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ФУНДАЦІЇ ДОМІНІКАНСЬКИХ МОНАСТИРІВ НА ВОЛИНІ
В КІНЦІ XIV - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст.

Орден Братів-Проповідників є першою католицькою монашою
корпорацією, яка проникла і закріпилась на теренах Русі, що є
цілком зрозуміло з огляду на той невпинний ентузіазм, який штовхав
новозатверджений жебрумий орден на пошук місійних територій. З
плином часу і зі зміною характеру самого орденського апостолату
домінікани не задовольняються тимчасовими місіями і прагнуть
закріпитись на території Русі інституційно, засновуючи тут свої перші
осідки і отримуючи земельні надання. В деяких регіонах Русі, як
наприклад, на Волині, домініканський орден залишиться єдиною
католицькою монашою структурою аж до кінця XVI ст. Його
лідируюче становище в середині XVI ст., похитне Реформація, а
потім, як це не парадоксально, Контрреформація в обличчі єзуїтів.
Однак, вже з кінця того ж таки XVI ст. домініканам вдалося розпочати
процес адаптації до нових, потридентськихзмін і частково відновити
свій статус, безупинно нарощуючи кількість своїх осідків. В цей час
за ним міцно закріпилась існуюча і до того часу руська
"спеціалізація" ордену - як показало статистичне зіставлення
Л. Венц1, 55% його приросту припадає саме на Коронну Русь, 40%
на ВКЛ і лише 5% - на власне польські землі.

Загалом, оцінюючи значення домініканського ордену на
території Русі, не можна не погодитись з думкою Є. Клочовського,
який наголошує на важливості вивчення домініканської історії в
рамках поліконфесійної суспільно-релігійної та культурної історії
руських обшарів в ХІІІ-ХХ ст. Адже домінікани, надзвичайно тісно
пов язані зі світом західної культури, століттями становили потужну
міжнародну структуру. Тому, вважає дослідник, в посталій насьогодні
проблематиці місця Русі-України в Європі, варто піддати
об'єктивнішому аналізу ту роль, яку відіграли домінікани в суспільних
процесах в цьому регіоні2. Та й загалом, тема домініканської історії є
надзвичайно актуальною як для вивчення внутрішньоорденських
процесів, так і соціальної, егноконфесійної, культурно-просвітницької

47



ФУНДАЦІЇ ДОМІНІКАНСЬКИХ МОНАСТИРІВ НА ВОЛИНІ

ситуації в руському суспільстві середньовічної та модерної доби.
Першим кроком до вивчення діяльності домінікан і їхнього впливу
на місцеве оточення повинне стати вивчення процесу їхнього
організаційного закріплення, здійснити це для волинського регіону
ми і ставили за мету даної праці.

Хронологічний відрізок дослідження охоплює період від кінця
XIV до середини XVII ст. Нижня хронологічна межа є умовною,
оскільки ми побіжно згадаємо і раніший етап домініканського
місіонерства на Русі - в першій половині XIII ст. Що стосується
верхньої межі, то вона обумовлена як загальновідомими
політичними, економічними та ідеологічними обставинами життя
Речі Посполитої, продиктованими початком Хмельниччини, так і
зміною внутрішньоцерковної та внутрішньоорденської ситуації.
Адже саме з кінця 40-х рр. XVII ст. намічається певний відхід від
тактики блискучого потридентського "ривка" в реформаторській і
дидактичний діяльності Церкви та домініканського ордену3.

Що стосується географічних рамок дослідження, то вони
охоплюють територію Великої Волині і приблизно співвідносяться
з кордонами Волинської губернії XIX ст. Об'єднує нижчеперелічені
монастирі перш за все те, що ці конвенти залишились найменш
вивченими в історіографії на відміну від монастирів Львова,
Підкаменя та Києва, яким присвячені окремі монографії4. Таким
чином, в поле нашого дослідження потрапили конвенти в (подаємо
їх згідно появи перших згадок про монастир): Луцьку, Острозі,
Володимирі, Констянтинові, Ляхівцях, Овручі, Любарі, Камені
Каширському, Соколові, Чарторийську, Тарговиці та можливі
фундації в: Клевані, Топорові, Городці.

Найранішу згадку про діяльність домініканів на території Волині
знаходимо в житії одного з святих ордену - Яцека Одровонжа. Згідно
з деякими варіантами житія, Яцек під час рік початку місії - 12235)
заснував домініканські монастирі в Овручі, Житомирі та Володимирі.
Вперше житіє з таким сюжетом з'явилося в праці С. Окольського6 і
незабаром перекочувало до праць інших орденських істориків.
Звичайно, прагнення домініканців новоствореної Руської провінції,
до якої належав Окольський і подальші популяризатори легенди,
вивести історію свого ордену на Волині від місії св. Яцека цілком
зрозуміле. Не можна не погодитись і з деякими елементами критики
вищезгаданої легенди І. Малишевського7, однак повністю відкидати
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можливість існування цих осідків не можна, тим більше, що вказані
автори роблять посилання на певні актові джерела, ідентифікувати,
щоправда, які не вдалося. Я. Гіжицький, подаючи у своїй праці
легенду про заснування житомирської місії, підкріплює її
фольклорним матеріалом, згідно якого домініканський монастир
існував на місці однієї з уніатських церков. Це місце, за його
твердженням, продовжувало називатись "домініканським"8.1 справді,
знаходимо джерельні дані про існування в місті в кінці XV ст. двох
католицьких храмів: Божої Матері і Святого Миколая, які на той час
вже запустіли і були закриті, а їх маєтності передані іншим
власникам9. Чим могла хоча б одна із них діяти з XII і ст. - залишається
нез'ясованим. До того ж, в агіографічній підбірці Ярошевича10
знаходимо інформацію про домініканців, замучених татарами в
Житомирі, що дає додаткові підстави стверджувати реальну тут
присутність ордену, якщо не інституційно (монастирі), то принаймі у
вигляді короткотривалих місій. Що ж стосується овруцької фундації,
то можемо лише повторити слідом за традицією11 її затвердження
київським єпископом.

