T.3.-Cz.l.-Lwow:Diukamia
Ludowa, 1902.-c.24.

13 АЮЗР.-Ч.З.-Т.4.-Киев: И.Т.Корчак-Новицкого,1914.-с.360.
14 Жерела до історії України-Руси.-T.V.- Львів: друкарня НТЛГ,
1901.-С.212-213, 225, 228,230, 241.
1SARSL- Polonica 12.-арк..125, 135.
16 ЦДІАУ у м.Львові.-Ф.52.- Оп. 2,- Спр. 1114.-арк. 242.
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театру військових дій. Остання обставина визначила слабшу
обумовленість їх тодішньої освітньої діяльності наслідками
національно-визвольної війни українського народу. В цьому
пересвідчує зокрема факт незмінності в 1647/48 - 1648/49 рр.
чисельності викладацького складу Ярославського колегіуму (6
чол.)1' на тлі зростання відповідного показника в
Кросненському єзуїтському осередку (з 3 до 5 осіб). Останнє
закономірно поєднувалось з позитивними змінами щодо
структури освіти в Кросненській школі, де в 1648/49
навчальному році, в порівнянні з попереднім, з являється курс
моральної теології 1S.

Засвідчена вище залежність змін кількісних показників
єзуїтських навчальних закладів та структурного складу освіти
в них від дії військово-політичного фактору зберігалася на
українських землях Речі Посполитої також впродовж 1649/50-
1659/60 рр. В цьому можна пересвідчитися зокрема на
прикладі діяльності в 1649/50-1655/56 рр. Кам янець-
Подільської школи. Знаходячись в регіоні, який впродовж
зазначеного періоду був ареною перманентної боротьби між
польськими й козацькими військами, вищезгаданий осередок
ордену закономірно зазнавав зниження рівня щорічних
матеріальних прибутків (в 1650/51-1653/54 рр. він впав з 877
до 244 флоринтів17 18 19). За таких умов не викликає подиву
скорочення впродовж 1648/49-1655/56 рр. чисельності
викладачів Кам янець-Подільської школи та синхронне
спрощення структури освіти в ній. Якщо в 1648/49 р. в цьому
навчальному закладі педагогічною діяльністю займалися
п ятеро єзуїтів, кожний з яких навчав на певному етапі studia
inferiora, то в 1650/51 р. в Кам янець-Подільській школі було
лише троє викладачів, а в 1655/56 р. тут взагалі перебував
лише єдиний вчитель граматики 20.

Залежність величини негативних кількісних та

структурних змін в українських єзуїтських школах
зазначеного періоду від ступеню впливу на їх діяльність
військово-політичного фактору простежується також в

17 ARSI.- Polonica 12.- арк. 133.
18 ARSI.- Polonica 12.- арк. 129.
19 ARSI.- Polonica 13.- арк. 116.
20 ARSI.-Polonica 12.-арк. 125; Polonica 13.-арк. 116, 193.



131

тодішньому житті Луцького колегіуму. Перебуваючи
впродовж 1649 - 1655 р. осторонь широкомасштабних
військових дій (за винятком 1651 р.) вищезгаданий єзуїтський
осередок закономірно характеризувався в цей час відносною
стабільністю матеріальних надходжень. Зокрема у 1651 р.
загальний обсяг його прибутків склав 12 тисяч флоринтів, в
1652 р. - 10 204 флоринта, в 1653 р. - 10 908 флоринтів, а в
1654 р. - 12 012 флоринтів21. Закономірним наслідком
подібного стану справ стала відповідна динаміка змін в
зазначений період числа викладачів Луцького єзуїтського
навчального закладу. Зокрема мається на увазі, що, зазнавши
деякого зниження після відновлення діяльності цієї школи в
1649/50 р. ( з 6 до 4 чол. в порівнянні з 1647/48 р.),
вищезгаданий показник в подальшому лишався відносно
стабільним, коливаючись до 1654/55 р. в межах 4-5 чол.
Останнє цілком логічно супроводжувалось незмінністю в
Луцькій єзуїтській школі впродовж 1649/50 - 1654/55 рр.
структури освіти, до складу якої входили ті ж самі курси, що й
у 1647/48 р. (інфіми, граматики, синтаксису, поезії, риторики
й моральної теології)22.

Поряд з вищезгаданим орденським навчальним закладом,
значною незалежністю від дії військово-політичного фактору
також характеризувався синхронний розвиток галицьких шкіл
'Товариства Ісуса . Будучи відносно віддаленими в 1649-1654
р. від арени ведення військових дій, вищезгадані навчальні
заклади цілком логічно відзначалися в зазначений період
відсутністю істотних негативних змін щодо власної
дієздатності, чисельності викладацького складу та структури
освіти. Єдиним винятком в цьому відношенні слід вважати
1651/52 р., коли корективи в шкільну діяльність галицьких
єзуїтських колегіумів внесло поширення в цьому регіоні
епідемії чуми. Останнє зокрема спричинило тимчасове
припинення діяльності Львівської школи в 1651 р.23.
Невтішним був також тодішній стан Кросненського
єзуїтського навчального закладу, який внаслідок малих

2: ARSI.- Polonica 13.- арк. 133-134.
z2 ARSI.- Polonica 12.- арк.137,300; Polonica ІЗ,- арк. 133-134.
23 Zaleski St. O.O.Jezuici we Lwowie:Drukarnia Ludowa.- Lwów, 1880.-
C.68.
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прибутків ( в 1650/51 - 1651/52 рр. обсяг матеріальних
надходжень з сільських маєтків відповідного колегіуму
скоротився з 4400 до 3050 флоринтів24 ) та недостатньої
величини фундацій виявився спроможним лише на мінімальне
утримання викладачів. За таких умов не викликає подиву факт
поставлення під сумнів тогорічною Конгрегацією Польської
провінції ордену доцільності подальшого існування цієї
школи25. Щодо Ярославського колегіуму, то обумовленість
його освітнього життя в 1651/52 р. фактором поширення в
регіоні епідемії прослідковується зокрема у зниженні, в
порівнянні з попереднім роком, чисельності викладацького
складу ( з 6 до 4 чол.26).

