
LAUDARE, BENEDICERE, PRAEDICARE





Наталія Сінкевич

LAUDARE

BENEDICERE

PRAEDICARE

ДОМІНІКАНСЬКИЙ ОРДЕН НА ВОЛИНІ

В КІНЦІ  XVI – НА ПОЧАТКУ XIX СТ.

Київ – 2009



Á³áë³îòåêà «Êîëåã³¿», ¹ 1

У книзі викладено основні положення і результати дисер�
таційного дослідження, захищеного у 2007 р. в Київському
Національному Університеті ім. Т. Шевченка. Робота присвячена
діяльності домініканського ордену на Волині наприкінці 16 � на по�
чатку 19 ст. Для всіх, хто цікавиться історією домініканського орде�
ну та Католицької Церкви в Україні.

УДК 94 (477): 271.2 (438.41) «15/18»

ISBN 978-966-2302-02-8

© Copyright



CONTEMPLARE ET CONTEMPLATA ALIIS TRADERE

Заявлений класичний лозунг домініканців «Споглядати і осягну�
те передавати іншим» маркує як сам орденський рух та його земне
призначення, так і цю книгу, Авторка якої зібрані по зернятах щедро
передає всім спраглим нових знань.

Коли мова заходить про домініканців, кожен відразу згадує
першопочаткову мету ордену – плекання духовних знань та їх
ширення як в християнському, так і в іновірному світі. Не випад�
ково цей орден вважався найінтелектуальнішим католицьким
орденом. Не випадково, саме домініканці дали католицькому
світу, та й усьому християнству «ангельського доктора» Тому
Аквінського, відточене перо, гострий і проникливий розум та гли�
бока душа якого обдарували католицьку теологію непереверше�
ною «Сумою».

На наших теренах перша місія домініканців пов’язується з
діяльністю одного із останніх учнів самого Св. Домініка –
Гіацинта (Яцека) Одровонжа, котрий з братами мешкав у Києві
перед монгольською навалою. Згадаймо також, що домініканець
Веніамін був одним із творців знаменитого Геннадіївського ко�
дексу слов’янського перекладу книг Біблії в XV ст. А провінціал
Руської провінції Ян Соколовський активно спілкувався з
Київським митрополитом Петром Могилою та підтримував ре�
форму Києво�Могилянської Академії. З тих часів місія
домініканців в українських землях продовжувалася невпинно.
Втім, якою вона була, хто конкретно її проводив і як реагувало
місцеве населення на домініканську активність? Всі ці питання за�
лишалися предметно не дослідженими. Тож поява студії Наталі
Сінкевич є своєрідним проривом. Авторка йде непроторенними
шляхами й майже на чистому полотні змальовую максимально
можливу, з огляду на наявні джерельні фарби, картину.



Дослідниця має доволі амбітну мету – всебічно реконструювати
діяльність домініканців на Волині впродовж XVI�XIX ст. І почи�
нає вона, власне, з «абетки»: здійснює реконструкцію мережі
домініканського ордену в регіоні, з’ясовує її адміністративне
підпорядкування. Наталя Сінкевич змогла відповісти на доволі
дражливе для православної історіографії питання про так звану
домініканську експансію чи прозелітизм як ініціативу ордену. На
підставі неспростовних фактів дослідниця показує, що всі осеред�
ки Волині були створені місцевими фундаторами, серед яких був і
православний князь преподобний Федір/Феодосій Острозький.
Не оминула дослідниця і провокативної теми конфліктів воли�
нських домініканців із довколишнім суспільством. З’ясувалося
зокрема, що конфлікти на релігійному ґрунті у переважно правос�
лавному середовищі Волині були практично відсутні. Натомість,
доволі реальним було протистояння двох провінційних
організацій домініканського ордену. Якщо ж згадати інквізито�
рську місію домініканців в Західній Європі, то можна чітко кон�
статувати, що на українських теренах це явище не спос�
терігається: тут для домініканців не йшлося про боротьбу з єреся�
ми, а лише про духовну та інтелектуальну діяльність, котра збага�
чувала культури кількох народів, що складали Велике князівство
Литовське та Річ Посполиту.

Але що саме робили домініканці на Волині упродовж майже
півтисячоліття? Раніше про це говорилося загалом, не конкретно,
нарисово. І ось лише в цій книзі читач віднайде розгорнуту карти�
ну діяльності домініканців насамперед в інтелектуально�духовній
сфері. На нашу думку, ця основна частина книги становить
найбільший здобуток Авторки та її внесок у студіювання інтелек�
туально�духовної історії України. Дослідниця вперше детально
на актуалізованому нею ж архівному матеріалі реконструює ду�
ховне життя монастирів через призму аналізу специфіки
релігійних практик та шанування святинь. Тобто, сакральне жит�
тя ордену на українських теренах нарешті постає в доволі арти�
кульований спосіб, дозволяє говорити про духовні взірці воли�

6 LAUDARE, BENEDICERE, PRAEDICARE



нських домініканців та показує релігійний ідеал, який вони пропо�
нували місцевій людності. Так само вперше на підставі рукопис�
них каталогів бібліотек Наталя Сінкевич визначає коло читання
волинських домініканців з початку XVII ст. й з’ясовує основні
тенденції й вектори розвитку їх інтелектуально�духовних студій.
Монастирські бібліотеки завжди виступали «лакмусовим
папірцем» для характеристики обширу знань та духовного напов�
нення братії й потенційних можливостей місії монашества у світі, а
також «праці душі» кожного з членів громади. Дуже складно
(внаслідок браку джерел) було вивчати душпастирську та
місіонерську діяльність ордену, а також доброчинну та культур�
ницьку працю домініканців на Волині. Однак по крихтах зібраний
матеріал дозволив Авторці запропонувати певну візію і в цьому
відношенні.

Загалом, праця Наталі Сінкевич є новаторською з кількох за�
садничих причин. По�перше, вона висвітлює нетрадиційну для
української історіографії тему, пропонуючи сучасний науковий
інструментарій її студіювання. По�друге, Авторка запроваджує
до наукового обігу неймовірно цінні матеріали, особливо ж орде�
нську документацію з краківського та римського архівів, до якої
рідко коли мають доступ світські науковці. По�третє, у книзі роз�
кривається чимало невідомих і навіть несподіваних сторін інте�
лектуального і духовного життя в одній із центральних укр�
аїнських земель – Волині – кінця XVI – початку XIX ст. На�
решті, Наталя Сінкевич пропонує до сьогодні не зужитий ракурс
погляду на проблему � “з середини” домініканського середовища,
що дозволяє побачити діяльність ордену на Волині “очима” самих
домініканців та їх доброчинців з середовища місцевої української
шляхти.

Тож маємо надію, що дослідження Наталі Сінкевич, яке не
має конфесійного заангажування, створене на підставі абсолютно
нових джерел, цікаво й ґрунтовно написане, викличе належний
інтерес з�поміж усіх істориків Церкви в Україні незалежно від їх
віросповідання, стане в пригоді пошановувачам історії рідної
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землі й сприятиме пожвавленню інтересу до ролі «іншого» та
«інакшого» у історії вітчизняної духовної культури. Ця книга,
окрім того, демонструє, скільки ще білих плям на історичному
«тілі» й «душі» України залишається недоторкнутими допит�
ливістю вчених�гуманітаріїв. Сподіваємося, що окрім конструк�
тивного знання, дослідження Наталі Сінкевич спонукає нові по�
коління істориків Церкви в Україні звернути свою увагу на
подібні теми й проблеми, що спричинить до появи цілої низки не�
ординарних та цікавих дослідницьких проектів.

Âàñèëü ÓËÜßÍÎÂÑÜÊÈÉ, äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîð Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó

³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà,
ãîëîâíèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê

²íñòèòóòó óêðà¿íñüêî¿ àðõåîãðàô³¿ òà äæåðåëîçíàâñòâà
³ì. Ì.Ñ. Ãðóøåâñüêîãî Íàö³îíàëüíî¿ Àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè,

ïðîâ³äíèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Íàö³îíàëüíîãî
Êèºâî-Ïå÷åðñüêîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà
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ПЕРЕДМОВА

Про українські землі як про місце зустрічі східної і західної куль�
тур уже написано не одну наукову статтю. Багато сказано і про про�
блеми співжиття і пошуку modus vivendi представниками різних
християнських конфесій. Однак мало хто намагається опуститися на
мікрорівень історії конкретного регіону, показати, як саме процеси
прищеплення (або відкинення) західної традиції відбувалися в ме�
жах локального суспільного середовища, які наслідки це мало для її
носіїв, зрештою – чи відчувалася (і як довго) “інорідність” західних
культурних елементів на наших теренах. Подана робота є спробою
комплексно поглянути на діяльність одного з найбільш активних і
численних монаших орденів Католицької Церкви – ордену
братів�проповідників, або домініканців, що його провідну роль в
інтелектуальних і духовних процесах Католицького Заходу періоду
Середньовіччя – Нового часу заперечити просто неможливо. Ви�
нятковим є його місце і в нашій історії, адже саме домініканці відігра�
ли першочергову роль в оформленні та подальшому розвиткові като�
лицьких церковних структур і релігійного життя на українських зем�
лях упродовж XIII – першої половини XIX ст. Саме з середовища
ордену походили перші католицькі єпископи місійних територій, і
саме домініканці першими дісталися до найвіддаленіших закутків на�
ших земель, створивши найбільшу мережу монастирів.

В поле зору нашого дослідження потрапили тринадцять доміні�
канських чоловічих монастирів, які існували на теренах Великої Во�
лині з 60�х рр. XVI ст. до 30�х рр. ХІХ ст. Чому обрано саме ці хро�
нологічні і географічні рамки? Насамперед, з огляду на зручність і
можливість їх дослідження, продиктовані джерельним матеріалом.
Проте їх вибір не позбавлений і теоретичних обґрунтувань. Нижня
хронологічна межа обумовлена початком потужного руху в середо�
вищі Католицької Церкви, який прийнято називати Контррефор�
мацією (або Католицькою Реформою) і який докорінно змінив



діяльність усіх церковних інституцій, у тому числі й домініканського
ордену. І хоча в роботі нам постійно доводиться звертатися до більш
ранніх етапів діяльності домініканців у регіоні (з огляду на не�
висвітленість цих питань в історіографії та неможливість дослідити
пізнішу історію монастирів без їх врахування), саме з останньої тре�
тини XVI ст. можна говорити про якісно новий етап функціонування
волинських конвентів, основними ознаками якого є динамізм і праг�
нення активізувати всі напрями діяльності. Визначення верхніх хро�
нологічних меж є також досить умовним. Адже останні доміні�
канські монастирі формально зникли з мапи Волині в 1864 р., однак
саме в 1830�х роках було покладено початок їх цілеспрямованому й
послідовному знищенню, яке призвело до занепаду і стагнації в
1830�60�х рр. І хоч ми принагідно згадуємо і цей відрізок часу для
проведення ширших порівнянь, в цілому він не є репрезентативним.

Територію Великої Волині (фактично – територія Волинської
губернії на час встановленої нами верхньої хронологічної межі) було
обрано з кількох міркувань. Насамперед – з огляду на відносно
стабільний і консервативний уклад суспільного життя в регіоні та на�
явність великої кількості домініканських осідків. Об’єднуючим фак�
тором, який дозволяє виокремити досліджувані монастирі в єдину
групу, є також те, що вони залишилися найменш вивченими в
історіографії, на відміну від довколишніх конвентів Львова, Підка�
меня та Києва, яким присвячено окремі роботи1. Монастирі Великої
Волині не становили якоїсь відокремленої інституційної цілісності;
більше того, були поділені між різними орденськими провінціями.
Проте внутрішній орденський поділ не міг слугувати підставою для
визначення географічних меж дослідження, оскільки кордон між
Польською і Руською домініканськими провінціями, а також Кон�
грегацією домінікан�обсервантів св. Людовіка Бертрана, був прове�
дений без жодного урахування етноконфесійних, культурних та
навіть географічних реалій доби. Конвенти усіх трьох інституцій
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співіснували поруч і мали однакові умови для своєї діяльності. Про�
ведення відповідних паралелей і порівнянь діяльності волинських
монастирів Конгрегації св. Людовіка Бертрана, Руської та Поль�
ської провінцій дає змогу зробити цікаві висновки і узагальнення.

Говорячи про комплексне дослідження історії домініканського
ордену в регіоні, ми маємо на увазі вивчення інституційних засад
діяльності монастирів, їхніх зв’язків з соціумом, головних напрямів,
обсягів і результатів інтелектуальної, духовної, доброчинної, куль�
турницької, душпастирської та місіонерської діяльності домінікан�
ського ордену на Волині. Робота свідомо дистанціюється від еко�
номічних та господарських проявів діяльності домініканців. Не
відкидаючи вагу і багато в чому визначальний вплив цих напрямків,
ми не торкаємось їх з огляду на специфіку й необхідність розгляду
регіону та церковних інституцій в межах загальної економічної та
господарської історії.

Структура роботи є в цілому типовою: перший розділ традиційно
покликаний дослідити рівень і специфіку вивчення теми в
історіографії, проаналізувати репрезентативність та потенційні мож�
ливості джерельної бази з обраної проблематики. В другому розділі
зібрано матеріали, пов’язані з інституціоналізацією ордену в регіоні
(з’ясування переліку і часу заснування волинських домініканських
монастирів, проблем їхньої інституціональної належності, взаємо�
відносин із владою провінцій) та його взаємовідносин із суспільст�
вом (встановлення кола фундаторів та доброчинців волинських кон�
вентів, аналіз особливості матеріальної підтримки волинських
домініканців, причин їхніх конфліктів з оточуючим суспільством, а
також – з’ясування специфіки особового наповнення домініка�
нських осідків Волині). Третій розділ послідовно розглядає різні на�
прями домініканської діяльності: духовне та інтелектуальне життя,
душпастирську і місіонерську роботу, культурницьку і доброчинну
активність. У кінці книжки подані додатки, на які автор спирається в
своїх висновках, і які, сподіваємося, стануть корисною факто�
логічною базою для інших досліджень.

Віддаємо на розсуд читача оцінку наукової новизни роботи, зна�
чущості та обґрунтованості отриманих висновків. Автор цілком
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свідомий теоретичної і методологічної слабкості окремих частин ро�
боти, побіжного розгляду деяких проблем і відсутності глибоких син�
тетичних узагальнень. Ці недоліки певною мірою обумовлені доте�
перішнім станом дослідження історико�церковної проблематики,
відсутністю поля для масштабних порівнянь і контекстуального тла.
Вагомою проблемою була й неоднорідність джерельної бази, її хро�
нологічна і тематична неспівмірність; фактаж для висвітлення окре�
мих проблем доводилося збирати по крихтах з окремих і різнорідних
джерел. Не можемо, звісно, відкинути й особистої провини автора за
допущені в роботі недоліки і можливі помилки. Робота є першим
кроком у напрямку висвітлення домініканської історії Волині, й авто�
ру залишається тільки сказати: “Feci, quod potui, faciant meliora
potentes”.

Насамкінець хочу подякувати за допомогу і сприяння у
здійсненні цього дослідження. Його поява була б неможливою, якби
не доброта, фаховість і терплячість керівника моїх студентських і
кандидатської робіт – доктора історичних наук, професора
Київського Національного Університету ім. Т. Шевченка Василя
Іринарховича Ульяновського. Також дякую багатьом українським і
польським науковцям (окрему подяку складаю д. проф. Г.Гапсько�
му) за допомогу, консультації і результати наукової роботи. Особли�
ва заслуга за підготовку і сприяння у виданні книжки належить су�
часним отцям�домініканцям Польської провінції та Генерального
вікаріату Росії та України. Окремо хочу подякувати отцеві Мареку
Мілавіцькому O.P. за допомогу у пошуку джерельних матеріалів з
Краківського архіву ордену та директору Вищого інституту
релігійних наук ім. св. Томи Аквінського у Києві отцеві Адаму Доб�
жинському O.P. І, звичайно, висловлюю щиру вдячність за під�
тримку моїм рідним, друзям, колегам по роботі і всім, хто вірить у
потрібність такої роботи.
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РОЗДІЛ 1

Стан наукової розробки проблеми

та потенційні можливості

джерельної бази дослідження

1.1. Історіографія проблеми

Аналізуючи історіографію діяльності домініканського ордену на
території Волині, варто насамперед зазначити, що спроба історіо�
графічного дослідження історії домініканців у державах Центральної і
Східної Європи вже була здійснена М. Чорним1. Історіографічному
аналізові домініканських місій на Русі в XIII ст. спеціально присвяче�
на стаття О.Козубської2. Нещодавно також був виконаний загальний
нарис польського історіографічного процесу вивчення діяльності орде�
ну в Речі Посполитій упродовж XIII�XVIII ст.3 Однак, попри всю
цінність цих робіт, їхні територіальний і хронологічний виміри не доз�
волили авторам згадати й виокремити ті історіографічні тенденції, які
безпосередньо стосуються дослідження діяльності волинських монас�
тирів в означений нами період.

Домініканська історіографія. Досліджувати історію католиць�
ких орденів почали самі монахи ще в період донаукової історіографії.
З усіх монаших згромаджень Речі Посполитої найбільший інтерес
до свого історичного минулого виявили саме домініканці. Можемо

1 ×îðíèé Ì. Äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ äîì³í³êàíñüêîãî îðäåíó â äåðæàâàõ Öåíòðàëüíî¿ òà
Ñõ³äíî¿ ªâðîïè // Â³ñí. Ëüâ³â. óí-òó. Ñåð. ²ñòîð³ÿ. – Ëüâ³â, 2000. – Âèï. 35-36. –
Ñ. 124-133.

2 Êîçóáñüêà Î. Äæåðåëà òà ³ñòîð³îãðàô³ÿ ðóñüêèõ ì³ñ³é äîì³í³êàíñüêîãî îðäåíó XIII
ñò. // Êè¿âñüêà còàðîâèíà. – 2003. – ¹ 3. – Ñ. 122-135.

3 Dzieje dominikanów w Polsce XIII-XVIII wiek: Historiografia i warsztat badawczy
historyka / pod redakcj¹ H. Gapskiego, J. K³oczowskiego, J.A. Spie¿a. – Lublin, 2006.



сказати, що вже в кінці XVI ст. з’явилася польська домініканська
історіографія, виникненню якої посприяли канонізаційний процес
св. Яцека Одровонжа та гостра ідеологічна боротьба Польської і
Руської домініканських провінцій4 за право останньої на існування.
Під час довготривалих дискусій, що точилися наприкінці XVI – на
початку ХVII ст., обидві сторони активно оперували історичними
аргументами. Представники Польської провінції розглядали історію
ордену в Речі Посполитій у контексті житія святого Яцека, який
об’єднував своєю постаттю польську і руську частини провінції.
Водночас праці домініканців�русинів відстоювали думку про пер�
винну незалежність і відокремленість руських конвентів, що входили
до Товариства Братів Пілігримів заради Христа. На підставі непра�
вильного датування документів львівського архіву існування Това�
риства розпочиналося від часів Яцека Одровонжа5 (насправді Това�
риство було засноване 1325 р.). Активну ідеологічну боротьбу між
обома провінціями в царині написання власної історії почав Абрахам
Бзовський6, – один з найвидатніших орденських істориків кінця
XVI – початку XVIІ ст. Він здійснив першу спробу комплексно
викласти історію Польської провінції на тлі житія святого, залучив�
ши для цього багатий джерельний матеріал римських архівів. Бзов�
ський, який був прокуратором справ Польської провінції і підтриму�
вав її в боротьбі з Руською провінцією, мав за мету обґрунтувати пе�
ред Папською Курією безпідставність сепаратизму руських кон�
вентів7. Таким чином, заздалегідь поставлене перед автором аполо�
гетичне завдання спричинило викривлення історії руських монас�
тирів.
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4 Ïîÿñíåííÿ öüîãî òà ³íøèõ íåçðîçóì³ëèõ òåðì³í³â äèâ. ó äîäàòêó À.
5 Dynowska M. Bzowski Stanis³aw // Polski S³ownik Biograficzny. – Kraków, 1939. – T. 3.

– S. 187.
6 Bzovius A. Propago D. Hyacinthi Thaumaturgi Poloni, seu de rebus praeclare in provincia

Poloniae Ordinis Praedicatorum. – Venetii, 1606.
7 Pater J. ¯ycie i twórczoœæ Abrahama Bzowskiego OP // Nasza Przesz³oœæ: Studia z dziejów

Koœcio³a i kultury katolickiej w Polsce. – Kraków, 1979. – ¹ 51. – S. 81-82.



Головним ідеологічним борцем за права руських монастирів на
відокремлення став львівський домініканець С. Окольський8. Автор
намагався обґрунтувати незалежність Руської провінції (із центром
у Львові) від Кракова, для чого він нерідко припускався грубих по�
милок і навмисне фальсифікував деякі факти з історії руських кон�
вентів. Однак робота С. Окольського є важливою для нас передусім
з огляду на те, що це фактично перша спроба написання короткої
історії окремих конвентів, про які було зібрано й подано найваж�
ливішу фактологічну інформацію. Праця користувалася значною по�
пулярністю в середовищі Руської провінції (що побачимо нижче при
аналізі конвентуальних бібліотек), була вдруге перевидана 1759 р.9 і
на довгий час стала базовою для провінційної історіографії. Продов�
женням ідеологічних позицій Окольського була робота львівського
домініканця К. Ходикевича10, присвячена возвеличенню місіонер�
ської роботи Товариства братів�пілігримів та Руської провінції.
Головна цінність вказаної праці полягає у тому, що в ній зафіксовані
реєстри документів львівського домініканського архіву ХІІІ�XIV
ст., які потім були назавжди втрачені. Крім загальної роботи про
історію провінції, Ходикевичу належить також нарис історії окремих
конвентів, який, утім, до нашого часу не зберігся11.

У середовищі Польської провінції прагнення до власного
історіописання були слабшими: короткі історичні відомості щодо
окремих конвентів принагідно згадуються тільки в працях домінікан�
ських авторів XVIII ст., присвячених культовому життю ордену та
видатним персоналіям провінції. Це, насамперед, роботи видатного
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8 Okolski S. Russia florida rosis et liliis hoc est sanguine, praedicatione, religione et vita,
antea FF. Ord. Praed. peregrinatione inchoata, nunc conventuum in Russia stabilitate
fundata. – Leopoli, 1646.

9 Dworczek W., Œwiêtochowski R. Okolski Szymon // Polski S³ownik Biograficzny. –
Wroc³aw, 1978. – T. 23. – S. 680.

10 Chodykiewicz C. De rebus gestis in provincia Russiae ordini praedicatorum commen-
tarius. – Berdyczoviae, 1780.

11 Œwiêtochowski R. Twórczoœæ pisarska dominikanów w okresie porozbiorowym //Sum-
marium. Sprawozdania towarzystwa naukowego Katolickiego Uniwersitetu Lubelskiego
(äàë³ – Summarium. Sprawozdania TN KUL). – Lublin, 1973. – R. 20. – S. 75.



діяча провінції М. Сейковського12 та написана на замовлення
провінційної капітули праця Ф. Нововейського13. Наведені в цих
працях відомості містять, переважно, історії заснування монастирів,
перелік чудотворних ікон і монастирських доброчинців. Тільки на�
прикінці XVIII ст. було здійснено спробу комплексного огляду
історії Польської домініканської провінції краківським домініканцем
З. Тележинським14. Автор уперше намагався активно залучити для
відтворення історії провінції акти провінційних капітул, значна час�
тина яких до сьогодні не збереглася. Однак прагнення Тележин�
ського якомога точніше відтворити інформацію джерела зумовило
хаотичність викладеного матеріалу. Твір залишився в рукописі і не
справив значного впливу на подальшу історіографію.

Нову епоху орденської історіографії відкривають праці відомого
колекціонера, історика і краєзнавця – домініканця Садока Баронча.
Дослідник мав університетську освіту й налагодив контакти з шере�
гом представників львівського наукового осередку15, перебував під
безпосереднім впливом позитивізму як панівної на той час течії
історіописання і завдяки цьому зібрав значну кількість джерельних
матеріалів. Його двотомник, присвячений історії домініканського
ордену в Польщі16, є ґрунтовною синтезою відомостей попередньої
історіографії та архівних матеріалів, переважно львівського
домініканського архіву. Баронч не тільки подав загальні відомості
щодо історії домініканських провінцій, а й систематизував і навів усі
відомі на той час фактологічні дані щодо історії окремих осідків, у
тому числі й волинських. Попри те, що праця Баронча не позбавлена
міфологем та певної долі апологетики, вона є значним кроком вперед

16 LAUDARE, BENEDICERE, PRAEDICARE

12 Sieykowski M. Dni roczne Swiêtych, B³ogos³awionych y Pobo¿nych s³ug Bo¿ych zakonu
Kaznodziejskiego. – Kraków, 1743; Sieykowski M. Œwi¹tnica Pañska. – Kraków, 1743.

13 Nowowieyski F. Phoenix decoris et ornamenti Provinciae Poloniae. – Poznaniae, 1752.
14 Tele¿yñski Z. De rebus Provinciae Poloniae S. Hyacinthi OP. – Biblioteka Kórnicka. Dzia³

rêkopisów. – ¹ 93. CXIII.
15 Äàøêåâè÷ ß. Ð. Àðìÿíñêèé ó÷åíûé Ñàäîê Áàðîí÷ êàê ñîáèðàòåëü óêðàèíñêîãî

ôîëüêëîðà // Èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèé æóðíàë Àêàäåìèè íàóê Àðìÿíñêîé ÑÑÐ. –
Åðåâàí, 1965. – ¹ 1 (28). – Ñ. 296.

16 Âar¹cz S. Rys dziejów Zakînu kaznodziejskiego w Polsce. – Lwów, 1861. – Ò. 1-2.



на тлі попередньої орденської історіографії, позначена критичним
ставленням до тверджень інших домініканських істориків, а також
залученням великої кількості джерел і прагненням саме на їхній
підставі робити загальні висновки.

Важкі часи, які переживав домініканський орден після поділів
Речі Посполитої, призвели до занепаду власного історіописання в
середовищі польських домініканців у кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. На�
томість у 1930�х рр. питаннями місіонерської діяльності ордену на
теренах Русі почали активно цікавитися домініканські історики
інших провінцій. Так, німецький домініканець Р. Ленертц на
підставі цілої низки недоступних сьогодні документів здійснив
найґрунтовніше до цього часу дослідження місійної діяльності Това�
риства Братів Пілігримів17, до якого входили в тому числі й волинські
домініканські конвенти. Представник Чеської провінції Й. Юрак
написав невелику розвідку про місіонерську діяльність Руської
провінції18. Праці обох дослідників є цінними, перш за все, завдяки
залученню джерельних матеріалів римських архівів і критичному
підходу до попередньої історіографії (Ленертц зробив першу ґрун�
товну спробу аналізу орденської історіографії періоду ідеологічної
боротьби обох провінцій19).

Відродження польської домініканської історіографії, як і її поча�
ток, було пов’язане з постаттю св. Яцека Одровонжа. В повоєнні
часи житіє святого й історію польських домініканців (як продовжен�
ня його справи) досліджував відомий реформатор Польської
домініканської провінції Я. Воронецький20. Передусім автор ставив
за мету відродження апостольського ідеалу в середовищі сучасної
йому Польської провінції; втім, його праця не позбавлена критичних
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17 Loenertz R. La Société des Frères Pérégrinants. – Romae, 1937.
18 Juràk J. Apoštolskà èinnost dominikánske provincie svteho Hyacinta na Rusi. 1595-1650.

– Praga, 1936.
19 Loenertz R. Les origines de l’ancienne historiographie dominicaine en Pologne II

Abraham Bzowski // Archivum Fratrum Praedicatorum (äàë³ – AFP). – Romae, 1949. – V.
19. – P. 49-94.

20 Woroniecki J. Jacek Odrow¹¿ i sprowadzenie zakonu kaznodziejskiego do Polski. –
Katowice, 1947.



оцінок домініканської діяльності. Воронецький опрацював значну
кількість документів, увів до наукового обігу низку цінних домініка�
нських рукописів часів Середньовіччя, через що його праця має бе�
зумовну історіографічну цінність. Однак історію волинських кон�
вентів згадано в ній тільки побіжно.

Домініканська польська історіографія другої пол. ХХ ст. актив�
но цікавиться історією власного ордену, використовуючи найкращі
здобутки польської наукової історіографії, передусім – школи
Люблінського Католицького Університету, про яку йтиметься
пізніше. З�поміж праць сучасних орденських істориків слід особли�
во виділити роботи, спеціально присвячені руським конвентам. Це,
насамперед, розвідка Р. Свєнтоховського, покликана з’ясувати при�
чини й обставини поділу Польської домініканської провінції в кінці
XVI ст. і виокремлення з її складу руських монастирів21. На роботі,
однак, безпосередньо відобразився вплив попередньої орденської
історіографії з її негативним ставленням до руського сепаратизму.

Підсумовуючи аналіз орденської історіографії XVI�XX ст., не�
обхідно виділити низку засадничих моментів. Розвиток домініка�
нського історіописання на теренах Речі Посполитої наприкінці XVI�
XVIII ст. відбувався в умовах ідеологічного протистояння між
Польською та Руською провінціями, перша з яких ставила основний
акцент на постаті св. Яцека Одровонжа, а друга – на діяльності То�
вариства Братів Пілігримів. До середини ХІХ ст. подача історичних
відомостей щодо окремих монастирів у роботах домініканських істо�
риків носила другорядний характер порівняно з описом біографій
відомих членів ордену та загальної історії провінцій. Незважаючи на
зрозумілу апологетику, праці істориків�домініканців XVII – почат�
ку ХIХ ст. нині є справді безцінними з огляду на той величезний до�
кументальний матеріал, на який вони посилаються, і, що особливо
важливо, цитують його. Велика кількість використаних докумен�
тальних матеріалів (зокрема, львівського домініканського архіву)
сьогодні назавжди втрачена, що робить їхнє включення до названих
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праць надзвичайно актуальним. Починаючи з другої половини ХІХ
ст., орденська історіографія розвивається паралельно з польською
науковою історичною думкою і майже позбавлена ідеологічної заан�
гажованості. З’явилося кілька праць, присвячених історії власне
руських конвентів. Проте у їхньому контексті історія волинських мо�
настирів не знаходить належного висвітлення внаслідок масштаб�
ності поставлених цілей, а також з огляду на загальноприйняту дум�
ку про маргінальність і другорядну роль волинських осідків у житті
як усієї провінції, так і руських монастирів зокрема.

Зарубіжна історіографія ХІХ�ХХ ст. Зарубіжна наукова
історіографія проблеми, на аналізі якої ми й зосередимо свою увагу,
представлена виключно дослідженнями польських істориків. Історії Ка�
толицької Церкви загалом і домініканського ордену зокрема присвяче�
но велику кількість праць польських дослідників, тому нижче розгляда�
тимуться тільки ті твори, що є найбільш знаковими і відображають за�
гальну еволюцію дослідження проблеми. На початковому етапі розвит�
ку польської наукової історіографії католицькі монаші осередки розгля�
далися в контексті історії “польських старожитностей”. В силу низки
об’єктивних причин, насамперед доступу до відповідних монастирських
і приватних архівних колекцій, польські дослідники раніше, ніж
російські та українські автори, розпочали вивчення волинських като�
лицьких старожитностей і продовжували утримувати першість у цій
сфері до 40�х рр. XX ст. В одному з перших історико�статистичних
описів окремих населених пунктів Речі Посполитої – чотиритомнику
“Staro¿ytna Polska” М. Баліньського та Т. Ліпіньського22 – на основі
великої кількості усних і писемних джерел систематизовано й подано у
стислій формі історію фундацій більшості волинських домініканських
осідків, накреслено мережу монастирів і висвітлено деякі подробиці
їхнього функціонування. Саме ця праця в галузі фактології на довгий час
стала базовою для подальшої історіографії при дослідженні історії като�
лицьких орденів на Волині. Крім того, Баліньський та Ліпіньський за�
початкували цілий напрям вивчення регіональної історії, який базується
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на порівняльно�історичному та порівняльно�статистичному методах.
Саме до цієї школи долучають двох наступних авторів – Т. Стецького
та Я. Гіжицького23. Т. Стецький вважав історію Церкви одним з най�
важливіших компонентів регіональної історії, тому в своїх краєзнав�
чих студіях24 приділяє багато уваги сакральним спорудам, костель�
ним реліквіям і бібліотекам. Я. Гіжицький приділяв увагу безпосе�
редньо церковній історії та опублікував окрему монографію, присвя�
чену історії домініканців на Русі25. Автор, користуючись архівними
матеріалами й працями орденських істориків, створив реєстри всіх
наявних осідків, подав відому на той час інформацію про обставини
їхнього заснування та касації, матеріальне становище, архітектуру
будівель, склав списки відомих монахів, подав каталог видань луць�
кої домініканської друкарні. Праці Я. Гіжицького та Т. Стецького
об’єднує багатий фактаж, почерпнутий з приватних і церковно�мо�
настирських архівів, прагнення надати якомога повнішу інформацію
про всі сторони життя монастирів та ґрунтовна обізнаність із попе�
редньою історіографією. Попри зрозумілу пропольську і прокато�
лицьку орієнтацію цих авторів, у їхніх текстах майже відсутні
оціночні судження: автори розглядають усі церковно�релігійні пи�
тання з позиції дослідників�позитивістів, прагнуть опиратись у своїх
висновках на джерело і на його підставі підтверджувати або спросто�
вувати відомості попередніх авторів.

Тенденції до позитивістського осмислення історії Церкви в
польській науці актуалізувалися з 1885 р., коли розпочала свою ро�
боту так звана Римська експедиція Академії мистецтв, яка здійснила
організований пошук джерел у нещодавно відкритих ватиканських
архівах. Завдяки цьому виник цілий напрям позитивістської церков�
ної історіографії, названий Римською школою. Представниками цієї
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Kraków, 1923. – Cz. 2.



школи були, між іншим, В. Абрахам та Я. Фіялек. Їхні досліджен�
ня26 приділяють багато уваги діяльності домініканців на Русі та зали�
шаються актуальними й донині з огляду на накопичений джерельний
матеріал. Праця В. Абрахама, зважаючи на використані критичні
наукові методи, вважається переломом в історії вивчення діяльності
ордену в Польщі27.

У повоєнний період польська історіографія продовжила
студіювання історії монашества. Попри ідеологічні зміни, яких поль�
ська історична наука зазнала в середині XX ст., їй, як жодній з цен�
трально� та східноєвропейських національних історіографій, вдалося
здійснити якісний крок вперед у напрямку вдосконалення методо�
логії та пошуку нових шляхів історичних досліджень28. А це, своєю
чергою, дозволило польській історіографії досить швидко розшири�
ти тематичне коло досліджень національної історії, в тому числі й
історії Церкви29. Основним осередком церковно�історичних студій з
кінця 1940�х рр. стає Люблінський Католицький Університет. Важ�
ливе значення для активізації вивчення домініканської історії мала
наукова конференція 1968 р., організована вищезгаданою інсти�
туцією при співпраці з провінцією ордену (згодом відбудуться ще
три таких конференції). Видання фундаментального нарису на честь
750�річного ювілею діяльності домініканців у Речі Посполитій стало
підсумком першого етапу дослідження історії ордену.
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Fija³ek J. Dwaj dominikanie krakowscy: Jan Biskupiec i Jan Falkenberg // Ksiêga
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27 Spie¿ J.A. Badania nad przesz³oœci¹ dominikanów w œredniowiecznej Polsce: Próba
bilansu // Dzieje dominikanów w Polsce XIII-XVIII wiek: Historiografia i warsztat
badawczy historyka / pod redakcj¹ H. Gapskiego, J. K³oczowskiego, J.A. Spie¿a. – Lublin,
2006. – S. 27, 30.
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ßðîñëàâà ²ñàºâè÷à – Ëüâ³â, 1998. – C. 254.