В будь-якому випадку можна стверджувати, що одним з
головних напрямків діяльності домініканської Польської
домініканської провінції була саме Русь. В 1234 р. Герард з
Вроцлава, перший провінціал новоствореної провінції, отримав
посаду місійного єпископа цілої Русі. Домініканські місії на той час
за деякими даними досягали аж до Смоленська12, тобто цілком
могла проводитися і на Волині. Окрім того, з цього часу до нас
дійшла ціла низка папських булл, які надають значні привілеї ордену
і висвітлюють напрямки домініканської діяльності на Русі, що
зосереджуються в більшості довкола патронату над місцевою римо-
католицькою людністю: нагляд і покарання білого латинського
духовенства та монашества інших орденів, які прийшли тоді в
значний упадок, пошук креатур єпископів і можливостей щодо
встановлення єпископій13. Доручався домініканам і нагляд за
недопущенням змішаних шлюбів з метою запобігання реконверсіям
католиків14.

З 1240 р. домінікани були формально усунені від активного
апостолату на Русі, оскільки юрисдикцію на цю територію отримали
любушські єпископи. Це, однак, не дає змоги відкидати присутність
на Волині домініканських місій, тим більше, що орден відігравав
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неостанню роль в дипломатичних (або ж унійних) контактах Папства
з Данилом та Васильком Романовичами. Останнього, до речі, папська
булла 1247 p.1s характеризує як такого, що має наміри залишатися в
лоні римської Церкви та спонукати до цього інших, а дружині Василька,
Дубравці, Іннокентій IV дозволяє користуватись при свому дворі
капланськими послугами домініканина Алексія разом з обраним ним
товаришем з середовища ордену18. Чисельною домініканська
присутність на Волині стає, як вважає Т. Трайдос, лише з першої
половини XIV ст. Дослідник зазначає, що успіх тут католицьких
місіонерів, в тому числі і домінікан, були значно меншою ніж на
Київщині. Таку різницю він пояснює тим, що православна Церква на
Київщині зазнала катастрофічних втрат (як в плані руйнації церков,
так і втрати опікунів-ктиторів), тоді як на Волині руйнація церковної
інфраструктури була менш відчутною. Окрім того, на Київщині була
стала традиція католицьких місій - домонгольські бенедиктинська та
домініканська17 . Звичайно, з приводу катастрофічного стану
православ'я в Києві можна було б подискутувати. Маловірогідним
видається і значний вплив на населення Києва недовготривалої (та й
невідомо чи місійної) діяльності католицьких монахів у Києві в
домонгольські часи. Та й загалом, таке порівняння нам видається
доволі недоречним, адже ми не маємо якихось чітких відомостей про
домініканську місію на Волині, щоб стверджувати її успіх чи невдачу.
Те, що католицька Церква швидше організаційно закріпилась саме в
Києві є недивним з огляду на посилену увагу до міста, яке
продовжувало асоціюватися з центром руських земель.

В 1358 р. маємо першу задокументовану згадку присутності
(хоча, лише номінальної) на Волині єпископа-домініканця Петра,
якого призначено на володимирську кафедру, до того ж, доволі
незвичною для цього персоною - Константинопольським
патріархом. Проте, як зазначається в одній із пізніших папських булл,
Петро був "неприхильним" до даної церкви, яка фактично
залишалася необсадженою18. Його наступником з 1371 р. став
августинець Гінконі Буконіус. Після цього на Волині, як і фактично
на всіх місійних теренах, встановилась традиція призначати на
єпископську кафедру представників жебручого монашества,
передусім домініканців. Так, домініканином був єпископ Ісидор,
призначений 1375 р. Після його смерті (близько 1380 р.) єпископство
обіймає Ругіан, факт приналежності якого до ордену є нез'ясованим.
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Наступними стали домінікани Миколай та пріор вже існуючого на
той час монастиря Григорій з Бучкова. В зв'язку з цим цілком
логічним є припущення про сприяння єпископів-домініканців
(звичайно, з того часу відколи це єпископство перестало бути
номінальним) місіонерству своїх співбратів, адже монахи до 1409
р. перебували під єпископською юрисдикцією. Так, саме з діяльністю
домініканського єпископа Вільгельма Сімашкевич пов'язує
збільшення фундацій кам'янецькому конвенту19. Однак, треба
зазначити, що на Волині традиція домініканських єпископів
увірвалась швидше ніж, наприклад, у Києві чи Кам'янці.

Проте, набагато важливішим є з'ясування того, як розвивався
реальний домініканський апостолат та яким чином було
зорганізовано перший конвент ордену в Луцьку. Трайдос окреслює,
як визначальний в цьому процесі, зовнішній фактор - Кревську унію
та встановлення на Волині в 1386-1392 рр. безпосередньої влади
Ягайла. На той час в Луцьку, на Татарській вулиці, вже існувала, як
подає Баронч20 - з початку останньої чверті XIV ст, домініканська
дерев'яна каплиця святого Миколая. Очевидно, титулаггура каплиці
була обрана зовсім не випадково, - як свідчать новітні дослідження21,
домінікани на руських теренах надзвичайно широко використовували
цей популярний в православному середовищі культ як своєрідний
"конверсійний інструмент". Про місцезнаходження даної каплиці
можемо зробити деякі припущення. Вірогідно, вона знаходилась на
тій ділянці Татарської вулиці, за яку луцькі домінікани вели затяжний
процес в 60-70 рр. XVI ст. з жидичинським архімандритом Іоною
Борзобатагим-Красенським. Ми не маємо слідів іншої дороги набуття
цієї ділянки, тому і вважаємо її власністю монастиря ще з XIV ст.
Дату фундації самого монастиря традиційно відносять до 1390 р.,
однак не варто забувати, що привілей Ягайла на всю Городницю22,
що датується цим роком, говорить про вже здійснену ним фундацію.
В 1393 р. упосадження монастиря було доповнено наданням
Вітольда, який записав на його користь Новостав23.

Мета, з якою домініканський орден було впроваджено до Луцька,
є доволі дискусійною. Була це необхідність душпастирства серед
католицької людності, як за часів Київської Русі, політичні плани
фундаторів, як вважає Трайдос, "совращение" православних, як
твердять православні та радянські автори, чи просто релігійні
почування фундаторів, які прагнули в особі домініканців знайти