Вищезгадані негаразди виглядають втім цілком
тимчасовим явищем на тлі панування протилежних тенденцій
у розвитку єзуїтського шкільництва в Галичині в 1649/50 -
1650/51 та 1652/53 - 1654/55 рр. Зокрема мається на увазі
збереження впродовж 1648/49 - 1650/51 рр. незмінності
чисельності викладацького складу Кросненської та
Ярославської єзуїтських шкіл (відповідно 5 і 6 чол.), а також -
синхронне зростання цього показника у Львівському*
навчальному закладі ордену ( з 4 до 6 чол.). Останнє
супроводжувалось відновленням в цій єзуїтській школі таких
складових її навчальної програми як моральна теологія (з
1649/50 р.) та філософія (з 1650/51 р.)27. Засвідчена
вищезгаданими фактами вітсутність в 1649/50-1650/51 рр.
негативних зрушень щодо чисельності викладачів і
структурного розвитку освіти в галицьких орденських
навчальних закладах була також характерною для їх
діяльності в 1652/53 - 1654/55 рр. В цьому переконує зокрема
зростання в цей час, в порівнянні з 1651/52 р., числа єзуїтів,
що залучалися до педагогічної роботи в Ярославській ( з 4 до 6
чол. у 1652/53 р.) та Львівській ( з 6 до 10 чол. у 1654/55 р.)
орденських школах. В останній з них одночасно мали місце й
позитивні зміни щодо переліку навчальних курсів. Зокрема

24 ARSI.- Polonica 12.- арк. 290; Polonica 13.- арк. 121.
25 Відділ рукописів ЛНБ ім. В. Стефаиика НАН України.- Ф.4.- Спр.
997/IL- арк.9.
26 ARSI.- Polonica 13.- арк. 126.
27 ARSI.- Polonica 12.- арк. 290; 133, 295; 135,297-297зв.
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мова йде про запровадження в зазначений період у
Львівському колегіумі лекцій з св.Письма, схоластичного і
полемічного богослов я (1653/54 р.) та математики (1654/55
p.)2S. Поряд з вищезгаданими школами, відсутність
регресивних змін щодо чисельності викладацького складу та
переліку структурних складових освіти впродовж 1651/52 -
1654/55 рр. прослідковується також у діяльності
Кросненського й Перемишльського єзуїтських навчальних
закладів, які характеризувалися повною стабільністю
зазначених показників (відповідно 5 і 2 чол.)29.

В цілому прогресивний період щодо динаміки змін
чисельності викладачів та структурного розвитку галицьких
єзуїтських шкіл завершився в 1655 р., коли розпочалася
польсько-шведська війна та відбувся спільний похід
козацьких та російських військ на західноукраїнські землі.
Наслідком вищезгаданих подій стало перетворення Галичини з
відносно стабільного в політичному сенсі регіону на об єкт
спустошень представниками конфліктуючих сторін, від
руйнівних дій яких постраждали й місцеві єзуїтські осередки.
Зокрема мова йде про Перемишльський колегіум, обсяг
загальних щорічних прибутків якого в 1654/55 1655/56 рр.
скоротився з 4136 до 1900 флоринтів30. Поряд з подібними
явищами, перетворення Галичини починаючи з 1655 р. на
арену ведення військових дій закономірно спричинило також
безпосереднє змешення матеріальних надходжень, які
єзуїтські колегіуми отримували від своїх сільських маєтків. В
цьому зв язку слід згадати Перемишльський орденський
осередок ( в 1656/57-1657/58 рр. тут відбувається зниження
відповідного щорічного показника з 1624 до 650 флоринтів) та
Львівський єзуїтський колегіум, який впродовж аналогічного
періоду не отримав жодних надходжень за вищезгаданою
статею прибутків31.

Падіння рівня матеріального добробуту галицьких
колегіумів в другій половині 1650-х рр., поряд з відсутністю в
цей час належних зовнішніх умов для здійснення в них

* 9 sARSL- Polonica 13.-арк. 126-126зв; ІЗОзв.-ІЗІ.
9 ARSL- Polonica 13.-арк.121; 140-141.
ARSI.- Polonica 13.- арк.140 ЗВ.-141, 208.
ARSI.- Polonica 13.- арк.208, 203.
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повноцінного навчального процесу, закономірно спричинило
негативні зміни в освітній сфері діяльності зазначених
єзуїтських осередків. Останнє знайшло відображення зокрема
у фактичному припиненні в 1655-57 рр. роботи Ярославської
школи, обумовленому тодішніми нападами козацьких,
російських, шведських та трансільванських військ32.
Відновивши свою діяльність у 1657/58 р., вищезгаданий
освітній заклад однак зазнав суттєвого зменшення чисельності
викладацького складу ( до 4 чол. проти 6 у 1654/55 р.), яка
лишалася на цій позначці також впродовж 1658/59-1559/60
рр33. Аналогічні негативні процеси відбувалися в другій
половині 1650-х рр. у Львівському єзуїтському колегіумі, в
якому в 1656/57 - 1657/58 рр. також мало місце помітне
скорочення представництва осіб, що займалися педагогічною
діяльністю ( з 9 до 4 чол.). Хоча в наступному навчальному
році й відбулося певне зростання цього показника ( до 7 осіб),
однак воно не мало відповідного продовження, змінившись
натомість стабілізацією і навіть зменшенням чисельності
викладачів Львівської школи (до 6 чол. у 1659/60 р.)34.
Вищезгадані зміни щодо представництва єзуїтів-педагогів в
Ярославському та Львівському колегіумах другої половини
1650-х рр. були тісно пов язані з іншими зрушеннями та
явищами в тодішньому освітньому житті цих орденських
осередків. Зокрема зворотнім боком падіння в останньому з
них чисельності викладачів у 1656/57-1657/58 рр. стало
суттєве спрощення структури освіти. Воно полягало у
зникненні з навчальної програми Львівського колегіуму курсів
схоластичної та полемічної теології, а також - лекцій зі
Св.Письма. В той же час наступне зростання в цьому
єзуїтському осередку представництва осіб, залучених до
педагогічної діяльності поєднувалось з впровадженням у
Львівській школі курсу математики ( у 1658/59 р.), який
зникає з навчальної програми зазначеного освітнього закладу з
новим зменшенням чисельності викладачів у 1659/60 р.35.
Щодо Ярославської єзуїтської школи, то засвідчений вище

32 ARSI.- Polonica 13.- арк.201.
33 ARSI.- Polonica 13.- арк. 126 зв.; Polonica 14.- арк. 108.
34 ARSI.- Polonica ІЗ,- арк. 203; Polonica 14.- арк. 109.
35 ARSI.- Polonica 13.- арк. 203; Polonica 14.- арк. 109.
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процес зменшення тут чисельності викладачів знаходився в
певному зв язку з падінням числа його вихованців. В цьому
пересвідчує зокрема Catalogus tertius Collegii Jaroslaviensis
S.J. ad S.Joaimem A.D. 1657 , згідно з яким саме остання
обставина спричинила залучення до педагогічної діяльності у
відповідній школі в 1659/60 р. чотирьох, замість передбачених
шести, викладачів36.