29 Wyczyñski A. Badania historyczne w Polsce w latach 1937-1986 nad okresem XVI-XVII
w. // Kwartalnik Historyczny – Warszawa, 1987. – R. 94, ¹ 1. – S. 103.



З кінця 1970�х рр., у зв’язку з обранням на Папський престол
Кароля Войтили та – як наслідок – активізацією діяльності Церкви
в Польській Народній Республіці, розпочинається новий етап
дослідження історії Церкви в польській історіографії. Характери�
зується він, передусім, появою синтетичних розробок історії като�
лицтва та монастицизму в Польщі й порівняльним вивченням історії
окремих орденів30.

Головний внесок у процес вивчення історії домініканського ордену в
польській історіографії зробили праці Є. Клочовського, одна з яких
вперше підкреслила необхідність окремого вивчення монастирів, які
діяли на території Русі31. Роботи дослідників з кола Люблінського Ка�
толицького Університету сформували особливий історіографічний на�
прямок вивчення історії домініканців, який поруч із традицією пози�
тивістського подієвого історіописання використовує кращі здобутки
європейських історико�соціологічних і структуралістських шкіл.
Дослідники цього напрямку за допомогою статистичного, кван�
тифікаційного й картографічного методів досліджують передусім інсти�
туційну історію ордену32, його взаємодію з суспільством33 та питання
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33 Gwiazda H. Fundacje i fundatorzy klasztorów dominikañskich w Wielkim Ksiêstwie
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кадрового наповнення осідків34. В. Кошеверський35 спробував по�но�
вому осмислити історію руських конвентів як окремого явища в
історії ордену. Його дослідження присвячене історії монастирів
руської контрати в другій половині XV�XV ст. Автор робить ви�
сновки щодо участі домініканських конвентів Русі в житті провінції
на підставі частоти згадок руських конвентів у актах провінційних
капітул, аналізу кількості руських домініканців серед керівництва
провінції та інших даних, що їх надають документи провінційного по�
ходження. Робота має безсумнівну історіографічну цінність, однак
вузькість порушеної проблематики та специфіка джерельної бази
дослідження унеможливлюють висвітлення історії окремих руських
конвентів.

Загалом, до зазначених М. Чорним основних напрямків вив�
чення домініканської історії в сучасній польській історіографії
(церковно�історична топографія, дослідження монастирських
пам’яток культури, орденської освіти, життя монастирів в
містах)36 слід також додати вивчення орденської духовності37, спе�
цифіки релігійних культів38, особливостей наповнення монасти�
рських бібліотек39. В окрему галузь виділилися дослідження, при�
свячені орденському шкільництву, яке розглядається у двох
основних напрямах: вивчення правових і організаційних засад
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37 Górski K. Dzieje ¿ycia wewnêtrznego dominikanów polskich w XVI-XVIII wieku. //

Górski K. Studia i materia³y z dziejów duchowoœci. – Warszawa, 1980. – S. 171-178.
38 Karolewicz G. Wezwania koœcio³ów dominikañskich w XVII-XVIII wieku //

Sprawozdania TN KUL. – Lublin, 1970. – R. 19. – S. 105-110.
39 Zawadzka K. Biblioteka klasztoru Dominikanów we Wroc³awiu (1226-1810) // Studia nad
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шкільництва та безпосередньої шкільної практики40. Польським
дослідникам не завжди вдається досягти поставлених перед ними
цілей; інколи їхні праці лише сигналізують необхідність вивчення
того чи того явища або процесу. Однак поява вищеокресленої про�
блематики свідчить про суттєве розширення тематики досліджень
історії монашества у напрямку інтелектуальної і духовної історії, за�
стосування найновіших методів і здобутків європейської
історіографії: історії ідей, історичної психології, історії читання, візу�
альної історії, історико�антропологічного методу тощо. Порівняно
слабко в польській історіографії досліджуються душпастирська
діяльність і проповідництво ордену, доміні� канська літургійна прак�
тика41; останнім часом зупинилося дослід� ження специфіки фун�
даційних процесів42.

На сучасному етапі польська історіографія не раз акцентувала
необхідність вивчення історії окремих домініканських конвентів, але
донині такі дослідження здійснюються тільки стосовно найбільших
осідків провінції43. Підкреслюється також необхідність інтенсивного
вивчення діяльності ордену в межах окремих регіонів і, зокрема – на
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40 Kaczmarek K. Jeszcze o lektorach i studentach w œredniowiecznej prowincji polskich
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i obserwacji co do znaczenia i programu przysz³ych badañ oraz ich miejsca w historiografii
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badawczy historyka / pod redakcj¹ H. Gapskiego, J. K³oczowskiego, J.A. Spie¿a. – Lublin,
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Próba bilansu // Dzieje dominikanów w Polsce XIII-XVIII wiek: Historiografia i warsztat
badawczy historyka / pod redakcj¹ H. Gapskiego, J. K³oczowskiego, J.A. Spie¿a. – Lublin,
2006. – S. 57.

43 Dominikanie w Lublinie: Studia z dziejów i kultury / pod. red. H. Gapskiego. – Lublin,
2006; Klaman E., Podgórczyk S. Koœció³ œw. Miko³aja w Gdañsku // Jantarowe Szlaki. –
Gdañsk, 1983 – R. 26, z. 2. – S. 30-37; Zdanek M. Szko³y i studia dominikanów
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Русі44. Однак питання діяльності волинських монастирів у сучасній
польській історіографії окремо не розглядається. Польські історики
оминають питання цю проблему, згадуючи її тільки в контексті інших
дослідницьких проблем, через розпорошеність джерельної бази
порівняно з іншими конвентами, усталений стереотип про їхню не�
значну роль в історії провінції та перебування цих монастирів поза
межами сучасної польської держави. Однак праці польських авторів
надзвичайно важливі для нас як такі, що створюють загальне тло для
дослідження діяльності ордену в окремих регіонах, дають змогу
проводити відповідні порівняння і багато в чому слугують методо�
логічними взірцями для подальших студій.

Дореволюційна українська та російська історіографія.
Аналізуючи дореволюційну українську історіографію, вважаємо за
доцільне об’єднати її з російською – з огляду на деяку проблема�
тичність у їхньому розмежуванні та внаслідок майже ідентичних по�
глядів на предмет нашого дослідження. Адже єдиний ідеологічний
простір Російської імперії уніфікував вимоги до всіх дослідників, що
перебували в її межах. Ідеологічний постулат «Православие, само�
державие, народность», польські повстання й напружені стосунки з
Римом диктували відповідне ставлення до католицизму в середо�
вищі імперської історіографії, яка зазнавала постійного контролю з
боку цензури. Особливо загострився ідеологічний конфлікт між
папством та імперією після І Ватиканського Собору (1869�
1870 рр.), на якому було проголошено догмат про папську не�
погрішимість, а всіх єпископів Католицької Церкви було звільнено
від влади національних держав. У світлі цих подій цілком зако�
номірною була поява в 1876�1877 рр. твору обер�прокурора
Святійшого Синоду графа Д. Толстого45, що став першою і єдиною
спробою російської дореволюційної історичної думки комплексно
викласти історію католицької Церкви в Російській імперії. Всі відо�
мості стосовно домініканських монастирів Волині фактично обмежу�
ються їхнім переліком, вміщеним у додатку до другого тому. Втім,
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праця багата на оціночний матеріал і є класичним виявом російської
офіційної антикатолицької пропаганди. Розглядаючи діяльність ка�
толицьких монахів на Русі, автор не перестає наголошувати на низь�
ких моральних якостях духовенства, їхньому користолюбстві й
постійному протистоянні зі світською владою, внаслідок чого, вва�
жає дослідник, католицька місійна акція на Русі зазнала повної по�
разки46.

Окремі питання діяльності католицьких орденів згадувалися в
загальних фундаментальних працях з історії Церкви на теренах
Російській Імперії. У межах цих досліджень діяльність домінікан�
ського ордену на руських землях було трактовано як одну зі спроб
Римської Церкви відірвати руське населення від Православ’я47.
Найбільше уваги проблемам стосунків Православної Церкви з
іншими конфесіями в Південно�Західній Русі присвятив митропо�
лит Макарій Булгаков48. Автор був випускником Київської Духов�
ної Академії, яка в межах південно�західних земель імперії була
провідним осередком наукових студій церковної історії і вирізнялася
комплексним документалізмом, використанням речових джерел і
текстологічних методів49. Праця М. Булгакова побудована на широ�
кому колі документів, в тому числі – іншомовних, і вирізняється на
загальному тлі подібних досліджень науковим підходом до вивчення
активності неправославних конфесій. Однак при дослідженні като�
лицьких впливів на Русі автор приділив головну увагу справам орде�
ну єзуїтів. Згадки про домініканський орден фрагментарні,
стосуються тільки їхньої діяльності в XIII cт. і не носять характеру
наукової новизни.
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46 Òàì æå – Ò. 1. – Ñ. 185-191.
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З церковно�історичною школою Київської Духовної Академії
пов’язана також розвідка І. Малишевського50, спеціально присвяче�
на діяльності домініканців на Русі. Використовуючи кращі традиції
джерелознавчої критики названої школи, автор на підставі аналізу
текстів житія святого Яцека намагається спростувати достовірність
місії святого до Києва на початку ХІІІ ст. Автор вперше простежив
еволюцію тексту житія святого, завдяки чому зробив суттєвий вне�
сок не лише у вивчення домініканських місій на Русі, а й у розвиток
текстологічних студій цієї агіографічної пам’ятки. Однак Малише�
вський не мав у своєму розпорядженні найпершого варіанту житія
св. Яцека, внаслідок чого накреслена ним картина є неповною.

Процес регіоналізації історичних студій, що відбувався в
Російській Імперії в останній третині ХІХ ст.51, викликав появу
краєзнавчих нарисів, у яких традиційно велику роль приділено пи�
танням церковної історії. На замовлення Міністерства Внутрішніх
Справ, яке ініціювало програму створення історичних описів
західних околиць Російської Імперії, 1888 р. вийшло фундаменталь�
не дослідження історії Волині за авторством викладачів Київської
Духовної Академії М. Петрова та І. Малишевського52. Праця при�
свячена 900�річчю хрещення Русі, в зв’язку з чим автори намага�
ються показати насамперед ті події, що перешкоджали або допома�
гали розвитку православ’я в регіоні. Діяльність католицького духо�
венства як деструктивного фактора висвітлено досить детально.
Автори скомпілювали усі фактологічні відомості польських
краєзнавців та орденських істориків і створили детальну картину
розміщення монаших осідків. І хоч цю працю важко назвати найкра�
щим науковим досягненням М. Петрова та І. Малишевського (як з
огляду на її компілятивний характер, так і внаслідок написання на
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чітко визначене замовлення), вона стала найвищим досягненням
історико�краєзнавчих студій Волині.

Місцевим центром дослідження історії Волині з другої половини
ХІХ ст. стає Волинська Духовна Академія. Історією міжкон�
фесійних стосунків у її середовищі найактивніше займався Ф. Че�
тиркін, який здійснив спеціальне дослідження історії Католицької
Церкви в регіоні53. Робота охоплює час до 1569 р., тобто той період
історії католицизму на Волині, коли домініканський орден був єди�
ним монашим згромадженням, що діяло в регіоні. Однак автор лише
побіжно згадує луцький монастир, про існування володимирського
не пише взагалі, не подає відомостей і про дискусію, пов’язану з
острозьким конвентом. Обмеженість фактологічної інформації,
шерег суттєвих помилок, допущених у праці, пояснюються, перш за
все, недосконалою джерельною базою, що складається лише з
кількох друкованих документальних збірників і робіт польських
хроністів, а також ідеологічно�популяризаторськими цілями, які
ставив перед собою дослідник.

Низку опосередкованих відомостей про діяльність домініканців на
Волині було подано під час опису окремих населених пунктів, здійсне�
ного представниками краєзнавчої школи Волинської Духовної
Академії. Значну фактологічну цінність має, зокрема, фундаменталь�
ний опис церков Волинської єпархії, підготовлений М. Теодоровичем,
який ініціював збір місцевими парохами інформації про окремі приходи і
видав її у своєму п’ятитомнику54. Тут подається історія тих православ�
них храмів, що були в минулому домініканськими костелами, описують�
ся стародавні ікони та реліквії, що деякі з них знаходилися раніше в
осідках ордену. Однак більшість краєзнавчих розвідок, здійснених
представниками Академії, обмежується фрагментарними й неоригіна�
льними згадками про діяльність католицького монашества, а в ряді ви�
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падків містять суттєві помилки в датуванні та визначенні орденської на�
лежності монастирів. Ідеологічне протиборство між російською та по�
льською національними історіографіями, в центрі якого опинилося «во�
линезнавство» у ХІХ – на початку XX ст., безпосередньо відобрази�
лося на дослідженні діяльності католицьких орденів у регіоні. Серед
найбільш дискусійних питань домініканської історії особливу увагу було
приділено заснуванню Федором Острозьким монастиря в Острозі,
факт існування якого (монастиря) активно заперечувався російськими
дослідниками55 з огляду на його невідповідність активно пропагованій
ними тезі про Острозьких – активних оборонців Православ’я на
Русі.

Всі проаналізовані вище праці другої половини ХІХ – початку
ХХ ст. були написані представниками православних духовних шкіл
Російської імперії, що перебували під впливом синодальної ідеології.
В їхньому уявленні католицизм у Південно�Західній Русі завжди
був чужорідним елементом і не міг претендувати на будь�яку пози�
тивну оцінку. Однак низка постульованих у цих працях положень
має беззаперечну цінність, насамперед з огляду на критичний підхід
до деяких тверджень польської історіографії, яка загалом схильна
ідеалізувати, а подекуди й перебільшувати роль католицького
монашества в регіоні.

Світська українська та російська історіографія аналізованого
періоду суттєво відрізняється від духовної своїми масштабами та ха�
рактером досліджень. Перебуваючи поза сферою безпосереднього
контролю духовного відомства й опираючись на позитивізм як течію,
що відкидає будь�які не підтверджені джерелами положення, роботи
світських істориків підросійської України меншою мірою позначені
антикатолицькими штампами і стереотипами. Однак серед вузьких
тематичних проблем, на яких зосередила свою увагу українська
світська історіографія, історія домініканців розглядається тільки під
час аналізу стосунків Галицько�Волинської держави з Римом, при
цьому головний акцент ставиться на дипломатичному й політичному
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аспектах діяльності ордену56. В цьому ж ракурсі історію ордену роз�
глядає і львівський дослідник М. Чубатий57. Вивчаючи пізніші
місійні (перш за все – унійні) акції католицького духовенства на
Русі, дослідники повністю “переключаються” на орден єзуїтів.

Загалом доводиться констатувати слабку розробку проблеми
діяльності домініканців на Русі в працях дореволюційних укра�
їнських та російських істориків. Причиною цього слугували як ви�
щезгадані ідеологічні фактори, так і відсутність проблематики історії
католицизму в переліку актуальних для аналізованого періоду тем
української та російської науки, яка головну увагу спрямувала на
вивчення Православ’я як нерозривно пов’язаної з руським народом
конфесії.

Радянська та українська історіографія 1917�1991 рр. Вибір та�
ких хронологічних рамок традиційний – він обумовлений зовнішніми
обставинами, в які були поставлені вітчизняні історики і які безпосе�
реднім чином відобразилися на їхніх дослідженнях. Аналізуючи стан
розробки теми впродовж окресленого періоду, виокремимо дві діамет�
рально протилежні в своїх поглядах на досліджувану проблематику
течії: радянську, куди входили як російські, так і українські автори, та
національну емігрантську історіографії.

Історія Церкви (а особливо Католицької) не входила в коло інте�
ресів радянських дослідників. Незначна кількість літератури, при�
свяченої католицизму, наскрізь проникнута антирелігійними погля�
дами та відвертою ворожістю до Риму. Не внесла радянська
історіографія нічого нового й у плані фактології. Переважна
більшість робіт, де розглядається історія католицизму, носить суто
публіцистичний характер і слугує атеїстичній пропаганді, а не науко�
вим цілям. З огляду на це не вважаємо доцільним аналізувати їх у
своєму дослідженні. Тільки відносне пожвавлення дипломатичних
стосунків між Папським Престолом і Москвою та загальна лібе�
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ралізація суспільно�політичного життя в СРСР у 1980�х рр. викли�
кали появу низки серйозних наукових праць, присвячених історії ка�
толицизму, в тому числі й на українських землях. Серед них варто
виділити, насамперед, статтю московського медієвіста Н. Щавє�
лєвої, де розглянуто історію київської домініканської місії в ХІІІ ст.58.
Авторка залучила до свого дослідження найперший варіант житія
святого, а також відомості найновішої зарубіжної історіографії. І хоч
наприкінці своєї роботи Н. Щавєлєва доходить традиційного для
радянської історіографії висновку про поразку домініканської місії як
чергового наступу Папства на Русь, її дослідження є першою і єди�
ною в радянській історіографії спробою наукового підходу до про�
блем домініканської історії на Русі.

Стосовно церковно�історичних студій українських дослідників�
емігрантів, зокрема, Римського осередку, який складався з пред�
ставників уніатського духовенства і мав доступ до Ватиканських
архівних зібрань, то вони розглядають діяльність домініканців ви�
ключно через призму їхньої унійної діяльності, насамперед – у Га�
лицько�Волинській державі59.

Загалом, дослідження історії домініканського ордену на Русі,
здійснені радянськими та емігрантськими українськими авторами,
носять фрагментарний характер і не відповідають рівню європей�
ської історіографії в плані методології та тематики вивчення
діяльності монашества.

Українська історіографія після 1991 р. Початок 1990�х рр. озна�
менував якісно новий етап українських студій церковної історії. Однак
припинення діяльності ідеологічної цензури не завжди змінює відверто
негативну оцінку ролі Католицької Церкви на Русі, а тому дослідження
її діяльності довгий час не становили об’єкта наукової зацікавленості
вітчизняних дослідників. Львівські автори першими виявили інтерес до
історії домініканців на Русі. Зокрема, з’явилося дисертаційне
дослідження М. Чорного, присвячене діяльності ордену в регіоні на те�
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ренах Центрально�Східної Європи в ХІІІ ст.60. Обґрунтовуючи заяв�
лений територіальний ареал роботи, автор свідомо дистанціюється
від земель Великого Князівства Литовського (ВКЛ), а отже, Во�
линь залишається поза сферою дослідження. Праця ще одного
львівського дослідника А. Мащакевича61 присвячена виникненню
Руської домініканської провінції. Однак автор не вніс нічого нового
у фактичні відомості, опираючись у своїй роботі виключно на по�
льську довідкову літературу, та не висунув оригінальної концепції
причин руського сепаратизму. Надбанням вітчизняної історіографії
останніх років стали дві ґрунтовні праці, присвячені вивченню історії
католицьких дієцезій, до складу яких входила Волинь62, проте вони
не акцентують уваги на діяльності окремих монаших згромаджень в
регіоні.

Вагомий внесок у загальний стан розробки теми вносять роботи
М. Довбищенка63, присвячені аналізові міжконфесійних стосунків на
Волині, та дослідження С. Горіна64, які містять багатий фактичний
матеріал відносно судових і майнових стосунків католицьких монас�
тирів Волині з довколишнім суспільством. Обидва дослідники ана�
лізують, передусім, матеріал актових книг першої половини XVII ст.
Відсутність подібних робіт для інших хронологічних періодів є
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помітним недоліком для всебічного вивчення діяльності католицьких
орденів у регіоні.

Що ж стосується новітніх історико�краєзнавчих студій, то вони
здебільшого розглядають осередки діяльності католицьких орденів
на Волині як архітектурні споруди, а не як активно діючі церковні
інституції. Більшість поданих у краєзнавчих дослідженнях відомос�
тей щодо їхньої історії не має наукової новизни. Тільки деякі з них65

вводять до наукового обігу нові факти з фондів місцевих краєзнавчих
музеїв. Значний внесок у дослідження домініканської історії на Во�
лині зробили архітектурні студії О. Горбик66 та Н. Урсу67, які виріз�
няються на тлі інших мистецтвознавчих праць глибоким розумінням
орденської специфіки храмобудування та його безпосереднього
зв’язку з богослужбовою практикою.

Останнім часом зросло зацікавлення історією католицизму з боку
дослідників�релігієзнавців, які акцентують увагу, передусім, на аспекті
закорінення католицтва в свідомості автохтонного населення України.
Одним із найважливіших виявів цього процесу вважається поява окре�
мої Руської провінції ордену, що тлумачиться як пробудження руської
національної свідомості серед місцевих католиків68. Здійснені філосо�
фами�релігієзнавцями такі дослідження, в тому числі й останнє ком�
плексне дослідження історії католицизму в Україні69, оперують, одначе,
обмеженою та часто недостовірною фактологічною інформацією,
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внаслідок чого актуалізується потреба власне історичних студій діяль�
ності домініканців на Русі.

Загалом, доводиться констатувати, що питання історії доміні�
канських монастирів Волині в сучасній українській історіографії не
досліджується на належному рівні, як і століття тому. Причинами є
складність, що полягає у віддаленості й розпорошеності джерельної
бази, мовному бар’єрі при її вивченні, та подекуди небажання відмо�
витися від традиційних штампів і упереджень, визнати вагому (і не
завжди негативну) роль домініканського ордену в житті руського
суспільства.

Підводячи загальні підсумки проведеного історіографічного
аналізу теми, потрібно, перш за все, відзначити, що діяльність
домініканців на Волині майже завжди перебувала в центрі ідео�
логічних суперечок і дискусій: спочатку між окремими провінціями
ордену, які сперечалися за інституціональну приналежність руських
монастирів; згодом дискусія перенеслася в площину міжконфесійно�
го протистояння й атеїстичної пропаганди. Наявні фактологічні відо�
мості істориків�позитивістів ХІХ ст. майже не переглядалися. І хоча
польська історіографія на сучасному етапі широко розгорнула
дослідження католицьких орденів, застосовуючи при цьому низку
сучасних методів і напрямів європейської історичної думки, практич�
но ігноруються специфіка, обсяги і напрями діяльності волинських
монастирів, бо не піддаються глибокому аналізу як окремий предмет
дослідження.

1.2. Потенційні можливості джерельної бази дослідження

Джерельна база вивчення історії домініканського ордену на
території Волині є доволі різноманітною і представлена як доку�
ментальними, так і наративними видами пам’яток, переважна
більшість яких є неопублікованою. До опублікованих джерел на�
лежать передусім літературні пам’ятки, а також документи таких
значних інституцій Католицької Церкви, як нунціатура, або ж ті,
що стосуються діяльності всього ордену чи провінції, наприклад,
документи генеральних і провінційних капітул. Комплексний
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підхід до використання всього джерельного фонду теми не був ви�
користаний ні в польських, ні в нечисленних українських та
російських дослідженнях проблеми. Причиною цього є розпоро�
шеність архівних матеріалів після касації волинських монастирів.
Так, фундаційні документи осіли в архівах Російської імперії, що
мали власну складну історію реорганізацій та втрат. Частина до�
кументів потрапила до приватних або музейних колекцій
(найбільшою з них є колекція документів Волинського музею, що
зберігається у фондах Центрального Державного Історичного
архіву міста Києва (далі – ЦДІАК України). Акти візитацій,
реєстри майна, а також джерела, що стосуються особових справ,
зібрані в орденських архівах, насамперед – у провінційному
архіві ордену у Кракові. Документи кінця ХІХ – початку ХХ ст.
збереглися у фондах Луцько�Житомирської Римо�Католицької
Консисторії (Державний архів Житомирської області). Крім
того, численні конфіскації приватних і церковних колекцій при�
звели до розкиданості монастирських документів по багатьох
архівах та відділах рукописів бібліотек сучасної Польщі. З огляду
на таку нерівномірність у співвідношенні опублікованих і не�
опублікованих джерел, ми розглянемо інформаційні можливості
кожного з видів джерел, поділивши їх на низку блоків відповідно
до особливостей виникнення і подальшого побутування.

Документальні джерела становлять переважну більшість дже�
рельного фонду дослідження. Католицькі монастирі (як добре
організовані багатофункціональні інституції) залишили цілий пласт
створеної на різних рівнях документації. За способом функціонуван�
ня її можна поділити на кілька типів: актові (нормативно�регламен�
таційні, привілейно�фундаційні, договірні, судово�процесуальні),
ревізійно�звітні та облікові документи. За походженням усі наявні
документальні пам’ятки належать до кількох рівнів. Це, перш за все,
документи позацерковних і церковних структур. Основою для про�
ведення дослідження стали джерела церковного походження, які,
відповідно до принципів управління Католицької Церкви, можна
систематизувати таким чином:

ÐÎÇÄ²Ë 1 35



Таблиця 1.1

Актові документи. Нормативно�правові акти. Починати
аналіз нормативних актів, які регулювали життя монастиря, потрібно
з написаних орденськими засновниками та їхніми сподвижниками
статутів і конституцій. Вони містили ті постулати, що, за уявленнями
монахів, були результатом Божого об’явлення засновникам орденів.
Домініканський орден користувався монастирським статутом св.
Августина, до якого було додано орденські конституції, прийняті
1240 р. Устав піддавався кількаразовим змінам, останню з яких (для
досліджуваного нами періоду) здійснено 1407 р. Устав, однак, пода�
вав тільки загальні принципи життя домініканців, а всі поточні спра�
ви ордену і провінції регулювалися ухвалами колегіальних зібрань
двох рівнів: генеральних і провінційних капітул.

Протоколи генеральних капітул містили постанови для окремих
провінцій і монастирів, загальні ухвали та декрети, номінації на
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орденські посади70. Акти генеральних зібрань ордену, однак, по�
трапляли до окремих монастирів здебільшого за посередництвом
провінційних нормативних документів. Стосовно волинських монас�
тирів можемо говорити тільки про один випадок переписування для
внутрішніх потреб актів генеральної капітули: ми припускаємо виго�
товлення збереженого в ЦДІАК України списку Болонської
капітули 1748 р.71 в луцькому монастирі. Припущення це базується
на аналізі філіграней списку та їхньої ідентифікації з філігранями но�
воставської папірні72, що була власністю монастиря, а також і на
усвідомленні потреби монастиря стежити за подіями саме цієї
капітули (капітула проводилася під час останніх приготувань до
коронації луцької ікони).

Значущість документів провінційних капітул для вивчення
історії окремих монастирів важко переоцінити, адже вони пролива�
ють світло на безліч адміністративно�кадрових питань, деталі
внутрішнього і зовнішнього життя відповідних монастирів, про�
тиріччя між конкретними монастирями й особами та керівництвом
провінцій тощо. Всі відомі нині списки провінційних капітул були
зібрані домініканцем Романом Мадурою, який опублікував їхню
найстаршу частину73, інші залишаються в машинописах74. Акти
провінційних капітул побудовані за чітко визначеною схемою. В
першій їхній частині вміщено загальні постанови та заборони, що
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стосувалися переважно внутрішнього життя провінції і мали пройти
триразову апробацію для остаточного прийняття. Другий блок
інформації присвячений кадровим питанням: переміщення монахів з
одного монастиря до іншого, призначення і звільнення пріорів, на�
дання наукових ступенів, покарання тощо. Ця частина документу
подає унікальну інформацію про кадрове наповнення монастирів,
долю членів окремих конвентів. Щоправда, при переліку імен мо�
нахів, особливо XVI – початку ХVII ст., не завжди зазначається
місце їхнього походження; в інших випадках важко зрозуміти, чи
йдеться про місце народження монаха, чи про монастир, у якому він
складав обітниці. Ці обставини суттєво ускладнюють роботу з доку�
ментом. Третя частина акту містить перелік осіб, за кого мала моли�
тися провінція: живих, серед яких згадувалися фундатори і
благодійники ордену, та померлих, де подавався перелік монахів
конкретних монастирів, які померли з часу останньої капітули.

Окрім постанов капітул у межах провінцій першочергове значен�
ня мали енцикліки і декрети провінціала, які поширювалися по всіх
монастирях і були основними нормативними документами для
вирішення поточних справ у періоди між капітулами. Енцикліки
рідко зачіпали справи окремих конвентів, однак цінні для нас тим, що
безпосередньо стосуються кадрових переміщень з одного монастиря
в інший та, як і тексти капітул, перераховують померлих членів у
кожному з монастирів.

Документи орденських провінцій стосуються переважно
внутрішнього устрою ордену на конкретній території. Натомість норма�
тивні акти, що виходили від Папської курії, нунціатури та єпископської
влади, зосереджуються саме на зв’язках монастирів із зовнішнім світом,
зокрема, на місіонерській і пастирській діяльності монахів. Особливе
значення єпископські документи мали для тих монастирів, що займали�
ся парафіяльною діяльністю, яка безпосередньо підлягала владі єписко�
па. Зростає роль єпископських документів для періоду кінця XVIII –
початку ХІХ ст., адже після 1782 р. часткова, а з 1842 р. – повна
юрисдикція над римо�католицькими монастирями перейшла в руки
єпископату. Першочергове значення для періоду після поділу Речі Пос�
политої набувають також нормативні документи Луцько�Житомирської
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Римо�Католицької консисторії, яка відала в цей час основними питан�
нями життя монастирів.

Постанови провінційних капітул, Папські енцикліки і бреве у
XVIII ст. старанно нотувалися в спеціальні книги, що велися при
окремих монастирях. Збереглася, зокрема, відповідна книга тарго�
вицького монастиря75, що в її першій частині (за 1729�1745 рр.)
вміщено переписані акти капітул, у другій (за 1745�1790 рр.) запи�
сано енцикліки вікарія Конгрегації св. Людовіка Бертрана, до скла�
ду якої на той час входив монастир, а в третій (за 1796�1803 рр.) –
переписані постанови провінціалів об’єднаної провінції та єпископів.
Паралельно тарговицький монастир, що провадив парафіяльну
діяльність, вів окрему книгу для записів єпископських енциклік і
розпоряджень76. Нам також відомі дві збірки нормативної докумен�
тації, що знаходяться у фондах ЦДІАК України. Приналежність
однієї з них – збірки енциклік, постанов капітул Руської провінції та
Папських документів77 – ідентифікувати донині не вдалося. Другу
збірку, яка головним чином містить енцикліки провінціалів спершу
Польської, а потім Руської провінцій78, можна з великою долею
вірогідності віднести до власності луцького монастиря. Зробити такі
припущення нам дозволяє запис 1776 р., здійснений домініканцем
Томою Ленартовичем79. З інших джерел80 дізнаємося, що Ленарто�
вич був на цей час пріором саме луцького осідку. Додатковою
підставою для атрибуції документу є також вміщення єпископського
розпорядження, яке стосується виключно луцького конвенту81. За�
галом, збірки нормативної документації, укладені в окремих монас�
тирях, дають нам можливість встановити той перелік регламен�
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таційних актів, який був доступний і відомий у монастирі, а отже, міг
безпосередньо впливати на життя у конвенті.

Щодо нормативних документів, які регулювали діяльність мо�
настирів ордену з боку світської влади82, то вони з’являються тільки
наприкінці окресленого періоду і набувають особливої актуальності
за часів перебування монастирів у складі Російської імперії, яка
прагнула регламентувати практично всі сфери життя монастирів.

Привілейно�фундаційні акти належать до найкраще збереже�
них видів джерел. Це пояснюється тим, що вони довгий час мали
практичне значення, втрата їх могла спричинити втрату відповідного
маєтку чи привілею. У зв’язку з цим акти фундацій та різноманітних
надань часто переписувались у самих монастирях, їхні копії відсила�
лися до центру провінції, а також записувалися до земських і грод�
ських книг. До групи привілейних актів церковного походження мо�
жемо віднести єпископські й папські надання відпустів, дозволи на
коронування ікон (під час коронування луцької домініканської ікони
було видано цілу низку таких документів, в тому числі папських),
публічного проголошення проповідей тощо.

Договірні акти. Угоди, які укладали монахи із зовнішнім світом,
стосуються переважно оренди, купівлі, продажу й обміну земельних
наділів. Найважливіші угоди щодо земельної власності нарівні з
фундаціями ретельно зберігались і записувались до судових книг.
Проте цей тип джерел є малоінформативним для вивчення подро�
биць неекономічної діяльності домініканців.

Судово�процесуальні акти. Монастир, інкорпорований у
суспільство, де безперервна судова тяганина була нормою життя, не
міг уникнути процесів у судах усіх інстанцій з приводу матеріальних і
моральних збитків, завданих монахами чи монастирськими селяна�
ми, або ж зазнаних самими домініканцями. Загалом судові акти най�
повніше репрезентують зв’язки монастиря із зовнішнім світом;
однак не треба забувати, що вони через свою специфіку висвітлюють
лише негативні та аномальні сторони цих стосунків.
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Ревізійно�звітні джерела. Ревізійні документи. До них відно�
симо передусім документи генеральних, провінційних та єпископ�
ських візитацій, які після Триденської реформи мали проводитися
регулярно і стосуватися щонайширшого кола питань матеріального й
духовного життя конвенту83. Проведенню візитацій передував опис
монастирського майна, здійснюваний його членами (найчастіше –
пріором). Візитатор після приїзду просто звіряв ці описи з реальним
станом речей і видавав постанови стосовно виправлення того чи того
аспекту монастирського життя. Одним з головних завдань візи�
таційного акту є висвітлення негативних моментів у житті конвенту,
ступеня дотримання монахами орденських правил. Окрім цього, в
протоколі візитації подавалася інформація щодо історії фундації,
стану будівель, титулатури костельних вівтарів, наявних реліквій,
ікон, порядку богослужінь, відомості щодо особового складу, монас�
тирської бібліотеки (подекуди зазначалася тільки кількість книг з
тієї чи іншої тематики, однак у більшості вміщено їхній список), шко�
ли, братства, земель і фундушових сум тощо. Потридентська
Церква прагнула встановити всі факти порушення монастирської
дисципліни з метою щонайшвидшої ліквідації негативу та намагалася
досить об’єктивно висвітлити матеріальний стан монастирів для пра�
вильного визначення розміру контрибуцій з конвенту і його можли�
востей щодо прийняття нових членів. На жаль, нині у нашому розпо�
рядженні є небагато записів про візитації, що були здійсненї
керівництвом провінцій. У випадку з волинськими монастирями
Руської провінції їхня невелика кількість зумовлена пожежею
львівського архіву ордену. Стосовно Польської провінції, зафіксо�
вані випадки пропущення волинських конвентів під час загальної
візитації провінціала84, очевидно – внаслідок значної територіальної
віддаленості від центру провінції Кракова. Більше збереглося актів
про єпископські візитації, які до моменту передачі монастирів під
юрисдикцію єпископату стосувалися тільки парафіяльної діяльності
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братії, тобто виконання ними душпастирських функцій. Після пере�
ходу всіх монаших осідків Російської імперії під владу єпископату
функцією останнього стало ревізування монастирів. Візитаційні акти
цього періоду, які здійснювалися переважно не самими єпископами,
а місцевими деканами, найкраще збереглися до нашого часу. Вони
містяться в Державному архіві Житомирської області у фонді Луць�
ко�Житомирської Римо�католицької консисторії (фонд 178) та
окремому фонді візитацій римо�католицьких монастирів Луць�
ко�Житомирської єпархії (фонд 90). Дані візитації відрізняються
від попередніх посиленою увагою до матеріальних справ конвенту,
індивідуальних умінь і навичок монахів, освітньої та доброчинної
діяльності монастиря. Ці особливості обумовлені загальною політи�
кою Російської імперії, спрямованою на обмеження монастирських
землеволодінь і капіталів, а також намаганнями активніше залучити
монашество до виконання суспільно корисних функцій.