51



ФУНДАЦІЇ ДОМІНІКАНСЬКИХ МОНАСТИРІВ НА ВОЛИНІ

заступників для своєї душі, а в фундаціях осідків прославити Бога,
Діву Марію та святих, як зазначають самі фундатори в актах надання?
Перша версія є малоімовірною з огляду на приблизні підрахунки
чисельності католицького населення в місті на той час. Як стверджує
Н. Яковенко24, міста Волині зазначеного періоду мали однорідне,
руське, населення. Єдиним значним іноегнічним вкрапленням в Луцьку
були євреї, які, зрозуміло, аж ніяк не потребували домініканського
душпасгирсгва. Теорія Трайдоса є найбільш обгрунтованою. Дослідник
вважає, що домінікани на Русі були покликані, перш за все, виконувати
функції політичні. Ці політичні плани у випадку з Ягайлом полягали у
"скупченні прихильних Короні сил і впливанні в цьому ж дусі на бояр".
Підпорядкування в 1392 р. Волині Вітольду змінило ситуацію. Князь,
який намагався відділити Церкву ВКЛ від польської, не зміг прихилити
на свій бік київських домінікан, серед яких проягайлівські та пропольські
настрої були особливо сильними. Однак, луцькі монахи досить швидко
зорієнтувались в ситуації і цілком прийняли директиви князя. Про те,
що домінікани Луцька були досить сильно пов'язані з литовською
політикою свідчить, вважає дослідник, епізод, що трапився під час
облоги Луцька Ягайлом у 1431 р. П'ять братів-домініканців втікають
під час пожежі не до королівського обозу, як це робить луцький єпископ,
а до Верхнього замку, де знаходились прихильники Свидригайла26.
Однак таке трактування цього вчинку, здійсненого до того ж в умовах
небезпеки, є доволі сумнівним. Адже навіть якщо домінікани
перебували на "політичній службі" у Вітовта, навряд чи вони б
виконували їх по відношенню до Свидригайла, чия політика - перш за
все конфесійна - не зовсім, м'яко кажучи, співпадала з Вітовтовою.
Те, що брати були врешті-решт замучені також не свідчить на користь
припущення Трайдоса.

Набагато переконливішим, на перший погляд, видається другий
доказ дослідника, який базується на тому, що ряд домініканських
конвентів Русі, втому числі і луцький, перебували поза місіонерським
'Товариством Братів, що пілігримують заради Христа", який було
відновлено 1378 р. Невключения даних осідків Трайдос пояснює їх
винятковим становищем, зумовленим наявністю спеціальних планів
щодо них з боку фундаторів, в зв'язку з чим дані конвенти виконували
не так місійні, як політичні функції26.1 справді, в буллі 1378 р.27, яка
подає перелік відведених Товариству монастирів, ми не знаходимо
існуючого на той час київського конвенту.
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Однак, в низці випадків ми знаходимо факти, які підштовхують
до думки, що фундовані після 1378 р. конвенти також були прилучені
до Товариства. Так, зокрема, під час однієї із спроб відновити
організацію пілігримів (1464 р.) папська булла наголошує на
поверненні до Товариства того самого складу, який був раніше,
насамперед усіх (!), великих і малих конвентів Литви, Русі, Поділля
та Валахії28. Ще одним вагомим аргументом проти теорії Трайдоса
є постанова провінційної капітули 1468 р., видана в розпал боротьби
з сепаратизмом монастирів, що були забрані від Товариства. Згідно
даної постанови, в монастирі, з яких капітула раніше відкликала
своїх представників, вона заново делегує своїх представників, що,
як пояснює Клочовський, могло означати примирення з
сепаратистами29. Серед даних монастирів (а отже серед
сепаратистів) ми знаходимо мостиський, київський, коломийський,
грубешівський, городлівський та самбірський осідки, які Трайдос
поруч з луцьким визначив як такі, що належали провінції. Отже,
припущення про приналежність всіх без винятку монастирів Русі (в
тому числі луцького хоч, як бачимо, він в приведеному вище переліку
не фігурує) до Товариства братів-пілігримів дуже вірогідне.

Причину невключения до Товариства київського монастиря
можна пояснити, виходячи з гіпотези Льоенерца, який коментуючи
дану буллу 1378 р. стверджує, що на вимогу Людовіка Угорського,
який хотів відірвати Червону Русь від Польщі, душпастирство на цих
теренах було віддано виключно монахам новоствореного Товариства30.
Однак, такий цільовий поділ домініканських монастирів та
"проугорська" спрямованість руського вікаріату Товариства, якщо і
мали місце в 1378 р., то після переходу посади руського вікарія до
Матернуса (близько 1389 р., а отже ще до заснування луцького
конвенту), він цілковито вичерпав себе - львівські домінікани в своїх
основних акціях (організація домініканських монастирів та єпископств
в Києві та Молдавії, інтеграція Поділля з львівською метрополією, а
отже, як вважає Трайдос, з Короною, апостолат на Волині
підпорядкований тій же метрополії) відповідали вимогам політичної
концепції Корони. Луцький конвент організували саме львівські
домінікани, Грегор з Бучкова, перший відомий пріор, був професом
львівського монастиря31. З іншого боку, сам Трайдос32 зазначає, що
конвент в Коломиї використовувався Товариством для його місійних
планів в Молдавії, київський осідок брав участь в унійній роботі з
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вірменами, ідею якої втілював і конвент Кафи. Отже, цілком можливим
є припущення про поступове розширення обшарів діяльності пілігримів
і відведення під їх юрисдикцію київського та інших монастирів по мірі
їх виникнення, адже нівеляція різниці між векторами політичного
спрямування і напрямами діяльності монастирів Товариства та
Польської провінції робила спроби створення відсепарованих від нього
конвентів не актуальними. Дану тезу про відсутність інстигуціонального
поділу руських конвентів і включення всіх, втому числі і луцького, осідків
до складу Товариства пілігримів ми вважаємо найбільш вірогідною.
Цей висновок ми робимо з огляду на: 1) наявність вагомих підстав до
зарахування опущених в 1378 р. конвентів до списку тих, що боролись
за відновлення Товариства в другій половині XV ст, включення до
відновленого 1464 р. Товариства усіх монастирів Литви і Русі; 2)
заснування низки посталих після 1378 р. осідків саме монахами
Товариства; 3) відсутність на час заснування луцького конвенту
суттєвих відмінностей у ставленні до місійних (за Трайдосом -
політичних) планів Корони серед монахів польської провінції та
пілігримів, а отже потреби в створенні окремих місій для їх реалізації
4) пряма згадка про участь коломийського і київського монастиря в
місійних акціях Товариства.