На відміну від двох вищезгаданих навчальних закладів
ордену, розвиток Кросненської єзуїтської школи в другій
половині 1650-х рр. характеризувався відносною стабільністю
щодо структури її освіти та чисельності викладацького складу.
В цьому пересвідчує факт здійснення педагогічного процесу в
цьому навчальному закладі в 1654/55- 1658/59 рр. виключно
зусиллями 5 єзуїтів, які відповідно викладали моральну
теологію, риторику, поезію, синтаксис та граматику. Певні
зміни в цьому відношенні відбуваються лише у 1659/60 р.,
коли чисельність викладачів Кросненської школи
скорочується до 4 осіб, а її структура освіти зазнає спрощення
внаслідок зникнення риторичного класу37.

Якщо своєрідність Кросненського колегіуму, на тлі
Львівської й Ярославської шкіл, полягала у другій половині
1650-х рр. в порівняно невеликому зменшенні чисельності
викладачів та структурних елементів освіти, то
Перемишльський єзуїтський навчальний заклад відзначався в
цей час повною вітсутністю відповідних негативних змін.
Натомість після 1655 р. в ньому відбувається істотне
ускладнення структури освіти, яке полягало у відкритті класу
риторики ( 1657/58 р.) та впровадженні до навчальної
програми курсу моральної теології (1658/59 р.). Закономірним
наслідком подібного стану справ стало зростання в другій
половині 1650-х рр. чисельності викладачів Перемишльської
орденської школи. Якщо в 1654/55 р. педагогічною діяльністю
в цьому освітньому осередку займалися лише двоє єзуїтів, то в
1657/58 р. їх чисельність зросла до трьох осіб, а в 1658/59 та
1659/60 рр. в Перемишльському колегіумі нараховувалось вже
4 викладача38.

36 ARSI.- Polonica 14.- арк. 108.
3'ARSI.-Polonica 13.-арк.121,197; Polonica 14.-арк. 105.
łS ARSI.- Polonica 13,- арк. 141; Polonica 14.- арк. 114.
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Якщо для Галичини другої половини 1650-х рр. подібні
зміни в єзуїтському шкільництві становили лише виняток на
тлі загального негативного стану справ, то на Волині й Поділлі
в цей час вони стають нормою. Будучи обумовленим падінням
інтенсивності ведення військових дій на терені вищезгаданих
регіонів, позитивні зрушення в становищі місцевих осередків
ордену втілювалися у відновленні діяльності Острозької
школи ( в 1656 р. тут почали викладати для духовних осіб
філософію і математику ), зростанні чисельності викладачів
Кам янець-Подільського навчального закладу (з 1 чол. в
1655/56 р. до 3 осіб в 1657/58 - 1659/60 рр.) та його
структурного розвитку ( в 1656/57 р. до класу граматики
додалися синтаксис, поезія та риторика 39). Всі ці факти, поряд
зі збереженням в Луцькій школі в 1659/60 р. чисельності
викладачів (4 чол.) та структури освіти (граматичні класи,
поезія, риторика, моральна теологія) на рівні 1654/55 р.40,
виразно свідчать про те, що впродовж другої половини 1650-х
рр. на Волині й Поділлі відбувається помітне покращення
становища єзуїтського шкільництва.

В цілому ж для нього на українських землях Речі
Посполитої в 1648-1660 рр. був характерний суттєвий
кількісний регрес. На користь цієї думки свідчать факти
скорочення в цьому регіоні кількості єзуїтських шкіл (з 12 у
1647/48 р. до 7 у 1659/60 р.41), загальної чисельності
викладачів ( з 55 осіб, які були визначені для здійснення
педагогічної діяльності в 1648/49 р.* до 27 чол. в 1659/60 р.),
а також - показника середньої чисельності в кожній школі
педагогів та навчальних курсів ( відповідно з 5 і 5,6-5,7 
планованих у 1648/49 р.* до 3,9 і 4,6-5,7 в 1659/60 р.42).

39 ARSI.- Polonica 13.- арк. 193, 206; Polonica 14.- арк.101зв.
40 ARSI.- Polonica 13.- арк.134; Polonica 44.- арк.168.
41 Paszenda J. Назв, праця.- с. 16-18.
Не враховуючи Ксаверівську школу.
Подання цього показника тут й надалі в діапазоні обумовлено

поширеною відсутністю в документах ARSI, що стосуються
Польської провінції ордену, конкретних відомостей щодо предмета
навчальної діяльності викладачів граматичних класів.
42ARSI.- Polonica 44.-арк. 109, ПОзв.-ІП, 113, 114-115зв., Пбзв.-
117зв., 118, 120зв.;арк. 164 зв.-165, 166зв.-169.
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На відміну від попереднього періоду, розвиток
єзуїтського шкільництва в зазначеному регіоні впродовж 1660-
1672 рр. характеризується певним зростанням узагальнюючих
показників кількісного й структурного розвитку його окремих
складових. Будучи закономірним наслідком падіння після
1660 р. інтенсивності ведення військових дій на терені
Галичини, Волині та Поділля, вищезгадане явище зокрема
знайшло відображення у зростанні загальної чисельності
викладачів місцевих єзуїтських шкіл ( з 27 до 37 чол. в 1660-
1672 рр.) на тлі незмінності кількості останніх, а також - у
збільшенні показника середнього представництва в них
педагогів та навчальних курсів ( відповідно з 3,9 і 4,6-5,7 в
1659/60 р. до 5,4 і 5,6-6 в 1671/72 р43. Прогресивний характер
змін вищезгаданих загальних показників єзуїтського
шкільництва на українських землях Речі Посполитої впродовж
1660-1672 рр. було однак результатом не його суцільного
кількісного та структурного прогресу, а нерівномірного
розвитку окремих місцевих освітніх осередків ордену. Зокрема
мається на увазі збільшення в зазначений період на 67 % (з 6
до 10 чол.) чисельності викладачів Львівського єзуїтського
навчального закладу на тлі збереження в 1671/72 р. цього
показника на рівні 1659/60 р. ( 4 чол.) в Кам янець-
Подільській ,Кросненській та Луцькій школах 44.