Звітні документи. Крім ревізійних матеріалів, маємо досить
широкий пласт документів, пов’язаних зі звітами монастирів
провінції. Перша масова поява таких описів була викликана Три�
дентською Реформою. На початку XVII ст. у Польській провінції
було проведено масовий збір звітної документації з усіх монастирів,
яка нині зберігається в провінційному архіві. Ці звіти укладено за ти�
повою схемою, яку можна звести до кількох пунктів: копії привілеїв і
надань, описи земельних володінь і їхнє використання, список
чиншів, що їх отримував осідок, опис нерухомості, інвентарі монас�
тирів (які для нас є особливо цінними з огляду на фіксацію в них да�
них про костельне начиння й книги); у деяких звітах вміщено також
відомості щодо історії монастиря85. У випадку зі звітами луцького й
володимирського конвентів86 до зазначеної схеми було додано ще й
список монахів. Практика надсилання час від часу документації та�
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кого роду зберегла в провінційному архіві цілий пласт матеріалів, які
не залишились у монастирських архівах.

Готувала звітні документи про свою діяльність і провінція. Вели�
ку джерельну цінність стосовно інформації про склад монахів і їхню
душпастирську працю мають звітні документи орденських
провінцій, підготовлені в 1773�1774 рр. за наказом нунція Д. Га�
рампі87. Звіти складено згідно з анкетою, розробленою нунцієм.
Цікавила його передусім душпастирська робота осідків: наявність
при монастирях парафій, кількість священиків, проповідників,
сповідників, братів�конверсів і монахів, що перебували поза межами
монастиря, виконуючи ті чи ті душпастирські обов’язки. Причиною
створення цієї документації стала касація ордену єзуїтів і зростання в
суспільстві критики інших орденів щодо надмірної кількості монахів
та їхньої бездіяльності88. Одначе не маємо жодних підстав підозрю�
вати керівництво домініканських провінцій у свідомому применшенні
числа монахів в монастирях: наприкінці XVIII ст. їхня кількість на
один монастир була незначною89. Певній корекції могли бути піддані
тільки обсяги душпастирської роботи братів. Провінції поставилися
до підготовки звітів з різним ступенем ретельності. Так, Руська
провінція подала інформацію не тільки про кількість братів і викону�
вані ними функції, а й пойменувала їх та зазначила спе� ціалізацію
викладачів, домініканці�обсерванти надали інформацію про
кількість катехитів і вчителів для дітей, але поминули відомості про
проповідників і сповідників та титулатуру храмів.

Облікові документи. Монастир після тридентських перетворень
був зобов’язаний до ведення цілої низки облікової документації,
перш за все, стосовно особового складу конвенту: книг професій,
куди записували дані про постриженців, та мортуорумів, які містили
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дані про смерть братії і використовувалися для поминання померлих.
На жаль, нам не вдалося віднайти оригінальних книг професій луць�
кого конвенту. Натомість у провінційному краківському архіві збе�
реглися персональні каталоги, що їх вело керівництво провінції для
кожного з монастирів. Вони мали містити не тільки відомості про
професію, а й інформацію про навчання і діяльність братів90. Луцьку
частину одного з таких каталогів Польської провінції, яка стосується
професій, опублікував у своїй монографії Я. Гіжицький91, оминувши,
щоправда, згадки про професію конверсів. Виходячи з верхньої дати
ведення записів, можна констатувати, що джерело було складене
близько 1768 р. Нами віднайдено ще два рукописних персональних
каталоги Польської провінції. Незважаючи на одночасність укла�
дання обох списків, система запису в них різна. Обидва, звісно, но�
тують час постригу, ім’я (прийняте після професії) і прізвище канди�
датів. Один із цих списків92 (укладений близько 1790 р.) подає та�
кож наукові ступені, що їх здобули кандидати в подальшому, а та�
кож інколи рік і місцевість, які ми схильні вважати даними про
смерть монахів. Таким чином, можемо зарахувати цей документ до
списку типового персонального каталогу, що вівся впродовж трива�
лого часу і подавав усю відому інформацію про братів, що перебува�
ли у монастирях. Інша книга (укладена близько 1789 р.)93 нотує вік
постригу та місцевість (місто чи село, дієцезія), з якої походили кан�
дидати. Саме ці відомості були типовими для професійних монасти�
рських книг, на підставі яких, імовірно, і складався каталог. Однак
цей список луцьких монахів охоплює тільки ті професії, які мали
місце після 1721 р., дані щодо віку та місця походження деяких
братів відсутні. Це свідчить про не досить старанне ведення книги
професій у луцькому монастирі, що відобразилося на відомостях
провінційного каталогу: відомості щодо місця походження й віку,
очевидно, починають записуватися в конвенті після 1720�х рр., тоді
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як в інших монастирських спільнотах їх детально нотують уже з по�
чатку XVII ст.94; у каталозі оминаються також питання про рід за�
нять конверсів, незважаючи на те, що на записі такої інформації на�
полягали постанови капітули ордену95. Зіставлення даних усіх трьох
аналізованих вище професійних списків провінції дає змогу реко�
нструювати обставини набору нових членів у луцькому конвенті та
їхню подальшу долю в ордені.

Аналогічний облік персонального складу монастирів вівся й
керівництвом Руської провінції. В одному з персональних каталогів,
датованому 1608 р. (тобто самий початок існування провінції), зна�
ходимо відомості про новіціат у Старокостянтинові96. Крім даних
про час постригу й місце походження монахів, каталог фіксував та�
кож смерть записаних, щоправда, без вказівки конкретної дати.
Однак можемо припустити, що цей список містить неповну інфор�
мацію щодо старокостянтинівського новіціату. Адже каталог укла�
дався насамперед для фіксації пострижеників львівського монасти�
ря, про що свідчить назва документа, а інші новіціати, вочевидь, зга�
дувалися лише принагідно. З метою подальших записів після списку
старокостянтинівських монахів було залишено місце внизу сторінки,
де пізніше іншим почерком записано ім’я ще одного брата. Імовірно,
в документі були зафіксовані передусім ті брати, які з тих чи тих при�
чин перебували в центрі провінції, що підтверджено інформацією
про подальшу долю деяких з них (див. додаток К), і подали відо�
мості про свою професію в Старокостянтинові.

Досить багаті персональні відомості знаходимо й у мортуорумах
– списках померлих братів монастиря, які складалися з метою регу�
лярного поминання. Для волинських конвентів таких джерел не збе�
реглося. Проте для періоду кінця XV – початку XVII ст. їх можуть
частково замінити мортуоруми двох найбільших монастирів
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провінції: краківського та львівського. Львівський мортуорум97 по�
чав укладатися 1483 р. на базі попередніх записів і відомостей про
смерть монахів у Львові чи в інших монастирях Русі. Згодом його
ведення було продовжено записами XVI ст., переважна більшість з
них є датованою. Краківський мортуорум98 був укладений 1615 р. та�
кож на підставі попередніх нотаток. Названі документи фіксують за�
писи про смерті переважно пострижеників цих двох монастирів, у
тому числі тоді, коли монахи помирали не в материнському, а в інших
конвентах. Про це свідчить низка фактів: 1) мета створення монас�
тирського мортуоруму – поминання синів того монастиря, у стінах
якого він створювався; 2) наявність у записах імен тих монахів, чиє
походження з монастиря, в якому створювався мортуорум, є без�
сумнівним; 3) перевага такої форми запису: «помер брат ... у кон�
венті...», а не «помер брат ... з конвенту»; лише деяких монахів запи�
сували з характерним прийменником «з», на підставі чого можемо
зробити припущення про їхнє походження з інших монастирів.
Львівський мортуорум нотує чужих монахів переважно в тих випад�
ках, коли вони померли на території монастиря або їхня смерть по�
требує особливого поминання. Так, наприклад, володимирський
пріор Леонард походив з краківського монастиря (про що зазначено
в самому тексті), однак був занесений до львівського мортуоруму з
огляду на те, що помер насильницькою смертю (в мортуорумі навіть
вміщено спеціальну приписку – «молимось за нього»)99. У
краківському монастирі, що в ньому кількість братії була дуже вели�
кою, ще більшою мірою прагнули записувати в мортуорум лише
членів свого конвенту, позначаючи місце їхньої смерті та поховання:
«похований в монастирі...». Характерний прийменник «з», що мав
би вказувати на некраківське походження монахів, тут практично
відсутній.
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Окрему джерельну цінність становлять облікові документи, які
стосуються управління матеріальною власністю монастиря. Це на�
самперед книги фінансових надходжень і видатків. Ведення таких
книг у значних осідках (наприклад, Львів та Краків) розпочалося
ще на початку XVI ст.100, а в потридентський період стало обов’язко�
вим для всіх монастирів. На основі прибутково�видаткових книг, які
фіксують усі монастирські витрати, можна з’ясувати унікальні под�
робиці щоденного життя монастиря. Це джерело є також одним з
небагатьох інформаторів про зовнішню діяльність осідку, яка рідко
фіксувалася в інших джерелах, оскільки була звичною для тогочас�
ного суспільства (місії, благодійництво тощо). І, звичайно, рахункові
книги дають можливість з’ясувати фінансові обставини життя
монастирів.

До нас дійшло кілька прибутково�видаткових книг волинських
монастирів, серед яких найбільшу джерельну цінність має книга при�
бутків і видатків луцького конвенту. Ведення книги здійснювалося в
монастирі впродовж 1618�1700 рр., тобто майже все XVII ст., з
другої половини якого маємо дуже мало джерел стосовно історії кон�
венту. Після касації осідку документ потрапив у власність Волин�
ського музею, у фонді якого зберігається й нині101, щоправда, з не�
значними втратами, які можна простежити за старою нумерацією
(один його аркуш віднайдено у складі провінційного архіву102).
Книга розділена на дві основні частини: частина фінансових надход�
жень і частина видатків. Частина фінансових надходжень є особливо
інформативною, оскільки джерела прибутків і отримувані суми
фіксувалися дуже детально, записувалися помісячно, а в кінці кож�
ної сторінки підбивалася їхня сума. Видаткова частина документу є
менш інформативною, оскільки в ній просто засвідчено надання пев�
них сум у розпорядження синдика, його помічника, або пріора, але
при цьому не уточнюється спрямованість витрачання коштів. Збере�
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жені прибутково�видаткові книги волинських конвентів пізнішого
часу (початку ХІХ ст.)103, навпаки, більш детально фіксують видат�
ки, ніж прибутки монастиря. Ретельний запис усіх потреб конвенту,
очевидно, був викликаний потребою захисту від поширюваного в
Російській імперії стереотипу про надмірне багатство монастирів і
необхідність секуляризації їхнього майна.

Наративні джерела. Монастирські хроніки є одним з най�
частіше використовуваних в історіографії видів джерел. Це зумовле�
но широким спектром висвітлюваних ними питань і порівняно не�
складними методами та прийомами роботи з ними. Нині в нашому
розпорядженні наявне тільки одне джерело, яке можна кваліфікува�
ти як хроніку. Це хронікарські нотатки, вміщені на початку книги за�
пису нормативної документації тарговицького монастиря104. Записи
охоплюють час від 1721 до 1737 р. і зроблені одним почерком.
Автором хроніки можемо з великою долею вірогідності вважати
пріора монастиря, який обіймав цю посаду 1723 р. Такий висновок
робимо на тій підставі, що в тексті цим роком датовано розповідь про
передачу автору важливої документації одним із шляхтичів105. Згідно
з правилами тогочасного монастирського життя, прийняти таку до�
кументацію міг тільки пріор. Твір написаний на підставі власних спо�
гадів автора і матеріалів монастирського архіву та бібліотеки. Опис
побудований у тематичній послідовності, яка подекуди превалює над
хронологічною: після опису подій з історії монастиря і Тарговиці
1721�1724 рр. вміщено докладну біографію Папи Бенедикта XIII
(1724�1730) та переписано кілька його декретів. Після цих записів
сторінки вирвані, і наступна збережена частина нотаток знову при�
свячена опису подій місцевої історії. Хроніка адресована майбутнім
членам конвенту, про що виразно говорить сам автор під час описан�
ня протиріч між монастирем та власником Тарговиць, зазначаючи,
що зроблені ним записи можуть бути використані наступними по�
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коліннями братів у боротьбі за монастирську власність106. Незважа�
ючи на невеликий обсяг хронікарських нотаток, їхня цінність для на�
шої роботи дуже велика: на підставі свідчень очевидця подій ми здо�
буваємо унікальні відомості про життя монастиря та дістаємо доволі
повне уявлення про одного з представників досліджуваного нами мо�
нашества. На жаль, нами не віднайдено хронікарських записів інших
конвентів: можливо, через їхню відсутність взагалі (ведення хронік у
монастирях не було обов’язковим) або через складну долю воли�
нських конвентуальних архівів, які зазнавали численних втрат і пе�
реміщень.

Літературні пам’ятки. Наступним підвидом наративних дже�
рел є орденська література віроповчального, проповідницького, па�
негіричного та агіографічного змісту, створена у волинських монас�
тирях. Вона не тільки дає змогу скласти уявлення про інтелектуальне
життя в осідках, а й розкриває подробиці внутрішнього життя мо�
настирів. Особливе значення має також та література, що була без�
посередньо пов’язана з низкою аспектів життя волинських конвентів
і створювалася і їхніми представниками, й членами інших конвентів
та орденів. Стосується вона, передусім, чудотворних реліквій, які
містилися в домініканських храмах, – отже, її можна виділити в гру�
пу «санктуарної літератури». Зокрема, активне пропагування культу
луцької ікони Богородиці спричинило появу низки літературних
творів, пов’язаних із чудесами та подіями, що відбувалися довкола
цієї святині107. Ці джерела розкривають подробиці духовного життя
та інших аспектів існування монастиря.

До окремої групи літературних пам’яток слід віднести агіогра�
фічні джерела, зокрема житіє луцького монаха Кароля Франка.
Автором житія був магістр новіціїв луцького конвенту Маріан Ко�
лумбан. Вперше детальний життєпис Кароля Франка опублікував
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луцький пріор І. Ковнацький, який зібрав відомості про монаха з
різних джерел108. Другий варіант житія опублікував Ф. Нововей�
ський109, який, імовірно, зафіксував найближчий до оригіналу
варіант, адже у своїй праці автор користувався передусім матеріала�
ми краківського архіву та, на відміну від Ковнацького, передає текст
латиною, якою був написаний оригінал житія. Скорочений варіант
тексту Колумбана подав також відомий агіограф, представник орде�
ну реформатів Флоріан Ярошевич110.

Близькими до агіографічних пам’яток є біографії видатних членів
ордену. Ці тексти складалися й публікувалися з дидактичною метою
наслідування наведених взірців. Такий характер носить, зокрема,
збірка біографій, підготовлена й опублікована домініканцем
Польської провінції Ф. Нововейським. Автор подав життєписи чо�
тирнадцяти членів волинських монастирів, переважно луцького111.
Більшість біографій додано до книги за старанне виконання монаха�
ми адміністративних обов’язків (найчастіше пріорських), господар�
чий хист, а також здійснення вагомого внеску в матеріальний добро�
бут монастирів. Автор, імовірно, користувався матеріалами
краківського архіву, оскільки подає точні дати обіймання монахами
посад, описує подробиці виконання ними тих чи тих адміністратив�
них функцій. Під час укладання біографій луцьких монахів Новове�
йський послуговується, зокрема, «списками луцького конвенту»
(очевидно, персональними), які згадує в тексті112.

Загалом література, створювана як «у монастирях», так і «про
монастирі», є досить багатою і дає змогу дізнатися про ті унікальні
подробиці життя конвентів, що їх оминають сухі документальні
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звістки, а згадують, зазвичай, лише наративні джерела. Від�
сутність монастирських хронік у джерельній базі нашого досліджен�
ня збільшує значення орденських літературних пам’яток.

Епістолярні джерела. У збережених донині орденських архівах
листи становлять одну з найрідкісніших категорій джерел. На
відміну від судових позовів, вироків чи боргових зобов’язань, їх не
зберігали впродовж тривалого часу; отже, ми маємо нині відносно
небагато пам’яток листування волинських монахів із керівництвом
провінції. Стан збереженості кореспонденції, відправленої монахами
«у світ», звичайно, залежить від стану архіву адресата. Першочер�
говий інтерес тут становлять архіви родин�фундаторів, з якими мо�
настирі часто листувалися.

Загалом можемо констатувати наявність достатньо широкої та
різноманітної джерельної бази обраної нами проблематики. Після
потриденських перетворень Католицька Церква почала вимагати від
монашества ведення цілої низки облікових і ревізійно�звітних доку�
ментів, які стали основою джерельного фонду проблематики. З
XVII ст. починається також активний розвиток орденської традиції
в галузі агіографії та культового життя монастирів, яка майже
повністю компенсує відсутність хронік більшості конвентів. І хоч не
всі моменти активності домініканців однаково повно розкриті в наяв�
них джерелах (відносно гірше висвітлені обставини щоденного жит�
тя монахів, їхньої душпастирської та благодійницької роботи), вони є
достатньо репрезентативними для здійснення комплексного
дослідження діяльності домініканських монастирів на Волині.
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РОЗДІЛ 2

Інституційні засади та соціосередовище

діяльності домініканських монастирів

на Волині

2.1. Інституціоналізація домініканського ордену на Волині:

датування та кількісні характеристики фундацій

Першочерговим завданням під час дослідження діяльності доміні�
канського ордену на Волині є з’ясування динаміки виникнення
домініканських осередків у регіоні. Одразу зазначимо, що більшість
дослідницьких проблем виникає з датуванням початків домініканської
діяльності в регіоні, які не входять безпосередньо в хронологічні рамки
нашого дослідження. Внаслідок цього в роботі наводитимуться лише
найбільш вірогідні й аргументовані версії щодо часу виникнення мо�
настирів цього періоду. Розглядаючи фундації XVII�XVIII ст., чия
поява є краще висвітленою в історіографії, зупинимося детально на
обставинах виникнення окремих осідків тільки у разі віднайдення нами
нових відомостей щодо їхнього датування.

Перший етап охоплює час від початку руської місії засновника
Польської домініканської провінції св. Яцека Одровонжа (традиція
датує початок місії 1223 р.1) до появи перших достовірно існуючих
монастирів наприкінці XIV ст. Основною проблемою дослідження
цього етапу є верифікація даних про відвідання і заснування святим
Яцеком домініканських монастирів в Овручі та Житомирі. Інфор�
мація про існування цих конвентів вперше з’явилася в житії святого

1 Bar¹cz S. Op. cit. – T. 1. – S. 22.



Яцека від 1646 р. за авторством домініканця С. Окольського2 і неза�
баром перекочувала до творів інших орденських істориків. Для
підтвердження даних агіографічної традиції, П. Келар висуває до�
датковий аргумент на доказ відвідання святим Яцеком Овруча і Жи�
томира, оскільки шлях до Києва мав пролягати саме через ці во�
линські міста3. Я. Воронецький аргументує відвідання Яцеком Во�
лодимира не тільки географічним, а й політичним фактором: Данило
Галицький був важливішим для польської політики, ніж Андрій
Угорський, який у ті часи мав резиденцію в Галичі. Конкретною да�
тою заснування у Володимирі монастиря дослідник вважає скеру�
вання Папою домініканських монахів до Дубравки4, дружини Ва�
силька Романовича, 1247 р.

Однак пізня поява відомостей про заснування житомирського
та овруцького конвентів, а також джерелознавча критика житія св.
Яцека під редакцією С. Окольського, проведена І. Малишев�
ським5 та Д. Деканським6, викликають сумніви щодо достовірності
цієї інформації. Ймовірно, постать нещодавно канонізованого свято�
го (канонізація відбулася 1596 р.) була використана С. Околь�
ським для обґрунтування тривалої традиції руської домініканської
місії, що не обмежувалася виключно Києвом (діяльність св. Яцека в
Києві згадується вже в найранішому варіанті його житія середини
XIV ст.7), а поширювалася й на інші регіони Русі. Вибір Володимира
та Овруча, в яких за часів Окольського реально існували обителі
ордену, цілком зрозумілий. Про гіпотетичне існування протягом пев�
ного часу житомирського осідку поговоримо пізніше.
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Таким чином, можемо стверджувати, що відомості домініканської
агіографічної традиції про функціонування домініканських монастирів
протягом XIII – середини XIV ст. на Волині є сумнівними і джерельно
непідтвердженими. В той же час відсутність у регіоні постійно діючих
домініканських інституцій зовсім не спростовує наявності тут членів
ордену як капеланів і членів дипломатичних посольств. Адже загаль�
новідомим є той факт, що орден відігравав не останню роль у диплома�
тичних (або ж унійних) контактах Папства з Данилом і Васильком Ро�
мановичами. Останнього папа Іннокентій IV характеризує як такого,
що має наміри залишатися в лоні Римської Церкви8 і дозволяє дружині
Василька, Дубравці, користуватися при своєму дворі капеланськими
послугами домініканця Алексія разом із обраним ним товаришем із се�
редовища ордену9.

Другий етап появи домініканців на Волині обмежується часом
від кінця XIV ст. до початку XVII cт. Характеризується він перед�
усім утворенням у регіоні перших постійних орденських структур –
монастирів. Першим існуючим монастирем на Волині традиційно
вважають луцький. Його появу пов’язують із наданням 1390 р. ко�
ролем Ягайлом привілею на село Городницю10 на користь луцьких
домініканців. Однак у привілеї Ягайла йдеться про вже існуючу фун�
дацію, а в орденських документах є запис ще 1371 р. про «Johannis
luc’os (luc’nisios)»11, який можна трактувати саме як запис про члена
(найімовірніше – настоятеля) луцького монастиря. Орденський
історик Ф. Нововейський12 подає інформацію про існування в Луць�
ку в останній чверті XIV cт. домініканської дерев’яної каплиці свя�
того Миколая, розташованої на Татарській вулиці (домініканцям і
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насправді належав плац на Татарській вулиці, за який вони вели су�
довий процес у середині XVI ст.13). Таким чином можна припусти�
ти, що домініканці перебували в місті раніше 1390 р. Ймовірно,
місійний осідок був заснований у 1370�х рр. у складі Товариства
Братів�Пілігримів, яке діяло на руських землях з 1378 р.

Володимирська фундація, згідно з усталеною наприкінці XVI
ст. версією, була здійснена 1497 р. Великим Литовським Князем
Александром14. Однак перше задокументоване свідчення про існу�
вання володимирського конвенту знаходимо в акті провінційної
капітули 1468 р.15. Точна дата заснування монастиря невідома, проте
можна припустити, що його, як і луцький конвент, фундував князь
Вітовт. Це припущення базується на тому, що в одному з актів візи�
тації монастиря нотується наявність у костелі портрета Вітовта,
який, здавалося б, не мав жодного зв’язку з конвентом, проте його
портрет був розташований поруч із портретом Й. Чешковського,
який вважався другим фундатором конвенту (відбудував його після
пожежі наприкінці XVIII ст.). В цьому ж документі серед перших
фундаторів монастиря згадується династія Ягеллонів загалом, а не
конкретна постать Александра16. В зв’язку з цим цілком вірогідною
видається фундація володимирського конвенту Вітовтом, що його
хрещальне ім’я – Александр – могло ввести в оману Бзовського, а
за ним і подальшу домініканську традицію. На користь цього припу�
щення опосередковано свідчить і загальноєвропейська стратегія
ордену, який розпочинав своє поширення в конкретному регіоні з ка�
федрального міста17, яким до 1427 р. був саме Володимир. Таким чи�
ном можна припустити, що володимирський монастир діяв у межах
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Ò. 1: Ôåíîìåí ñðåäíåâåêîâîãî óðáàíèçìà. – Ñ. 300.



Товариства Братів�Пілігримів, і згадується у його складі Й. Юра�
ком18 на підставі ватиканських архівних матеріалів.

Найбільш дискусійним питанням при аналізі цього періоду домініка�
нської діяльності є існування острозької фундації. Факт її заснування за�
лишається досі не доведеним не тільки з огляду на незрозумілі причини
такої акції з боку православного князя Федора Острозького (саме йому
приписується ініціатива заснування монастиря), а й через відсутність
оригіналу фундаційної грамоти, інформація про яку дійшла до нас тільки в
пізнішому акті підтвердження фундації сином Федора – князем Василем
Острозьким. Нині нам відомо три списки підтвердження ним батькової
фундації. Два перших є копіями акту трансумпту 1544 р. маєткових доку�
ментів Острозьких, що був здійснений Сигизмундом Старим на прохан�
ня Беати Костелецької. Один вміщений у хроніці острозької парафії19 під
виглядом копії виписки з Литовської Метрики, яка зберігалася, за слова�
ми 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, що стосувалися їхніх маєтностей.
Окрім того, Збаразькі записали перелік документів, що знаходилися в
архіві князя Костянтина Острозького, серед яких також є «лист князя
Василя Острозького на кляштор»20. Третій список підтвердження
вміщений у так званій «Книзі Бони»21, яка також становить сумарій доку�
ментів, пов’язаних із Беатою, оскільки саме на її прохання він був укладе�
ний і завірений підписом королеви Бони. Всі списки різняться між собою
незначною (не виходить за межі XVI ст.) модернізацією літер, додаван�
ням або пропущенням одного�двох слів, – що не дивно, зважаючи на
кількаразове переписування тексту.

Отже, всі відомі нині списки підтвердження Василя Острозького
були здійснені першочергово за ініціативи Беати Костелецької. З обох
копій трансумпту 1544 р. випливає той факт, що документ�підтвер�
дження Василя був записаний безпосередньо в акт трансумпту, а інші
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18 Jurák J. Op. cit. – S. 61.
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документи були виписані окремо. Це свідчить про намагання підкресли�
ти факт існування документу, проте причин його фальсифікації ми не
простежуємо. Найвірогідніше – маніфестація акту трансумпту як
єдино існуючого фундаційного документу була викликана планами Беа�
ти щодо повторного впровадження домініканців до Острога. Ревна ка�
толичка, Беата зафундувала в Рівному багатий католицький костел22.
Окрім того вона мала персональні зв’язки з домініканцями, зокрема
– львівськими, адже саме в них 1557 р. разом з дочкою Гальшкою
переховувалася від нареченого останньої23. Відомості про фундацію
домініканського монастиря в Острозі в другій половині XVI ст. на�
водять також польські дослідники ХІХ ст.24, однак жодних поси�
лань на документи при цьому не подають.

Таким чином, не доводиться піддавати сумніву автентичність
підтвердження князя Василя Острозького – а отже, й реальність
існування острозького монастиря. Спробуємо тепер датувати час
фундації Федора Острозького. Версія В. Вітковського, який при�
в’язує час заснування монастиря до Флорентійської унії 1439 р.25, не
є вірогідною (князь Федір помер 1410 р.26). Імовірно, прив’язка
Вітковським фундації до поунійного візиту Ісидора продиктована
його бажанням показати князя Острозького ревним прихильником
унії (для підтвердження цієї тези він навіть ідентифікує підпис князя
Федора Бєльського на проунійному акті посольства митрополита
Мисаїла 1476 р. з підписом князя Федора Острозького27). На дум�
ку Т. Трайдоса, фундація відбулася на зламі XIV�XVст. і була ви�
кликана політичною мотивацією Острозького, який потребував ста�
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22 Âèêòîðîâñêèé Ï.Ã. Çàïàäíî-ðóññêèÿ äâîðÿíñêèÿ ôàìèëèè, îòïàâøèå îò ïðàâîñëàâèÿ
â êîíöå XVI è â XVII ââ. – Ê., 1912. – Ò. 1. – Ñ. 7.

23 Kempa T. Dzieje rodu Ostrogskich. – Toruñ, 2003. – S. 70-71.
24 Knapiñski W. Sprawa o koœcio³ na Wo³yniu. – Bia³y Dunajec-Ostróg, 2000. – S. 14-15;

S³ownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich. – Warszawa,
1886. – T. 7. – S. 683.

25 ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 2227. – Îï. 1. – Ñïð. 710. – Àðê. 10-10 çâ.
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heraldyczny. – Lwów, 1931. – T. 10. – S. 252-256.
27 ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 2227. – Îï. 1. – Ñïð. 710. – Àðê. 10-10 çâ.



лих дипломатичних контактів з Польщею, для чого й використову�
вав домініканців28. Додатковою підставою для датування документу
кінцем XIV cт. могла б бути згадка в тексті про документ, що забо�
роняв з’являтися в острозькому храмі «светским попам». Це
співвідноситься з боротьбою між білим і чорним католицьким духо�
венством, пов’язаною з легітимністю здійснення треб монахами. Пік
цієї боротьби припадає саме на кінець XIV ст.29. Острозький монас�
тир припинив свою діяльність, за версією Вітковського, внаслідок
татарського нападу близько 1452 р.30. Повторна фундація княгині
Беати в середині XVI ст., вочевидь, була нетривалою, адже вже
1582 р. маємо відомості про світського плебана в острозькому кос�
телі31. Проте орденська традиція в особі С. Окольського пам’ятала
про існування острозького конвенту ще в середині XVII cт.32

Протягом виділеного хронологічного етапу можемо також при�
пускати існування домініканського осередку й у Житомирі. На
підставі матеріалів Ватиканського архіву Й. Юрак згадує цей конвент
у складі Товариства Братів�Пілігримів33. Є також джерельні відо�
мості про існування в місті в кінці XV ст. двох католицьких храмів, які
на той час уже запустіли34, а попередньо могли належати саме
домініканцям. Я. Гіжицький, подаючи легенду про заснування жито�
мирської місії, підкріплює її фольклорним матеріалом, згідно з яким
домініканський монастир існував на місці однієї з уніатських церков35.
Усе це дає нам підстави припускати наявність у Житомирі
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28 Trajdos T. Koœcio³ katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za pànowania
W³adys³awa II Jagie³³y (1386-1434). – Wroc³aw, 1983. – T. 1. – S. 112-114.

29 Bar¹cz S. Op. cit. – T. 1. – S. 174-175.
30 ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô 2227. – Îï. 1. – Ñïð. 710. – Àðê. 9.
31 Knapiñski W. Îð. c³t. – S. 14.
32 Okolski S. Op. cit. – Ð. 18.
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Olomouc, 1936. – R. 27, ¹ 2. – S. 61.
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– Ò. 6: Öåðêîâíîå èìóùåñòâî â Þãî-Çàïàäíîé Ðóñè XVI â. – Ñ. 38.
35 Wo³yniak [Gi¿ycki J. M.]. Op. cit. – S. 294-295.



домініканської місії, яка, ймовірно, діяла тут з кінця XIV cт. у складі
Товариства Братів�Пілігримів. Домініканська агіографічна традиція
подає інформацію про членів ордену, замучених татарами в Жито�
мирі36, що дає змогу робити припущення щодо причин занепаду місії.
Відомості орденських істориків про існування житомирського мо�
настиря до 1648 р.37 є абсолютно не підтвердженими.

Таким чином, проаналізувавши процес поширення монастирів
ордену на Волині в кінці XIV – XVI ст., можемо говорити про чо�
тири існуючі на цей час обителі: в Луцьку, Володимирі, Острозі та,
гіпотетично, Житомирі. Проведений нами аналіз історіографічної та
джерельної інформації дозволяє припустити появу всіх чотирьох
конвентів наприкінці XIV – на початку XV ст. Однак тільки луць�
кий осідок, який майже одразу отримав земельне надання, проісну�
вав безперервно протягом усього досліджуваного періоду. Діяль�
ність володимирського, острозького й житомирського монастирів
була перервана; відновити нормальне функціонування двох останніх
згодом так і не вдалося.

Третій етап появи домініканців на Волині охоплює першу полови�
ну XVII cт. Ми виокремлюємо його з огляду на те, що упродовж назва�
ного періоду після майже 200�річної перерви в регіоні постають 11 про�
ектів домініканських фундацій. Верхня межа цього етапу обумовлена
історичним періодом Хмельниччини, яка призупинила розвиток мережі
домініканських монастирів на Волині. Слід зазначити, що активізація
поширення ордену в регіоні цілком узгоджується із загальною ситу�
ацією на східних теренах Речі Посполитої, де в першій половині XVII
ст. різко збільшується кількість фундацій осідків найрізноманітніших
орденів38. На основі кількісних даних, наведених Л. Венц39, можна зро�
бити висновок, що на волинські землі припадає близько 18 % від за�
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36 Jaroszewicz F. Matka Œwiêtych Polska. – Kraków, 1769. – S. 301.
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гальної кількості домініканських фундацій аналізованого етапу в Речі
Посполитій та близько 33 % від кількості монастирів, що виникли в
межах Коронної Русі.

Згідно з історіографічними даними, у регіоні в цей час виникли
конвенти у Камені�Каширському, Ляхівцях, Старокостянтинові,
Овручі, Любарі, Чарторийську та Соколові40. Окрім цього можна
припустити проектування фундацій в Олиці, Торчині та Клевані.
Дати заснування монастирів цього періоду можна чітко простежити на
підставі згадок про акцептацію фундацій в актах провінційних капітул
(див. додаток Б); лише хронологія появи чарторийського монастиря
потребує уточнення історіографічних відомостей. Загальноприйнятою
є версія, згідно з якою виникнення цього монастиря пов’язане зі смер�
тю Анни Корецької, для поховання якої її чоловік Андрій Лещин�
ський і спорудив костел41. А отже, виникнення монастиря датують
1639 р. У той же час в акті провінційної капітули 1603 р. нами віднай�
дено чітку згадку про акцептацію чарторийської фундації і призначен�
ня одного з монахів на посаду вікарія конвенту42. Зберігся також лист,
написаний цього ж року фундатором монастиря Іваном Пацом до
провінції43, який підтверджує плани щодо спорудження в Чарторий�
ську домініканського осередку ще на початку XVII ст. Однак факт
реалізації фундації Паца залишається до кінця нез’ясованим, оскільки
її не фіксують пізніші візитаційні описи. Натомість у них зазначено
здійснення Андрієм Лещинським надання – проте не на користь мо�
настиря, а на парафіяльний костел44, що його, очевидно, і зайняли
домініканці. Внаслідок подій Хмельниччини або конфлікту між
домініканцями та Андрієм Лещинським 1648 р.45 монахи залишили
містечко і повернулися тільки 1674 р. – завдяки Самуелю Ле�
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щинському, який здійснив нове надання на користь домініканців�об�
сервантів та визнав попередній монастирський фундуш46.