Однак відкидання даної тези про цільовий поділ руських конвентів
якдоказу планування якихось особливих завдань для луцьких домінікан
з боку фундаторів не означає їх цілковите спростування гіпотези.
Звичайно, доказів, або хоча б слідів якоїсь роботи монахів, в якій могла
б простежуватись політична активність, Трайдос не приводить, не
знаходимо їх і у досить численній дипломатичній переписці, яка
стосується віросповідних питань. Те, що домініканець Грегор з Бучкова
був активним прибічником і порадником Вітовта, представляв його на
міжнародній арені (наприклад, під час Собору в Констанці) не дивно з
огпаду на його єпископську посаду. Однак цілком імовірно (і тут цю акцію
можна розглядати як політичну), що Ягайло фукдував, а Вгговт заручився
підтримкою домініканського конвенту, прагнучи обирати з його
середовища претендентів на єпископську кафедру. Проте, що такі плани
були принаймні у Вітовта, може свідчити факт перенесення католицької
єпископії із Володимира в Луцьк33. Вочевидь, з домініканським осідком
пов'язувались не тільки кадрові, а й матеріальні розрахунки князя
стосовно облаштування луцької єпископії. Адже до 1409 р.
володимирське католицьке єпископство не володіло ніякими
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маетностями, втой мас як сам єпископ на Волині був реально присутнім.
Упосадження, надане 1409 р., було надто скромним і до того ж
знаходилось на значній віддалі від Луцька, який мусив бути фактичною
резиденцією єпископа. Про те, що географічна віддаленість грала не
останню роль для єпископства свідчить факт обміну в 1428 р. (коли
кафедру вже полишили домінікани) весей, розташованих біля
Володимира на луцькі34. В той час як єпископ, що був одночасно
домініканським пріором, міг утримуватися на базі конвенту.

Що стосується діяльності "рядових" братів, могла слугувати
поставленим перед ними політичним цілям, не виходячи за межі
місіонерства. Адже, повергаючись до окреслених Трайдосом політичних
планів Ягайла та Вітовта, треба зазначити, що їх реалізація навряд чи
могла б проходити без активного проповідництва в середовищі
православної людності. Якщо припустити, що домінікани могли стати
осердям пропольської пропаганди послуговуючись виключно
дипломатичними методами (хоч, оскільки католиків в місті практично
не було, окатоличення було б найпростішим способом привернути
місцеве населення в орбіту польського впливу), то акція відокремлення
католицької Церкви ВКЛ від польської навряд чи була б можлива без
достатньої кількості вірних, що автоматично змушувало домініканців
до конкретних кроків в напрямі їх збільшення. На користь нашого
припущення непрямо може свідчити і один з епізодів історії луцького
монастиря, що відображає протиборство між домініканським конвентом
і Грегором з Бучкова, який суміщав посаду єпископа і домініканського
пріора (що, до речі, було типовою практикою саме для Товариства
пілігримів і є ще одним свідченням належності луцького монастиря саме
до цієї організації). Один з братів на ім'я Мачей намагається усунути від
душпастирської юрисдикції Грегора і самостійно виконувати цю функцію.
Трайдос знову ж таки пояснює даний інцидент політичними
уподобаннями Мачея, який, мовляв, був прихильником Ягайла35. Однак
чому б не вбачати в даній акції слідів незадоволеня братів надмірною
зайнятістю Грегора і занехаяння ним душпастирських справ. Тим більше,
що якраз в цей час в середовищі Товариства пілігримів активно
проводилася політика дистанціювання монахів-домініканців від
єпископських кафедр - розпорядження 1426 р. про обов'язковий дозвіл
з боку настоятелів для домінікан, що так чи інакше пов'язані з
кафедрами35, можна інтерпретувати саме як намагання вивільнти сили
братів для місіонерства. Наше припущення про першочергове місійне
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завдання домінікан стає тим більше вірогідним в світлі перших кроків
Вітовта в релігійній політиці, які відрізнялись деякою агресивністю по
відношенню до православної конфесії37, Однак це не свідчить про те,
що брати на практиці агресивно запроваджували католицизм - вони не
мали для цього достатніх умов, пов'язанихз володінням руською мовою,
наявністю достатньої кількості місіонерів тощо, окрім того, православ'я
не втрачало своїх позицій настільки катастрофічно та й наміри Вітовта
з часом зазнали суттєвої трансформації - після необережних спроб
вчинити наступ на вірних Східного обряду такі кроки у ВКЛ до кінця XVI
ст. не поновлювались38. Хоча, треба зазначити, кількість реконверсій
серед вищого прошарку була значною, адже проблема ребаптизацїї
при переході з православ'я була досить актуальною для ВКЛ - нею
цікавився яквіленський єпископ Миколай, так і сам Вітовт, підтвердження
чому ми знаходимо в тексті послання до Констанцького Собору39. Цілком
імовірно, що до даних навернень спричинились саме литовські
домінікани, які завдяки пропаганді інтелектуальної латинської культури,
мали успіх в середовищі великих міст, князівських і боярських дворів40.

Отож, чи вбачав у фундації домініканського монастиря прямі
політичні вигоди для себе Ягайло, стверджувати надзвичайно
проблематично, особливо з огляду на особливе його ставлення до
ордену. Оточений духівниками-домініканцями, король протягом всього
періоду свого володарювання фундував цілу низку монастирів ордену
як на Русі, так і в Польщі, багатьом на той час існуючим збільшив
утримання. Приписувати всім цим наданням, в тому числі на користь
монастирів Корони, політичні цілі було б нелогічно. Звісно, ми не
беремося стверджувати, що ці надання були продиктовані щирою
прихильністю до ордену і пропагованих ним ідей, таку позицію міг
визначати сам статус польського короля-ревного католика. З іншого
боку після переходу 1393 р. до Корони Поділля Ягайло не застосував,
вже, здавалося б, перевірений політичний хід - не заснував
домініканського конвенту, хоча Поділля не менше Волині потребувало
політичної "прив'язки" до Польщі. Те, що домініканці могли стати
осердям пропольських сил випливає скоріше з наслідків їхньої місійної
діяльності, аніж мети, як це стверджує Трайдос, хоча взаємовпливи
конфесійної та політичної свідомостей є ще не до кінця з'ясованим
процесом і ототожнювати їх слід украй обережно, не забуваючи, що
всього через кілька років буде здійснено спробу використати (що,
вочевидь, було можливим) католицизм як потужну ідеологію для
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відокремлення ВКП від Корони Вітовтом. Що стосується ставлення
до домініканського конвенту з боку останнього, то припускати наявність
в ньому політичних моментів можна сміливіше, однак їх реалізація
(зокрема щодо створення окремої литовської митрополії)
пов'язувалась перш за все із діяльністю єпископів-домініканців, в той
час як сам конвент слугував кадровою та, можливо, матеріальною
базою для єпископства, а також забезпечення зростання пастви для
нової метрополії.