Існування подібного стану речей обумовлювалось різним
ступенем впливу на тодішнє життя окремих українських
осередків ордену військово-політичного фактору. З огляду на
укладення Олівської угоди між Швецією та Річчю
Посполитою ( 1660 р.) та зосередження останньої на боротьбі
з Україною та Московською державою, а згодом - й
Турецькою імперією, цілком логічним виглядає зростання
значення вищезгаданого чинника в 1660 - 1672 рр. в міру
просування з заходу на схід. За такого стану речей в
найкращих умовах з-поміж українських єзуїтських осередків
стосовно перспектив подальшого розвитку їх освітньої
діяльності перебували після 1660 р. галицькі колегіуми.

b ARSI.- Polonica 44.- арк. 164 зв.-165, Іббзв.-169; Polonica 15.- арк.
193, 199, 205, 207, 210, 211, 214.
44 ARSI.- Polonica 44.- арк. 164 зв.-165, Іббзв., 167зв., 168; Polonica
15.-арк. 193, 199, 207,210.
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Будучи порівняно віддаленими від тодішнього театру ведення
військових дій, вони втім також іноді зазнавали впливу
негативних наслідків останніх. В цьому пересвідчує зокрема
факт зменшення в 1664/65 р. щорічного обсягу прибутків з
сільських маєтків Кросненського колегіуму (з 3000 до 1500
флоринтів),яке було викликане їх попереднім спустошенням
польськими збройними силами та військовими противниками
останніх45. Однак, на відміну від попереднього періоду,
подібні негативні явища впродовж 1660/61-1671/72 рр. не
мали суттєвого впливу на освітній розвиток галицьких
колегіумів. В цьому переконує той факт, що засвідчене вище
падіння матеріального добробуту Кросненського колегіуму в
1664/65 рр. не спричинило відповідних змін щодо чисельності
його викладацького складу та переліку елементів структури
освіти. Адже певні зміни в цьому відношенні в зазначеному
єзуїтському осередку протягом 1660/61-1671/72 рр.
відбуватися лише в 1659/60 - 1660/61 та 1667/68- 1668/69 р.
Вони відповідно полягали в появі та зникненні курсу
моральної теології, в залежності від чого мало місце
коливання чисельності викладацького складу Кросненського
колегіуму ( між 4 та 5 особами)46.

Поряд з вищезгаданим навчальним закладом, єдиною
зміною щодо чисельності викладачів характеризувався
впродовж 1660/61-1671/72 рр. також розвиток

Перемишльської школи. Втім у даному випадку мова йде вже
про зростання відповідного показника ( в 1670/71-1671/72 рр.
- з 4 до 5 осіб ), яке було обумовлене переходом до
викладання курсів поезії та риторики окремими членами
ордену47.

Характерна для Кросненської й Перемишльської шкіл
відносна стабільність чисельності викладацького складу в
1660/61-1671/72 рр., мала місце також в тодішньому житті
Ярославського єзуїтського навчального закладу. В цьому
пересвідчує факт коливання в ній відповідного показника

45 ARSI.- Polonica 14.- арк. 257.
46 ARSI.- Polonica 44.- арк. 174,166зв.; Polonica 14.- арк. 257; Polonica
15.-арк. Ill, 199.
4/ ARSI.- Polonica 44.- арк. 177 зв.,168 зв.-169; Polonica 14.- арк. 114,
273; Polonica 15.-арк. 125, 214.
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впродовж зазначеного періоду виключно в межах 6-7 осіб,
конкретна чисельність яких залежала від наявності окремого
викладача риторики для scholastici iiostri48.

На тлі трьох вищезгаданих галицьких єзуїтських шкіл
Львівський орденський навчальний заклад впродовж 1660/61-
1671/72 рр. відзначався своєрідністю динаміки змін
чисельності викладачів та структурних складових освіти. Її
сутність пролягала у виразній нестабільності цих показників
та непослідовності характеру їх змін в зазначений період.
Зокрема впродовж 1660/61-1662/63 рр. Львівська єзуїтська
школа відзначалася в цьому відношенні беззаперечною
прогресивною тенденцією розвитку, яка дозволила їй
фактично перетворитися на освітній заклад університетського
рівня. Підставою для подібного висновку є внесення в
зазначений період до структури освіти цього навчального
закладу низки елементів, сукупність яких робила Львівський
колегіум несумісним з тодішнім уявленням про середню
школу. В даному випадку мова йде про запровадження у
вищезгаданому навчальному закладі викладання курсів
математики (у 1660/61-1661/62 рр.),полемічної (з 1661/62 р.),
схоластичної та позитивної теології (у 1662/63 р.)49 *. На відміну
від вищезгаданого періоду, в 1663/64-1664/65 рр. в
структурному розвитку освіти у Львівській єзуїтській школі
спостерігаються не лише позитивні, але й негативні зрушення.
Зокрема в 1663/64 р., поряд з впровадженням до навчальної
програми цього освітнього закладу курсу св.Письма в ньому
мало місце зникнення такої структурної складової як
полемічна теологія. Аналогічнийс стан справ спостерігався у
Львівській єзуїтській школі й в 1664/65 р., коли відновлення
останнього курсу супроводжувалось припиненням викладання

тут лекцій зі св.Письма30. Починаючи з 1665/66 р. у
Львівському орденському навчальному закладі

спостерігаються вже беззаперечні регресивні зміни щодо
переліку структурних складових освіти. В цьому

,s ARSI.- Polonica 44.- арк. 174зв.-175; Polonica 14.- арк. 262; Polonica
15.- арк.116, 205.
,9 ARSI.- Polonica 14.- арк. 109; Polonica 44.- арк. 175-175зв.; Polonica
14.- арк. 265.
>0 ARSI.- Polonica 14.- арк. 265.
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пересвідчують факти зникнення з його навчальної програми
курсів, позитивної (з 1665/66 р.) та полемічної теології ( з
1669/70 р.), а також - епізодичність викладання лекцій з
математики ( лише у 1665/66 та 1667/68 рр.)51. Вищезгадані
негативні зміни втім суттєво не позначились на чисельності
викладацького складу Львівської школи впродовж 1665/66 -
1671/72 рр. Коливаючись в цей час в межах 10-11 осіб,
останній показник майже не змінився в порівнянні з 1663/64-
1664/65 р. ( відповідно 12 та 11 чол.), що різко контрастує з
попереднім періодом, коли у Львівському колегіумі
відбувається помітне зростання чисельності єзуїтів-педагогів (
з 6 осіб у 1659/60 р. до 9 -у 1661/62 р. та 11 - у 1662/63 р.)52 53 54.