Як уже зазначено вище, крім заснованих у цей час монастирів,
існувало ще кілька проектів фундацій, які не були реалізовані: в Тор�
чині, Олиці та гіпотетично у Клевані. Фундацію в Торчині
зініціював 1605 р. Мартін Шанявський, однак через побоювання
луцького єпископа, що існування в містечку домініканського монас�
тиря зашкодить кафедрi47, проект залишився нереалізованим. Сто�
совно Олики, наявний фундаційний запис на спорудження тут мо�
настиря вміщений у заповіті 1609 р. Альбрехта Станіслава Рад�
зивілла, де вказано місце, на якому має розташовуватися монастир, і
засвідчено надання значного матеріального забезпечення48. Причи�
на нереалізації фундації досі не з’ясована; відомо тільки, що в остан�
ньому заповіті Радзивіла 1656 р.49 жодних згадок про неї немає.
Гіпотеза про плани фундації монастиря в Клевані обґрунтовується
таким чином: у постанові генеральної капітули 1611 р.50, яка остаточ�
но визначила кордон між двома домініканськими провінціями, серед
міст, що через них він мав проходити, фігурує Клевань. У зазначе�
них тут населених пунктах існували або протягом найближчого часу
будувалися домініканські монастирі. Це наштовхує на думку про
плани фундації в Клевані, де вже з 1598 р. існувала римо�католиць�
ка парафія, фундована Юрієм Івановичем Чарторийським51.
Ймовірно, саме Юрій Іванович († 1603�1604 рр.) або його син Ми�
колай Єжи (також навернений католик, † 1661 р.) були ініціаторами
домініканської фундації, яка з невідомих причин не була реалізована.
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Бурхливий приріст домініканських фундацій на Волині був пере�
рваний подіями Хмельниччини, які не тільки призупинили процес
появи нових осідків, а й на тривалий час паралізували діяльність уже
наявних. Як можемо бачити з додатку Б, абсолютно всі монастирі
Волині тимчасово припинили своє існування після 1648 р. Віднов�
лення нормального функціонування монастирів тривало в деяких ви�
падках до 1670�х рр., а соколовський осідок так і не поновив своєї
діяльності.

Таким чином, перша половина XVII ст. стала часом найак�
тивнішого поширення домініканських обителей на Волині: протягом
цього етапу планувалося одинадцять фундацій, три з яких, однак, не
були реалізовані, а одна існувала лише нетривалий час.

Четвертий етап появи ордену в регіоні охоплює час від другої
половини XVII ст. до середини XVIII ст. Від попереднього його
відділяють події Хмельниччини, верхня межа встановлена з огляду на
час фундації кульчинського монастиря (1754 р.), який став останнім
домініканським осідком, заснованим на теренах Великої Волині про�
тягом усього досліджуваного періоду. Перший повоєнний домінікан�
ський монастир на Волині був закладений 1658 р.52, проте ця фундація
майже одразу була зруйнована53 і розпочала своє реальне існування
1663 р., коли вперше згадується посада вікарія монастиря54.

Загалом, упродовж четвертого етапу на Волині виникло п’ять
домініканських монастирів: у Яловичах, Невиркові (Рокшицях),
Козині, Тарговиці та Кульчинах. Встановлення хронології виник�
нення цих осідків є досить проблематичним. У додатку Б ми подали
найраніші достовірні згадки про фундації, не ігноруючи, однак, того
факту, що організація діяльності монастиря є процесом тривалим і
повинна пройти низку таких етапів, як рішення фундатора про засну�
вання осідку, видання фундаційного привілею, акцептація фундації
провінцією. Таким чином, упродовж другої половини XVII – сере�
дини XVIII ст. кількість фундованих на Волині монастирів була
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вдвічі меншою, аніж протягом попереднього етапу. Особливістю
інституціоналізації ордену цього періоду було те, що, на відміну від
попереднього етапу, абсолютно всі заплановані фундації були
реалізовані.

Отже, аналіз процесу інституціоналізації домініканського орде�
ну на Волині показав, що проникнення ордену на територію регіону
відбувалось у чотири основні етапи, які випливають з хронології та
кількості фундацій. Найбільше домініканських монастирів у регіоні
виникло в першій половині XVII ст. Починаючи з середини
XVIII ст., розвиток мережі домініканських осередків на Волині при�
пиняється. Загалом, у кінці XIV – середині XVIII ст. на Волині ви�
никли тринадцять постійно існуючих домініканських осідків, три
функціонували нетривалий період, фундації мінімум трьох залиши�
лися нереалізованими.

2.2. Домініканці і довколишнє суспільство:

матеріальна підтримка та взаємні конфлікти

Дослідження взаємозв’язків домініканських монастирів із того�
часним суспільством на Волині є питанням багатоаспектним і потре�
бує проведення масштабних соціорелігійних досліджень регіону.
Брак останніх змушує обмежити коло дослідницьких проблем нашої
роботи. Ми пропонуємо вирішувати проблему взаємостосунків між
домініканцями і зовнішнім світом насамперед через призму фун�
дацій, доброчинств і надань на користь осідків, а також найбільш
значних та резонансних конфліктів між орденом та довколишнім
світом.

2.2.1. Матеріальна підтримка домініканських монастирів з

боку довколишнього суспільства.

Матеріальна підтримка перших домініканських монастирів на
Волині була справою польського короля Ягайла та Великих князів
литовських Вітовта і Александра, які зробили земельні надання на
користь луцького та володимирського осідків (див. додаток В).
Подібна ситуація є типовою для польсько�литовського регіону
XIV�XV ст., коли, згідно з даними Я. Длугоша, результатом ко�
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ролівсько�князівських фундацій було виникнення 62 із 102 монас�
тирів, заснованих на теренах Корони55. Тим більше зрозумілою є ак�
тивна позиція королівсько�князівських донаторів стосовно підтрим�
ки луцького та володимирського осідків, які розташовувалися в ко�
ролівських містах і до початку XVIІ ст. були майже позбавлені ма�
теріальної підтримки з боку довколишнього суспільства.

Кардинально змінюється ситуація з матеріальною підтримкою
домініканських обителей на початку XVII ст., коли, як ми вже зга�
дували, на східних теренах Речі Посполитої спостерігається загаль�
ний процес активізації костельних фундацій. Аналізуючи фундаторів
волинських монастирів виділеного нами вище третього етапу і корис�
туючись традиційним поділом фундацій на королівські, магнат�
сько�шляхетські, єпископські, міщанські, білого духовенства і власні
орденські, зазначимо, що диспропорція між ними на користь магнат�
сько�шляхетських на волинських землях значніша, ніж приведена на
загальноруських матеріалах Л. Венц. Адже, згідно з її даними, за�
гальний відсоток домініканських монастирів, фундованих у першій
половині XVII ст. представниками шляхетсько�магнатської верстви
на руських землях Корони, становить 84,8%56. Що ж до досліджу�
ваних нами волинських осідків, то лише один із них – овруцький
(фундований Сигизмундом ІІІ, однак за ініціативи самих
домініканців і місцевої шляхти) – не можна зарахувати до фундацій
магнатсько�шляхетських. Причини різкого збільшення кількості
шляхетських фундацій у першій половині XVII ст. історіографія шу�
кала на різних рівнях: від ментального до утилітарного. Так, Л. Венц
головну причину вбачає у зміні господарської кон’юнктури, що
уможливило матеріальний бік справи, а також – у зростанні побож�
ності люду внаслідок турецької загрози57. Є.Клочовський вважає,
що визначальним був чинник появи необхідності постійної душпас�
тирської опіки як для самого фундатора, так і для його оточення, що
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було особливо актуальним на східних теренах Речі Посполитої з
огляду на брак усталеної парафіяльної структури58. Серед вагомих
причин збільшення кількості фундацій на початку XVII cт.
дослідники також називають той факт, що, починаючи з XVII ст.,
одним з голвних обов’язків кожного шляхтича став обов’язок щодо
церковної спільноти, який на теренах Речі Посполитої сприймався,
передусім, як заснування нових парафій59. Цей фактор мав, очевид�
но, вагомий вплив на волинських фундаторів, оскільки одразу
мінімум чотирьом домініканським волинським монастирям цього
періоду були доручені парафіяльні обов’язки (див. додаток З). Істо�
рики також підкреслюють велику роль девоційного мотиву: фунда�
тори чітко визначали кількість і порядок мес, що мали служитися за
них та їхні родини, монастирські храми призначалися для родинних
усипальниць60. Вплив цього фактору на процес виникнення волин�
ських домініканських монастирів безумовний: чітка фіксація моли�
товних обов’язків, які мали здійснюватися монахами на користь фун�
даторів, є неодмінною складовою не тільки фундаційного акту61, а й
пізніших візитаційних документів62. Немалу роль у мотивації засну�
вання монастирів відігравали також індивідуальні життєві обстави�
ни: шлюб, зцілення, похилі літа фундатора тощо63. Наприклад, ляхо�
вецька фундація була здійснена як подяка Павла Сенюти за його на�
вернення на католицтво, про що Павло згадує в акті фундації64.

Говорячи про мотивацію домініканських фундаторів на русь�
ких землях, не можемо не згадати такого факту, як збільшення
на початку XVII ст. кількості католиків серед місцевої шляхти і
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магнатерії. Про вплив такого фактору свідчить, зокрема, змен�
шення в цей час матеріальної підтримки на користь православ�
них монастирів65. У той же час, в першій половині XVII ст. на Во�
лині завдяки шляхетсько�магнатській доброчинності було фундова�
но 21 римо�католицький костел (до цього існувало близько 1366). І
хоч, як показують дані Н. Яковенко, фундаторами і доброчинцями
католицьких храмів далеко не завжди виступали виключно като�
лики67, однак католизація представників таких впливових і заможних
родин, як Острозькі, Заславські, Сангушки та Чарторийські, не
могла не вплинути на відповідне спрямування пріоритетів їхньої фун�
даційної діяльності. У випадку з фундаторами волинських доміні�
канських монастирів (див. додавток В), на момент здійснення фун�
дації некатоликом був тільки Андрій Лещинський, однак, як було
вказано вище, не відомо, був він фундатором домініканського осідку
чи тільки парафіяльного костелу.

Найвагомішою проблемою для аналізу фундацій домініканських
монастирів цього етапу є з’ясування ініціаторів фундаційного проце�
су та встановлення причин вибору шляхетськими фундаторами Во�
лині з усього загалу орденів, які існували в Речі Посполитій, саме
домініканського. Адже, за нашими підрахунками, домініканський
орден на Волині в першій половині XVII ст. безсумнівно лідирує за
кількістю заснованих монастирів: у цей час тут засновується чотири
бернардинські поселення (удвічі менше)68, єзуїтських – три, при
цьому два з них зафундовані не шляхетськими доброчинцями, а
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луцьким єпископом М. Шишковським та єзуїтом І. Єльцем69. З цих
порівняльних даних випливає той факт, що з боку волинської шляхти
інтерес до ордену був дуже значний.

Тільки в одному з випадків цілком зрозумілі причини визначен�
ня орденської належності досліджуваного монастиря: Мартін Ша�
нявський фундує в Торчині домініканський осередок з огляду на
вступ до ордену його сина Матея (в ордені – Домініка)70. В інших
випадках вибір для фундації представників саме домініканського
ордену ми спробуємо пояснити. Специфіку домініканського ордену
визначала, передусім, його духовність, про яку ми поговоримо в на�
ступному розділі. На ознайомлення волинського суспільства з ду�
ховною традицією домініканців і надання їй переваги перед іншими
вплинула та обставина, що орден був єдиним монашим згромаджен�
ням, який діяв на землях Волині до початку XVII cт. Окрім того, го�
ворячи про причини збільшення кількості домініканських фундацій,
варто взяти до уваги загальну ситуацію в Католицькій Церкві, на
чолі якої протягом 1605�1621 рр. стояв папа Павло V – прихильник
саме домініканського крила Контрреформації71. Домінування цього
фактору можемо припустити в разі пояснення появи планів доміні�
канської фундації в Олиці. Альбрехт Станіслав Радзивілл у своєму
заповіті зазначає, що здійснює фундацію олицького монастиря з
огляду на попередню обіцянку спорудити костел Святого Хреста,
куди мали помістити часточку реліквії, подарованої йому Папою72.
Продомініканська позиція останнього разом з активним пропагуван�
ням домініканцями культу Святого Хреста ще з часів Серед�
ньовіччя, ймовірно, справили вирішальний вплив на фундатора під
час вибору ним адресату фундації.

Вагому роль у процесі вибору домініканського ордену для
здійснення нових фундацій, вочевидь, відігравала помітна ак�
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тивізація його діяльності на початку XVII ст. Зокрема, це стосується
Руської домініканської провінції. Тут потрібно зазначити, що зв’язки
зі львівськими домініканцями ще до розламу провінції підтримував
батько Януша, Костянтин Василь Острозький, про що між іншим
згадує П. Скарга в книзі «Про єдність Церкви» 1577 р.73. Про вплив
на фундаторів фактору місіонерської активності руських
домініканців свідчить домініканська легенда про заснування старо�
костянтинівського осідку. Згідно з нею домініканці отримали фун�
дацію тільки завдяки тому, що Януш Острозький у момент вагання,
кому віддати новозбудований костел74, побачив двох представників
Руської конгрегації. Таким чином, легенда підкреслювала практику
мандрівного проповідництва братів Руської провінції. Тут мусимо
зазначити, що більшу прихильність Януш Острозький виявляв до
орденів францисканської гілки (фундував бернардинський монастир
у Дубно та францисканський в Межиричах75). Цим і може бути по�
яснений той факт, що у вищезгаданій легенді домініканці надають
перевагу втручанню Божого провидіння під час аргументації мотивів
фундації, а не традиційній особливій прихильності фундатора до
ордену.

Вагомим фактором, який впливав на рішення фундаторів за�
снувати домініканські осідки, ми вважаємо існування попередніх
персональних контактів між ними і представниками ордену. Так,
саме спілкування Павла�Криштофа Сенюти з домініканцями
Руської домініканської провінції спричинило навернення Павла і
появу ляхівецького монастиря76. Дофундаційні контакти з пред�
ставниками домініканського ордену мали місце й у випадку з влас�
никами Любара – Анною Костчанкою Острозькою та її дочкою
Софією. Адже під час візитації генерального вікарія руської кон�
грегації Кипріана (близько 1610 р.) згадується його приїзд із
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Києва до Любара77. Окрім того, протягом тривалого часу сповідни�
ком Софії Острозької був домініканець Адам Пекарський, до якого
княгиня не раз зверталася упродовж свого життя і який написав по�
смертний панегірик на її честь78. Ймовірно, саме ці персональні кон�
такти Острозьких із домініканцями стали причиною фундації люба�
рського домініканського осідку чоловіком Софії, Станіславом Лю�
бомирським.

Утім, попередні зв’язки ордену з фундатором найочевиднішим
чином проявилися у випадку з Адамом Сангушком (фундатором мо�
настиря в Камені�Каширському), який підтримував тісний зв’язок з
орденом ще з 1620�х рр. Адже, згідно з житієм луцького брата Ка�
роля Франка79, під час урочистого поховання монаха 1622 р. однією
з тих осіб, яким випала честь нести тіло домініканця, був саме Адам.
Сповідником у князя був відомий свого часу домініканець Ян Да�
маскін Соколовський (провінціал Руської провінції в 1626�1629 рр.,
від 1632 р. – львівський пріор80). Соколовський, який підтримував
тісні зв’язки з Конгрегацією Пропаганди Віри, в 1635�1636 рр. був
посередником у зініційованому Сангушком проекті створення
унійно�православного патріархату. Показовим є те, що при обстою�
ванні своїх планів Сангушко не раз зазначав те, що їх підтримував
відомий у римських колах домініканець81. Ян Дамаскін активно до�
лучився і до проекту заснування конвенту в Камені�Каширському82,
на якому наголошував, вочевидь, сам князь. Адже після того, як
Руська провінція, представником якої був Соколовський, не при�
йняла фундацію, Сангушко не облишив свого наміру, а видав фун�
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даційний акт на користь Польської провінції83. При цьому велику
роль знову відіграв фактор особистих зв’язків князя із домініканцем
Польської провінції Флоріаном Трояновичем, який, крім того, був
капеланом при дворі князя й отримав за його заповітом значну гро�
шову винагороду84.

У випадку із фундацією в Соколові за причину заснування саме
домініканського осідку могла правити вже сформована на цей час
традиція родинного патронату, яка була особливо поширена в сере�
довищі фундаторів домініканського ордену. Зокрема, дослідники
відзначають велику кількість домініканських фундацій з боку роди�
ни Тишкевичів85. Ймовірно, з огляду на цю традицію Станіслав
Тишкевич фундує в Соколові домініканський монастир.

Фундацію ж, у якій найбільш очевидною є роль самих доміні�
канців, є овруцька. Ініціатором створення обителі в Овручі був уже
згадуваний провінціал Руської провінції Ян Дамаскін Соколов�
ський86, що за його старань у провінції постало дев’ять нових монас�
тирів87. Активність Руського провінціала у напрямі заснування но�
вих конвентів цілком зрозуміла – новостворена Руська провінція
потребувала розширення свого юрисдикційного обширу та осідків
для розміщення ченців: приріст кількості монахів в першій половині
XVII ст. був дуже значним88. Основним приводом до появи фундації
була апеляція домініканців до існування в містечку монастиря, за�
снованого у XIII ст. Яцеком Одровонжем. Цей факт маніфестував�
ся, зокрема, за допомогою титулатури, яку було надано овруцькому
костелу, – Святого Яцека. Треба зазначити, що існування овруць�
кого монастиря до XVII ст. не підкріплене ніякими іншими джерела�
ми, на відміну від володимирського чи житомирського. Долучення
овруцького монастиря до монастирів, заснованих Яцеком, уперше
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зустрічається в актах провінційної капітули 1632 р. під час його ак�
цептації89. Це наштовхує на припущення, що домініканці під час
розквіту культу нещодавно канонізованого Яцека, відредагували ле�
генду про діяльність святого для заснування нового монастиря.
Реалізації овруцької фундації посприяли київський єпископ
Александр Соколовський (посідав кафедру в 1635�1645 рр.90),
київський підчаший Лукаш Вітовський (обіймав посаду в 1619�
30 рр.91), а також овруцький староста Самуель Лащ (обіймав посаду
в 1632�42 рр.92), за сприяння якого король Сигізмунд надав землю
для монастиря93. Таким чином, овруцьку фундацію можна вважати
королівською умовно (згода короля була необхідною з огляду на те,
що Овруч був королівським містом), адже головними її промотора�
ми були київський єпископ та урядники Київського воєводства. Їхня
активність у напрямку спорудження осідку була зумовлена, най�
вірогідніше, особистими контактами з Руським провінціалом Яном
Дамаскіном Соколовським.

Більшість фундацій першої половини XVII ст. (окрім овруць�
кої) виникли в приватних володіннях фундаторів і отримали від них
доволі значне матеріальне упосадження. Особливо великим був
фундуш старокостянтинівського конвенту, що 1619 р. виступав по�
зикодавцем у межах провінції94. Значний розмір надань на користь
домініканських монастирів у цей час обумовлений особистими
інтенціями фундаторів, які були зацікавлені в активній діяльності мо�
настиря та чисельності його персонального складу (кількість братії,
яка мала знаходитися у монастирі, нерідко фіксувалася фундато�
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ром95). Суттєвий вплив мав той факт, що фундатори цього етапу
були представниками заможних князівсько�шляхетських родин. Та�
кож відчувалося й підвищення вимог до матеріального аспекту фун�
дацій з боку провінцій, які приймали в цей час далеко не всі фундації
(особливо це стосувалося Руської провінції, на чию користь
кількість фундацій була дуже значною96).

Підбиваючи підсумки аналізу причин фундацій волинських
домініканських монастирів у першій половині XVII ст., зазначимо,
що ситуація з масовою появою в цей час шляхетських фундацій на
Волині була цілком типовою. Процес підпадав під відзначені в
історіографії загальні мотиваційні чинники, найважливішими з яких
вважаємо такі: зміна віровизнання представниками волинських
шляхетсько�магнатських родин та персональний характер потри�
дентського католицизму, який наголошував на важливості індивіду�
ального душпастирства і посмертних молитов. Вибір домінікансько�
го ордену для реалізації фундаційних планів волинської знаті був зу�
мовлений такими факторами: тривалість діяльності ордену в регіоні;
вагомий вплив, що його мав домініканський орден у вищих церков�
них колах у той період; активізація діяльності ордену, зокрема – но�
воутвореної Руської провінції; існування родинних традицій
підтримки певного монашого згромадження; наявність попередніх
персональних зв’язків фундаторів із домініканцями, сформованих у
процесі здійснення монахами душпастирських функцій та особистих
доручень на користь фундаторів. Говорячи про ініціаторів фун�
даційних процесів, потрібно, насамперед, зауважити той факт, що
орден, безумовно, був зацікавлений у збільшенні кількості осідків.
Потребу збільшення кількості монастирів у першій половині XVII
ст. особливо гостро відчувала Руська провінція, бо приріст монахів у
її середовищі був у цей час дуже значним97. Окрім того, під час ак�
тивного припливу до Речі Посполитої представників активних
контрреформаційних орденів (у тому числі єзуїтів), відсутність
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ініціативи з боку домініканців у напрямку пошуку фундаторів озна�
чало б і відсутність розвитку ордену та зведення нанівець його впли�
ву на довколишнє суспільство. Проте не варто абсолютизувати роль
домініканців у процесі утворення нових монастирів. В умовах поши�
рення індивідуалістичної концепції потридентського католицизму
фундатори також були зацікавлені в успіхові фундації – випадок з
князем А. Сангушком ілюструє це якнайкраще.

Під час окресленого нами четвертого періоду появи домінікан�
ського ордену на Волині (друга половина XVII – середина XVIII cт.)
абсолютно всі засновані обителі були справою представників шляхе�
тської верстви. Говорячи про причини фундацій цього етапу, можемо
припустити домінування серед них душпастирських потреб самих фун�
даторів. Адже жодному із заснованих на цей час монастирів не було
одразу доручено парафію (див. додаток З). Всі конвенти виникали в
невеликих населених пунктах з незначною кількістю населення. А отже,
тут вважаємо за недоречне припущення про побудову монастиря з огля�
ду на потребу задоволення духовних потреб довколишнього люду, яке
мало місце під час попереднього етапу домініканських фундацій. На ко�
ристь того, що фундатори навряд чи були зацікавлені у широкомас�
штабній діяльності осідків, свідчить і факт незначного (порівняно з по�
переднім етапом) розміру матеріального упосадження конвентів –
єпископська реляція 1749 р. з усіх конвентів, що виникли упродовж
цього періоду, до заможних відносить тільки монастир у Тарговиці98.

Особливістю фундацій цього періоду є також те, що три з засно�
ваних в цей час осідків виникли у тих місцевостях, які тільки нещо�
давно стали власністю фундаторів (Кульчини, Тарговиця, Козин).
У зв’язку з цим можемо припускати вплив на волинських фундаторів
загального для тогочасної фундаторської практики явища – засну�
вання шляхтичем монастиря одразу після вступу у володіння
маєтністю з метою «освячення» новопридбаної власності99. Окрім
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того, фундація Софією Любомирською100 1754 р. кульчинського
конвенту була здійснена, ймовірно, на честь шлюбу, узятого фунда�
торкою того ж року101 з Антонієм Любомирським.

Домініканський орден у другій половині XVII � XVIII cт. втра�
чає свої позиції у волинському суспільстві. Це можна простежити за
суттєвим зменшенням кількості фундацій на його користь порівняно
з іншими орденами. Лідером за кількістю заснованих на Волині по�
селень стає кармелітське згромадження (12 монастирів102) – у той
самий час на користь домініканців здійснено тільки 5 фундацій. Така
зміна у симпатіях шляхетських донаторів Волині була зумовлена,
ймовірно, тим, що у другій половині XVII ст. кармелітська аскеза і
духовна традиція стали особливо привабливими103 на тлі узвичаєння і
пом’якшення норм духовного життя в Речі Посполитій. Водночас,
активна місіонерська діяльність Руської домініканської провінції на
початку XVII ст. суттєво зменшилась після Хмельниччини. Припу�
щення про увагу потенційних фундаторів до внутрішнього життя
того чи того монашого згромадження підтверджене тим фактом, що
два фундовані у цей час домініканські осідки були записані на ко�
ристь домініканців�обсервантів, які намагалися відродити суворість
первинного орденського ідеалу.

Протягом четвертого етапу під час вибору для фундації саме мо�
настирів домініканського ордену продовжує відігравати значну роль
фактор сталих зв’язків фундаторів із домініканцями. Так, Алек�
сандр і Михайло Тарновські (фундатори монастиря в Козині104)
були засновниками аж трьох домініканських монастирів105. При цьо�
му всі три були віддані Польській провінції, хоча, згідно з визначе�
ними кордонами, козинський монастир мав би відійти до Руської
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провінції. Особливу прихильність до домініканців обсервантської
конгрегації, вочевидь, відчувала родина Бенявських: Станіслав�Ка�
зимир фундує для них монастир в Тарговиці (саме він був власником
Тарговиці на момент фундації 1674 р.106), і майже одночасно обсер�
ванти заселяють обитель у Чарторийську, власник якого – Самуель
Лещинський – був одружений з дочкою Станіслава (значна роль
дружин фундаторів під час заснування осідків уже була підкреслена
в історіографії107). Родина Любомирських – її представницею була
фундаторка монастиря в Козині, Софія Любомирська – зберігала
тісний зв’язок із фундованим і підтримуваним нею монастирем в
Любарі (Руська провінція). Отже, новостворений кульчинський
осідок було віддано саме до рук домініканців�русинів. Відзначені
тенденції до фундування монастирів однієї орденської структури
(інколи – обходячи усталені між провінціями кордони) можуть
свідчити саме про персональний зв’язок фундаторів із представника�
ми провінції. Тільки у випадку із невирківським осідком, який був
фундований Миколаєм Рокшицьким на прохання луцького каноніка
Яна Єловицького108, можемо говорити про персональний вплив на
фундатора не самих представників ордену, а іншої особи, що її зв’я�
зок із домініканцями не простежений.

Таким чином можемо стверджувати, що в другій половині
XVII�XVIII ст. кількість фундованих на користь ордену осідків
суттєво зменшилась. Визначальною причиною появи в цей час мо�
настирів ми вважаємо попередні родинні та персональні зв’язки
фундаторів з орденом, які було встановлено через душпастирство та
особисте спілкування з домініканцями волинських та інших осідків.

Розглянемо тепер ті прояви матеріальної підтримки ордену, які
здійснювалися на користь вже існуючих конвентів. Зібрана нами
інформація про найбільші надання на користь волинських осідків
(див. додаток В) не претендує на вичерпність усіх даних, особли�
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во стосовно незначних та одноразових записів. Найбільш повною
можемо вважати інформацію щодо луцького, володимирського,
ляхівецького, камінь�каширського, чарторийського, овруцького та
невирківського осідків, для яких збереглися складені візитаторами
наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. списки усіх фундушових
сум. Виходячи з зібраних нами даних, можемо констатувати, що
початок XVII ст. в історії домініканського ордену на Волині позна�
чений не лише потужним “вибухом” фундацій, а й збільшенням
надань на користь уже наявних. При цьому беззаперечною є пере�
вага луцького монастиря як за кількістю, так і за розміром здійсне�
них на його користь доброчинств (їхня кількість становить 54% в
загальній масі зафіксованих надань на користь усіх волинських
конвентів). Завдяки потоку пожертв луцьким домініканцям вдало�
ся значно збільшити свій прибуток. Згідно з доходною книгою мо�
настиря, 1619 року він отримав приблизно 2160 флоринів, 1636
року – 4800, 1655 року – 5700, а 1674 року прибуток монастиря
зростає до 7330 флоринів109. При цьому варто зауважити, що якщо
на 1619 р. головним джерелом прибутку монастиря був продаж про�
дуктів сільського господарства і промислів, то в подальшому монас�
тир переходить на практику збирання чиншів, орендних плат з неру�
хомості та процентів із фундованих сум.

Переважну більшість серед домініканських донаторів становила
волинська шляхта та магнатерія. Найбільше доброчинців з�поза Во�
лині мав, зрозуміло, луцький монастир як найвідоміший осередок
ордену в регіоні. Що стосується матеріальної підтримки з боку
міщан, то відчутною вона була тільки в Луцьку: міщанство здійснило
близько 5% надань на користь конвенту. Ми не відкидаємо факту
багаторазових дрібних міщанських пожертв. Однак розміри надань
з боку нечисельного й економічно слабкого волинського міщанства110

апріорі не могли зрівнятися з підтримкою, яку пропонувало
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домініканським осередкам міщанство Великопольщі111 або такого ве�
ликого міста як Львів112. Тому залежність волинських монастирів від
записуваних шляхтою фундушових сум видається особливо
значною.

Чинники, які вплинули на активізацію шляхетської донаційної
практики на початку XVII ст., були подібними до тих, що викликали
збільшення фундацій на користь волинських монастирів у цей час.
Шляхта, яка не мала достатньо коштів фундувати новий монастир,
природно обирала доброчинність на користь уже заснованих.
Здійснюючи надання на користь монастиря, донатор, як і фундатор,
отримував право на душпастирське покровительство монахів та мо�
литовне заступництво за його душу, яке ставало особливо актуаль�
ним після смерті. Про важливість посмертних молитов у свідомості
домініканських донаторів свідчить, зокрема, той факт, що 37% усіх
доброчинств на користь луцького осідку і 25% на користь володи�
мирського були здійснені у заповітах – адже, складаючи заповіт,
людина є свідомою скорого закінчення життя і необхідності моли�
товного заступництва за свою душу. Популярним було прохання про
поховання в стінах монастирського костелу, яке, згідно з тогочасни�
ми уявленнями, давало душі жертводавця додатковий привілей на
Божому суді113. Мінімум 10% усіх донаторів волинських монастирів
були поховані в домініканських храмах (за нашими спостереження�
ми, для отримання права бути похованим у володимирському або в
луцькому монастирях потрібен був запис мінімум 50 злотих). Не мо�
жемо також відкидати таких інтенцій домініканських донаторів, як
покута за вчинені гріхи і прояв доброчинності.

На жаль, ми не володіємо порівняльними даними донацій на ко�
ристь інших католицьких та православних храмів для всього періоду,
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тому можемо робити певні узагальнення тільки на підставі зіставлен�
ня надань на користь католицького чернецтва у першій половині
XVII ст., здійсненого С. Горіним. Згідно з даними дослідника, саме
на користь домініканських поселень в Луцьку й Володимирі припа�
дала левова частка всіх донацій для римо�католицького духовенства
на Волині. Пояснює це С. Горін, передусім, давністю їхнього існу�
вання, розташуванням у політично�адміністративних і економічних
центрах краю, а також проповідницькою діяльністю ордену та тео�
логічною освітою членів волинських осідків114. Цілком можна пого�
дитися з першими двома припущеннями. Однак чинники активного
проповідництва й теологічної освіти монахів навряд чи спричиняли в
першій половині XVII ст. значний вплив на потенційних донаторів –
волинські монастирі, як побачимо далі, в цей час не були вагомими
інтелектуальними і проповідницькими центрами, а наявність тео�
логічної освіти у його членів і раніше була необхідним атрибутом.

Спробуймо встановити низку причин, що ними керувалися дона�
тори, здійснючи надання саме на користь домініканських осідків.
Поділимо дані фактори на причини духовного, ситуативного, еко�
номічного та особистісно�родинного характеру. Говорячи про перші,
слід насамперед згадати про специфіку домініканської духовної тра�
диції, про яку йтиметься в наступному розділі, а також про існування
спеціального привілею, наданого папою Бенедиктом XIII одному з
вівтарів у кожному домініканському храмі – душі, що за їх спасіння
здійснювалася відправа перед цими вівтарями, одразу звільнялися з
Чистилища115.

До ситуативних причин відносимо уже згадуваний факт трива�
лого існування на Волині домініканських храмів та розташування
двох із них у великих містах – Луцьку та Володимирі. Яків Лиса�
ковський, здійснюючи заповіт на користь володимирського монас�
тиря, зазначає: його вибір спричинений тим, що цей храм є найближ�
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чим територіально116. Окрім того, волинські донатори (як, наприк�
лад, Войцех Кобильський117), складаючи заповіти, нерідко здійсню�
вали надання одразу кільком найвідомішим волинським монастирям
з метою відправи посмертних молитов за його душу в кількох храмах
одночасно.

Говорячи про причини економічного характеру, зазначимо, що
за донаціями в деяких випадках (виявити їх надзвичайно важко)
могли приховуватися найрізноманішніші казуси майнового характе�
ру: повернення боргів; відшкодування збитків, завданих монастирю
(саме в цьому ракурсі можемо тлумачити неодноразові записи від
місцевого єврейського населення). Запис боргових сум може вказу�
вати на певні труднощі, які виникали у донатора з поверненням
коштів (показовим у цьому випадку є запис шевця Войцеха Лисови�
ча, який віддає домініканцям борг шляхтича Іоана Чаплича, наголо�
шує на необхідності «правом помененого пана Чаплича переко�
нати»118). Однак варто зазначити, що донації, викликані економічни�
ми чинниками, не виключають дії інших мотиваційних факторів – не
зважаючи на утилітарні першопричини надань, донатор (зокрема,
В. Лисович) отримував право просити про молитви монастиря за
його душу.

Про вплив фактору особистісної та родинної прив’язки до
домініканського ордену свідчать простежені нами випадки кількара�
зових надань з боку окремих осіб чи родин. З усіх зафіксованих нами
надань близько 19% здійснили особи, які були кількаразовими доб�
рочинцями (від 2 до 16 випадків надань) волинських домініканців.
Родинна традиція надань спостерігається ще чіткіше: близько 50%
зафіксованих нами доброчинств здійснили родини, в середовищі
яких мінімум двоє осіб були домініканськими донаторами. Показо�
вим є те, що з виявленої нами 71 родини, до яких входило кілька
домініканських доброчинців, 46 матеріально підтримували виключ�
но один монастир, ще 16 – кілька монастирів, але однієї провінції.
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Це свідчить про встановлення постійного зв’язку між шляхетськими
родинами й монахами конкретного монастиря та конкретної
провінції, що в її середовищі мобільність братії була дуже значною.
Тенденція переважання родинної прив’язки до певного монастиря
простежується і стосовно інших домініканських осідків Речі Поспо�
литої, зокрема – краківського, що про його донаторів уже є
дослідження119.

Поява особистісного зв’язку волинських домініканців із по�
тенційними донаторами була викликана, своєю чергою, такими фак�
торами. По�перше, вагомий вплив на збільшення кількості надань
(зокрема – на користь луцького монастиря) справила наявність в
його стінах новіціату. Надання самих домініканців та їхніх родичів
(найчастіше – батьків), що були здійснені після вступу до ордену
відповідної особи, становлять 10% усіх зафіксованих нами випадків
доброчинств на користь конвентів. Велика кількість надань з боку
родини Гулевичів (16 із зафіксованих нами доброчинств, тоді як інші
родини – максимум 6) була викликана, очевидно, саме фактом по�
стригу до луцького монастиря трьох представників роду (див. дода�

ток К), які міцно зв’язали свою родину з монастирем, передусім –
персонально. Монахи або їхні родичі записували на користь монас�
тиря частку спадку, яка по праву належала постриженикові. Проте
було й інакше: постриг у луцький монастир після здійснення запису
майбутнім монахом особисто, а частіше – після запису представ�
ників його родини. Це дозволяє говорити про глибокий взаємозв’я�
зок, який встановлювався між донатором та його родиною після
здійснення надання і який не вичерпувався виключно факторами
економічних взаємозв’язків. По�друге, особистий зв’язок між
домініканцями й окремими особами та родинами випливав з факту
розташування більшості волинських монастирів у приватних шляхе�
тських володіннях, власники яких із зрозумілих причин опікувалися
саме цими осідками. По�третє, прихильність шляхти саме до кон�
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кретного монастиря чи провінції була викликана попереднім
досвідом спілкування (про давні й дружні стосунки з одним із монас�
тирських добродіїв говорить, зокрема, автор хроніки тарговицького
конвенту120) та виконанням різного роду душпастирства щодо жер�
тводавців та їхніх родин (зафіксовані неодноразові випадки попе�
реднього виконання домініканцями душпастирських функцій
стосовно, наприклад, щедрої донаторки монастиря, княгині Четвер�
тинської121). По�четверте, вагому роль мали відігравати традиції ро�
динних поховань, наявність родинних каплиць у певному храмі (на�
приклад, родини Вольських у володимирському монастирі122).
По�п’яте, стала підтримка з боку донаторів могла бути викликана
написанням домініканцями панегіриків, присвят та інших творів на
честь окремих родин (для прослави родини Четвертинських
домініканцями, наприклад, було підготовлено і видано детальну ге�
неалогію роду123) тощо.