із збережених насьогодні згадок про волинські домініканські
монастирі найбільше зацікавлення викликає грамота Василя
Острозького - його підтвердження фундації свого батька Федора в
Острозі, факт існування якої залишається не доведеним не тільки з
огляду на не до кінця з ясовані причини такої акції з боку
православного князя, а й через відсутність в списках даного акту
таких важливих атрибутів документів даного роду як місце і дата
створення. З іншого боку, про існування фундації збереглась пам'ять
в орденській традиції середини XVII ст. - Окольський, описуючи
плачевний стан руських монастирів кінця XVI ст., згадує про
зруйнований конвент в Острозі41.

Якщо припускати, що дане підтвердження є фальсифікатом,
першочерговим є з'ясування особи фальсифікатора. Документ дійшов
до нас в кількох списках. Два перших є копіями акту завірення 1544 р.
Сигизмунда Старого копій маєткових документів, що було здійснене на
прохання Беати Острозької, яка не мала змоги користуватися в судових
процесах їх оригіналами, оскільки останні зберігалися в брата її чоловіка
- Василя-Костянтина Острозького. Один вміщений в хроніці острозької
парафії42 під виглядом "виписки" з Литовської Метрики, яка зберігалася,
за словами автора хроніки, при парафіяльному костелі. Друга копія
трансумпту була здійснена Стефаном та Янушем Збаразькими 1583 р.
під час запису ними до метрики копій усіх документів, дотичних їх
маетностей43. Обидві копії були здійснені незалежно, про що свідчить
неоднакові помилки та способи модернізації тексту. З обох випливає,
що з усіх документів, пред'явлених Острозьким, король наказав вписати
в акт завірення саме привілей Василя, тоді як інші документи були
виписані окремо, причина такого зацікавлення фундацією Федора
залишаються досить інтригуючою. Окрім того, Збаразькі записали і сам
список забраних Костянтином Острозьким документів, де і справді
числиться "лист князя Василя Острозького на кляштор"44. Третій список
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грамоти вміщений у так званій "Книзі Бони"45, яка також являє собою
сумаріуш документів і також пов'язаний з Беатою, оскільки саме на її
прохання він був складений і завірений підписом королеви Бони. Усі
списки вирізняються між собою незначною (не виходить за межі XVI
ст.) модернізацією літер та фонетичного звучання окремих слів тексту
додаванням або пропущенням одного-двох слів, яке, проте, не змінює
загального змісту. Ким були здійснені ці зміни встановити важко - так,
наприклад, завірення, вміщене у Вітковського, кілька разів
переписувалося: грамота - оригінал трансумпту - запис в метриці - випис
- запису хроніці - переписування всієї хроніки А. Кардашевичем, рукопис
якого є поки що єдиним доступним нам списком Острозької хроніки.
Отже, текстологічний аналіз списків грамоти Василя Острозького
дозволяє стверджувати її приналежність епосі XV ст.що, проте, не може
вповні слугувати підтвердженню автентичності даного документу.

Те, що даний документ вперше з'являється саме в зв'язку з іменем
Беаги, наштовхує на додаткові підозри з приводу його автентичності.
Ревна католичка, вона відразу по утвердженню в маєтках чоловіка
уфуцдувала в Ровно багатий католицький костел46, була вона тісно
пов'язана і з домініканами, зокрема львівськими, адже саме в них
близько 1554 р. разом з дочкою переховувалась від нареченого
останньої47.

Спробуймо поглянути на причини, якщо не фальшування, то,
принаймні, такого зацікавлення Беатою документом. Звісно, Беата хотіла
володіти копіями усіх без винятку документів, що знаходились в архіві
Острозьких. На користь цього свідчать записи інших актів, котрі,
здавалося б, не могли бути застосовані в судових процесах за її маєтки.
Однак факт такого виділення грамоти з-поміж усіх пред'явлених
Острозьким документів та незвичного, окремішнього, способу запису у
трансумпті свідчить про намагання підкреслити існування документу.
Ідеологічне доведення прихильності до католицизму з боку Острозьких
було тоді, вочевидь, непотрібним - сам Констянтин Острозький
відновлює зруйнований в XV ст католицький костел48. Що ж стосується
планів впровадження до Острога домінікан, то вони є найвірогіднішою
причиною особливого виділення документу. Можливо, це питання хоч і
не розглядалося прямо, однак планувалось здійснити в найближчій
перспективі.

Під час з'ясування ймовірних історичні обставини фундації
найбільше проблем виникає з верхньою датою її появи. Встановити її
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неможливо без з'ясування дати смерті, князя, яка є доволі
проблематичною, однак важливою не стільки з огляду на відтворення
фактологічних деталей фундації, скільки внаслідок можливості пролиття
світла на причину такої акції з боку православного князя. Адже в уявленні
Вітковського причина фундації прив'язується до Флорентійської унії 1439
р., по підписанні якої митрополит Ісидор разом з домініканином Я. Чехом
відвідав Острог Тоді Ф. Острозький і видав Я. Чехові фундаційний акт,
який, за поясненням автора, зберігався при монастирі і тому не потрапив
в "жодну метрику"48. Такий перебіг подій і причина фундації викликають
заперечення сучасних польських істориків, які загалом схильні вважати
острозьку фундацію реальним фактом. Пов'язані вони, перш за все, з
невідповідністю хронікарської інформації даним польської генеалогії, яка
датує смерть Федора 1410 р.50. Тому, на думку Трайдоса, фундація
відбулася на переломі XiV-XVcr і викликана булазновужтаки полгтичною
мотивацією Острозького яквірного ленника Корони, що потребував сталих
контактів з Польщею, для чого і використовував домінікан. Неабиякий
вплив на рішення князя справило і те, вважає Трайдос, що він виступає
одним із свідків привілею Вітольда луцьким домініканам на Новостав.
Тобто, фундація, за Трайдосом, могла відбутися після 1393 р.51. Що
стосується візиту Я. Чеха разом з Ісидором то він, на думку Трайдоса,
виглядає досить реальним, однак відбувся, як вважає автор, вже за сина
фундатора - Василя Красного52. В такому випадку приїзд до Острога Чеха
мав відбуватися двічі, інакше версія Трайдоса ставить під сумнів
автентичність єдиного збереженого насьогодні документу, що прямо
свідчить про фундацію Федора - підтвердження її Василем Федоровичем,
де вказано, що запис на монастир був даний саме Яну Чеху53.