Властиве Львівській орденській школі незначне
зменшення чисельності викладацького складу після 1663/64 р.
було також характерним для тодішнього життя одного з
волинських єзуїтських осередків - Луцького колегіуму.
Зокрема мова йде про здійснення навчальної діяльності у
відповідній школі в 1664/65 - 1666/67 рр. зусиллями лише
трьох викладачів ( синтаксису, а також одночасно - інфіми й
граматики, поезії та риторики), в той час як в 1660/61-1663/64
та 1667/68 - 1671/72 рр. до подібної роботи залучалося
незмінно чотири луцьких єзуїта33.

На відміну від вищезгаданих єзуїтських осередків,
Острозькому колегіуму впродовж 1660/61-1671/72 рр не було
властивим постійне здійснення освітньої функції, свідченням
чому є періодичні перерви в діяльності тогочасної місцевої
школи Товариства Ісуса  ( в 1661/62-1663/64 та 1667/68 рр.)34.
Останнє було пов язаним з порівняно більшою обумовленістю
життя Острозького колегіуму зазначеного періоду дією
військово-політичного фактору. Його впливове значення
стосовно здійснення вищезгаданим єзуїтським осередком
освітньої функції добре ілюструє бездіяльність Острозької
школи в 1667/68 р., яка була викликана саме попередніми

51 ARSI.- Polonica 15.-арк. 118, 207.
52 ARSI.- Polonica 14.- арк. 109; Polonica 44,- арк. 175-175зв.;
Polonica 14.- арк. 265; Polonica 15.- арк. 118, 207.
53 ARSI.- Polonica 44.- арк. 176; Polonica 14.- арк. 268; Polonica 15.-
арк. 120, 210.
54 ARSI.- Polonica 14.- арк. 269; Polonica 15.- арк. 121.
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нападами військових противників Речі Посполитої. Подібні
явища спричиняли не лише перерву у роботі вищезгаданого
навчального закладу, а й пошкодження головної складової
матеріального підгрунтя його існування - сільських маєтків
Острозького колегіуму ( зокрема у 1668/69 році )55. За таких
умов ставало проблематичним не лише забеспечення
послідовного кількісного й структурного розвитку Острозької
школи, але й - збереження status quo. З огляду на це, не
викликає подиву факт відсутності в 1669/70 р. такого
характерного для попередніх років елементу навчальної
програми вищезгаданого освітнього закладу як курс риторики.
Останнє явище було закономірною ланкою хаотичного
процесу кількісних змін та структурного розвитку освіти в
Острозькій школі в 1660/61-1671/72 рр., коли відбувалася
калейдоскопічна зміна періодів її відповідного зростання,
стабілізації та деградації. Зокрема, вищезгадане тимчасове
припинення освітньої діяльності Острозького колегіуму в
1661/62-1663/64 рр. змінилося поновленням її здійснення
зусиллями одного ( у 1664/65 р.), а згодом ( у 1665/66-1666/67
рр.) - двох викладачів (відповідно граматики, та поезії і
риторики), що, в свою чергу, передувало новому періоду
відсутності навчання в цьому єзуїтському осередку (у 1667/68
р.).Відновлення наступного року його освітньої функції
відбулося на засадах повернення до чисельності викладачів та
переліку навчальних курсів 1666/67 р., які втім знов не набули
сталого вигляду. Зокрема вже у 1669/70 р. в Острозькій школі
спостерігається зникнення риторичного класу, а в 1670/71-
1671/72 рр. відбувається збільшення чисельності викладачів
цього навчального закладу ( до 4 осіб)56.

Незважаючи на схожість геополітичного розташування
Острозького та Кам янець-Подільського колегіумів у 1661/62-
1671/72 рр. освітня діяльність останнього принаймні до
1666/67 р. мала відмінний від першого характер. Він полягав
зокрема у наявності в зазначений період істотного зростання
чисельності викладачів Острозькогї школи (з 3 чол. у 1659/60
р. до 5 осіб у 1665/66 р.) на тлі синхронного ускладнення її

 ARSI.- Polonica 15.- арк. 121.
56 ARSI.- Polonica 44.- арк. 168, 176 зв.; Polonica 14.- арк. 269;
Polonica 15.- арк. 121, 211.
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навчальної програми шляхом впровадження курсу моральної
теології (у 1660/61 р. та з 1663/64 р.)°7. Однак, починаючи з
1666/67 р. засвідчені вище позитивні тенденції в освітньому
розвитку Кам янець-Подільського колегіуму поступаються
місцем негативним. Подібна метаморфоза була закономірним
відголоском прогресуючого процесу погіршення

матеріального забезпечення Кам янець-Подільської школи в
умовах загострення військового протистояння між Річчю
Посполитою з одного боку та гетьманом П.Дорошенко й
союзними йому кримськими татарами - з іншого.
Вищезгаданий зв язок чітко прослідковується зокрема на
прикладі матеріального становища Кам янець-Подільського
колегіуму в 1671/72 р., коли рівень щорічних прибутків
останнього від сільського населення і земельної власності впав
до нульової позначки саме внаслідок дії військово-
політичного фактору* 58 59.

Перманентне погіршення в другій половині 1660-х - на
початку 1670-х рр. зовнішніх умов існування Кам янець-
Подільського колегіуму та пов язане з цим падіння його
матеріального добробуту мали логічні наслідки в освітній
сфері діяльності цього єзуїтського осередку. Зокрема, мається
на увазі зниження впродовж 1665/66-1666/67 рр. чисельності
викладацького складу Кам янець-Подільської школи (з 5 до З
осіб) та одночасне щезнення з її навчальної програми курсу
моральної теології. Відновлення викладання останнього
відбувається лише у 1671/72 р. у супроводі зростання
чисельності педагогів Кам янець-Подільської школи до 4 осіб,
що втім поступалося відповідному показнику 1665/66 р?9.