Вагомий внесок, який робили доброчинці в матеріальний добро�
бут конвентів, спонукав домініканців до виконання цілої низки зо�
бов’язань у духовній сфері (молитви, душпастирство), а також спри�
чинив певну залежність монастирів від їхніх благодійників у сфері
управління монастирем та його власністю. Нижче ми побачимо, який
гнів з боку Павла Сенюти викликало свавільне розпорядження на�
даними ним на ляхівецький конвент коштами. З листа любарського
пріора до Франциска Любомирського довідуємося, що цей настоя�
тель був обраний за згодою донатора124. І хоч тісний зв’язок като�
лицьких монастирів із шляхетським суспільством був загальною ри�
сою тогочасного польського католицизму, засновані в приватних во�
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120 Biblioteka Jagie³³oñska. Dzia³ rêkopisów. – 6236 III. – K. 12 v.
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122 Ãîð³í Ñ. Ìîíàñòèð³ Çàõ³äíî¿ Âîëèí³ (äðóãà ïîëîâèíà XV – ïåðøà ïîëîâèíà XVII

ñòîë³òü). – Ëüâ³â, 2007. – Ñ. 266.
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124 ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 236. – Îï. 2. – Ñïð. 284. – Àðê. 1-1 çâ.



лодіннях волинські конвенти були залежними від волі доброчинців
більшою мірою, аніж більшість монастирів Речі Посполитої, що тра�
диційно розташовувались у великих містах125.

Загалом, можемо констатувати активну підтримку домінікан�
ських монастирів Волині з боку довколишнього суспільства. Прояв�
лялася вона в напрямках фундації монастирів і матеріальної підтрим�
ки вже наявних конвентів з боку представників волинської шляхти та
магнатерії. Особливо активно проявилася шляхетська доброчинність
на початку XVII ст., коли домініканський орден внаслідок активної
діяльності й тривалої традиції існування в регіоні був найпопу�
лярнішим монашим згромадженням на Волині. Згодом його попу�
лярність у середовищі волинських фундаторів помітно знизилася.
Гіпотетичною причиною цього явища є зменшення активності діяль�
ності Руської домініканської провінції водночас із активізацією
інших монаших згромаджень. На рішення фундаторів заснувати чи
надати матеріальну підтримку саме домініканським монастирям
впливала низка факторів духовного, ситуативного та економічного
характеру, а особливо – фактор попередніх зв’язків доброчинця чи
його родини з представниками ордену. Ці зв’язки формувалися в
процесі душпастирської опіки, вступу до ордену родичів донаторів, а
також тривалих персональних контактів із домініканськими монаха�
ми. Високий ступінь залежності волинських монастирів від шля�
хетської доброчинності, а також розташування більшості з них у
приватновласницьких володіннях були специфічними рисами, які ви�
окремлювали волинські монастирі з�поміж конвентів, що розташо�
вувалися у великих містах Речі Посполитої.

2.2.2. Конфлікти волинських домініканців із довколишнім

суспільством.

Приступаючи до висвітлення цього питання, одразу варто заува�
жити, що участь домініканців у численних судових процесах як із
окремими представниками волинського суспільства, так і з міськими
громадами, була дуже активною. Проте ми не вважаємо за доцільне
детально зупинятися на тих судових конфліктах, які носили майно�
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вий характер і були звичайним явищем тогочасного життя, а розгля�
немо лише протиріччя, де простежується глибше, ідеологічне проти�
борство між домініканцями й оточуючим соціумом. Особливо де�
тально зупинимося на тих конфліктах, що їхні причини і перебіг не�
достатньо добре висвітлено в історіографії.

У сучасній українській історіографії вже було доведено факт гіпер�
болізованості тверджень дореволюційних та радянських авторів щодо
реальності й масштабів міжконфесійного протистояння на українських
землях Речі Посполитої наприкінці XVI – у XVIIІ ст.126. Наше за�
вдання полягає у верифікації даних висновків на прикладі історії волин�
ських домініканців. Звернімося, насамперед, до перебігу конфлікту, що
розгорівся між луцьким домініканським монастирем і православною
гілкою родини Гулевичів після переходу до власності луцьких
домініканців церкви св. Дмитра та належного їй маєтку Коршовець.
Суперечка за право володіння цією церквою мала давню історію і спо�
чатку точилася між православною гілкою родини Гулевичів та
уніатським духовенством127. Дмитро Гулевич, який отримав церкву з
належним їй маєтком у спадок, після свого постригу 1623 р. до луцького
монастиря передав її домініканцям – і так вони долучилися до боротьби
за володіння храмом та маєтком. Домініканці закрили церкву 24 травня
1625 р., забравши з неї церковне начиння128. Православні Гулевичі роз�
почали тривалу боротьбу за право володіння храмом, який вони вважа�
ли родовою усипальнею, надаючи справі конфесійного забарвлення129.
Конфлікт набув такого розголосу, що в маніфесті волинської шляхти
1632 р. вона обіцяє не приступати до присяги, доки церкву не повернуть
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126 Äîâáèùåíêî Ì. Ðåàë³¿ òà ì³ôè ðåë³ã³éíîãî ïðîòèñòîÿííÿ íà Âîëèí³ â ê³í. XVI–I ïîë.
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128 Àðõèâ Þãî-Çàïàäíîé Ðîññèè (äàë³ – ÀðõÞÇÐ). – Ê., 1883. – ×. 1, ò. 6. – Ñ. 556-557, 561-563.
129 Dowbyszczenko M. Na rozdro¿u religijnego wyboru: dramat rodziny Hulewiczów.

Hulewiczowie w religijnych ruchach koñca XVI-pierwszej po³owy XVII wieku // Rocznik
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Гулевичам130. Одночасно претензії на Коршовець продовжував
пред’являти уніатський єпископ, обґрунтовуючи їх тим, що існують
два села з такою назвою: одне церковне, виміняне від Чарторийсь�
ких, а друге – дідичне Гулевичів131 (у судових книгах справді знахо�
димо документ про повернення Коршовця132 із застави Василеві Гу�
левичу 1564 р., тоді як відомо, що церковний маєток перебував у
власності польського священика Федора133). На засіданні Люб�
лінського Трибуналу 1628 р. домініканці дістали вигідне для себе су�
дове рішення, проте справа про володіння церквою св. Дмитра три�
вала аж до кінця XVIII ст.134. Деякі дослідники висувають твер�
дження, що домініканці не змінили конфесійну приналежність цер�
кви, і вона продовжувала функціонувати як храм східного обряду135.
Однак мусимо зазначити, що це твердження не відповідає дійсності
на середину XVII ст.: 1658 р. при церкві мешкав монастирський ви�
нар136, а в єпископській реляції 1666 р. повідомляється, що домініка�
нський монастир здійснює нагляд і «cura» («сura animarum» – «на�
гляд за душами») у церкві св. Дмитра137, а отже – її зараховано до
римо�католицьких святинь. В подальшому, однак, немає ніяких зга�
док про діяльність домініканців при церкві; ймовірно, церкву справді
було повернено уніатам. Натомість село Коршовець продовжувало
перебувати у власності домініканського монастиря до 1847 р.138.
Підсумовуючи розгляд конфлікту луцького домініканського монас�
тиря з православною гілкою родини Гулевичів, зазначимо, що немає
ніяких підстав підозрювати домініканців у свідомій підготовці анти�
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православної акції. На момент розпалу конфлікту храм належав уніа�
там; саме їм, найвірогідніше, він був незабаром повернений. Зацікав�
лення монастиря викликав передусім маєток Коршовець, на території
якого, згідно з виказами 1629 р. про подимне, розташовувалося близь�
ко чверті димів, що перебували у власності луцьких домініканців139.

Найвідомішим конфліктом з участю ордену на Волині став три�
валий процес, що розгорівся між ляхівецькими братами і соцініансь�
ким згромадженням, заснованим у Ляхівцях Павлом Криштофом
Сенютою. Зупинимося на ньому детальніше з огляду на виявлені
нами нові матеріали, які дозволяють пролити світло на причини цьо�
го протистояння. Конфлікти між волинськими домініканськими мо�
настирями та фундаторами і подальшими власниками містечок були
цілком закономірним явищем. Такого роду протиріччя, зокрема,
мали місце у випадку з камінь�каширським140 та старокостян�
тинівським141 монастирями і були викликані невиконанням фун�
даційних зобов’язань: у першому випадку – фундатором, в другому
– наступними власниками міста. Однак ці факти зовсім не зашкоди�
ли добрій пам’яті про Януша Острозького в середовищі ордену та
новому наданню на монастир Карла Красіцького142. Складнішими
були обставини у випадку з тарговицьким монастирем: колишній
доброчинець конвенту Станіслав Ревуцький з невідомих причин не
давав домініканцям вступити у володіння записаним ним маєтком і
скерував на монастир своє військо. В зв’язку з цим хроніка тарго�
вицького конвенту подає вкрай негативну характеристику колиш�
нього доброчинця конвенту143. Втім, жорстокість Ревуцького зали�
шилася непомітною як для сучасників, так і для подальшої
історіографії. Єзуїт Несецький, чий твір був опублікований за десять
років після смерті Ревуцького, говорячи про Станіслава, навіть не
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згадує про накладену на нього екскомуніку, а зазначає, що смерть
того була благочестивою144. Натомість конфлікт ляхівецьких
домініканців із Павлом Сенютою набув значного резонансу,
оскільки перейшов із площини боротьби за виконання фундаційних
зобов’язань у поле міжконфесійного протистояння.

Суперечка між ляхівецьким монастирем і фундатором поляга�
ла в тому, що за деякий час після фундації конвенту Павло Сеню�
та зрікається нещодавно прийнятого католицтва і засновує в
Ляхівцях антитринітарний збір. Перехід Сенюти на соцініанство,
згідно з поширеною в історіографії версією, відбувся одразу після
його повернення з Італії145, а отже – 1615 року. Однак анти�
тринітарна спільнота знаходилася у Ляхівцях ще з 1608 р.146.
Тому не видається випадковим той факт, що при обиранні кос�
тельної титулатури домініканці обрали однією із посвят для свого
храму патронат Пресвятої Трійці, а отже – прагнули заманіфес�
тувати троїчний догмат на противагу протестантським анти�
тринітарним поглядам. Це припущення є більше вірогідним з
огляду на значне поширення на початку XVII ст. антитринітарних
віянь у середовищі кальвіністів147, що їхнім прихильником був Се�
нюта до свого навернення на католицизм.

Причини відходу Сенюти від католицтва залишаються до кінця
не з’ясованими. Найпопулярнішою версією є думка про вплив на но�
вонаверненого католика відомих прихильників соцініанської ідеї –
Мартіна Чаплича (чоловіка Катерини Сенюти), а також дружини
Павла, Катерини Немиричівни (доньки Київського підкоморія Сте�
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фана Немирича)148. Окрім наведеного чинника, а також зрозумілого
фактору кращого ознайомлення Петра з прихильниками анти�
тринітаризму в Італії, ми можемо виділити ще низку причин та об�
ставин визрівання цього конфлікту на основі одного з документів, що
походить із краківського домініканського архіву149 і відображає без�
посереднє бачення проблеми однією зі сторін конфлікту. Йдеться
про лист 1615 р. субпріора ляхівецького монастиря отця Августина
до провінціала Руської провінції Антонія з Перемишля. Послання
носить характер неофіційного листування, яке мало на меті донесен�
ня всіх причин суперечок із фундатором до відома провінціала для
того, аби приїзд останнього поклав край усім протиріччям. Однак
при аналізі листа не може не впадати у вічі відверто антипріорська
позиція автора. Часом послання просто нагадує донос на пріора
Іоана (його можемо ідентифікувати з Іоаном Хризостомом, якого
зустрічаємо на цій посаді в лютому 1617 р.150), якому Августин при�
писує велику частку провини за проблеми з фундатором. Оцінка са�
мого Сенюти в листі Августина скоріше позитивна: він постає як лю�
дина покірна, спрагла до науки і духовних повчань, однак ображена
на домініканців, насамперед – з огляду на шерег учинків пріора.
Свою ж постать у процесі наростання конфлікту Августин подає в
ролі постійного миротворця, наголошує на своєму частому спілку�
ванні з Сенютою. Звідси логічним є припущення про те, що лист
став наслідком однієї з внутрішньомонастирських чвар, коли пріор,
який нещодавно прибув до конвенту (про це довідуємося з листа са�
мого Августина), не знайшов спільної мови з братією та субпріором
– другою особою в монастирі.

Лист Августина показує, що Сенюта не одразу після повернення
з Рима кардинально змінив своє ставлення до домініканського мо�
настиря. Конфлікт визрівав поступово і на момент написання по�
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148 Liedke M. Od prawos³awia do katolicyzmu. Rusce mo¿ni i szlachta Wielkiego Ksiêstwa
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слання перебував у початковій стадії. Які ж причини, зі слів суб�
пріора, викликали невдоволення Сенюти після його повернення з
Італії? На першому місці серед них фігурує незадоволення місцем
розташування монастирського комплексу, зокрема костелу, який, на
думку фундатора, стоїть надто близько до єврейської частини міста
та інших будівель монастиря. Через надмірне скупчення будівель у
місті могла виникнути пожежа, чого й побоювався фундатор. Не
останню роль тут відіграв той факт, що домініканці не вважали за не�
обхідне для зведення споруд дочекатися повернення Сенюти з Італії,
але він просив їх про це, згідно зі словами Августина. Свобода дій
пріора проявлялася також у тому, що він віддав челяді для обробітку
ту землю, яка визначалася фундатором на зовсім інші потреби, а та�
кож позичив надані фундатором кошти місцевим євреям. Окрім
того, Сенюті не сподобалося, що домініканці відіслали частину
виділених ним коштів до Львова – фундатор заявив, що кошти ма�
ють іти на прикрашення його костелу, а не жодного іншого. Останній
інцидент свідчить і про проблему значно глибшого характеру: фун�
даторові могла не подобатися жорстка централізація домініканської
провінції, де кожен монастир підлягав контролю з боку провінції, а
окрім того – повинен був підтримувати бідніші конвенти та забезпе�
чувати всі потреби провінційного центру, яким був львівський мо�
настир. Ще одним моментом, що не подобався фундатору, було те,
що монахи не хотіли переконувати наявних у маєтку протестантів
шляхом богословських диспутів, а наполягали на їхньому примусово�
му наверненні. Окрім того, Сенюта скаржився, що його не відвіду�
ють священики151.

Таким чином, зі слів субпріора ляхівецького монастиря випли�
ває, що Сенюті не подобалися передусім свавільність домініканців у
питанні спорудження храму, нецільове витрачання ними коштів, а
також – жорстка централізація домініканської провінції. Станови�
ще, змальоване Августином, виглядає доволі вірогідною – пове�
дінка домініканців особливо контрастувала зі способом функціону�
вання протестантських громад, де важила передусім воля їхніх доб�
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родіїв152, і Сенюта не міг не помітити цього. Окрім того, згідно з
версією Августина, домініканці не виправдали сподівань фундатора і
не задовольняли особисто його інтелектуальних та духовних потреб і
не навертали диспутами протестантів, які перебували в оточенні Се�
нюти. Цей факт також є цілком вірогідним з огляду на те, що но�
вопостала Руська провінція, до якої належав ляхівецький монастир,
не могла в перші роки свого існування забезпечити всі конвенти не�
обхідною кількістю підготовлених для проповідницької та свяще�
ницької роботи кадрів. Високоосвічені монахи групувалися пере�
дусім довкола тих обителей, в стінах яких розміщувалася одна з ви�
щих монастирських шкіл, а запровадження школи такого рівня в
Ляхівцях вже через два роки після акцептації фундації, за недобудо�
ваності споруди монастиря і костелу, було справою неможливою.

Невідомо, яка саме причина призвела до остаточного розладу сто�
сунків домініканців з фундатором, однак із 1617 р. між ними відбулося
кілька судових процесів за маєтки, надані Сенютою згідно з актом фун�
дації. Домініканці також звинуватили учнів місцевої соцініанської школи
у знущанні над Христовим розп’яттям153, а 1627 р. розпочали в Коронно�
му трибуналі процес проти соцініанського проповідника Петра Мрошко�
вського за поширення ним аріанського вчення і навертання до нього хрис�
тиян східного та західного обрядів154. Мрошковського з Ляхівець було
вигнано, однак соцініанська община продовжувала тут існувати155. Після
переходу ляхівецьких володінь до брата Павла Сенюти, Петра, конфлікт
розгорівся зі ще більшою силою. Адже Павло у фудаційному акті вису�
нув умову, за якою кожен із його спадкоємців мав бути католиком і не міг
толерувати перебування у Ляхівцях єретиків156. Домініканці звинуватили
Петра у недотриманні фундаційних зобов’язань. Справу розглянув
Люблінський Трибунал, згідно з постановою якого 1641 р. соцініан зму�
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сили піти геть із Ляхівців, а Сенюта був змушений сплатити штраф у 1500
злотих157. Однак конфлікт продовжувався (домініканці подали скар�
гу про те, що соцініани повернулися), а протестантська община в
містечку, згідно з даними деяких авторів, продовжувала існувати
навіть після офіційного вигнання аріан з Речі Посполитої, аж до
1664 р.158

Підводячи підсумки конфлікту ляхівецького монастиря із Пав�
лом Сенютою, варто зазначити, що суперечка розвивалася на базі
цілої низки непорозумінь, тому зводити їх тільки до зміни догматич�
них переконань фундатора, очевидно, не варто. В силу об’єктивних
причин домініканці не змогли задовольнити всі бажання та сподіван�
ня фундатора. Більшість претензій Сенюти стосувалася суто прагма�
тичних справ і виникла внаслідок незбіжності уявлень домініканців
та фундатора щодо ролі останнього в житті заснованого ним осідку:
там, де Сенюта вбачав прояви свавільності, монахи виконували ви�
моги, що їх поставили перед монастирем централізація домінікан�
ської провінції та невідкладні потреби новоутвореного конвенту. Ці
причини, долучившись до зовнішнього чинника, викликаного ак�
тивністю соцініан, призвели до зміни ставлення Павла Сенюти до
фундованого ним домініканського осідку та виникнення одного з
найрезонансніших протистоянь на території Волині в першій поло�
вині XVII ст.

Окрім суперечки з Сенютою, ляхівецький монастир розпочав
процес з Андрієм Лещинським та його дружиною Катериною з Не�
миричів (вдовою по Павлу Сенюті) за утримання соцініан та
кальвіністів у володіннях Лещинських159, очевидно – в Тихомлі, яка,
згідно з фундацією Сенюти, мала належати домініканцям. Най�
вірогідніше, що саме цей процес спровокував перенесення гніву
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Андрія Лещинського на домініканський монастир у його маєтку
Чарторийську, внаслідок якого чарторийського субпріора було втоп�
лено у річці160. У той же час, немає інформації про конфлікти доміні�
канців із протестантськими згромадженнями в Яловичах і Старокос�
тянтинові, де тривалий час існували аріанські та кальвіністські збо�
ри161. А це, своєю чергою, не дає можливості говорити про стра�
тегічну боротьбу домініканських монастирів Волині за повне зни�
щення наявних тут протестантських осередків.

Апріорі специфічними були стосунки волинських домініканців із
представниками інших віровизнань, зокрема – євреями. Повсякденні
контакти домініканців із волинськими єврейськими громадами були до�
волі частими: зафіксовано випадки позичання євреям грошей ляхівець�
кими домініканцями162, факти орендування євреями землі в луцького
монастиря163 тощо. Однак сусідство луцького домініканського монасти�
ря з міською єврейського громадою провокувало часті побутові
конфлікти та виливалося в численні судові скарги164. Надання євреїв на
користь луцького конвенту (див. додаток В) свідчать про договірний
спосіб залагодження більшості цих протиріч. Суперечкою із вираженим
ідеологічним підтекстом був тільки конфлікт, що виник 1628 р. через
висоту новозбудованої синагоги, яка, на думку домініканців, перевищу�
вала допустимі норми, а сама синагога знаходилася надто близько до
монастиря. Цілком імовірно, ця справа стала наслідком чергового побу�
тового зіткнення домініканської та єврейської сторін. Конфлікт завер�
шився перемогою у суді єврейської громади, оскільки королівський суд
постановив, що висота синагоги не перешкоджає монастирю165. Загалом
можемо відзначити, що попри антиєврейську риторику, яка спос�
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терігається в епістолярії та хроніці тарговицького конвенту166, ситуація
співжиття ордену з представниками єврейського населення Волині
перебувала в площині усталених норм тогочасного суспільства і не
вирізнялась особливими виявами міжрелігійного протистояння.

Говорячи про конфлікти волинських домініканців із довко�
лишнім соціумом, не можна оминути конфлікт з царським урядом
за підтримку Польського повстання 1830�1831 рр. Звинувачен�
ня, висунуті проти монастирів, переважно стосувалися підозр у
переховуванні в конвентах зброї167 та поширення монахами анти�
урядових промов168. Низку справ проти волинських домініканців
спровокував новіцій Рафаїл Звенигородський, який у лютому
1834 р. звернувся до Волинського Генерал�губернатора внаслі�
док отриманого ним пророцтва про антицарський заколот169, а у
вересні цього ж року здійснив донос на членів чарторийського мо�
настиря, звинувативши їх в антидержавних діях170. Загалом, воли�
нським домініканцям вдалося виправдатися за всіма висунутими
проти них пунктами звинувачення. Монастирське начальство в
1833�1835 рр. було достатньо лояльним до влади, про що свід�
чить факт принесення ляховецьким настоятелем полотна «За
нашу і вашу свободу», яке було подароване монастирю171, до зе�
мського. Також зауважимо, що під нагляд луцького пріора було
переведено монаха варшавського кармелітського монастиря172,
якого було звинувачено у сприянні повстанню – це виглядає
особливо показовим з огляду на те, що в місті тоді існував осере�
док кармелітського ордену. Проте загальна антиорденська
політика царського уряду, яка оформилася ще перед Польським
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повстанням173, та тісний зв’язок домініканців з «революційно» на�
лаштованою шляхтою не могли не формувати відповідне ставлення
до імперії з боку представників католицького чернецтва. На во�
линські конвенти неминуче чекала касація, рішення щодо якої
нерідко прискорювалося зміною власників місцевості, де знаходили�
ся монастирі (ляхівецький монастир було закрито за сприяння
тодішнього власника міста, волинського губернатора Іоана фон Гал�
лера174).

На цьому вичерпується перелік знакових конфліктів, які виника�
ли між домініканськими монастирями та навколишнім суспільством.
Розглянуті нами випадки протистояння домініканців із довколишнім
соціумом є надзвичайно різноманітними – як з огляду на час та при�
чини виникнення, так і враховуючи конфесійну та релігійну належ�
ність протилежної домініканцям сторони конфлікту. Узагальнивши
ці випадки, зазначимо що ті прояви протистояння між орденом та
довколишнім соціумом, які виникли в першій половині XVII cт. і
яким сучасники надавали відтінок ідеологічних конфліктів, зароджу�
валися на підставі зіткнення майнових та особистих інтересів і тільки
згодом переростали у міжконфесійне (або міжрелігійне) протистоян�
ня. Пояснити таку трансформацію можна виходячи із тогочасного
загального міжконфесійного і полемічного напруження, яке в непоо�
диноких випадках спричиняло гіперболізацію та надмірне акценту�
вання сучасниками подій конфесійного і релігійного чинників175. Що
ж стосується протистояння ордену з російською владою початку
ХІХ ст., то його поява та наслідки (закриття монастирів) були
невідворотним і загальним явищем у межах ідеологічної системи
імперії.
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2.3. Волинські монастирі та орденські провінції:

проблеми взаємостосунків

Попри всю важливість локального середовища, в якому існували
домініканські монастирі Волині, вивчати їхню діяльність неможливо без
врахування взаємозв’язків поміж конкретними обителями та орден�
ським структурними організаціями. Основною теріторіальною одини�
цею і визначальним органом у керівництві домініканськими монас�
тирями з самого початку існування ордену були провінції, які поділялися
на структурно менші одиниці – контрати. Провінціальна капітула, що
складалася з пріорів окремих монастирів, керувала практично усіма по�
точними справами домініканських конвентів. Окрім того, саме провінція
відала питаннями особового наповнення конвентів, здійснюючи пе�
реміщення братії з одного монастиря до іншого і призначаючи монахів
на керівні та викладацькі посади до кожного з конвентів. Таким чином,
приналежність монастиря до тієї чи тієї провінції та його роль у ній були
одними з визначальних чинників конвентуального життя.

У цій частині ставимо за мету висвітлити спірні моменти стосов�
но приналежності волинських монастирів до певної провінції, з’ясу�
вати причини поділу волинських конвентів поміж кількома орден�
ськими інституціями та встановити їхню роль в загальнопровінційно�
му житті.

Перші монастирі, які виникали на Руських землях, автоматично
зараховувались до Польської провінції (заснована 1225 р.). Таке
становище тривало до моменту утворення Товариства Братів
Пілігримів заради Христа (далі – Товариство), яке перебрало на
себе місійну акцію в регіоні. Згідно з папською буллою «Fidei
orthodoxae» 1378 р., з Польської провінції до Товариства було пере�
дано монастирі у Львові, Кам’янці�Подільському та Смотричі176.
Організаційне підпорядкування інших руських монастирів, у тому
числі луцького і володимирського, на першому етапі їхнього існуван�
ня залишається питанням дискусійним. Розглянемо інституційну
приналежність детальніше, оскільки саме вона стала основою су�
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перечок про підпорядкування руських монастирів в XIV�XV в.
Р. Ленертц відносить до Товариства всі без винятку домініканські
монастирі, які існували на руських землях до 1456 р. (дата припи�
нення діяльності Товариства)177. Тезу цього дослідника підтримав і
розвинув В. Кошеверський, вилучивши з переліку Ленертца монас�
тирі в Грубешові та Городлі – фундації мазовецьких князів178. На�
томість Т. Трайдос, спираючись на вищезгадану буллу 1378 р., зро�
бив висновок, що всі пропущені у ній монастирі, які існували на той
час (Київ, Луцьк, Острог, Червоноград, Коломия, Теребовль, Гру�
бешів, Городля, Белз, Мостиськ і Самбір), залишились у межах
Польської провінції й діяли не так для місіонерства, як задля вико�
нання політичних планів Корони179. Однак версія Т. Трайдоса про
цільовий поділ руських монастирів на місійні і такі, які мали викону�
вати політичні завдання, суперечить низці фактів, що їх дослідник
приводить в інших місцях свого дослідження: конвент у Коломиї (не
належав до Товариства за Трайдосом) використовувався Товарис�
твом для його місійних планів у Молдавії, київський осідок (також
не належав Товариству, згідно з версією дослідника) брав участь в
унійній роботі з вірменами, що її ідею втілювали й підпорядковані
Товариству конвенти. Що ж стосується версії Трайдоса про при�
нципово інше ставлення до польських політичних планів з боку мо�
настирів Польської провінції і Руського вікаріату Товариства (на
початку своєї діяльності Товариство підтримувало політичну лінію
Людовіка Угорського), то вона, зі слів самого дослідника, дуже
швидко стає неактуальною – брат Матернус, який очолив Руський
вікаріат Товариства близько 1389 р., зайняв виразну пропольську
позицію180.

Натомість низка фактів засвідчує, що фундовані після 1378 р.
волинські конвенти були прилучені до Товариства пілігримів. Най�
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важливішим серед них є те, що луцький конвент організували саме
львівські домініканці, тобто – представники Товариства181. Вагомим
аргументом є також зауважений Кошеверським факт подальшої не�
розривної долі усіх конвентів Русі182. Під час однієї зі спроб віднови�
ти організацію пілігримів (1464 р.) папська булла наголошує на
відновленні попереднього складу Товариства, і, насамперед, на по�
верненні всіх (!) великих і малих конвентів Литви, Русі, Поділля та
Валахії183. Окрім того, в подальшій (описаній нижче) історії бороть�
би за відновлення Товариства і створення окремої Руської провінції
наприкінці XVI cт. брали активну участь усі монастирі Русі. Таким
чином, гіпотезу про відсутність інституційного поділу руських кон�
вентів і включення всіх, в тому числі луцького та володимирського,
осідків до складу Товариства пілігримів можна вважати найбільш
вірогідною.

Взаємовідносини волинських монастирів із керівництвом Това�
риства є питанням, яке vfq;t не піддається дослідженню: Товариство
не провадило капітул, документи яких дозволили б нам дійти певних
висновків. Усі монастирі цієї організації володіли високим ступенем
автономії – керівництво конвентами здійснювалося за допомогою
нерегулярних візитацій вікарія контрати. Існує гіпотеза про виділен�
ня луцького і володимирського монастирів в окрему Литовську кон�
трату Товариства184. Цей факт дає змогу зробити припущення про
значний статус і самостійність волинських монастирів у складі Това�
риства пілігримів.

Монастирі Товариства були прилучені до прилеглих провінцій
1456 р. З цього часу розпочинається боротьба руських монастирів
за відокремлення від Польської провінції. Цей процес ми поділяємо
на кілька основних етапів: 1) 1461�1464 рр. – спроба відновлення
Товариства, Польська провінційна капітула відкликає усіх братів
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провінції з руських конвентів і не здійснює до них жодних особових
призначень185; 2) 1473 р. – ще одна спроба відродити Товариство,
руські пріори не з’явилися на засідання Польської капітули186;
3) 1580�1596 рр. – ідеологічна боротьба за відокремлення під
егідою львівського монастиря, що завершилася утворенням окремої
Руської провінції; 4) 1596�1601 рр. – Польській провінції вдалося
досягти перетворення Руської провінції на конгрегацію; 5) 1601�
1612 рр. – продовження боротьби руських конвентів за відокрем�
лення, яка завершилася відновленням Руської провінції187.

Проаналізуємо роль волинських монастирів у боротьбі руських
конвентів за відокремлення від Польської провінції. Активність
луцького конвенту в цьому процесі зафіксована вже на другому його
етапі: постановою провінційної капітули 1473 р. було вирішено усу�
нути луцького пріора. Одразу після цього в акті капітули йдеться про
призупинення діяльності усіх пріорів, які не з’явилися на засідання
капітули188. Причиною ігнорування руськими пріорами провінційно�
го зібрання, як ми вже згадували, була саме активізація сепара�
тистських прагнень. Безсумнівною також є участь волинських кон�
вентів у боротьбі за відокремлення від краківського центру протягом
третього�п’ятого її етапів. Польська провінційна капітула 1593 р.
звільняє володимирського пріора Матея із Живеча189 і піддає пока�
ранню луцького настоятеля Григорія Куніцького190. І хоч капітула
звинуватила останнього в порушенні орденської дисципліни, з огля�
ду на події, які активно розгорталися в провінції, за цими звинува�
ченнями могли приховуватися саме підозри в сепаратизмі. Наступні
луцькі пріори були вочевидь лояльні до краківського центру, адже
після прилучення 1596 р. луцького осідку до Руської провінції з по�
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сади усунено монастирського настоятеля Іоана Євангелиста191.
Однак останній виявив непокору такому наказу (він перебуває на
пріорській посаді ще до 1597 р.192), за що, очевидно, Польська
провінція нагородила його восени 1596 р. титулом Генерального
проповідника193. Про повний перехід волинських конвентів до Русь�
кої провінції можемо говорити, починаючи з 1598 р., коли Руська
капітула направила до них своїх кандидатів на посади пріорів194.
Цього ж року монахи луцького і володимирського осідків вчинили
опір представникам краківського монастиря, які прибули до монас�
тирів з документами про ліквідацію Руської провінції. Про луцький
монастир Руська капітула більше не згадує – очевидно, краківсько�
му конвенту все�таки вдалося ним заволодіти. Володимирський
осідок перебував у руках домініканців�русинів і 1600 р., коли
провінція здійснила персональні направлення до конвенту і його було
проголошено місцем наступного проведення капітули195.

Під час визначення кордонів Руської конгрегації (1601 р.) та Русь�
кої провінції (1612 р.) луцький та володимирський монастирі було зали�
шено в складі Польської провінції. Головним аргументом на користь
цього з боку Польської провінції було те, що «їх фактично посідають
польські брати» 196. Така ситуація вимагає детального з’ясування геог�
рафії походження братів, які перебували у волинських конвентах. Проа�
налізуємо її на підставі направлень в окремі монастирі монахів з боку
провінційних капітул. Як бачимо з відомостей провінційних капітул
(див. додаток Д), упродовж XV�XVI ст. становище з кадровим на�
повненням луцького конвенту нічим не відрізняється від загалу інших
руських монастирів: більша частина звичайної братії луцького конвенту
походить зі львівського та інших руських конвентів. Направлення
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братів із західної частини Польської провінції почастішало тільки на�
прикінці ХVI ст. і може бути пояснене як цілеспрямована акція
провінції, здійснена з метою не допустити поширення у конвентах сепа�
ратистських настроїв. Що ж до володимирського монастиря, то впро�
довж тривалого часу до нього взагалі здійснюють направлення тільки
пріорів і лише наприкінці XVI ст. скеровують двох братів із Познані.
Ще одним способом порівняти взаємозв’язок на рівні персоналій воли�
нських конвентів з двома полюсами провінції – львівським і
краківським монастирями – є аналіз мортуорумів цих двох осідків. Як
було вже зазначено в першому розділі, зазвичай до мортуорумів запи�
сували усіх пострижеників конкретного монастиря, в тому числі тих, які
померли в інших конвентах. Загалом, у львівському мортуорумі197

зустрічаємо п’ять згадок про монахів, які померли в луцькому кон�
венті протягом XV�XVI ст., а отже – можемо констатувати, що
вони походили саме зі львівського монастиря. Натомість у
краківському мортуорумі зустрічаємо тільки одну згадку про смерть
члена краківського конвенту у Луцьку, яка до того ж мала місце аж
1611 р.198 Що ж стосується інформації про володимирський конвент,
то прив’язка на рівні персоналій до краківського конвенту тут
видається більшою (у Володимирі померло троє львівських і троє
краківських монахів), однак найімовірніше, що вона формується на�
прикінці XVI – на початку XVII cт. Якщо говорити про частоту
згадок у цих мортуорумах руських монастирів загалом, то впадає у
вічі близький взаємозв’язок львівського конвенту із самбірським,
кам’янець�подільським, перемишльським, белзьким, київським,
мостиським і луцьким; згадок про смерть краківських монахів у
стінах цих конвентів майже немає. Однак саме перемишльський, бе�
лзький, самбірський і луцький монастирі були залишені у складі
Польської провінції як такі, що населені «польськими братами»199.
Імовірно, тільки наприкінці XVI – на початку XVII ст. Польській
провінції вдалося припинити традицію наповнення цих конвентів
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вихідцями зі Львова та заселити їх братами з польської частини про�
вінції – і саме цей факт дав змогу визнати перебування у цих конвентах
«польських братів». Згідно зі списком луцьких монахів 1604�1606 рр.
(див. додаток К), на перше місце в географії походження луцьких
домініканців однозначно виходить люблінський конвент, з якого по�
ходять п’ятеро братів включно з пріором. Натомість не знаходимо
тут жодного вихідця з існуючої на той час Руської конгрегації. Оче�
видно, вона відкликала (або ж змушена була відкликати) всіх своїх
членів із провінції, від якої прагнула відмежуватися. Саме появою в
луцькому монастирі на початку століття великої кількості вакантних
місць можна пояснити скупчення тут вихідців з люблінського монас�
тиря, де того часу прокраківська партія була дуже сильна200.