Ще одну версію біографії князя знаходимо в короткій
біографічній справці, приведеній на основі хронік Кромера та
Биховця Антоновичем54. Підтримує її і сучасний дослідник
Войтович55. Тут ми довідуємось, що Федір в 1422-1430 рр. перебував
в Чехії в числі сподвижників Сигизмунда Корибутовича, який
відправився туди на прохання гуситів. У ВКЛ князь повертається в
1930 р. і активно бере участь у місцевих усобицях на боці
Свидригайла. Після Вількомирської битви (1435р.) знаємо про нього
як про інока Києво-Печерського монастиря. В контексті такої
мінливої політики князя і, беручи до уваги конфесійну позицію
Свидригайла, найлогічнішим було б датування фундації або часом
луцького намісництва Федора (1389-1393 рр.), або ж періодом 1393-
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1403рр. (дата останньої згадки Федора у великокнязівстких
документах).

Ще одним поважним часовим орієнтиром може слугувати
постать єдиного згаданого в документі брата-домініканина Яна Чеха.
В зв'язку з гіпотетично відомою національною належністю монаха
можна зробити певні висновки, виходячи з історії співжиття польської
та чеської частин провінції. Останній період їхнього спільного існування
припадає на 1305-1393 рр.56. Опісля, зважаючи на досить болісний
розрив, домініканці мали б повернутись до своїх частин провінції. З
огляду на це, верхню межу можливості фундації Острозького варто
було б звузити періодом до 1393 р. В зв'язку з цим можна констатувати
повну невиправданість віднесення Вітковським дати фундації до часу
візиту Ісидора. Яку б з версій біографії Федора ми не прийняли, на
даний час князя або не було в живих, або ж він знаходився у таборі
Свидригайпа, що, як відомо, не славився прокаголицькими симпатіями.
Думку Трайдоса про дворазовий приїзд Чеха, перший раз для
прийняття фундації, а другий - для її "зміцнення", ми вважаємо
необгрунтованою. Візит Чеха, якщо і мав місце, то відбувся ще за
часів Федора, а його прив'язка до поунійного візиту Ісидора
продиктована бажанням Вітковського показати князя ревним
прихильником унії (для підтвердження цієї тези він навіть називає
підпис Федора Бєльського на проунійному акті посольства
митрополита Мисаїла підписом Острозького57).

Отже, ми схильні вважати фундацію Федора Острозького
реально існуючою з огляду на відсутність вагомих підстав для
фальшування документу-підтвердження. Фундація проіснувала за
версією Вітковського до 1452 р.58

Наступний, володимирський, монастир (1497 р.) був одним із
останніх конвентів, що постали під час першої хвилі фундацій. Після
неї впродовж майже ста років (до 1590 р.) на руській, як і польській,
землях не з'явилося жодного домініканського осідку. Володимирська
фундація була здійснена Великим литовським князем Александром.
Із збережених насьогодні текстів папських послань до Александра
довідуємось про досить послідовну практику нагадування князю про
католизацію населення. На перший план в цих посланнях висунуто
саме представників жебручого монашества. Так, саме домінікани
поруч з францисканами фігурують в папському посланні, яке
стосується проблеми ребагтгизації в ВКЛ59, що знову виникла на
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початку XVI ст. Це свідчить про подальше лідирування двох орденів
в справі місіонерства в ВКЛ, а також про наявність певних успіхів
цього місіонерства, на що наштовхують згадки про ребаптизацію.
Володимирська фундація була не єдиною домініканською фундацією,
здійсненою Великим князем. Зберігся папський лист з апробатою
заснування віленського конвенту80, де домініканам надається
юрисдикція над місцевим парафіяльним храмом. Цілком вірогідною
видається в цей час і парафіяльна діяльність волрдимирських братів.
Очевидно, що у випадку з Володимирським осідком спрацювала
традиційна прив'язка королівського двору до ордену та політика
поступового збільшення кількості католицьких храмів, які з огляду
на упадок світського духовенства віддавалися найдинамічнішому на
той час ордену. Володимирські домініканці отримали значно менший,
порівняно з луцькими, фундуш, віленським братам взагалі були
передані доходи парафії, що не свідчить про особливу щедрість
фундатора по відношенню до ордену.

Як ми вже згадували, початок XVI ст. ознаменовує собою
завершення періоду потужної хвилі домініканських фундацій в
Короні загалом і на Волині зокрема. Наступну фундацію капітула
заакцептувала аж в 1590 р. Саме з цього часу можна говорити про
початок нового кількісного приросту в рядах ордену. На Волині в
цей час постало вісім конвентів у: Камені Каширському, Ляхівцях,
Константинов!, Овручі, Любарі, Соколові, Чарторийську, Тарговиці.
Сім останніх належали до створеної 1612 р. Руської провінції
(перший - до Польської), два останніх - до обсервантської гілки
ордену.

Цей список, звісно, потребує багато уточнень. Так, виникає
проблема з існуванням двох обсервантських осідків, дата фундації
яких до кінця нез'ясована. Пов'язано це з тим, що за офіційною версією
до 1648 р. домінікан-обсервантів в руських провінціях не було61, їх
конгрегація ще навіть не була затвердженою, але в чарторийські
домінікани згадуються вже в 1648 р.62, щодо тарговицького конвенту,
то таких згадок немає, але Я. Гіжицький63 цілком логічно пов'язує дану
фундацію з особою Анни Корецької (пом. 1636). Цілком ймовірно, що
до 1648 р. обсерванти вже мали на Волині свої осідки, хоч не були ще
офіційно затвердженою конгрегацією. З іншого боку список посталих
конвентів можна було розширити. Так, в капітульній постанові 1611р.64,
яка визначає кордони між провінціями, бачимо список міст, через які
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даний кордон мав проходити. В переважній більшості з цих міст
існували або протягом найближчого часу будувались домініканські
монастирі. В цьому списку в тому числі фігурують Клевань і
Чарторийськ. Відомостей про домінікан в першому місці не збереглося
(можливо, фундація була не затверджена), фундація ж осідку в
Чарторийську, як ми зазначали датують 1648 р. Це наштовхує на думку
про плани фундації в Клевані, якою тоді володів Юрій Іванович
Чарторийський (на той час уже католик), а також значно раніше, ніж
прийнято вважати, рішення фундувати монастир в Чарторийську
(очевидно, що фундацію спершу зарезервували для себе домінікани
польської провінції, вона з якоїсь причини не вдалася і осідок обсадили
обсерванти). Ще одним монастирем, який був предметом поділу в
тому жтаки році є Топоров (знаходимо такий населений пункт поблизу
Константиновава), який разом із константинівським конвентом
приписується руській провінції. Окрім того, можна констатувати, що
твердження Гіжицького65 про постання констянгинівського монастиря
аж в 1613 р. невірне. В книзі Житомирського гродського суду66
знаходимо згадку про городецький монастир, який можна
ідентифікувати з населеним пунктом Городець овруцького повіту.
Однак ніяких ширших відомостей про існування вищезгаданих трьох
монастирів ми не маємо.