Якщо в 1660-1672 рр. кількісні показники єзуїтського
шкільництва на українських землях Речі Посполитої та
структурний склад освіти в його окремих осередках зазнали
лише відносних позитивних змін, то впродовж 1671/72 -
1674/75 рр. в зазначеному регіоні спостерігається відверта їх
відсутність. Будучи обумовленою початком в 1672 р.
польсько-турецької війни та її наслідками подібна

ARSI.- Polonica 14.- арк. 101 зв.; Polonica 44.- арк. 172; Polonica
14.- арк. 252; Polonica 15.- арк. 106.
58 ARSI.- Polonica 15.- арк. 193.
59 ARSI.- Polonica 15.- арк. 106, 193.
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метаморфоза знайшла конкретне відображення зокрема у
скороченні впродовж зазначеного періоду кількості
українських єзуїтських шкіл. Останнє було викликане
початком тривалої перерви у діяльності орденського
навчального закладу в Кам янець-Подільському (1672 - 1700
рр.60), пов язаної з переходом цього міста під владу
Османської імперії та юридичним закріпленням подібного
стану справ Бучацькою угодою ( 5 жовтня 1672 р.)61. Певної
корекції, під впливом польсько-турецької війни та викликаним
її початком посиленням татарських нападів на південно-східні
регіони Речі Посполитої, також зазнало освітнє життя й інших
українських осередків ордену. Зокрема мова йде про Львівську
школу, в якій в 1672/73 р. мало місце тимчасове припинення
діяльності studia inferiora та скорочення курсу філософії 62.

Як і раніше, фактор ведення військових дій мав
негативне значення не лише стосовно актуального проведення

навчального процесу, але й подальших перспектив зростання
чисельності викладацького складу та структурних елементів
освіти в українських єзуїтських школах. Здійснення
останнього зв язку забезпечувалось за посередництва
руйнування матеріального підгрунтя існування вищезгаданих
навчальних закладів. Зокрема мається на увазі спустошення в
1672 р. військовими противниками Речі Посполитої маєтків
Острозького колегіуму, наслідком чого стало виокремлення з
бюджету цього орденського осередку 300 флоринтів на
покриття негативних наслідків нападу63. За таких умов
закономірно ставало проблематичним матеріальне
забезпечення попереднього рівня структурного розвитку
освіти в Острозькій єзуїтській школі. З огляду на це, не
викликає подиву спрощення в 1671/72-1672/73 рр. в цьому
відношенні вищезгаданого навчального закладу до двох
граматичних класів, яке супроводжувалось синхронним
скороченням чисельності його викладачів (з 4 до 2 чол.)64.

60 Paszenda J. Назв, праця.- с.17.
61 Дорошенко Д. Нарис історії України.-Львів:С віт,1991.- с.316.
62 ARSI.- Polonica 54.- арк. 58 зв.
63 ARSI.- Polonica 15.- арк. 211.
64 ARSI.- Polonica 15.- арк. 211; Polonica 16.- арк. 122.
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У схожих з Острозьким колегіумом зовнішніх умовах
існування опинився в 1673 р. Львівський єзуїтський осередок,
маєтки якого в той час також зазнали спустошення з боку
турків, татар і козаків63. Подібний стан речей,будучи тісно
пов язаним зі зменшенням матеріального забезпечення
існування особового складу вищезгаданого колегіуму
закономірно обумовив скорочення впродовж 1671/72-1674/75
рр. чисельності львівських єзуїтів (з 36 до 26 чол.), в тому
числі й осіб, які безпосередньо займалися освітньою
діяльністю (з 10 до 8 чол.). Остання зміна втім не спричинила
певних негативних зрушень щодо переліку структурних
складових освіти у Львівській єзуїтській школі. Натомість в
цьому орденському осередку впродовж 1672/73-1674/75 рр.
спостерігаються відповідні явища протилежного характеру, а
саме - впровадження викладання позитивної (у 1672/73) та
полемічної (у 1672/73-1673/74 рр.) теології, а також - курсу
математики (у 1674/75 рр.)* * 66.

Якщо структурний склад освіти у Львівській єзуїтській
школі впродовж 1671/72-1674/75 рр. зазнав лише мінімальних
негативних змін, пов язаних виключно з новоствореними її
елементами, то в Кросненському осередку ордену в цьому
відношенні в аналогічний період спостерігається цілковита
стабільність. Стосуючись також й динаміки змін чисельності
викладачів місцевої єзуїтської школи (в 1671/72-1674/75 рр. її
постійно було четверо67), вищезгадане явище було обумовлено
вірогідно відносною віддаленістю Кросненського колегіуму
від тодішнього театру військових дій. Останнє припущення
підтверджується фактом перебування в 1672 р. в цьому
єзуїтському осередку 18 осіб з інших колегіумів, які саме тут
шукали порятунку від татарських нападів68.

Порушення мирного життя Галичини у 1672 р. не мало
також суттєвого впливу на освітню діяльність
Перемишльського колегіуму. Зазнавши певних матеріальних

б; ARSI.- Polonica 16.- арк. 119.
бо ARSI.- Polonica 15.- арк. 207; Polonica 16.- арк. 119; Polonica 44.-
арк. 265.
б/ ARSI.- Polonica 15.- арк. 199; Polonica 16.- арк. 108.
68 ARSI.- Polonica 54.- арк. 93 зв.
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збитків підчас татарського нападу у 1673 р.69, вищезгаданий
єзуїтський осередок втім спромігся уникнути впродовж
1671/72-1674/75 рр. негативних змін щодо чисельності

викладачів своєї школи та переліку структурних елементів
освіти в ній. В результаті, навчання в Перемишльському
орденському освітньому закладі в зазначений період незмінно
полягало в опануванні курсів інфіми, граматики, синтаксиса,
поезії, риторики та моральної теології, викладання яких
постійно покладалося на п ятьох єзуїтів70.

В порівнянні з усіма вищезгаданими українськими
осередками Товариства Ісуса  специфічним виглядає
становище в зазначений період Ярославського й Луцького
колегіумів, негативні явища в освітній діяльності яких
прослідковуються лише у 1674/75 р. Зокрема саме тоді в
останньому з вищезгаданих закладів відбувається обумовлене
татарськими нападами дострокове припинення навчального

процесу ( 12 липня 1675 р.)71. Щодо Ярославської орденської
школи, то в цьому освітньому закладі в 1674/75 р., в
порівнянні з 1673/74 р., має місце помітне скорочення
чисельності викладацького складу ( з 9 до 6 чол.), зникнення з
його навчальної програми таких її елементів як математика й
історія, а також - припинення практики читання окремих
курсів риторики для світських осіб й майбутніх єзуїтів.
Вищезгадані зміни однак не спричинили суттєвого погіршення
освітніх позицій Ярославського колегіуму в порівнянні з
1671/72 р., переважно обмежившись нейтралізацією тих
здобутків, які він мав в цій сфері в період з 1672 по 1674 рр.
Зокрема, мається на увазі впровадження у Ярославській школі
викладання курсів історії і математики ( у 1673/74 р.) та
зростання чисельності місцевих єзуїтів, залучених до
педагогічної діяльності (в 1672/73-1673/74 рр. - з 7 до 9 осіб)72.
Останнє явище прослідковується також у тодішньому житті
Луцької школи, чисельність викладачів якої в 1672/73-1673/74
рр. збільшилась з 4 до 6 осіб73.