Однак повна заміна братії у волинських монастирях не ліквідува�
ла в стінах цих конвентів сепаратистських настроїв. 1610 року розпо�
чався судовий процес над луцьким пріором Гаспаром Варетієм, який
“не обнародував у своєму монастирі засуджувальний процес цієї но�
вої конгрегації”201. Вочевидь, тут ідеться саме про процес, що засуд�
жував нову спробу відновити Руську провінцію. Що саме спричини�
ло це порушення – просте занедбання проголошення провінційного
вироку чи свідомий супротив цьому з боку луцького пріора, – вста�
новити неможливо. Однак цей факт свідчить, що побоювання
краківського монастиря відносно переходу волинських осідків до рук
русинів не припинялися. У контексті існування у волинських монас�
тирях «проруської партії» можна тлумачити і скаргу володимирсько�
го пріора 1613 р. про наявність у монастирі двох непокірних і опо�
зиційних йому братів202. Окрім каральних, Польська провінція за�
стосовувала й заохочувальні заходи щодо членів волинських кон�
вентів. Так, володимирському домініканцю Габріелю Завешку, який
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перейшов на бік Польської провінції203, було повернено посаду
пріора конвенту204. Підсумовуючи вищесказане, можемо зробити
висновок про те, що волинські осідки брали активну участь у бо�
ротьбі руських конвентів за відокремлення від Польської провінції
чи не на всіх її етапах. Проте завдяки цілеспрямованій кадровій
політиці, застосуванню каральних і заохочувальних заходів Поль�
ській провінції вдалося залишити у своєму складі луцький і володи�
мирський монастирі.

Причини «руського домініканського сепаратизму» вже не раз
наводилися в історіографії, яка, щоправда, зосереджувалася зде�
більшого на боротьбі за виникнення окремої Руської провінції на�
прикінці XVI ст. Наведемо кілька найбільш обґрунтованих версій.
Є. Клочовський наголошує на невдоволенні заможних руських мо�
настирів матеріальними утисками з боку керівного в провінції
краківського монастиря. Ця заможність була спричинена дозволом
набувати земельні володіння, який поширився на іншу частину
провінції тільки 1561 р. Збір зі східних монастирів великої контри�
буції на користь загальнопровінційних потреб особливо активізував�
ся в середині XVI ст., коли внаслідок Реформації центральні й
західні конвенти відчули значні економічні труднощі. Окрім еко�
номічних, невдоволення руських конвентів, згідно з версією Є. Кло�
човського, викликали й кадрові зловживання в краківському монас�
тирі, які полягали, передусім, в обійманні вихідцями саме з цього
осідку всіх вищих провінційних посад, місць на орденських закор�
донних студіях та у виключному присвоєнні їм обмеженої кількості
наукових ступенів. Водночас, зазначає Клочовський, з огляду на
збільшення впливу католицтва на русько�литовських теренах та пе�
рехід до католицизму значної кількості руського нобілітету, перед
домініканцями Русі вимальовувались нові можливості, що їх вони
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хотіли використати вповні205. Версію Є. Клочовського верифікує
ціла низка фактів. Проілюструємо їх на прикладі волинських кон�
вентів. Припускаємо, що активізацію направлень на пріорські поса�
ди до руських монастирів, яка спостерігається з 1520�х рр., можна
пов’язувати з погіршенням економічної ситуації у центральних і
західних монастирях провінції й усвідомленням важливості контро�
лю над управлінням руськими осідками. При цьому новопризначе�
ними пріорами стають вихідці з краківського і сандомирського мо�
настирів. Цей факт можемо пояснити сподіванням провінції, що мо�
нахи, які самі добре знали злидні у своїх рідних конвентах, активніше
допомагатимуть їм. 1536 року, коли відбулася чергова заміна воло�
димирського пріора Рафаїла на Матея з Сандомира, документ
провінційної капітули згадує про перебування в монастирі генераль�
ного вікарія провінції та наказує звільненому пріорові залишатися у
Володимирі весь час, поки там перебуває представник провінції206.
Цей факт можна тлумачити як прагнення піддати монастир ґрун�
товній ревізії для з’ясування економічної діяльності колишнього
пріора. Про зацікавлення провінції економічними справами володи�
мирського конвенту свідчить і той факт, що 1561 р. до короля звер�
тається з проханням підтвердити усі привілеї монастиря не конвенту�
альний пріор, як це було повсюди усталено, а сам провінціал207. По�
чинаючи з 1550�х рр. практику постійної заміни пріорів у Руській
контраті майже припинено. Можливо, провінції вдалося досягти ак�
тивізації діяльності осідків завдяки підбиранню відповідних людей
на посади їхніх настоятелів. Зокрема, луцький настоятель Северин
під час свого тривалого урядування (1547�1577 рр.) проводить вель�
ми активну боротьбу за встановлення чітких кордонів земельних во�
лодінь монастиря, про що можемо дізнатися з луцьких актових
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книг208. Однак більш вірогідним видається той факт, що провінція
припинила хвилю кадрових змін пріорів внаслідок переходу до інших
способів збирання коштів від заможних конвентів – чітко фіксова�
них виплат, які з 1556 р. встановлюються окремо для кожного мо�
настиря на засіданнях провінційних капітул. У списках контрибуцій,
визначених на цій і подальших капітулах, прослідковується тен�
денція помітного переважання руських монастирів (найбільше –
львівського, луцького, белзького і київського) у всіх провінційних
виплатах209. Це свідчить як про заможність цих осередків, так і про
відсутність у їхніх стінах загальнопровінційних інституцій (шкіл,
новіціатів), що на них могли б витрачатися кошти. Таким чином, у
монахів волинських, а передусім – луцького конвенту, було достат�
ньо причин для невдоволення економічною політикою центру
провінції в другій половині XVI ст.

Очевидним є також те, що волинські монастирі після їхнього
включення до складу Польської провінції втратили значну частину
своєї самостійності. Це, зокрема, простежується у факті призначень
пріорів монастирів з боку провінції, в той час як, згідно зі встановле�
ною в ордені традицією, монастирі�конвенти (на відміну від монас�
тирів�вікаріатів) самі мали обирати своїх настоятелів. Формальним
приводом для цього могла стати малочисельність братії луцького та
володимирського монастирів, кількість якої не сягала необхідної для
повноцінного монастиря�пріорату позначки 12 осіб. Адже, виходячи
із інформації актів капітул, провінція майже не турбувалася про кад�
рове наповнення волинських осідків. Направлення до руських мо�
настирів у межах провінції було альтернативою покарання монахів210.
На початку XVI ст. занедбаність луцького осідку дійшла до того,
що пріор Миколай Голомбек, якого згадано близько 1505 р.211, вико�
нує водночас обов’язки пріора в луцькому і кам’янець�подільському
конвентах. У зв’язку з невисоким статусом волинських конвентів у
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межах провінції слід згадати також про те, що впродовж XV�
XVI ст. вони не беруть участі у визначних подіях життя провінції, з
їхнього середовища не обираються її керівні кадри. Надмірний кон�
троль провінції і занедбування нею кадрового наповнення дрібних
монастирів цілком могли бути використані для поширення у складі
волинських конвентів сепаратистських настроїв. Про важливість
цього фактору свідчить, зокрема, лист Іпатія Потія 1602 р., адре�
сований домініканцеві Антоніну з Перемишля. Цей документ вираз�
но зазначає, що ситуація порожніх конвентів, яка мала місце в мину�
лому, однозначно сприймалася руськими домініканцями як ненор�
мальна212.

Після активізації боротьби за відокремлення з боку львівських
домініканців (третій з виділених нами етапів), ставлення Польської
провінції до волинських конвентів (насамперед – до луцького)
змінюється. Починаючи з 1583 р. ніяких призначень на пріорство до
Луцька не зустрічаємо. Вочевидь, пріори в луцькому монастирі
відтоді обиралися самою братією. Окрім того, з 1570�х рр. провінція
почала систематично турбуватися про поповнення луцького осідку
монахами. Така кадрова підтримка з боку центру спостерігається
далеко не для всіх руських монастирів. Фактично нею користуються
тільки Львів, Перемишль, Белз, Луцьк та, частково, Київ – тобто ті
конвенти, які, як ми бачили вище, сплачували найбільший розмір
контрибуцій на користь провінції. Диференційований підхід до русь�
ких монастирів свідчить, на нашу думку, про розуміння краківським
центром на цьому етапі необхідності подолання сепаратистських
прагнень за допомогою перетворення найзаможніших конвентів
Руської контрати на чисельні осередки повноцінної діяльності.

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що версія Є. Клочов�
ського про невдоволення економічною, кадровою і управлінською
політикою керівництва Польської провінції – як важливий чинник
виникнення в середовищі руських конвентів сепаратистських праг�
нень – цілком підтверджується на приведеному нами прикладі воли�
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нських конвентів. Поглянемо тепер на інші спроби пояснення бо�
ротьби руських монастирів за створення окремої провінції.

Сучасний український дослідник П. Кралюк головною причи�
ною боротьби руських монастирів за відокремлення від краківського
центру називає пробудження «руської національної свідомості» се�
ред домініканців як наслідок появи серед частини українських като�
ликів розуміння своєї руськості та відокремленості від поляків213. В
орденській документації, яка супроводжувала акт поділу між
провінціями, і справді знаходимо формулювання “patres nationis
russiae”214, а в одному з листів Іпатія Потія на захист Руської
провінції вказано, що домініканці Руської провінції, на відміну від
братів Польської, турбуються про людей „suo natione”215. Таким чи�
ном, руське «походження» (саме так, на нашу думку, слід тлумачити
в даному контексті слово «natio»), безумовно, фігурує в процесі
поділу. Однак застосовувати його для позначення модерного понят�
тя «нація» і вбачати у ньому особливий тип національної та кон�
фесійної свідомості вкрай небезпечно. Тим більше, як ми бачили
вище, заміна особового складу луцького і володимирського кон�
вентів на вихідців із польської частини провінції на початку XVII ст.
не ліквідувала сепаратистських настроїв у стінах цих конвентів.

Окрім зазначених чинників, на нашу думку, варто детальніше
проаналізувати факти, що їх наводили самі домініканці�русини під
час обстоювання своїх прав на окрему провінцію. Ідеологічним
підґрунтям руського сепаратизму була боротьба за відновлення вже
згадуваного Товариства Братів�Пілігримів і посилення орденської
дисципліни, а також – надмірна територіальна величина Польської
провінції216. Прагнення до відновлення активної місіонерської діяль�
ності та відродження суворості внутрішнього життя були особливо
актуальні в світлі постанов Тридентського Собору, через що не мо�
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жемо відкидати їхнього реального впливу на свідомість монахів тих
конвентів, які колись входили до Товариства. Окрім того, відцен�
трові тенденції в середовищі великих провінцій домініканського
ордену були поширеним явищем як до, так і після появи «руського
сепаратизму»: 1393 р. відбувся поділ єдиної Чесько�Польської
провінції217, у 1620�х рр. розпочинається боротьба за відокремлення
від Чеської провінції угорських конвентів218, 1647 р. на теренах Речі
Посполитої утворюється окрема Литовська провінція219 тощо.

Таким чином, розвиткові сепаратистських настроїв у середовищі
волинських конвентів сприяла ціла низка факторів, серед яких най�
важливішими ми вважаємо такі: 1) перебування волинських монас�
тирів протягом 1378�1453 рр. у складі Товариства Братів Пілігримів
заради Христа, прагнення до відродження автономної діяльності
якого в середовищі руських домініканських конвентів постійно акту�
алізовувалося; 2) поповнення волинських конвентів за рахунок по�
стрижеників львівського монастиря, який був основним осередком
розвитку руського домініканського сепаратизму; 3) невдоволення
волинських монастирів їхньою слабкою роллю в житті Польської
провінції та надмірним контролем з боку останньої за наявності того
факту, що луцький конвент сплачував на користь загальноп�
ровінційних потреб вагому контрибуцію.

Кордон, що був проведений між Польською провінцією та
Руською конгрегацією, згодом перетвореною на провінцію, прохо�
див по території Волині. Однак створення нових осередків у регіоні
відбувалося без його урахування. Визначальною в процесі визначен�
ня інституційної належності монастирів була воля фундаторів
осідків, про що ми згадували вище. Майже всі монастирі Волині, що
виникли в першій половині XVII ст., були віддані на користь Руської
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провінції, очевидно – внаслідок динамічності її діяльності. Ця
провінція, втім, з часом почала приймати далеко не всі фундації. Так,
вона відкинула фундацію у Камені�Каширському, через намагання
провінціала припинити бурхливий приріст осідків у провінції220, на
думку Я. Воронецького. На нашу думку, більш вірогідним є вплив
фактору особистого конфлікту між провінціалом Ф. Малішевським і
промотором фундації – вже згадуваним домініканцем Я. Соко�
ловським. Останній непрямо згадує про цей конфлікт в одному з
листів221. Камінь�каширська фундація на тлі інших фундацій свого
часу виглядала доволі бідною (Сангушко фундував дерев’яний храм
і монастир222), однак капітула Польської провінції в умовах гострої
боротьби за приналежність монастирів цього ж року її затвердила223,
попри власну попередню заборону 1619 р. приймати дерев’яні хра�
ми224. Становище для Польської провінції вигідно змінюється в
другій половині XVIІ ст., коли, знекровлена війнами і різким змен�
шенням кількості монахів225, Руська провінція була не в змозі при�
ймати нові фундації, і більшу частину таких на Волині передано під
юрисдикцію краківського монастиря. В другій половині XVII ст. на
Волині з’являються осідки ще однієї домініканської інституції –
Обсервантської Конгрегації св. Людовіка Бертрана, яка виникла
1671 р. й увібрала до свого складу відроджений чарторийський і но�
возаснований тарговицький монастирі.

Статус волинських монастирів у рамках провінцій визначався
кількома чинниками, насамперед – їхнім вкладом у матеріальне життя
провінцій, розміщенням у їхніх стінах новіціатів та орденських
студіумів. Найактивнішим чином до загального провінційного життя
був залучений луцький конвент. Польська провінція тоді припинила
викачувати економічні ресурси на користь загальнопровінційних по�
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треб із заможних східних монастирів, замінивши таку практику посту�
повою передачею їм низки важливих функцій, що для їх виконання й
використовувалися матеріальні ресурси цих конвентів. Так, у луцько�
му конвенті з’являється новіціат, школа вищого рівня, він стає столи�
цею контрати та місцем проведення провінційних капітул (за період
1698�1771 рр. тут відбулося чотири капітули, тоді як в інших монасти�
рях за цей самий час вони проводилися не більше двох разів226). Ста�
новище інших волинських осідків у тих організаціях, до яких вони на�
лежали, було бідним. Більшість волинських конвентів розташовува�
лося в незначних населених пунктах і не вносила у матеріальне життя
своїх провінцій такого вагомого вкладу, як луцький осідок. З огляду
на це, провінції не вважали зручним і необхідним передавати їм важ�
ливі важелі управління: тут рідко проводилися капітули, не розташо�
вувалися інтелектуальні і рекрутаційні центри, не всі конвенти вда�
лося навіть населити необхідною кількістю братії. Особливо це сто�
сувалося Руської провінції. Внаслідок постійної нестачі монахів лю�
барський монастир на довгий час втратив статус пріорату, а овруць�
кий перебував на рівні вікаріату понад століття (див. додаток Б).
Тільки старокостянтинівський, ляхівецький і тарговицький конвенти,
які володіли доволі значним фундушем227, ніколи не втрачали статусу
пріорату і в певні моменти свого існування містили у своєму складі
новіціати й школи загальнопровінційного рівня, про що мова піде ни�
жче. Більшість волинських конвентів не користувалася популярністю
в середовищі домініканців Речі Посполитої. На погану воду, рої мух,
невігластво люду і відсутність поблизу інших католицьких храмів
скаржилися, зокрема, наприкінці XVII ст. візитатори камінь�каши�
рського монастиря228. Про непопулярність чарторийського конвенту в
межах Конгрегації обсервантів свідчить факт скерованого в 1770�х рр.
до нунція настійливого прохання екс�пріора перемишльського монас�
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тиря, лектора теології Александра Опуховського про переведення
його з чарторийського до варшавського осідку, де Опуховський, з
його слів, зможе займатися активною діяльністю229.

Після поділів Речі Посполитої усталені структури домініканського
ордену, якими була охоплена Волинь, руйнуються. На території
Російської імперії залишаються дві домініканські провінції – Литовська і
Руська. До другої увійшли волинські осідки (1839 р. обидві провінції
були об’єднані). Ця реорганізація різко підняла статус волинських монас�
тирів, адже такі конвенти�гіганти, як краківський і львівський, залиши�
лися поза межами цієї структури. Особливо виріс статус луцького і лю�
барського монастирів, які довгий час були резиденціями провінціалів,
рекрутаційними й інтелектуальними центрами провінції.

Підведемо висновки. Упродовж XVII�XVIII ст. волинські
домініканські монастирі були організаційно розподілені поміж трьома
домініканськими інституціями: Польською і Руською провінціями та
Конгрегацією обсервантів св. Людовіка Бертрана. Залишення двох во�
линських монастирів, що існували на початку XVII ст., у складі
Польської провінції не залежало від специфіки їхнього кадрового на�
повнення та особливостей діяльності в порівнянні з іншими руськими
осідками протягом XIV�XVI ст. Включення волинських осідків, які
виникали в XVII�XVIII ст., до тієї чи тієї домініканської провінції зале�
жало від бажання фундаторів монастирів та активності провінцій у кон�
кретний проміжок часу. Всі волинські монастирі, окрім луцького,
відігравали слабку роль у загальнопровінційному житті.

2.4. Особовий склад волинських домініканських монастирів

Питання кадрового наповнення волинських монастирів є над�
звичайно важливою дослідницькою проблемою. Адже саме
кількісні, вікові, соціальні та етнічні характеристики монахів, які на�
селяли монастир, у багатьох випадках визначали специфіку його
діяльності. У випадку з дослідженням особового складу волинських
конвентів важливо встановити, насамперед, походження волинських
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домініканців та активність вступу до монастирів представників
місцевого суспільства. Це уможливить додаткові висновки щодо
сприйняття домініканського ідеалу в середовищі довколишнього
соціуму та потенційних можливостей, які мав монастир для спілку�
вання зі своєю паствою. На жаль, широкомасштабне дослідження
особового складу кожного волинського конвенту в усі періоди його
діяльності є неможливим. Для періоду XIV – середини XVII ми во�
лодіємо тільки поодинокими згадками щодо діяльності або записами
про смерті монахів в стінах цих осідків (переважно – пріорів), дани�
ми про направлення монахів з боку тих провінційних капітул, що їхні
акти збереглися донині, а також кількома одночасовими зрізами осо�
бового складу низки монастирів. Такою ж є ситуація для досліджен�
ня подальшого особового складу тих конвентів, у стінах яких не було
новіціатів. Натомість, для вивчення діяльності останніх маємо доволі
репрезентативні джерела інформації – провінційні персональні ка�
талоги, які були проаналізовані у першому розділі. Всі зібрані нами
дані щодо особового складу волинських монастирів вміщені у додат�
ках Е та К, на їхньому аналізі ми й зосередимо подальшу увагу.

У дотридентський період кожен монастир мав право самостійно
приймати до свого складу монахів230. Можливості для такого набору
у волинських осідках, з огляду на іноконфесійність довколишнього
населення, не були дуже значними. Упродовж XV�XVI ст. в актах
провінційних капітул зустрічаємо тільки двох монахів із вказівкою на
волинське походження, що можемо тлумачити як місце їхнього по�
стригу. Причиною непопулярності волинських монастирів як місць
для принесення монаших обітниць у XVI ст. могло слугувати те, що
в цей час неабиякого значення набуває поняття «сина» певного мо�
настиря, яке впливало на подальшу долю монаха, визначаючи мож�
ливості для отримання освіти та відповідних посад у провінції231.
Ймовірно, саме з огляду на цей факт Северин Любомльчик, який у
1570�х рр. охрестився в луцькому конвенті, відбував новіціат і скла�
дав монаші обітниці в Кракові (за іншими відомостями – у
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Львові)232. Відсутність стабільної соціальної бази для набору нових
членів, їхня слабка роль у загальнопровінційному житті та вже зга�
дувана недбалість провінції стосовно кадрового поповнення руських
осідків спричинилися до того, що в усіх руських монастирях
Польської провінції, окрім львівського, було дуже мало членів233.

Потридентські зміни в середовищі ордену безпосереднім чином
вплинули на сферу набору нових членів. Під час візитації 1593�
1594 рр. Польської провінції генералом ордену І. Беккарії право при�
ймати нових членів було надане тільки п’ятьом найбільшим монасти�
рям провінції, до складу яких не увійшов жоден волинський осідок.
Однак цю постанову майже одразу стали ігнорувати234. Так, у складі
луцького конвенту фіксуємо перебування новіціїв вже 1604 р.235 У
подальшому їхня кількість збільшується і 1618 р. сягає чотирьох осіб,
при цьому троє з них фіксуються з характеристикою «луцький»236, що
є першим достовірним свідченням місцевого походження членів луць�
кого монастиря. Луцький конвент був 1619 р. офіційно включений до
списку осідків, яким дозволялося приймати чотирьох кандидатів
щорічно (максимум – вісім – був зарезервований для краківського
конвенту)237. З цього часу можемо говорити про постійну діяльність
новіціату в Луцьку.

Проаналізуємо кількісні характеристики луцького новіціату.
Згідно з персональними каталогами провінції238 за період 1642�
1789 рр., у луцькому монастирі професію прийняли мінімум 357 мо�
нахів. На перших порах свого існування новіціат у Луцьку був дуже
незначний: за 1640�ві рр. професію тут прийняло тільки вісім осіб. У
Львові та Кракові протягом цього самого періоду щорічно пострига�
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лось не менше ніж десять монахів239. Після Хмельниччини кількість
новіціїв у луцькому монастирі, зі зрозумілих причин, пішла на спад і
1663 р. бачимо в новіціаті тільки двох монахів240. Однак вже 1671 р.
кількість пострижеників сягатиме максимальної позначки чотири
особи на рік241. У XVIII ст. новіціат у Луцьку був одним з
найбільших за кількістю прийнятих професій. І хоч він здебільшого
поступався в цьому плані монастирям у Кракові, Познані, Варшаві
та Любліні, однак стабільно входив до п’ятірки найбільших
новіціатів провінції242. Піком прийняття професій у монастирі були
1710�1760 рр. (див. додаток Е). І хоча кількість пострижеників за
рік у цей період невелика (по 3 особи на рік), прийняття професії
відбувалося щорічно, без значних перерв. З усіх пострижених в
Луцьку монахів кількість конверсів становить тільки 15%. Харак�
терним є, що на початку існування новіціату зовсім не знаходимо по�
стригів конверсів. Це свідчить про те, що на тлі незначної кількості
покликань у перший період існування новіціату можливість отримати
свячення надавалася всім охочим без значної селекції. Найбільше
конверсів серед загалу пострижеників зустрічаємо в XVIII ст.
Ймовірно, це пов’язано зі збільшенням кількості охочих та підви�
щенням освітніх вимог до майбутніх домініканців�священиків.

Проаналізуємо вік, походження кандидатів та подальшу долю
луцьких новіціїв в ордені. Вищезгадані персональні каталоги провінції
дають змогу з’ясувати одночасно дати народження та час постригу
тільки для 95 професів за період 1720�1780�х рр. (див. додаток К).
Середній вік на момент постригу з часом змінюється: у 1720�1740�х рр.
– 16 років, у 1750�1768�х рр. (обрання цих хронологічних рамок пояс�
нимо нижче) – 21 рік, у 1769�1789�х рр. – 24. Відкинувши один рік як
мінімальний термін перебування монахів у новіціаті, можемо встанови�
ти, що монастир приймав кандидатів у віці 15�23 років. Такий віковий
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діапазон повністю узгоджується з орденським законодавством, яке до�
пускало прийняття кандидатів у віці мінімум 15 років243, та зрозумілим
прагненням провінції приймати якомога молодших і здатних до на�
вчання людей. Зафіксовані, однак, випадки постригу 11�річного та
55�річного монахів. Аномальність цих випадків пояснюється насам�
перед тим, що вони стосувалися конверсів, а отже – людей, яким не
потрібно було здобувати спеціальну освіту. Загалом же, вік луцьких
пострижеників нічим не відрізняється від загальної вікової
амплітуди прийняття до ордену в Речі Посполитій – 15�20 років244.
З часом вік луцьких професів поступово збільшується. На цей про�
цес – окрім низки суспільних факторів, – ймовірно, вплинула сей�
мова Конституція 1768 р., яка обмежувала мінімальний вік канди�
датів у монахи 24 роками245. Хоча вік новіціїв, починаючи з цього
часу, підвищується, він у середньому все одно не сягає необхідної
норми – зустрічаємо навіть традиційний постриг 15�річних.

Наявність у персональних каталогах дат смерті деяких постри�
жеників монастиря дає змогу встановити середню тривалість пере�
бування в ордені 107 професів за 1660�1782 рр. – вона становить 23
роки. Також спостерігаємо зміну цього показника з часом. У
1660�1710�х рр. середня тривалість перебування в ордені становить
29 років, в 1720�40�х рр. – 23, а 1750�80�х – 10 років (цей різкий
спад зумовлений масовою смертю луцьких монахів 1772 р. внаслідок
епідемії чуми 1770�1772 рр.). Така динаміка тривалості перебування
в межах орденської інституції зумовлена підвищенням віку вступу до
монастиря в 1769�1780�их рр. та збільшенням у 1720�ті рр. серед
пострижеників частки конверсів (див. додаток Е), перебування
яких у монастирі було найкоротшим з огляду на постриження в похи�
лому віці. Загалом, вирахуваний нами середній вік смерті луцьких
пострижеників у другій половині XVIII ст. – 39�46 років – вигля�
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дає цілком закономірним на тлі загальних даних щодо тривалості
життя в тогочасному суспільстві, яка не перевищувала 60 років246.

Вищевказані персональні каталоги дають нам також змогу встано�
вити територіальне походження (дієцезію та населений пункт народ�
ження) 80 пострижеників за період 1720�1789 рр. Тільки 2,5% з них
походило з Луцька, з інших міст – 12,5%, з невеликих містечок –
35%, із сільської місцевості – 47,5%. Немає жодних підстав припус�
кати масовий наплив до монастиря у XVIII ст. залежних селян та фак�
тично прирівняних до них за соціальним статусом міщан руських неве�
ликих містечок247. Селяни починають масово приходити до домінікан�
ських конвентів тільки з другої половини ХІХ ст.248. Власне до селян
можемо віднести тільки деяких конверсів, наприклад, конверса Саву,
котрий походив із монастирського села Новостав249, що пояснює при�
чину й механізм його вступу до ордену. Вихідців із значних міст можемо
гіпотетично віднести до міщан, однак їхні прізвища подекуди ідентичні
зі шляхетськими, що змушує сумніватися в їхній належності до міщан�
ського середовища. І хоч нам не вдалося ідентифікувати з відомими
шляхетськими родинами усіх вихідців із сіл та містечок, можемо сміливо
припускати перевагу серед них дрібної та середньої шляхти. Ця тен�
денція особливо цікава на тлі загального становища в ордені, в якому до
середини ХІХ ст. домінують вихідці з міщанського середовища250. Пе�
реважно міщанське походження було типовим і для інших монаших
спільнот, що діяли на теренах Речі Посполитої. Відносно вища кількість
дрібної шляхти в руських монастирях була помітною ще на початку
XVII ст.251, однак в Луцьку впродовж XVIII ст. її перевага стає просто
величезною. Помітною є також тенденція постригу до монастиря
кількох представників однієї і тієї ж родини. Це свідчить про те, що ро�

114 LAUDARE, BENEDICERE, PRAEDICARE

246 ßðåìåíêî Ì. Êè¿âñüêå ÷åðíåöòâî XVIII ñò. – Ê., 2007. – Ñ. 121-122.
247 ßêîâåíêî Í. Íàðèñ ³ñòîð³¿... – 476.
248 K³oczowski J. Zakonnicy dominikañscy 1772-1971/2 // Sprawozdania TN KUL. – Lublin,

1973. – R. 20. – S. 79.
249 Biblioteka Narodowa. Dzia³ rêkopisów. – BOZ 1127. – K. 149.
250 K³oczowski J. Zakonnicy dominikañscy... – S. 79.
251 Gapski H. Rekrutacja do zakonów mêskich... – S. 85, 106-117.



динна традиція вступу до певного монастиря була такою само важли�
вою, як і традиція його матеріальної підтримки, про яку йшлося раніше.
Географія походження луцьких новіціїв за період 1720�1789 рр. обме�
жується переважно руськими землями. При цьому з луцької дієцезії
(головно – з волинської її частини) походить 46,25%, з київської, віле�
нської, львівської, холмської і перемишльської – 27,5%, з етнічних по�
льських земель – 21,25%, з�поза меж Речі Посполитої – 2,5%.
Місцеве походження більшості луцьких професів дозволяє говорити
про глибоку вкоріненість діяльності монастиря в життя довколишнього
суспільства, їхній активний взаємовплив та органічне співіснування.

Цікавим питанням є подальша доля луцьких професів, зокрема,
їхнє ангажування в діяльність рідного осідку. Каталог 1790 р.252 дає
нам зиогу з’ясувати місця смерті 41�го луцького професа за період
1660�1790 рр.: 27 з них померли в самому Луцьку, 8 – в інших во�
линських осідках провінції, ще 6 – за межами Волині. Окрім того,
всі одночасні зрізи особового складу луцького монастиря XVII�
XVIII ст. (див. додаток К) показують, що кількість місцевих по�
стрижеників серед монахів, які одночасно перебували в монастирі,
була не меншою, аніж 70%. «Чужими» були переважно викладачі
конвентуального студіуму, яких часто переміщували у межах
провінції.

Проаналізувавши списки монахів Польської провінції за 1767 та
1775 рр.253, можемо зробити висновок про значний внесок луцьких про�
фесів у кадрове наповнення монастирів волинської контрати. Кількість
таких у цей час становила 60�80% від загальної чисельності братії в
конвенті (див. додаток К). Це не дивно, адже в 1710�60�х рр. спос�
терігається пік активності луцького новіціату, пострижеників якого ске�
ровувано в усі монастирі контрати. Пізніше кількість професів у Луцьку
різко зменшилася. Тому закономірною виглядає географія походження
монахів камінь�каширського конвенту 1796 р.: половина з них походила
з теренів руських воєводств (Подільського і Руського), інші – з мало�
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польських міст і сіл254. Ця статистика свідчить про те, що місцем по�
стригу монахів цього осідку навряд чи міг бути луцький новіціат.
Очевидно, вони були направлені з інших конвентів провінції.

Говорячи про кадрове наповнення волинських монастирів
Польської провінції, можемо припустити нетривале існування
новіціатів майже в кожному пріораті. Один з провінційних каталогів
Польської провінції, зроблений після варшавської провінційної
капітули 1690 р., містить відомості щодо постриженників володи�
мирського (3 особи за 1680�1703 рр.), камінь�каширського (5 осіб
за 1710�1714 рр.) і яловицького (3 за 1648�1695 рр.) конвентів255.
Інформація щодо діяльності новіціатів у Володимирі викликає
сумніви з огляду на те, що імена пострижеників цього конвенту дуб�
люються в уже згадуваному списку луцьких новіціїв. Новіціат у
Яловичах міг існувати тільки з 1658 р. (з часу заснування конвенту)
і, очевидно, мав обмежений обсяг діяльності, оскільки у каталозі се�
ред яловицьких пострижеників зустрічаємо виключно конверсів.
Натомість у Камені�Каширському постригалися і майбутні отці.

Стосовно волинських монастирів Руської провінції потрібно відзна�
чити, що спершу (починаючи з 1619 р.) тільки старокостянтинівський
монастир мав право приймати нових членів. Проте охочих прийняти тут
постриг було, вочевидь, небагато. Згідно з персональним каталогом
Руської провінції, за період 1623�1638 рр. у списках професій зазначе�
но тільки дев’ять пострижеників256. Постанова провінційної капітули
1629 р. скеровує (очевидно – з огляду на значну кількість вакантних
місць) до монастиря трьох новіціїв із Бару257. Серед вищезгаданих
дев’ятьох пострижеників монастиря тільки один походить із самого
Староконстянтинова, ще троє – з інших містечок Волині, один – зі
Львова, походження інших не вказано. Шляхтичами, згідно із зазначе�
ними в каталозі прізвищами, могли бути тільки дві особи; інші, очевид�
но, походили з міщанського середовища.
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У мортуорумі Руської провінції258 (1730�1740 рр.) зустрічаємо
кількох братів із вказівкою на Ляхівці та Старокостянтинів як місце
їхнього постригу. Очевидно, новіціати при цих монастирях діяли з по�
чатку століття. Пізніше до числа монастирів, що приймали нових членів,
приєднався і любарський (відомості про смерть його пострижеників
фіксуються з 1760�х рр.). Втім, невелика кількість усіх відомих постри�
жеників цих новіціатів вказує на мізерні обсяги їхньої роботи. Очевид�
но, провінція впродовж XVIII ст. мала намір збільшити обсяги і гео�
графію набору нових членів, однак цей проект (найвірогідніше –
внаслідок відсутності покликань) зазнав цілковитої невдачі. Тому
основним місцем підготовки майбутніх домініканців у Руській провінції
протягом XVII�XVIII cт. залишався львівський конвент. Волинь не
була основним регіоном набору до львівського та інших монастирів
Руської провінції; в їхньому складі переважали представники червоно�
руських і подільських земель259, серед яких до першої половини XVII
ст. виразно домінували міщани260. Очевидно, непопулярність волин�
ських конвентів Руської провінції у середовищі місцевого соціуму була
зумовлена прагненням усіх бажаючих постригатися в домініканці до
Луцька як найвідомішого конвенту регіону.

До 1780�х рр. не маємо жодних відомостей щодо фактів постри�
гу у волинських монастирях Конгрегації св. Людовіка Бертрана.
Значні новіціати у межах Конгрегації розташовувалися тільки в кон�
вентах, що знаходилися в етнічно польських землях261. З огляду на це
можемо зробити такий висновок: особовий склад чарторийського та
тарговицького осідків не носив місцевого характеру. Зафіксовано
тільки один випадок постригу в тарговицькому конвенті – в мортуо�
румі провінції262 1801 р. зроблено запис про смерть одного постриже�
ника монастиря. Беручи до уваги визначений нами середній час пе�
ребування в ордені (близько 20 років), можемо припустити, що поиг
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цього домініканця відбувся в 1780�х рр., а отже приблизно з цього
часу починає свою діяльність тарговицький новіціат.