Користуючись традиційним поділом фундацій на королівські,
магнатсько-шляхетські, єпископські, міщаніські, білого духовенства
і власні орденські, зазначимо, що диспрпорція між ними на
волинських землях дещо значніша, ніж приведена на
загальноруських матеріалах Л. Венц67. Згідно її даних, загальний
відсоток домініканських монастирів, фундованих представниками
шляхетсько-магнатської верстви, значно вищий, ніж в інших
жебручих орденів (зокрема, бернардинів), на руських землях Корони
він становить 84,8% (для порівняння, у бернардинів - 75 %)68. Що ж
стосується досліджуваних нами восьми волинських осідків, то лише
один із них - овруцький (фундований Сигизмундом III, але за
посередництвом Самуеля Лаща та, головним чином, орденського
провінціала Іоана Дамасцена), не можна зарахувати до фундацій
магнатсько-шляхетських, тобто відсоток останніх перевищує 87 %.

Причини такого буму фундацій можна шукати на різних рівнях-
від ментального до утилітарного. Так, Венц висловлює припущення,
що такий вибух магнатсько-шляхетської активності викликаний як зміною
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господарської кон'юнктури, що уможливило матеріальний бік справи,
так і турецькою загрозою, яка вплинула на зростання побожності люду,
або ж ще глибше - народженням барокової релігійності69. Клочовський
вважає, що визначальним під час фувдаційної ініціативи було те, що
монастирська фундація забезпечувала капеланів, постійні молитви за
живих і померлих членів родини, добру пам'ять про фундаторів по-
перше, в середовищі самих монахів, а, по-друге, - серед суспільства,
на яке останні мали величезнийі вплив. Не випадково відсоток
магнатсько-шляхетських фундацій значно вищий на Русі ніж в
етнічнопольських землях - рідка сітка латинських парафій, мала кількість
кліру створювали тут пекучі проблеми душпастирської опіки над
розпорошеними, часто на величезних обшарах, загубленими серед
православної людності, групами католиків, вважає дослідник70. Звісно,
при сприятливих економічних обставинах фундація власного,
територіально наближеного, осередку задоволення своїх духовних
потреб є цілком зрозумілою. І справді, засновник соколовського
монастиря - Станіслав Тишкевич - керувався, за версією Окольського71,
саме прагненням "без перешкод, щодня віддавати хвалу Богові", і
справді, з досліджуваних нами восьми конвентів, чотири постали саме
в фундаторських резиденціях. Не варто забувати також про те, що
потридентський католицизм носив характер суто індивідуальний і мав
надзвичайно тісний зв'язок з тогочасною шляхетською культурою.
Фундуючи монастир, шляхтич міг бути зображеним на іконах, визначати
зовнішній виглвд храму, особливості прикрас, що в період так званої
"бароккової свідомості" відігравало неостанню роль для відправляння
релігійних практик72. Неабияку роль відіграли, очевидно, і плани по
встановленню пастирської опіки над залежним населенням, адже,
одним з основних обов'язків кожного шляхтича вXVII ст стали обов'язки
щодо церковної спільноти. Таку тенденцію можна простежити практично
у всій Європі, але саме для Речі Посполитої було характерним те, що
йшлося, передусім, про фінансовий, а особливо - фундацій ний, - бік
цих обов язків. Саме на цей аспект робиться основний наголос в тодішніх
шляхетських панегіриках73.1 справді, сім з проаналізованих нами восьми
конвентів займались парафіяльною діяльністю (чи була парафія при
соколовському монастирі - встановити не вдалось). Виконували
монастирі по відношенню до фундаторів і низку практичних функцій -
зберігання коштовностей, документів та інших коштовностей, поховання
донаторів - це доволі поширена функція монашества.
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За нашими підрахунками домініканський орден продовжує
лідирувати по кількості заснованих в цей час монастирів - як мінімум,
на два випереджає єзуїтів, на чотири - бернардинів. Отже, інтерес
до ордену з боку фундаторів, тобто шляхти, був дуже значним. В
зв'язку з цим, варто було б з'ясувати місце і роль самих домінікан у
справі заснування монастирів. Чи справді орден, за твердженням
Л. Венц74, сам свідомо розшукував заможних фундаторів на руських
землях? Звісно, причин таких дій у домінікан, було безліч, приведемо
низку основних: внаслідок невпинного потягу до місіонерства і
навернення "схизматиків"; мали місце, безсумнівно, і прагматичні
міркування - ті вигоди, які могла надати їм заможна особа фундатора.
Однак вирішальним ми вважаємо фактор тих внутрішнніх процесів,
які відбувалися в домініканському сердовищі Речі Посполитої.

Саме постання в 1612 р. нової домініканської провінції, яка
отримала назву Руської, неабияк стимулювало фундаційний процес
на Волині. Волинь та її домініканські осідки опинилась в цей час в
самому центрі протиборств між Польською і Руською провінціями.
Після остаточного затвердження кордонів поділу більша частина
Волині відійшла до Руської провінції. Остання змушена була
збільшувати кількість осідків не лише для підвищення свого престижу,
а й для остаточного затвердження (в домініканській правовій традиції
якесь рішення капітули потребувало неодмінного дворазового
потвердження), адже в 1610 році в руській конгрегації (яка через два
роки стане провінцією) було всього 12 монастирів, тоді як в польській
- 4275. Неабияку роль в цьому процесі відіграв різкий приріст монахів
і перенаселеність внаслідок цього існуючих монастирів та потребою
пошуку нових осідків для їх розміщення - як відомо, ця проблема
для руської провінції була набагато актуальнішою, ніж для польської
(якщо в першій кількість монахів з 1610 по 1648 роки зросла на 450
чоловік, то в другій - лише на 10076).

За нашими обрахунками один волинський монастир даного
періоду постав як справа рук традиційного донатора католицького
монашества, три фундатори мали тісні зв'язки з домініканами,
передусім, якдушпастирами, одна фундація - власна домініканська
ініціатива, механізмів появи трьох точно встановити не вдалось,
найвірогідніше, однак, що вони постали як наслідок родинної
прив'язаності до ордену.