69 ARSI.- Polonica 54.- арк. 101.
0 ARSI.- Polonica 15,- арк. 214; Polonica 16.- арк. 125.
1 ARSI.- Polonica 54.- арк. 155.
2 ARSI.- Polonica 15.- арк. 205; Polonica 16.- арк. 116.
3 ARSI.- Polonica 15.- арк. 210; Polonica 16.- арк. 121.
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Приведені вище факти доводять, що незважаючи на
несприятливі зовнішні умови чисельність викладачів та
структурний склад освіти в єзуїтських школах на українських
землях Речі Посполитої в 1671/72- 1674/75 рр. не зазнали
настільки масштабних негативних змін, як у кінці 1640-50-х
рр. Остання обставина, поряд зі зменшенням в другій половині
1670-х рр. значення в освітній діяльності місцевих єзуїтських
осередків військово-політичного фактору '4, визначила помітне
зростання в наступне десятиріччя кількісних показників
орденського шкільництва на українських землях Речі
Посполитої та структурне ускладнення освіти в його окремих
складових. Зокрема, в 1684/85 р. перевищення рівня 1674/75 р.
щодо чисельності викладацького складу мало місце у
Кросненській (відповідно 5 і 4 чол.), Львівській (9 і 8 чол.),
Острозькій (3 і 2 чол.) та Перемишльській (6 і 5 чол.). На тлі
незмінності в 1684/85 р., в порівнянні з 1674/75 р., чисельності
викладацького складу Луцького (6 чол.) та Ярославського ( 6
чол.) навчальних закладів74 75, а також - загальної кількості
орденських шкіл в зазначеному регіоні76, вищезгадані явища
закономірно спричинили зростання на українських землях
Речі Посполитої загальної чисельності єзуїтських педагогів (з
31 до 35 чол.) та їх середнього представництва в окремих
освітніх осередках ( з 5,2 до 5,8 чол.). Одночасно з
вищезгаданими процесами в 1684/85 р., порівняно з 1674/75р.,
також спостерігається зростання середнього показника
кількості навчальних курсів в українській єзуїтській школі (з
6-6,3 до 6,7), що було закономірним наслідком розвитку
структури освіти орденських навчальних закладів цього
регіону. Зокрема мається на увазі впровадження класів поезії
та риторики в Острозькій і курсу полемічної теології у

74 Подібний стан речей обумовлювався заключениям Журавнської
мирної угоди між Туреччиною та Річчю Посполитою, а також -
продовженням останньою дії Андрусівського миру з Російською
державою (липень 1678 р.) ( Див.: Дорошенко Д. Назв, праця.- С.
325.

7? ARSI.- Polonica 44.- арк. 364, 260 зв.; 367-367зв. 265; 368зв-
369,266; 370-370 зв., 267 зв.; 368-368зв.,265 зв.-266; 366зв.-367, 264-
264 зв.

/б Paszenda J. Назв, праця,- с. 16-18.
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Львівській школі, а також - виділення в останньому
навчальному закладі в якості окремих освітніх ланок таких
складових філософського курсу як фізика й метафізика77.
Структурний розвиток українських єзуїтських шкіл впродовж
1674/75 - 1684/85 рр. закономірно забеспечував пристойний
рівень чисельності їх вихованців. Зокрема у Львівському
освітньому закладі ордену цей показник становив у 1676/77
навчальному році близько 500 осіб 78.

Характерні для діяльності єзуїтського шкільництва на
українських землях Речі Посполитої в 1674/75 - 1684/85 рр.
безсумнівність та тотальність кількісного зростання та
ускладнення структури освіти в його окремих складових
стають ще більш очевидними в 1685/86-1695/96 рр. В цьому
пересвідчує зокрема факт появи впродовж зазначеного періоду
двох нових місцевих єзуїтських шкіл, а саме - однокласових
навчальних закладів в Красноставі (1688 р.) та Овручі (1689 р.)
Якщо структура структура освіти в останньому з них
лишалася включно до 1695/96 р. незмінною, то перший в
цьому відношений досяг за відповідний період безперечних
успіхів. Зокрема, починаючи з 1691/92 рр. в Красноставській
школі поряд з курсом граматики,читались вже лекції з поезії
та моральної теології, а в 1693/94 р. - до них додалася також й
риторика. Одночасно відбувалося зростання чисельності
викладачів вищезгаданого навчального закладу, яких у
1691/92 р. нараховувалось вже троє проти одного у 1688/89
 79
р. .

Аналогічний процес спостерігався впродовж 1685/86-
1695/96 рр. також у діяльності тих орденських шкіл, що були
створені на українських землях Речі Посполитої до початку
цього періоду. Зокрема в зазначений час зростання
чисельності осіб, що займалися викладацькою діяльністю,
мало місце у Кросненському (з 5 до 6 осіб у 1692/93-1693/94
рр.) , Ярославському (з 6 до 8 осіб у 1689/90-1691/92 рр.),
Луцькому (з 6 до 7 осіб у 1687/88-1688/89

' ARSI.- Polonica 44.- арк. 260зв., 265-266, 267зв., 264-264 зв., 364,
367-367зв.,368зв.-369, 370-370зв., 368-368 зв., 366 ЗВ.-367.