Важливою є проблема кількісного наповнення волинських
осідків у XVII�XVIII ст. Перший хронологічний зріз кількості мо�
нахів у монастирях Польської провінції вміщений в праці А. Бзо�
вського 1606 р. Згідно з поданою ним таблицею, кількість братії в
луцькому монастирі була значною – 30 осіб, у володимирському
конвенті вона сягала 12263. Однак дані Бзовського викликають
суттєві сумніви – жоден із подальших хронологічних зрізів (див. до�
даток К) не фіксує такої кількості братії при луцькому монастирі до
середини XVIII ст. Що ж стосується володимирського осідку,
ймовірно, кількість братії у ньому і справді була доведена до не�
обхідної позначки 12 зусиллями провінції, однак цей факт зали�
шається неперевіреним.

Зібрані нами у додатку К відомості щодо особового складу волин�
ських монастирів показують, що жоден монастир, окрім луцького,
упродовж другої половини XVII–XVIII ст. не мав значної кількості
братії. Наявність у луцькому конвенті власного новіціату та орде�
нського студіуму спричинили те, що монастир з 1618 р. ніколи не мав у
своєму складі менше 12 монахів, а в середині XVIII cт. кількість братії
у ньому сягнула рекордної позначки – 50 осіб264. В 1773�1774 рр. у
луцькому конвенті перебувало 35 братів, в той час як середня чи�
сельність монастирів провінції становила 15 осіб. З інших волинських
монастирів Польської провінції повністю укомплектованим (мав у
своєму складі 12 осіб) на цей час був тільки камінь�каширський мо�
настир, інші конвенти налічували 5�11 осіб265.

Особливо гостро нестачу покликань відчувала в XVIII ст. Руська
провінція. Переважна більшість її монастирів не нараховувала й мінімуму
– 12 осіб, а середня кількість монахів на осідок становила 9266. Волинські
монастирі провінції не відносилися до чисельних. На 1773�1774 рр.
тільки старокостянтинівський конвент мав у своєму складі необхідну

118 LAUDARE, BENEDICERE, PRAEDICARE

263 Bzovius A. Op. cit. – P. 102.
264 Biblioteka Narodowa. Dzia³ rêkopisów. – BOZ 1732/2. – K. 15-15 v.
265 ABMK. – Mikrofilm 2417. – P. 74.
266 K³oczowski J. Zakon braci kaznodziejów... – S. 85.



кількість монахів (13), кількість братії в інших монастирях коливалася в
межах 2�8 осіб267.

Традиційно малолюдною була і обсервантська конгрегація св. Лю�
довіка Бертрана. 1709 р. на 11 її монастирів налічувалося тільки 103 мона�
хи268 (в середньому 9 братів на монастир). Тарговицький конвент у цей
час налічував 6 монахів, чарторийський – 9, а отже – жоден не мав нор�
мальної кількості братії. Характерним є те, що серед монахів обох осідків,
а особливо – чарторийського, переважають немолоді брати, середній вік
яких становить 40 років (наймолодшому представникові 31 рік).
Зафіксований термін їхнього перебування в ордені дає нам можливість
говорити про вік їхнього постригу. В середньому він вищий, ніж у постри�
жеників луцького монастиря цього ж часу і становить 25 років
(найпізнішим віком постригу традиційно вирізняються конверси, які при�
йняли професію після 30 років)269. Такі дані однозначно свідчать про те,
що наплив до обсервантських осідків був значно меншим ніж, наприклад,
до луцького, і ставити жорсткі вікові обмеження для кандидатів було не�
доцільно. В середині XVIII ст. ситуація кадрового наповнення обсер�
ванстьких осідків трохи покращується – в середньому 10 осіб на монас�
тир. Тарговицький конвент в цей час піднявся до рівня найбільш заселе�
них – 14 монахів270. Але вже в 1773�1774 рр. (імовірно, внаслідок
епідемії чуми) середня кількість братів на один осідок у Конгрегації змен�
шилася до 7. Становище із кадровим наповненням Тарговицького і чар�
торийського осідків на цьому тлі виглядало доволі вигідно (відповідно –
8 і 10 монахів), однак конвенти не мали необхідної кількості братії, якою в
межах Конгрегації володів тільки варшавський монастир271.

Брак детальних досліджень особового складу інших монаших згро�
маджень Волині позбавляє нас можливостей для проведення масштаб�
них порівнянь. На підставі наявних відомостей можемо тільки зазначи�
ти, що домініканські осідки не поступалися кількістю братії православ�
ним монастирям регіону, де в першій половині XVII кількість монахів
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була не більшою аніж 10�12 осіб272 і в подальшому, вочевидь, не могла
зрости. Анкетні дані, зібрані за наказом нунція Д. Гарампі в
1773�1774 рр., показують, що середня кількість домініканців на
один волинський монастир становила 10 осіб, i в цьому плані орден
значно поступався волинським осідкам орденів францисканської
гілки, кармелітів, василіян (в середньому 11�17 братів на монастир) і,
особливо, єзуїтів і піарів (30 осіб на один осідок)273.

Після розпаду Речі Посполитої і входження усіх монастирів Волині
до єдиної Руської провінції, центри скупчення монахів у волинських
осідках суттєво змінюються. Головним місцем прийому нових членів стає
резиденція руського провінціала – любарський монастир, де на 1822 р.
зафіксовано 19 новіціїв274. Паралельно продовжують діяти новіціати в
Луцьку, Тарговиці, Ляхівцях, Старокостянтинові, вступ новіціїв фіксу�
ється і при камінь�каширському конвенті (див. додаток К). Натомість
інформація про відкриття 1807 р. новіціату в Чарторийську275 не підтвер�
джується відомостями про пострижеників. Попри розширення кола
новіціатів на Волині, обмеження території набору виключно землями
Російської імперії кардинально звузило можливості для набору нових
членів. 1829 року було видано урядовий наказ, що обмежував вступ до
новіціатів, а 1844 р. їх узагалі було закрито276. Ймовірно, позначилася на
кількості братії у волинських осідках і реорганізація орденської структури
на землях колишньої Речі Посполитої – зокрема, поява 1785 р. на тере�
нах Австро�Угорської імперії окремої Галицької провінції, монахи якої
активно залучалися до парафіяльного душпастирства277. Нами виявлено 2
випадки переходу волинських монахів до Галичини: луцького професа
Іоана Хризостома Новосвьонтського та ляхівецького субпріора Йозефа
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Романовського (див. додаток К). У першому випадку перехід, очевид�
но, був продиктований галицьким походженням монаха, у другому –
прийняттям професії у Львові. А оскільки переважна більшість воли�
нських монахів колишньої Руської провінції була саме львівськими про�
фесами, можемо припустити, що такі випадки були непоодинокими.

Таким чином, зменшення кількості монахів у волинських конвен�
тах було процесом невідворотним. Особливо це стосувалося монас�
тирів, які не мали у своїх стінах орденських навчальних закладів. Із 13
домініканських осідків Волині 1802 р. тільки 3 (камінь�каширський,
луцький і любарський) мали у своєму складі більше 12 монахів278.
Кількість братії у двох останніх у 1820�40�х рр., внаслідок діяльності
орденських шкіл та укрупнення монастирів після касацій, навіть зрос�
тає і коливається у межах 15�35 осіб279. Проте загальна кількість мо�
нахів у волинських монастирях за перші п’ятдесят років ХІХ ст. змен�
шилась удвічі: 1803 р. їх було 108280, а 1849 р. залишився 51 чоловік
(найбільшим монастирем на той час став ляхівецький)281. Домініка�
нський орден на середину ХІХ ст. був одним із найменш чисельних на
Волині: на один його монастир припадало близько 10 братів, у той час
як на осідки інших орденів – в середньому 15 монахів282.

Окрім зменшення чисельності братії волинських осідків, неми�
нучим був і природний процес старіння монахів. І хоч 1822 р. се�
редній вік вступників до любарського новіціату залишається низь�
ким і становить 19 років283, мала кількість професій спричинює те, що
середній вік монахів у волинських монастирях продовжував неухиль�
но зростати. Особливо цей процес позначився на тих конвентах, у
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стінах яких не було студіумів, де навчалася орденська молодь: се�
редній вік братів камінь�каширського монастиря 1796 р. становив 53
роки284, невирківського 1820 р. – 54285. Загалом, це явище було аб�
солютно типовим для домініканців на теренах колишньої Речі Пос�
политої наприкінці XVIII ст. – їхній середній вік коливався в межах
52�54 років. Відносно молодшими були тільки члени Литовської
провінції, і це безпосереднім чином відобразилося на динамічному
розвитку її діяльності286. Різке зниження віку монахів у невеликих
волинських монастирях, що фіксується 1832 р. – середній вік мо�
нахів у скасованих осідках, де не було центрів орденської освіти, ста�
новив 39 років287, – може бути пояснене саме переходом до занепа�
даючих волинських конвентів домініканців із Литовської провінції,
де кількість монахів 1825 р. була вдвічі більшою, аніж у Руській288.
Наше припущення підтверджується даними про прийняття професії
у Пінську, Мінську та Новогрудку деякими монахами, що перебува�
ли у волинських конвентах 1832 р.(див. додаток К).

Підбиваючи підсумки аналізу особового складу волинських
домініканських монастирів у XVII – на початку XIX ст., слід за�
уважити насамперед відмінність кількісного, вікового, соціального
та етнічного складу луцького та інших конвентів. Наявність у стінах
луцького монастиря активно діючого новіціату та орденського
студіуму спричинили перебування у його складі значної кількості
братії молодого віку. Середньостатистичний портрет луцького мона�
ха�домініканця XVIII ст. такий: походить із дрібної руської (пере�
важно – волинської) шляхти, вступає до ордену у віці 15�23 років,
помирає в 39�47 років, його діяльність пов’язана з рідним або інши�
ми волинськими осідками провінції. Робота новіціатів та кількісний
склад монахів в інших волинських монастирях не були стабільними.
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Вони поповнювалися, здебільшого, за рахунок направлень провінції,
їхня братія не мала місцевого походження, була відносно старша за
віком. У випадку з монастирями Руської провінції переважання в
їхньому складі у XVIII ст. вихідців із руського суспільства є без�
сумнівним. Можемо припускати значну частку русинів і в осідках
Польської провінції. Тільки братія волинських конвентів Конгре�
гації св. Людовіка Бертрана не складалася з вихідців із руського
суспільства – бо ці конвенти поповнювалися переважно за рахунок
розташованих у польських землях новіціатів. Незначна кількість
новіціатів у волинських осідках та невисокий статус більшості з них у
провінції, зумовили перебування у волинських осідках відносно не�
великої кількості братії. На відміну від луцького, який був
найбільшим монастирем регіону, і любарського, що став великим
осідком на початку ХІХ ст., кількість монахів в інших монастирях
була незначною і, переважно, не доходила до необхідної згідно з
орденськими правилами норми – 12 монахів.
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РОЗДІЛ 3

Основні напрями діяльності волинських

домініканських монастирів

3.1. Духовне життя волинських домініканських спільнот

Духовне життя монастирських спільнот є одним із найскладніших і,
водночас, найважливіших напрямків церковно�історичних студій. Адже
саме молитва та різні форми і прояви Богошанування становили голов�
ний зміст життя монаха, саме вони притягували до монастиря увагу на�
вколишнього суспільства. Специфіку духовного життя монастирів Во�
лині в окреслений період ми намагалися дослідити передусім на підставі
розвитку релігійних культів, інформація про популяризацію яких є най�
краще зафіксованою і піддається глибшому аналізу. Спектр поширених
у монастирі культів, кожен з яких має своє ідейне навантаження,
свідчить про внутрішньомонастирське життя, в них криється глибокий
сенс цінностей, прикладів та ідеалів, важливих для щоденного життя
чернецтва. Окрім того, аналіз шанованих у домініканських конвентах
культів допоможе з’ясувати впливи домініканських осідків на довко�
лишнє суспільство, адже культове життя монастиря є одним з найкра�
щих способів залучення пастви до духовного життя спільноти. Одним з
найважливіших завдань нашого дослідження є виявлення у духовному
житті домініканських монастирів Волині тих чинників, які сприяли ви�
окремленню їхніх спільнот на тлі інших чернечих згромаджень Като�
лицької Церкви. В цьому плані аналіз шанованих в домініканських
осідках релігійних культів є чи не єдиним джерелом інформації. Адже
ми розглядаємо початок періоду, який ознаменувався потридентською
уніфікацією певних рис духовного життя Католицької Церкви, що по�
значилося і на духовності домініканського ордену. Зокрема, було



ліквідовано окрему домініканську літургійну традицію1. І хоч орденська
традиція літургійного співу продовжувала відрізнятися від тієї, яку
використовували в інших храмах2, Тридентська реформа ліквідувала
той чинник, що сприяв відрізненню домініканського храму, від, на�
приклад, єпископської кафедри в Луцьку. В списку церковних книг
луцького монастиря 1607 р. поруч із трьома старими орденських ме�
салами знаходимо Римський (Тридентський)3, що свідчить про
впровадження нової літургії в монастирі.

Поступово зазнає змін і архітектурна традиція ордену, яка неодмінно
несе довколишньому середовищу інформацію про духовне життя
спільноти, її місійну ідею. Архітектурна традиція «жебрацького» мона�
шества часів середньовіччя представлена переважно готикою. Вона реп�
резентувала ідеї максимальної місткості храму, рівнозначної для всіх при�
сутніх акустичної та візуальної зручності, простоти і ясності форм літургії,
максимальної убогості та скромності4. В часи Контрреформації
домініканці продовжували маніфестацію готики на противагу ренесан�
сним і бароковим взірцям, що їхніми головними популяризаторами були
єзуїти. Саме такими спробами повернення до готичних традицій є
архітектурне вирішення храмів у Старокостянтинові та Овручі, однак
храм Любара вже є синтезом готичних і ренесансних елементів. Під час
наступних періодів розвитку орденської архітектурної традиції на Волині
«домініканські» риси готики стають дедалі менш помітними і витісняють�
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ся бароковими «єзуїтськими» деталями5. Таким чином, пропагування
домініканськими спільнотами своєрідних релігійних культів залишалися
чи не єдиним засобом підкреслення своєї власної духовної традиції.

Задля інформування про поширені в конвентах культи найпродук�
тивніше використовували костельну титулатуру, яка в католицькій тра�
диції має надзвичайно глибоку символіку і значення. Також – посвяти
монастирських каплиць і вівтарів, наявні в костелах ікони та реліквії,
спеціальні богослужіння та імена, які надавалися монахам після вступу
до монастиря. Нами були зібрані такі дані стосовно окремих монастирів
(Див. додаток Л), і на їхньому аналізі ми і зосередимо подальшу увагу.

Чинники, які впливали на формування спектра популяризованих
у монастирі культів, можна умовно розділити на три основні групи:
1) вплив орденських і провінційних традицій; 2) воля окремих осіб,
найчастіше – фундаторів, які мали значний вплив на культове життя
заснованих ними храмів; 3) специфічні індивідуальні духовні потре�
би волинських домініканців та довколишньої пастви. Чітке встанов�
лення впливу того чи того фактору на появу в стінах монастиря пев�
ної культової практики є доволі проблематичним. У пропонованому
нами поділі ми виходили з наступних міркувань. До орденських і
провінційних традицій зараховуємо культи канонізованих та беа�
тифікованих членів ордену6, ті, з якими в орденській традиції пов’я�
зані спеціальні відпусти та богослужбові практики7, а також
найбільш популярні в межах конкретних провінцій посвяти8. Вплив
сторонніх осіб на формування культового життя конвенту ми фіксу�
вали у тому разі, коли засновник храму мав особливе ставлення до
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того чи того покровителя (наприклад, посвята ляхівецького храму на
честь святих Петра і Павла цілком зрозуміла з огляду на відповідні
імена засновника конвенту Павла Сенюти та його брата Петра), або
ж коли храму єпископом або фундатором була подарована конкретна
ікона чи реліквія. Культи, які виходять за межі впливу перелічених
факторів, становлять особливий інтерес для дослідження, бо,
найвірогідніше, були продиктовані виключно духовними потребами
волинських домініканців – або ж їхньої пастви. У низці випадків на
появу конкретної культової практики впливало одразу кілька із
виділених нами чинників. Наприклад, ушанування св. Миколая в
стінах волинських конвентів могло бути зумовлене як орденською
традицією, так і поширенням цього культу у східнохристиянському
середовищі.

Проаналізуємо шановані у волинських домініканських конвен�
тах культи, поділивши їх на окремі групи: спершу виділимо спе�
цифіку розвитку універсальних христологічного, тринітарного та
марійного культів, потім прослідкуємо обсяги та особливості шану�
вання орденських патронів і наприкінці – святих, не пов’язаних з
орденською традицією.

Христологічний та тринітарний культи. Тринітарна титу�
латура храмів була широко представлена серед посвят домініка�
нських костелів у Речі Посполитій ще з часів Середньовіччя, а особ�
ливої популярності набуває в XVI ст.9. Вплив традиції поширився і
на Волинь: як бачимо, одразу три домініканські храми в регіоні мали
титулатуру Пресвятої Трійці. У випадку з ляхівецьким конвентом у
наданні такої титулатури можна вбачати глибші тенденції, ніж про�
сто орденську традицію. Ймовірно, перебуваючи в оточенні протест�
антських громад антитринітарного напрямку, які, відповідно до зга�
даного у другому розділі, мали великий вплив на фундатора Петра
Сенюту, ляхівецькі домініканці прагнули заманіфестувати культ
Троїчності як наріжний камінь католицтва. Ймовірно, саме впливом
домініканців можна пояснити той факт, що новонавернений Сенюта
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в акті фундації також підкреслює посвяту майбутнього конвенту на
честь «неподільної Трійці»10.

Культ святого Хреста домініканці активно пропагували на Русі
ще в часи Середньовіччя11, з ним в орденській традиції були пов’язані
спеціальні відпусти. В XVII cт. христологічний культ (ушанування
часточки святого Хреста) активно розвивався в люблінському
домініканському конвенті, з яким луцький монастир мав у цей час
тісні контакти на рівні персоналій. Проте цей культ не набув особли�
вого поширення серед волинських домініканців у XVII ст. (лише 6
відсотків костельних титулатур на цей період) і активізувався у во�
линських монастирях лише у XVIII ст. Збудований 1741 р. чарто�
рийський костел отримує відповідну титулатуру, у Луцьку відбува�
ються спеціальні богослужіння біля зображення страждаючого
Ісуса. У любарському і старокостянтинівському монастирях з другої
половини XVIII ст. вшановуються чудотворні зображення розп’ято�
го Спасителя. Любарське Розп’яття, подароване краківським єпис�
копом Каєтаном Солтиком, прославлялося за допомогою хвалебного
гімну і виданої 1839 р. збірки молитов12, численних іконок і медаль�
йонів та спеціально отриманого від Папи відпусту13. Все це надало
любарському монастирю статусу відомого санктуарію св. Хреста, до
якого здійснювалися численні паломництва14. Із старокостянтинів�
ським чудотворним розп’яттям була пов’язана народна легенда, яку
передає пізніша хроніка тамтешньої православної парафії: троє мо�
нахів з різних монастирів Заходу прийшли до зруйнованого після та�
тарського нападу старокостянтинівського храму за покликом Бо�
жественного Провидіння і знайшли там Розп’яття15. Чудесне з’яв�
лення хреста не є оригінальним на тлі загальних тенденцій появи
подібних легенд. У випадку з переказом про старокостянтинівське
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Розп’яття на увагу заслуговує топос приходу трьох монахів із Захо�
ду до місця появи реліквії, який перегукується із різдвяною легендою
про прихід до Вифлеєму трьох мудреців зі Сходу. Простий і не�
оригінальний сюжет легенди однозначно свідчить про її народне по�
ходження. Про те, що шанування Розп’яття було дуже тісно
вкорінене в духовному житті місцевого люду, свідчить полеміка за
право володіння святинею після передачі храму православним – ви�
явилося, що її продовжували шанувати православні вірні, її не повер�
нули католикам, а урочисто перенесли в міський собор16. Однак
пасійні моменти христологічного культу не набрали у волинських
конвентах такого важливого значення як, наприклад, у середовищі
литовських домініканців17. Цей факт можна пояснити, передусім,
давністю і масштабністю впливу, що його мав на землях ВКЛ орден
єзуїтів, – адже духовність ордену значною мірою концентрувалася
довкола шанування і роздумів над стражданнями Спасителя18.

Під час аналізу особливостей поширення христологічних культів
у волинських монастирях заслуговує на увагу той факт, що луцькі
домініканці на початку XVII ст. поширювали культ Імені Христа,
який рішуче відкидали домініканські теологи в XV ст.19. Наприкінці
XVIII – на початку XIX ст. у двох волинських конвентах (луцько�
му та невирківському) спостерігається поява зображень Милосерд�
ного Ісуса, які не фіксувалися раніше, принаймні у луцькому кон�
венті. Культ милосердного Ісуса традиційно належав до францис�
канської традиції20, його появу в стінах домініканських конвентів
можна пояснити загальним зростанням на початку ХІХ ст. уваги до
христологічних культів (у XVII�XVIII ст. панівним було марійне
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шанування)21 та культів францисканської традиції22, про що погово�
римо нижче.

Загалом, шанування у волинських домініканських монастирях
христологічного і тринітарного культів не було активним і не вирізня�
лося специфічними рисами на тлі загальних тенденцій духовного
життя у Речі Посполитій.

Марійний культ. Активна популяризація марійного культу
була однією з визначальних рис духовності домініканського ордену,
а з кінця ХVI ст. починає домінувати над усіма іншими проявами ду�
ховного життя в його середовищі. Основним виявом активного ша�
нування Діви Марії в орденській традиції з другої половини XVI ст.
стає славнозвісний домініканський Розарій23 (молитовна практика,
базована на поєднанні молитов та розмірковувань про головні істини
віри). Практика Розарію швидко увійшла в духовне життя луцького
конвенту – у прибутковій книзі конвенту 1618 р. знаходимо інфор�
мацію про пожертву, зібрану під час відправи Розарію24. З другої
половини XVII ст. серед луцьких монахів зустрічаємо спеціальну
(усталену в ордені) посаду промотора Розарію (див. додаток К).
Молитовна практика Розарію слугувала найактивнішим способом
залучення до духовного життя монастиря світських осіб з допомогою
організації так званих братств Розарію, прерогатива створення яких
з 1569 р. належала виключно генералові домініканського ордену25.
Домініканське уставодавство наголошувало на необхідності впро�
вадження братств Розарію одразу після заснування нового осідку26 і,
як бачимо в додатку Л, на початок XІХ ст. вони існували майже при
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всіх волинських осідках. Однак деякі – зокрема, невирківське та
ляхівецьке27 – не мали власного фундушу, що свідчить про невеликі
розміри їхньої роботи. При камінь�каширському монастирі взагалі
не вдалося організувати братство – з огляду на переважання уніатів
серед довколишнього населення28, тут обмежувалися тільки актив�
ним залученням пастви до відправи Розарію29.

Найвищим проявом уваги домініканців Волині до марійного
культу стало шанування майже в кожному з монастирів наприкінці
XVI�XVIІI ст. ікон Богородиці, які в більшості випадків прославля�
лися як чудотворні. Процес зовсім не був унікальним або типовим
лише для волинських територій. Адже масову появу того часу чудот�
ворних ікон Діви Марії у домініканських храмах констатують
дослідники, зокрема, на теренах Білорусії (з 27 чудотворних ікон,
що зафіксовані в регіоні, домініканцям належить 930). І загалом, з
463 відомих на території Речі Посполитої чудотворних ікон Божої
Матері 90 походять з домініканських костелів. Орден також посідав
перше місце серед усього загалу орденів на території Речі Посполи�
тої за кількістю коронованих ікон Богородиці31.

Важливим для нас є той факт, що деякі волинські домініканські
обителі пропагували традиційно францисканські аспекти марійного
шанування, зокрема, культ Богородиці Болящої (який існував у лю�
барському і невирківському конвентах) та Непорочного Зачаття
(якому був присвячений головний вівтар у ляховецькому костелі).
Останній факт є для нас особливо цікавим з огляду на те, що під час
дискусії на тему Непорочного Зачаття Богоматері в XIII�XV ст.
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саме домініканці виступили головними опонентами проти Дунса
Скота, який обстоював догмат32. І хоч на початок XVIII ст., коли
зафіксовано інформацію про відповідну посвяту ляхівецького вівта�
ря, позиція ордену щодо догмату змінилася – домініканці володіли
навіть правом на відпуст на свято Непорочного Зачаття, – активни�
ми популяризаторами цього культу все ж залишалися ордени фран�
цисканської гілки33. Запозичення домініканцями типово франциска�
нських акцентів марійного шанування може бути пояснене як
зовнішніми чинниками (зокрема, у випадку з невирківським монас�
тирем – волею фундатора, який подарував для храму ікону відпо�
відного типу34), так і глибоким вкоріненням марійного культу й окре�
мих його аспектів у життя вірних потридентської Речі Посполитої.

Найвідомішою іконою волинських домініканських монастирів
була луцька Богородична ікона, яка удостоїлась найвищого ступеню
шанування – коронації. Пропагування культу цієї ікони стало
головним напрямком духовного життя найбільшого з волинських
домініканських конвентів. Вважаємо за доцільне детально зупини�
тися на особливостях шанування Луцької Богоматері. Неабиякий
розмах пропагування культу ікони призвів до великої кількості по�
в’язаних із ним джерел: офіційних церковних документів про підго�
товку коронації, списків чудес, хвалебної пісні на честь ікони та
кількох праць, присвячених її культу. Збережені джерела дають
змогу розглянути цілу низку проблем, найважливішими з яких ми
вважаємо такі: 1) наскільки можливо, реконструювати соціальну,
національну та релігійну палітру шанувальників ікони; 2) визначити
головний напрям чудотворної діяльності ікони, що його популяризу�
вали домініканці; 3) з’ясувати роль, яку відіграв культ луцької Бого�
матері для популяризації католицтва, домініканського ордену та
власне луцького монастиря.
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Оригінал Луцької ікони згорів під час пожежі в кафедрально�
му соборі 1926 р. До наших днів збереглися лише гравюри з її зоб�
раженням та копія 1670 р., яка знаходиться в с. Седлицях біля
Орави (Польща)35. Луцька ікона була копією відомої ікони з ри�
мської базиліки Sanсta Maria Maggiore. Римська ікона, знана в
Італії як Salus Populi Romani (Покровителька римлян), а на зем�
лях Речі Посполитої – як Мати Божа Сніжна, відноситься до
візантійського типу Одигітрії й датується ІХ�Х ст.36 Луцький
домініканський монастир виявився не єдиним осідком, до якого
потрапила копія римської Богородиці. У початковий період
Контрреформації поширенню копій ікони сприяли найбільшою
мірою єзуїти, домініканці й кармеліти. В Речі Посполитій про�
славлялися як чудотворні двадцять три копії Богородиці Сніж�
ної37. Луцька копія була подарована луцькому єпископові Бер�
нарду Мацейовському, який, своєю чергою, подарував її домі�
ніканському монастирю. Однак луцький домініканець І. Ков�
нацький у своїй книзі, присвяченій іконі, зовсім не згадує про те,
що вона є копією знаменитого римського оригіналу. Відповідно
до старовинної християнської традиції, ікона приписувалася
пензлю св. Луки. Щоправда, подібність між луцькою та рим�
ською іконами все ж таки відзначалася, проте тлумачилась вона
як ще одне підтвердження написання ікони самим євангелістом
Лукою, пензлю якого, згідно з поширеними на той час вірування�
ми, безсумнівно належала римська ікона Богоматері38. Авторство
св. Луки визнавала й офіційна теологічна цензура39.

Поява особливої уваги до Луцької ікони спостерігається ще з
першої половини XVII ст.: 1649 р. Александр Красінський
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здійснює спеціальне надання на побудову каплиці для її розміщен�
ня40, 1670 р. було зроблено вже згадувану копію ікони Богоматері на
замовлення римо�католицької парафії у Віткові41. Луцькі домінікан�
ки старанно оберігали ікону під час воєнного неспокою42 і вже в сере�
дині століття почали вести список її чудес. Для офіційного проголо�
шення чудотворності ікони було створено спеціальну комісію, що,
згідно з канонічними правилами католицької Церкви, мала на меті
вивчати й перевіряти достовірність свідчень про чудеса та їхній над�
природний характер. Ініціатором цього процесу виступив 1701 р.
луцький єпископ Франциск Пражмовський, однак його смерть уне�
можливила завершення справи офіційної прослави ікони. Майже
одразу після смерті Франциска Пражмовського – навіть не чекаю�
чи на обрання наступного єпископа – адміністратор вакантної луць�
кої кафедри Павло Дубравський скликав повторну комісію. Такий
поспіх з організацією комісії може бути тлумачений як чийсь
(найвірогідніше – домініканський) намір максимально пришвидши�
ти справу офіційної прослави ікони. Врешті�решт 1703 р. декретом
Павла Дубравського чудеса було апробовано, ікона була проголоше�
на чудотворною, «щитом Королівства та непохитною вежею Во�
лині»43. В цей час головним промотором культу стає луцький пріор
Ігнатій Ковнацький, який збирає та публікує всі відомі чудеса, що
відбувалися біля ікони. У зв’язку з поширеною в бароковій Речі
Посполитій традицією коронації чудотворних ікон (першою короно�
ваною іконою стала 1717 р. Ченстоховська Богоматір44), луцькі
домініканці активно включилися в підготовку цього процесу. 1724 р.
до Рима було повідомлено, що ікона врятувала домініканський кос�
тел і монастир від пожежі45. З проханням коронувати луцьку ікону
звернувся луцький пріор Петро Щербінський, який сам зазнав її чу�
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додійного впливу46. Про прославлення ікони особисто клопотався
також провінціал Польської провінції Юстин Якельський47. Вперше
декрет про коронацію ікони було підготовлено 1748 р., однак
внаслідок несподіваної смерті Гнєзненського архієпископа коро�
нація відбулася наступного року48. Таким чином, луцька ікона стала
восьмою за часом коронованою іконою Богородиці в Речі Поспо�
литій і другою домініканською, адже завершити коронаційний про�
цес луцьким домініканцям вдалося швидше, аніж, наприклад, їхнім
співбратам у Львові чи Перемишлі, де теж містилися образи Бого�
матері, що готувалися до коронації49. Коронація луцької ікони відбу�
лася з величезною пишністю. Домініканці потурбувалися повідоми�
ти про цю подію якнайбільшу кількість людей та залучили най�
відоміших осіб Королівства – також і коронного гетьмана Йозефа
Потоцького. Коронація викликала значний резонанс у тодішньому
суспільстві – того ж року вийшло дві промови, присвячених коро�
нації ікони, опис самої коронації був виданий у Римі, «Польський
кур’єр» опублікував замітку про неї в одному зі своїх номерів50. Ши�
рокий розмах пропагування ікони та її коронація спричинили піднят�
тя конвенту до статусу одного з найвідоміших марійних санктуаріїв
регіонального значення в Речі Посполитій 51.

Одним із найцікавіших джерел, яке засвідчує шанування луцької
ікони, є детальні описи чудес (так звані міракули), про які оповідали оче�
видці. Повний список усіх зафіксованих чудес поданий у праці Т. Челе�
йовського52 і налічує 172 позиції. Збирання міракул пройшло кілька
основних етапів, на кожному з яких застосовувалися інші критерії відбору
свідчень. Перший етап охоплює 1614�1650 рр. і виділяється з тієї причи�
ни, що свідчення цього періоду були видряпані на стінах костелу. Другий
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етап (друга половина XVII ст.) – свідчення очевидців чудес записували�
ся домініканцями і збиралися в конвентуальному архіві, третій – свідчен�
ня під час комісії 1701 р., четвертий (1701�1703 рр.) – свідчення, зібрані
до засідання наступної комісії. П’ята група свідчень була надіслана до
комісії в формі листів. Шостий етап – чудеса, які відбулися після від’їзду
комісії. З огляду на невелику кількість чудес другого, а особливо – пер�
шого етапів, можемо припустити фіксацію абсолютно всіх свідчень, що
відбулися впродовж цього часу. Натомість свідчення, зібрані під час
третього�шостого етапів, повинні були пройти ретельний відбір, адже
вони подавалися на розгляд комісій, готувалися до друку, окрім того,
формувалися в процесі апогею зростання культу ікони, а отже – за наяв�
ності широкого вибору свідчень про чудеса. З огляду на специфіку кож�
ного з вищевказаних етапів формування міракульного списку можна при�
пускати, що чудеса першого і, частково, другого етапів краще відобража�
ють реальну палітру іконошанувальників та уявлення про чудо, яке пану�
вало в їхній свідомості, тоді як наступні – ту ідею, яку прагнули створити
навколо святині домініканці.

Як бачимо із загальних статистичних даних щодо соціального
походження людей, які були свідками чудес (дав. додаток М), най�
меншу участь у шануванні ікони відігравали селяни. Це можна пояс�
нити не лише конфесійними та територіальними бар’єрами, коли
йдеться про “нефільтровані” свідчення, – а й відсутністю у домі�
нканців наміру пропагувати культ серед цього соціального стану,
коли йдеться про свідчення, які підбирали самі домініканці. Значно
більшим є відсоток міщан. Активна участь міщанства в шануванні
домініканських реліквій яскраво проілюстрована на прикладі реліквії
св. Хреста, що знаходилася у люблінському конвенті53. У випадку з
луцькою святинею значний відсоток міщанських свідчень зустрі�
чається тільки в “нефільтрованій” частині. Це свідчить, з одного
боку, про реальну участь міщанства у шануванні ікони, а з іншого –
підтверджує факт селекції чудес упродовж 3�5 етапів їхнього зби�
рання (про причину й механізми цієї селекції поговоримо далі).
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Ікона знаходила своїх шанувальників і серед представників діє�
цезіального духовенства та інших орденів, у тому числі єзуїтів – на
ній знаходилась одна зі срібних підвісок54, подарована єзуїтом і спов�
нена прослави ікони. Не раз згадуються і єзуїтські учні, при цьому в
одному з випадків знайшли відображення залишків давнього про�
тистояння між орденами – єзуїтський студент прийшов до домініка�
нського костелу, знехтувавши суворою дисципліною і послухом, що
панували в орденських колегіях55. Найчастіше в списках чудес поміж
іменами духовних осіб трапляються імена луцьких бригіток, що може
бути пояснене здійсненням домініканцями патронату над цим монас�
тирем. Однак беззаперечною є перевага шляхти серед очевидців чу�
дес. Таку ж закономірність спостерігаємо і щодо очевидців чудес
інших ікон, наприклад – Холмської Богоматері. Дослідник міра�
кульних списків цієї ікони Є. Стефанський пояснює явище перева�
жання шляхтичів серед свідків чудес кількома причинами: 1) поши�
реною серед шляхетського стану письменністю; 2) бажанням шляхти
побачити своє ім’я в надрукованій книзі; 3) спеціальним відбором
чудес заради надання вищого рангу санктуарію завдяки свідченням
осіб шляхетського стану56. Ми не можемо погодитися з першим при�
пущенням автора, тим більше, що на третьому етапі збирання чудес,
коли свідчення вихідців із шляхи явно переважають, інформація зби�
ралася через усну розповідь. Два інші припущення видаються нам
цілком вірогідними. Тим більше що різкий стрибок збільшення шля�
хетських свідчень спостерігається саме на 3�5 етапах (див. додаток

М), коли відомості про очікування майбутньої коронації і видання
списку чудес друком стали загальновідомими. Водночас, як ми вже
зазначали, є вагомі підстави припускати факт фільтрації записів про
чудеса, які збиралися протягом цих етапів. Саме свідомим відбором
свідчень шляхтичів ми можемо пояснити певну диспропорцію між
представниками різних соціальних груп. Такий відбір, безперечно,
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мав на меті надання більшої ваги як свідченням зокрема, так і шану�
ванню ікони загалом. Адже в списку чудес часто фігурують пред�
ставники таких відомих магнатських та князівських родин як Чет�
вертинські, Потоцькі, Вишневецькі тощо. При цьому, саме їм ікона
дає можливість бачити найвагоміші пророчі видіння: наприклад, Ка�
терина Четвертинська під впливом ікони передбачила пожежу кос�
телу 1664 р.57 Наявність великої кількості шляхти серед свідків чу�
дес 3�5 етапів сприяла також заохоченню представників саме цього
стану до подальшого вшановування культу. Окрім того, саме до
місцевої шляхти була спрямована та “спеціалізація” культу, яку
домініканці намагалися надати святині на початку XVIII ст. Адже,
незважаючи на те, що в списку чудес явно переважають зцілення від
найрізноманітніших хвороб, луцькі домініканці намагаються надати
культу іншого відтінку, аніж просто ікони�цілительки. Охорона іко�
ною всієї Волині (яка відома, передусім, завдяки шляхетським ро�
дам, що походять з її теренів) від татар у минулому, шведів та моско�
витів в сучасності – ось головна думка виданої 1703 р. луцьким
пріором Ігнатієм Ковнацьким праці “Sparta Polska”, сама назва якої
виглядає доволі промовисто.