Те, що домінікани у всіх перелічених вище випадках фундацій
не залишались пасивними спостерігачами, є безсумнівним. За умови
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активного припливу до Речі Посполитої представників
найрізноманітніших орденів на чолі з славнозвісними єзуїтами, не
проявляння ініціативи в напрямку пошуку фундаторів означало б не
тільки відсутність нових осідків, а й припинення росту матеріального
упосадження вже існуючих, що в умовах невпинного росту кількості
братів мало б катастрофічні наслідки. Тому домінікани мусили
використовувати, по-перше, традиційні для релігійної організації
методи - збільшення привабливості тих культів, які притаманні
виключно ордену. Як вказують дослідники, неабияку роль в
постреформаційному бумі домініканських фундацій відіграло
завершення в кінці XV! ст. довготривалого процесу канонізації Яцека
Одровонжа. Окрім того, традиційними культами для домінікан були,
перш за все, ціла низка марійних культів (які мусили знаходити доволі
сильний відгук в суспільстві якраз в цей час, адже саме з початку XVII
ст. в Речі Посполитій розпочався загальний підйом почитания Матері
Божої як покровительки країни77) та культ Рожанця (набір спеціальних
молитов у певній послідовності), який відзначався простотою і
зрозумілістю і не потребував спеціальної теологічної підготовки.

Однак, популяризація релігійних культів була, вочевидь, не
основним шляхом набування фундаторів - через душпастирство,
виконання певних доручень (як це було у випадку з каменекоширською
фундацією) домінікани знаходили своє місце в фундаторських
резиденціях, сприяли постанню домініканських осідків в маєтках
підопічної їм духовно персони. Налагодженню особистих контактів
домінікан з фундаторами вже не перешкоджала певна їх відірваність
від суспільства, яку дослідники відмічають для початку - середини XVI
ст.78, стосунки монастиря з навколишнім світом, зокрема шляхтою,
наявність сітки власних зв'язків грали тепер надзвичайно важливу роль
для його екзистенції і діяльності79. В зв'язку з цим, а також загальним
"ошляхетненням" католицизму, що яскраво простежується якраз з
початку XVII ст, змінюється і сам орден. Неабияку роль в цьому процесі
відіграла і зміна базису для рекруатації нових монахів - хоча приплив
шляхти до домініканського ордену не був таким значним як до
єзуїтського80, збільшення частки привілейованого стану в його
середовищі не зміг не позначитись а зміні "домініканського обличчя".
Всі ці процеси, безумовно, сприяючи наближенню домінікан до пастви,
зокрема шляхетсько-магнатського прошарку, що тягло за собою
збільшення кількості надань з боку останньої, однак, в той же час,
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вони призводили і до низки негативних змін і позначились, зокрема,
на процесі занепаду орденської дисципліни та падінні рівня
інтелектуальних зацікавлень. Так, орден, повністю перейшовши на
службу душпасгирству втратив той ореол співтовариства інтелектуалів,
який огортав його протягом усього середньовіччя.

Підбиваючи підсумки даного дослідження можна зробити такі
висновки:

1. Датування початків діяльності на Русі членів ордену
першою половиною XI11 ст., хоча є невиправданим документально,
цілком може претендувати на звання небезпідставної гіпотези,
зважаючи на достовірні свідчення небувалого розмаху
домініканського апостолату в цей час.

2. Причини постання першого домініканського осідку в Луцьку
не можуть бути зведені лише до однієї, в тому числі оригінальної
гіпотези про виконання братами фундаторських політичних планів.
Домінікани своєю діяльністю так чи інакше сприяли реалізації
останніх, однак це випливає скоріше з наслідків їхньої місійної
діяльності, аніж мети. Безумовно, однак, те, що конвент слугував
кадровою та матеріальною базою для місцевої єпископії. Основним
же напрямком діяльності братів була душпастирська робота серед
нечисленного прошарку католицизованої знаті.

3. Луцький домініканський монастир, так само як і інші,
посталі до середини XV ст., руські монастирі, входив до місійного
Товариства Братів, що пілігримують заради Христа, про що свідчить
ціла низка приведених нами в роботі факторів. Тому пропонуємо
розглядати їхню діяльність в рамках цілей та завдань цієї структури.

4. Існування острозької фундації ми вважаємо цілком
реальною. Заснований монастир, найвірогідніше, в період 1389-
1393 рр. Те, що збережені насьогодні списки єдиного документу,
що підтверджує її достовірність, пов'язані з іменем Беати
Острозької, очевидно свідчить про плани Беати, яка мала доволі
тісні зв'язки з львівськими домініканами, до відновлення монастиря.

5. Під час дослідження другої хвилі домініканських фундацій
першої половини XVII ст. можна констатувати: 87% посталих в цей
на Волині монастирів були здійснені шляхетсько-магнатською
верствою вагомій участі самих братів, яка є безсумнівною в п'ятьох
розглядуваних нами випадках. На пошук фундаторів для нових
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осідків братів спонукало багато чинників, основним серед яких ми
вважаємо суперництво між Польською та Руською провінціями, яке
штовхало останню на постійну турботу про збільшення своїх осідків.
Процес пошуку нових фундаторів проходив найрізноманітнішими
шляхами: через душпастирство, виконання домініканами певних
прохань, родинні зв'язки, пропагування братами особливих,
властивих виключно його ордену, релігійних культів.

Вивчення обставин фундування волинських монастирів
потребує подальшого поглиблення та деталізації. Адже виявлення
щонайменших деталей може призвести до цікавих висновків. Як вже
зазначалося, потребує уточнення список існуючих на середину XVII
ст. конвентів, дати їх заснування, прямі ініціатори цього процесу та
його безпосередні виконавців. Та й загалом, діяльність орденських
осередків на Волині, де їх кількість відносно приходських храмів була
переважаюча, потребує грунтовного, об'єктивного дослідження,
спрямованого як на вивчення ролі та місця монашого духовенства в
історичному минулому краю, так і виявлення (чи доведення
відсутності) специфіки існуючих тут католицьких монастирів.

Annotation

This article is dedicated to some details of foundations monasteries

Ordo fratres praedicatorum in Volyn during a period from XIV till the
middle XVII centuries. Some conclusions were drown: trustorthy of the
first missions of order, relation monastery in Lutsk with Societates
peregrinantium, feasible motives its foundation, trustorthy of the existense
monastery in Ostróg, motives appearance a great number of foundations
in the first half of XVII century.
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