s ARSI.- Polonica 54,- арк. 154.
9 ARSI.- Polonica 20.- арк. 176, 179; 358, 361; Polonica 21 А.- арк. 18,
15.
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рр.),Перемишльському (з 6 до 7 осіб у 1687/88-1688/89 рр.) та
Острозькому колегіумі (з 3 до 4 осіб у 1692/93-1693/94 pp.)s0.
Якщо всі вищезгадані єзуїтські осередки характеризувались
виключно зростанням чисельності викладачів та наступною
незмінністю цього показника включно до 1695/96 р., то
львівський колегіум відзначався в цьому відношений менш
послідовною динамікою змін. Вона полягала у наявності в
зазначений період тимчасового зменшення викладацького
складу Львівського колегіуму (з 12 до 9 осіб у 1689/90-1692/93
рр.) якому передували й наслідували часи прогресивного
розвитку цього показника (з 9 до 12 осіб у 1684/85-1687/88 рр.
та з 9 до 10 осіб у 1692/93-1693/94 рр.) або його стабільного
становища (в 1687/88-1689/90 та 1693/94-1695/96 рр.) * 81. З
огляду на все вищезгадане цілком закономірним явищем
виглядає наявність в 1685/86-1695/96 рр. найбільших змін
щодо переліку навчальних курсів українських єзуїтських шкіл
саме у Львівському освітньому закладі. Зокрема, мається на
увазі впровадження в ньому викладання моральної й
позитивної теології ( у 1685/86 р.) та математики (в 1686/87-
1689/90, 1693/94-1695/96 р.), а також однорічне зникнення з
навчальної програми цієї школи курсу філософії (1692/93 р.).
Щодо інших орденських навчальних закладів цього регіону, то
вони в зазначений період характеризувалися значно меншими
структурними змінами. Зокрема в 1685/86-1695/96 рр. в
Кросненському колегіумі не прослідковується жодних
подібних зрушень, в той час як Острозький колегіум
обмежується впровадженням курсу моральної теології ( з
1693/94 р.), Луцький й Перемишльський колегіуми - лекцій з
філософії (з 1688/89 рр), а останній з них - також й
математики (1690/91- 1692/93 р.). Щодо Ярославського
колегіуму то в ньому впродовж 1685/86-1695/96 р., поряд з
впровадженням лекцій з останніх двох наукових дисциплін
(відповідно у 1690/91 та 1691/92 рр.) спостерігається також
поява додаткових курсів риторики (з 1692/93 р.) та моральної

so ARSI.- Polonica 44.- арк. 364, 366 зв.-367, 368-368 зв., 370-370 зв.,
368 ЗВ.-369; Polonica 20.- арк. 165, 170, 177, 178, 182; 349, 354, 359,
364, 360; Polonica 21 А.- арк. 7, 13, 19, 25, 14.
81 ARSI.- Polonica 44.- арк. 367-367 зв.; Polonica 20.- арк. 172-172 зв.,
356,; Polonica 21 А.- арк. 16.
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теології (з 1693/94 р.), кожний з яких читався окремим
викладачем S2.

В цілому характеризуючи динаміку змін кількісних
показників єзуїтського шкільництва на українських землях
Речі Посполитої та зрушень щодо структури освіти його
окремих складових у 1685/86-1695/96 рр. можна відзначити
збереження та подальший розвиток тенденції до відновлення
втрачених в кінці 1640-х-1660-х рр. позицій. На користь цієї
думки зокрема свідчать факти зростання в зазначений період
кількості місцевих єзуїтських шкіл (з 6 до 8) та загальної
чисельності їх викладацього складу (з 35 до 46 чол.). Разом з
тим, впродовж 1684/85-1695/96 рр. в цьому регіоні
відбувається певне зниження середніх показників
представництва педагогів в окремих єзуїтських осередках ( з
5.8 до 5,75) та кількості в них навчальних курсів (з 6,7 до 5,9-
6.8 чол.)83. Будучи свідченням неоднозначності прогресивного
розвитку єзуїтського шкільництва на українських землях Речі
Посполитої в зазначений період, вищезгадані зміни
пояснюються врахуванням показників новостворених
навчальних закладів (Овручської та Красноставської), які
внаслідок нетривалості свого існування не встигли до 1695/96
р. наблизитися до відповідного рівня старих

колегіумів. Зокрема, тогорічна чисельність викладачів
Красноставської школи склала 3 особи, а Овручської - лише 1
чол., в той час як у Львівському колегіумі в 1695/96 р.
працювали 10 педагогів, в Ярославському - 8, Луцькому та
Перемишльському- по 7 . Аналогічна ситуація спостерігається
й щодо кількості структурних елементів освіти старих та
новостворених українських єзуїтських шкіл. Адже
вищезгаданий середній показник останніх значно
поступається відповідним даними щодо 6 місцевих
орденських шкіл, які були засновані до 1685 р. (2,5-4,5 і 7-7,7).
В той же час, порівняння останнього показника з відповідним

* 382 ARSI.- Polonica 44.- арк. 367-367 зв.,364, 368 ЗВ.-369, 368-368 зв.,
370-370 зв., 366 ЗВ.-367; Polonica 20.- арк. 165, 170, 177, 182, 178,
172-172 зв.;356, 349, 354, 359, 364, 360; Polonica 21 А.- арк. 7, 13, 19,
25, 14, 16.
S3 ARSI.- Polonica 44.- арк. 364, 366 ЗВ.-369, 370-370 зв. Polonica 21
А.-арк. 7, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 25.
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аналогом з 1684/85 р. (7-7,7 і 6,7), а також - співставлений
середньої чисельності викладачів старих українських
єзуїтських шкіл в 1684/85 р. та 1695/96 р. (5,8 та 7 осіб)84,
дозволяє зробити висновок про подальше зміцнення
прогресивної тенденції у їх розвитку.

Таким чином, впродовж кінця 1640-х - середини 1690-
X рр. в єзуїтському шкільництві на українських землях Речі
Посполитої відбуваються неоднозначні за своїм характером
зміни щодо його кількісних показників та структурного складу
освіти в окремих місцевих осередках ордену. В цьому
відношенні вищезгаданий період умовно поділяється на два
відрізки часу. Перший з них (кінець 40-х - середина 70-х рр.
XVII ст.) характеризується домінуванням негативної
спрямолваності змін вищезгаданих показників, що було
закономірним наслідком перебування тодішніх українських
колегіумів Товариства Ісуса  в умовах переманентного
ведення військових дій на південно-східних теренах Речі
Посполитої. Падіння, починаючи з середини 1670-х рр. ,
значення цього фактору в житті місцевого єзуїтського
шкільництва забеспечило перехід до тотального й
послідовного його кількісного зростання, а також -
ускладнення структури освіти в українських осередках ордену.
Останні процеси, дозволяючи переважно подолати формальну
складову занепаду єзуїтського шкільництва на українських
землях Речі Посполитої після 1648 р., в той же час
засвідчували наявність в ньому певного потенціалу для
подальшого відповідного прогресу, здатного забезпечити в
майбутньому продовження розширення сфери впливу цього
культурного явища в межах зазначеного регіону.

84 ARSI.- Polonica 21 А.- арк. 7, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 25; ARSI.-
Роїопіса 44.- арк. 364, 366 зв.-369, 370-370 зв.