Коронаційні урочистості також додають кілька цікавих штрихів
до обставин популяризації культу. Функцію ікони�покровительки
Волині домініканці представляли як прояв небесної юрисдикції Діви
Марії, традиційно поділяючи цю юрисдикцію на підземну (над ду�
шами в чистилищі), земну (над земними жителями) і небесну (над
небесними воротами, через які прийшов у світ Христос і якими
ввійдуть праведники до Раю). Ці три влади Богородиці репрезенту�
вали три арки, споруджені для коронації. Перша і головна з цих арок
мала показувати небесну владу Діви, однак ілюструвала вона оборо�
ну воєводства від ворогів. Написи на арці теж не зовсім відповідали
її «небесному» призначенню: «Вогню і стріл татар нехай Луцьк не
боїться – його покриває тінь Діви», «Буду муром мідним міцним»
тощо. Водночас, зображення святих, які, здавалося б, мали бути
вміщені саме на першій арці, чомусь містилися на другій, що пред�
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ставляла земну владу Марії58. Таке змішання символіки на двох
перших арках можна тлумачити як виділення першорядного і
головного елементу культу – покровительства ікони над Волинню.

Ідея покровительства Богоматері над певним містом чи тери�
торією була зовсім не новою, вона має візантійські корені й особливо
популяризується в Речі Посполитій з другої половини XVII ст. Бо�
гоматір була офіційно проголошена 1656 р. Королевою Польщі та її
захисницею59, тому не дивно, що в часи воєнного неспокою в Луцьку
Богородиця виступала покровителькою регіону. Однак показовим є
те, що в книзі І. Ковнацького возвеличення бойової звитяги, певного
роду патріотизму і шляхетських гідностей помітно переважає над
ідеєю молитви Богоматері за спасіння людських душ, пасійними мо�
ментами марійного культу, які набули широкого поширення в Серед�
ньовіччі60, та самим ушануванням Богоматеринства. Таку специфіку
пропагування культу луцької ікони можна пояснити передусім сар�
матизацією потридентського католицизму в Польщі і його тісним
зв’язком зі шляхетською культурою61. Цілком зрозумілим є також
бажанням домініканців і, зокрема, луцького пріора Ковнацького,
привернути увагу магнатів і шляхти до монастиря та його святині, що
пришвидшило би прославу ікони. Окрім того, не варто забувати, що
аналізований нами у попередньому розділі особовий склад та персо�
налії доброчинців луцького конвенту у XVIII ст. складалися у пере�
важній більшості саме з місцевої шляхти. Тому є цілком зрозумілим
спрямування основних акцентів у розвитку культу ікони на вихідців з
представників волинської шляхти.

На останньому етапі збирання чудес, який відбувався під час
підготовки до коронації ікони, соціальна палітра іконошанувальників
суттєво урізноманітнюється. В роботі, написаній після коронації
домініканцем Т. Челейовським, акценти також суттєво змінюються:
автор наголошує на тому, що ікона допомагає не лише обороні Во�
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лині, а й спасінню душ62. Челейовський подає також конкретні пра�
вила складання молитовних відозв до ікони, включаючи до них не�
обхідність просити більше про небесні, аніж про земні блага63.
Ймовірно, домініканці на етапі виходу прослави Луцької ікони на
найвищий всецерковний рівень намагались упорядкувати культ, по�
силивши його містичний акцент і применшуючи його спрямованість
виключно на вихідців зі шляхетсько�магнатського стану.

Якщо відповідати на поставлене нами запитання, – наскільки культ
ікони сприяв справі пропагування ордену, монастиря і католицизму? – то
момент орденського патріотизму є беззаперечним. В описі чудес неодно�
разово саме домініканців було представлено як посередників між проха�
чем та іконою. В згаданій праці Ковнацького знаходимо цілу низку до�
казів особливої прихильності Діви Марії до ордену та особливих форм Її
шанування домініканцями (цій темі присвячено цілий розділ). Ковнаць�
кий наголошує, що тільки домініканці, які є синами і братами Марії,
відправляють особливо милі серцю Богоматері богослужіння, що виз�
нається і представниками інших орденів, і вищою ієрархією на чолі з Па�
пою. Серед доказів виняткового ставлення Марії до домініканців, Ков�
нацький акцентує увагу також на великій кількості чудотворних ікон Бо�
городиці в костелах ордену64. Не оминули домініканці в процесі розвитку
культу і моментів конвентуального патріотизму. Про це свідчить хоча б
факт індивідуалізації молитов до луцької ікони: було розроблено і видано
спеціальну збірку молитов65. Про прагнення виділити луцьку ікону навіть
з�посеред інших домініканських ікон свідчить також пов’язана з культом
легенда про неможливість копіювання Луцької Богородиці, що намага�
лися зробити домініканці сусідніх монастирів66. Така апологетика ордену і
монастиря цілком зрозуміла з огляду на «суперництво» луцької доміні�
канської ікони з цілим рядом інших ікон Богоматері, що знаходилися в
костелах інших орденів, за право посідання титулу покровительки цілої
Волині. Головною такою «конкуренткою» була ікона Діви Марії в костелі
бердичівських кармелітів, яка теж належала до типу Mariae Majoris, була
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коронована 1753 р. і прославлялась як захисниця України, Волині й
Поділля67.

Що стосується моментів конверсійних, то їхнього явного вира�
ження в пропагуванні культу ми не знаходимо. Серед свідків чудес
волинської ікони були уніати і навіть «схизматики», проте не йдеться
про їхнє навернення до католицтва внаслідок чуда. Дослідники при�
пускають, що поширене в домініканських храмах на теренах Русі
явище шанування ікон візантійського типу використовувалося орде�
ном для залучення православних до домініканських святинь у часи
Середньовіччя68. Луцька ікона також була написана за східним ка�
ноном, однак її гравюра, яку вмістив у своїй книзі промотор культу
Ігнатій Ковнацький (а саме вона мала популяризувати ікону серед
широкого загалу вірних), була художньо відредагована – образи
Марії та Дитятка були піддані значній персоніфікації і зовсім не
відповідали оригіналу. Опис ікони, поданий домініканцем Т. Челе�
йовським69, свідчить також про те, що домініканці не сприймали
всього віровчительного навантаження, яке носила православна
ікона. В обличчі Богоматері Челейовський, щоправда, вбачає по�
клик до богослужіння та страху, однак це спостереження ніяк не роз�
виває. Окрім того, топос про заохочення ікони до Богошанування і
страху Божого був доволі шаблонним – такі самі висловлювання ми
знаходимо в описі багатьох ікон, зокрема, Холмської Богоматері70.
Описуючи кольори і жести, Челейовський не надає їм того богослов�
ського значення, яке притаманне східній традиції. Загалом, поданий
домініканцем опис ікони носить суто ілюстративний характер, у ньо�
му переважає пошук естетизму й акцентування радше на людино�
подібності, а не на божественності постатей Богоматері і Дитятка.
Очевидно, в XVIII ст. питання конверсій не було настільки акту�
альне для луцьких домініканців, щоб спеціально концентрувати
увагу на східнохристиянському типі зображення пропагованої ними
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святині, або ж акцентувати навернення представників інших
конфесій завдяки чудодійній силі ікони.

Підводячи загальні висновки до аналізу специфіки вшанування
Діви Марії у волинських домініканських монастирях, можемо кон�
статувати, що марійний культ, широко пропагований домініканцями
на волинських теренах, потрапив на надзвичайно благодатне для
його поширення поле – перехрестя теологічних опрацювань христи�
янського Заходу, усвідомлення Матері Божої як покровительки і
королеви Речі Посполитої та глибокої традиції шанування Богоро�
дичних ікон Сходу. Його плекання було внутрішньою традицією
ордену і водночас дуже добре відповідало духовним потребам
вірних, що не могло не відобразитися на збільшенні пастви і добро�
чинців монастирів. Так, у фундаційному акті камінь�каширського
монастиря Адам Сангушко запевняє, що на його рішення заснувати
осідок вплинула особлива прихильність домініканців до Діви Марії71.
Прослідкувавши основні моменти ширення культу луцької Богоро�
дичної ікони, яка була найпопулярнішою домініканською святинею
Волині, можна констатувати, що домініканці повністю пристосува�
лися до панівних на той час у суспільстві уявлень про Богоматір як
королеву і покровительку Речі Посполитої та окремих її регіонів:
представляли ікону як патронку і опікунку Волині та заохочували до
її шанування передусім представників волинської шляхти. Дещо
інший акцент носив марійний культ в інших волинських монастирях,
які, на відміну від луцького, не могли орієнтуватися виключно на
шляхетський стан і претендувати на рівень загальноволинських
санктуаріїв. Тенденції марійного шанування в їхніх стінах наближа�
лися до францисканських традицій внаслідок популярності в тодіш�
ньому суспільстві саме францисканських аспектів марійного культу.

Культи святих орденської традиції. До цієї групи культів на�
лежать насамперед культи святих – членів ордену, популяризація
яких неодмінно сприяла виокремленню його духовної спадщини із
загалу інших орденів. Найпопулярнішим серед орденських святих у
Речі Посполитій згідно з кількістю храмових посвят був св. До�
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мінік72 – засновник ордену та головний репрезентатор його про�
повідницького ідеалу. Однак жоден із волинських костелів
досліджуваного періоду не був затитулований на честь св. Домініка.
Про шанування святого свідчать тільки вівтарі, які, починаючи з
XVIII ст., фіксуються майже в кожному волинському домінікан�
ському костелі. При цьому цікавим є той факт, що на засуві вівтаря,
посвяченого св. Домінікові, в старокостянтинівському монастирі
було зображено св. Миколая73, що свідчить про пряму паралель, яка
проводилась між двома святими. Таке розміщення зображень,
імовірно, було спричинене прагненням адаптації культу засновника
ордену серед місцевого населення, де св. Миколай був одним з
найбільш шанованих святих.

З XVIII ст. у середовищі домініканських монастирів набуває
значної популярності культ домініканського проповідника XV cт.
Вікентія Феррера. Тенденція простежується у появі присвячених
йому вівтарів і чудотворної ікони, а також – у різкому збільшенні
кількості відповідних імен в середовищі новіціїв луцького монастиря
(див. додаток Л). Ідеал цього святого у луцькому монастирі ро�
зуміли передусім як боротьбу з єрессю за навернення душ74, тобто
він репрезентував традиційну постать домініканця�місіонера. Ціка�
вим, однак, є те, що культ св. Вікентія за кількістю вівтарних посвят і
за популярністю серед імен монахів значно переважає у XVIII cт.
над культом польського місіонера Яцека Одровонжа, а за кількістю
імен у першій половині століття і з огляду на наявність чудотворної
ікони святого – і над культом засновника ордену св. Домініка. Про
популярність культу і його важливість для волинських домініка�
нських осідків свідчить, зокрема, те, що постать святого Вікентія
ставиться в один ряд з постаттю св. Домініка у промові єпископсько�
го коад’ютора, виголошеній під час візитації володимирського мо�
настиря 1796 р., де він закликав монахів до служіння суспільству на�
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укою, прикладом, молитвою і духовною поміччю75. Очевидно, увага
до постаті св. Вікентія у волинських монастирях та в інших домініка�
нських осідках Речі Посполитої76 була зумовлена загальною попу�
лярністю святого у католицькій Європі XVIII ст.77 та активною
підтримкою його шанування в Римі (1733 р. Папа Климент XII
надає ордену право на спеціальні відпусти в дні святкування пам’яті
св. Вікентія78).

Натомість впадає у вічі відсутність у волинських монастирях
слідів шанування найвидатнішого теолога ордену св. Томи
Аквінського. Тільки у володимирському та луцькому конвентах
спостерігаємо наявність вівтарів на честь Аквіната. У Луцьку
домініканці спільно з місцевими єзуїтами відправляли також
спеціальне богослужіння, присвячене св. Томі, – очевидно, запози�
чене у центральному краківському монастирі провінції, де воно
фіксується в цей самий час79. Ймовірно, постать св. Томи
Аквінського не набула вагомого значення в духовному житті усіх во�
линських монастирів з огляду на те, що вона репрезентувала образ не
домініканця�місіонера, як Домінік або Вікентій, а богослова�інте�
лектуала. Прагнення до цього ідеалу в волинських осідках, з причи�
ни незначної активності інтелектуального життя в них, було неприта�
манне самим домініканцям та малозрозуміле їхній пастві.

Не можна оминути питання популяризації культу св. Гіацинта
(Яцека) Одровонжа. Завершення довготривалого процесу його ка�
нонізації відіграло неабияку ідеологічну роль у збільшенні домініка�
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нських фундацій і популяризації ордену на початку XVII ст.80 Св. Яце�
ка майже одразу було проголошено одним з офіційних патронів Речі
Посполитої, зокрема, її руських земель81. Однак попри все це, згадки
про шанування святого простежуються далеко не в усіх конвентах, хоча
водночас у храмах фіксуються посвяти вівтарів, що зовсім не стосували�
ся традиції ордену (див. додаток Л). Щодо тривалої відсутності по�
свят вівтарів Яцеку Одровонжу у храмах домініканців Руської провінції
маємо доволі ґрунтовне пояснення. Руські домініканці наприкінці XVI
ст. не брали активної участі у підготовці канонізації Яцека з ідеологічних
міркувань – постать святого, який одночасно був засновником
Польської провінції та місії на Русі, підкреслювала єдність усіх монас�
тирів Речі Посполитої82. Обрання патронату св. Яцека для посвяти
овруцького конвенту, який належав до Руської провінції, було зумовле�
не тільки тим, що домініканці для здійснення фундації апелювали до
першопочаткового заснування осідку саме Одровонжем83. Загалом,
вівтарна посвята на честь св. Гіацинта фіксується тільки в одному мо�
настирі провінції – ляхівецькому, при цьому показовим є те, що вона не
фігурує на початку XVIII ст., а з’являється в його другій половині (див.

додаток Л). Кількість вівтарних посвят на честь св. Гіацинта в конвен�
тах Польської провінції є відносно вищою – вони зустрічаються в трьох
домініканських осідках, однак відсутні в інших конвентах, про вівтарні
посвяти яких маємо повні відомості. Загалом, можемо стверджувати
слабку популярність культу св. Гіацинта Одровонжа в середовищі во�
линських монастирів, відносно вищою вона була в середовищі
Польської провінції.

Культ домініканської святої Рози Лімської, яка походила з тре�
тього (світського) ордену святого Домініка і представляла втілення
ідеалу святості в миру, активно популяризував тільки луцький кон�
вент. Окрім того, лише у Луцьку спостерігаємо (щоправда, тільки на
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початку ХІХ ст.) посвяти вівтарів на честь Катерини Сієнської та
папи Пія V, також членів домініканського ордену. Шанування відо�
мих домініканських святих і блаженних – Чеслава (сподвижника
Яцека), Людовіка Бертрана, Амвросія, Альберта Великого, папи Бе�
недикта ХІ (1745 р. було встановлене спеціальне свято і богослужіння
на честь цього святого84), Петра з Верони (був особливо популярним
у Речі Посполитій85), а також низки інших канонізованих і беа�
тифікованих на той час членів ордену, можна простежити тільки в
наявності у храмах відповідних ікон, статуй і реліквій та у наданні
чернечих імен. Однак і серед чернечих імен популярність орденських
святих не є значною. Навіть якщо припустити, що всі відповідні
імена давалися на честь орденських святих та блаженних, їхня
кількість не сягає і 30 відсотків із 380 відомих імен, що були прий�
няті у волинських (переважно у луцькому) монастирях. У луцькому
конвенті нерідко можемо зауважити переважання монастирських і
родинних традицій над орденськими. Наприклад, різке зростання в
другій половині XVII ст. кількості імен Іоан, а на початку наступного
століття – Ігнатій (див. додаток Л), можемо пояснити, передусім,
прагненням наслідувати відомих монастирських пріорів Іоана та
Ігнатія Ковнацьких, які очолювали конвенти саме в цей час. Показо�
вим є і приклад Франциска Гулевича, який, беручи постриг 1763 р.,
взяв одним зі своїх імен монаше ім’я іншого луцького домініканця з
родини Гулевичів – Іполита, який постригся 1623 р.

Говорячи про традиції культів домініканських святих у волинських
монастирях, не можемо не згадати про постать луцького домініканця
Кароля Франка, який помер 1622 р. і якого в першій половині XVII ст.
луцькі брати готували до канонізації. Ковнацький повідомляє, що 1647 р.
житіє святого було розглянуто на генеральній капітулі ордену86 (в актах
цієї капітули згадки про житіє немає, що свідчить про те, що ка�
нонізаційний процес не набрав обертів). З огляду на втрату тіла монаха
під час Хмельниччини процес призупинили, і постать Кароля відтоді
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згадувалась лише в кількох духовних творах та збірках проповідей87.
Постать Кароля Франка не набула значної популярності і в стінах
луцької обителі, про що свідчить мала кількість відповідних монаших
імен у конвенті. Цікавим, однак, є те, що в орденських документах
1660�70�х рр. не раз згадується монах Руської провінції «Carolus
Francho»: пострижений у летичівському монастирі, спершу барський
пріор88, а згодом генеральний проповідник у Львові89. Очевидно, пе�
ред нами ще один з представників родини Франків, який взяв по�
стриг у Руській провінції і на пам’ять про свого відомого роди�
ча�домініканця взяв собі після професії ім’я Кароль.

Зміни в польській агіографічній традиції у XVIII ст., коли
офіційна канонізація вже не була єдиною підставою включати житіє
до збірок духовних творів90, викликали відродження інтересу до по�
статі Кароля в стінах луцького конвенту. Луцький пріор І. Ковнаць�
кий, опублікувавши житіє, хоч і зазначає, що має на меті не надання
рис святості монаху, а виключно популяризацію інформації про ньо�
го, однак при цьому висловлює надію на прославу Кароля91.

Зупинімося на аналізі житія Кароля Франка, оскільки воно
репрезентує уявлення про ідеал монаха�домініканця, яке панувало у
стінах луцького конвенту впродовж XVII�XVIII ст. Автором житія
був магістр новіціїв луцького конвенту Маріан Колумбан. Вперше
детальний життєпис Кароля Франка опублікував луцький пріор
І. Ковнацький, який зібрав відомості про монаха з різних джерел92.
Другий варіант житія опублікував Ф. Нововейський93, який, оче�
видно, зафіксував найближчий до оригіналу варіант, адже у своїй
праці автор користується передусім матеріалами краківського архіву
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87 Cïèñîê ïðàöü, äå çãàäóºòüñÿ îñîáà Ôðàíêà, äèâ.: Kownacki I. Op. cit. – S. 264.
88 Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie. – Pr. 39. – K. 7.
89 Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica (äàë³ - MOPH). – Roma, 1903. – V.
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90 Górski K. Zarys dziejów duchowoœci w Polsce. – Kraków, 1986. – S. 204.
91 Kownacki I. Op. cit. – S. 264.
92 Kownacki I. Op. cit. – S. 235-264.
93 Nowowiejski F. Phoenix decoris et ornamenti provinciae Poloniae S. Ord. Praed. D.

Hyacinthus Odrovansius redivivus in magnanimis viris sanctitate vitae, scientia, et
eruditione, cultus divini zelossisima promotione, vestigiis ejus inhaerentibus... – Posnaniae,
1752. – Ð. 52-61.



та, на відміну від Ковнацького, передає текст латиною, якою був на�
писаний оригінал житія. Скорочений варіант тексту Колумбана по�
дав також Ф. Ярошевич94. Отже, первісний текст житія Кароля, на�
писаний Маріаном Колумбаном у першій половині XVII ст., най�
краще відображений у праці Ф. Нововейського та Ф. Ярошевича95,
в той час як варіант житія, поданий І. Ковнацьким96, є компіляцією,
зібраною на початку XVIII cт. Таким чином, два варіанти тексту
житія є різночасовими і потребують порівнянь.

Шукати у житіях автентичних відомостей про життя молодого
домініканця вкрай небезпечно – польська агіографія XVI�XVIII ст.
не зазнала впливу боландистів з їхнім прагненням писати «наукові»,
біографічні життєписи святих97. Житіє Кароля підпадає під ряд ти�
пових для агіографічного твору характеристик: святий дуже швидко
стає дорослим, остерігається традиційних дитячих розваг, є надзви�
чайно покірним і скромним, боїться навіть зустрічі з жінками98.
Однак суттєвих запозичень з житій інших домініканських святих
(зокрема – святого Домініка) не спостерігається. Ряд незначних па�
ралелей простежується з житієм нещодавно канонізованого Яцека
Одровонжа: святий молиться ночами, шмагає себе до крові, перед
смертю прощається зі своїми співбратами, промовляє ті ж слова мо�
литви99. Однак Кароль не здйснює чудес, не навертає ближніх
своєю проповіддю, як це робили св. Яцек та інші святі домініканці.
Місіонерський і проповідницький дух молодого домініканця, який,
перебуваючи в ордені, не встиг зробити багато на полі навернення
душ, прослідковується тільки під час опису молодих років Кароля,
коли він гаряче заохочує своїх ровесників, в тому числі і «схизма�
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94 Jaroszewicz F. Matka Œwiêtych Polska. – Kraków, 1769. – S. 317.
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тиків», до навернення і побожного життя. Цікавою є позиція Колум�
бана стосовно інтелектуальних занять – він наголошує, що Кароль
вивчав філософію виключно щоб отримати знання про Велич Бога і
власну недостойність. Тобто автор свідомо дистанціює монаха від
будь�яких проявів інтелектуальної зацікавленості, окрім тео�
логічних. Натомість аскетичний і споглядальницький ідеал в особі
Кароля є набагато сильніше акцентований, ніж у постатях інших
домініканських святих: луцький домініканець споживає тільки хліб і
воду, практикує мовчання й молитовні роздуми, чим нагадує скоріше
монаха�відлюдника, а не представника місіонерського ордену. По�
казовим є те, що, згідно з текстом житія, у своєму житті Кароль
наслідує не святих домініканців, а св. Іоана Хрестителя та Онуфрія
Пустельника. Очевидно, написані в Середньовіччі житія Домініка,
Яцека, Томи Аквінського та інших домініканських святих не були
настільки актуальними для луцьких домініканців у першій половині
XVII ст. Адже Католицька Церква після Триденту вимагала від
ченця передусім суворості життя, молитовних роздумувань та меди�
тацій (насамперед – про муки Спасителя), які стали основною фор�
мою індивідуальної молитви. Новим явищем духовного життя стало і
часте причастя, яке активно практикував Кароль. В луцькому осідку
актуалізація аскетизму була також викликана тим, що з 1618 р. візи�
татор провінції Д. Фонсека зарахував його до складу тих конвентів,
в яких мали впроваджуватися суворі (так звані обсервантські) пра�
вила монашого життя100. З огляду на це, постать молодого домінікан�
ця (на момент смерті Каролю було тільки 18), який активно молився,
дотримувався мовчання й абсолютно не споживав м’яса (ця пробле�
ма особливо гостро стояла в домініканській провінції101), мала неаби�
як вплинути на формування свідомості членів луцького осідку, а пе�
редусім – новіціїв. Окрім того, сприяти акцептації культу серед
місцевого населення мали місцеве походження Франка (він був ро�
дом із Олики), дотримання монахом суворого посту, шанування ним
популярних у східнохристиянському середовищі святих – Іоана
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Хрестителя та Онуфрія (був одним із найпопулярніших на Русі свя�
тих ще з часів Середньовіччя, саме в східній традиції вважався
послідовником св. Іоана Хрестителя102, активно вшановувався на
Волині в XVII�XVIII ст.103). Таким чином, ідеал монаха�
домініканця, популяризований у луцькому монастирі на початку
XVII cт., концентрується передусім довкола аскетизму його життя,
що було викликано загальною активізацією внутрішнього життя
конвенту і потребою введення в його стінах реформи внутрішнього
життя.

Текст, поданий 1703 р. І. Ковнацьким, зазнав незначної мо�
дифікації; серед її важливих особливостей слід зауважити появу но�
вих рис духовного життя, які, на думку автора, мали характеризува�
ти луцького домініканського святого. Насамперед, це прихильність
Франка до Розарію та луцької ікони Богородиці, ревним шануваль�
ником і «кавалером» якої був монах. Повністю пропущено (і раніше
не сильно акцентований) момент служіння Кароля в молоді роки
знедоленим. До раціону монаха, окрім хліба і води, додано іншу не�
м’ясну їжу. Все це свідчить про певну еволюцію ідеалу святого в на�
прямку зменшення аскетичного акценту і актуалізації девоційних
практик у житті монаха. Цікавим моментом є також те, що освіта в
єзуїтській колегії, яку здобув Кароль і яка повністю оминається ува�
гою в тексті Нововейського, згадується Ковнацьким – щоправда,
як така, що була перешкодою до вступу в орден і надто близько стоя�
ла до мирського світу. Це свідчить про те, що антагонізм поміж
єзуїтським та домініканським орденами, який набув поширення на�
прикінці XVI – на початку XVII ст.104, уже втратив свою
актуальність на початку XVIIІ ст.
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Серед інших святих, які були популярні в домініканському середо�
вищі, слід виділити також тих, які хоч і не походили з рядів домініканців,
проте вважалися їхніми патронами. У кількох волинських домініка�
нських костелах знаходилися вівтарі покровительки ордену св. Марії
Магдалини, постать якої уособлювала ідеал покути і любові105. Пропа�
гувався волинськими монастирями і шерег типових для орденських
провінцій культів того часу. Це, зокрема, культ покровителя Речі Пос�
политої св. Станіслава, який популяризувався польськими домініканця�
ми ще з XIII ст.106 і на честь якого на Волині було затитуловано козин�
ський монастир. Впливом провінційних традицій можемо також пояс�
нити популярність у волинських храмах культів святих Анни, Йосифа,
Якова, Тадея та Теклі, на честь яких часто посвячувано вівтарі
домініканських монастирів Речі Посполитої107.

Важливим фактом є той, що низка типових для домініканських
провінцій культів зближувала орден із духовним життям місцевого
населення і сприяла вкоріненню домініканських спільнот у життя
довколишнього суспільства. Це, зокрема, культ архангела Михаїла,
святих Миколая та Іоана Хрестителя, які ще з часів Середньовіччя
активно популяризувалися орденом на Русі з метою наближення до
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східнохристиянської духовної традиції108. Припущення є надзвичай�
но актуальним для Волині, де святі Миколай, Іоан Предтеча та Ми�
хаїл були одними з найпопулярніших, виходячи з кількості чудотвор�
них ікон та посвят церков східної традиції109. Причина вибору цих ти�
тулатур викликає безумовне зацікавлення. Окрім впливу провін�
ційних традицій у низці випадків можемо припускати також вибір
титулатур фундаторами храмів. Зокрема, у випадку посвяти камінь�
каширського монастиря на честь св. Михаїла вірогідним є вплив ба�
жання фундатора Адама Сангушка, який вважав архангела Михаїла
своїм особистим патроном110 і скерував до Рима спеціальне прохання
про надання йому індульгенції в зв’язку з постом у день святого111.
Посвята козинського монастиря на честь Іоана Хрестителя, інфор�
мація про яку фіксується на початку ХІХ ст., ймовірно, була долуче�
на до попередньої (св. Станіслава) тільки після спорудження 1776 р.
нового костелу Яном Тарновським як вияв особливої уваги до патро�
на фундатора. Цей же чинник, гіпотетично, мав місце і під час вибо�
ру аналогічної титулатури для старокостянтинівського конвенту
(фундатор – Януш Острозький). Інші ж випадки вшанування св.
Миколая, Михаїла, а також Онуфрія, про популярність якого на Во�
лині ми згадували вище, в стінах старокостянтинівського, люба�
рського, ляхівецького та чарторийського монастирів можуть бути
трактовані саме як прагнення домініканців пристосуватися до тра�
диційних духовних ідеалів довколишнього суспільства. Показовим є
те, що перелічені конвенти належали до Руської провінції ордену та
Конгрегації обсервантів. Це дає можливість зробити припущення
про свідоме використання культів поширених у східнохристиянсько�
му середовищі святих саме цими орденськими інституційними
структурами. Водночас, у конвентах Польської провінції (в Козині
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та Камені�Каширському) вшанування вищезгадуваних святих було
викликане, найімовірніше, бажанням фундаторів.

Підводячи підсумки аналізу шанування у волинських конвентах
популярних в ордені та провінціях святих, можемо констатувати
відносно слабку поширеність цих культів: на честь святих�
домініканців було затитуловано тільки один конвент і близько 40
відсотків вівтарів, наявна тільки одна чудотворна ікона орденського
святого. Найактивніше використовували сонм орденських святих
луцький та володимирський конвенти. Таке становище можемо по�
яснити відсутністю при цих конвентах парафій, а отже – потребою
вшанування популярних у народі святих, які не були пов’язані з
орденською традицією. Цей фактор у поєднанні з наявністю у Луць�
ку та Володимирі великої кількості храмів інших орденів актуалізу�
вав потребу активної популяризації саме орденських святих. Під час
вибору костельних посвят волинські монастирі значною мірою за�
знали впливу провінційних традицій: на честь популярних серед
домініканських титулатур Речі Посполитої святих Станіслава, Іоана
Хрестителя та архангела Михаїла було затитуловано 5 волинських
храмів. Поширеність у домініканських конвентах культів архангела
Михаїла, святих Миколая та Іоана Хрестителя можемо пояснити не
тільки провінційними традиціями, а й їхньою популярністю в середо�
вищі місцевого суспільства. Вибір цих костельних титулатур для по�
святи храмів Польської домініканської провінції був зумовлений,
найвірогідніше бажанням фундаторів осідків, а не самих домі�
ніканців. Водночас, у випадку з монастирями Руської провінції та
Конгрегації домініканців�обсервантів така тенденція практично не
прослідковується. Це дає змогу припустити, що відносно вища
місіонерська активність, якою відзначалися волинські осідки цих
інституцій у XVII�XVIII ст., вплинула і на сферу поширення
відповідних культів в їхніх храмах. Аналіз житія луцького монаха
Кароля Франка дав змогу встановити, що в першій половині XVII
cт. у стінах луцького конвенту спостерігається підвищена увага до
формування ідеалу монаха�домініканця, який концентрується
довкола аскетизму його життя й активного виконання ним
девоційних практик, однак – не має місіонерського характеру.
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Культи святих інших традицій. Cеред культів, нетипових для
ордену та провінцій, особливо чисельною є група францисканських
патронів (безпосередньо приналежних до орденів францисканської
гілки та тих, які особливо активно ними шанувалися). Вшанування їх
проявилося, зокрема, у посвяті костелу в Любарі, вівтарів у любар�
ському, володимирському, невирківському, чарторийському, старо�
костянтинівському монастирях на честь святих Іоана Дуклі, Іоана
Непомука та Антонія Падуанського, які найактивніше прославляли�
ся у монастирях орденів францисканської гілки112. При цьому, як
було згадано вище, у більшості волинських храмів не було посвят
традиційним домініканським святим. Промовистим є і факт шану�
вання і прославляння як чудотворної ікони Антонія Падуанського в
невирковському храмі. У Чарторийську знаходимо сліди шанування
самого святого Франциска, якого зображували на вівтарі поруч зі
святим Домініком. Ми не беремося стверджувати, що вшанування
святих францисканського кола було типовим лише для волинських
осідків ордену, адже знаходимо посвяту вівтаря Антонію Падуан�
ському у ще одному орденському храмі – ходорковському (Київщи�
на)113, у львівському містилася ікона із зображенням святого114. Цир�
кулювання культів святих поміж різними монашими згромадження�
ми, тим більше «конкурентами», якими були домініканський та
францисканські ордени, потребує подальших досліджень. Однак
зворотнього зв’язку – наявності у костелах францисканського на�
пряму домініканських культів, принаймні у костельних титулатурах
та нечисельних відомостях про вівтарі115, – не прослідковується. Та�
ким чином, особлива увага домініканських монастирів Волині до
культів францисканських святих є явищем, що заслуговує на
посилену увагу.
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Іоан Дукля, Антоній Падуанський та Франциск Асізький ре�
презентували передусім місіонерський ідеал, Іоан Непомук –
взірець священства. Показовим є те, що популяризувалися вони в
тих осідках, які розташовувалися в дрібних містечках. Натомість у
луцькому конвенті слідів вшановування цих святих не знаходимо
зовсім. Шанування домініканцями цих культів можемо пояснити
особливою популярністю, якою користувалися пропаговані фран�
цисканцями культи в народній свідомості Речі Посполитої116. Про
популярність св. Антонія Падуанського на Волині свідчить, між
іншим, історія з чудотворною іконою святого, яка відбулась у с. Під�
лісці (Заславський повіт): 1864 р., після передачі костелу правос�
лавним, вірні виступили проти зняття ікони з горнього місця117. В на�
родній традиції постатям святих Іоана Непомука та Антонія Падуа�
нського надавалися спеціальні функції заступництва. Так, Іоан Не�
помук на території Речі Посполитої вважався охоронцем від бід, по�
в’язаних з водою118, Антоній Падуанський – захисником від
злодійств і конокрадства119. Срібна фігурка коня містилась і на іконі з
Володимира, на якій був зображений, відповідно до візитаційного
опису, св. Антоній�пустельник120, – це свідчить про те, що в на�
родній свідомості образи цих двох святих Антоніїв зливалися в
спільному культі захисника від конокрадства. Таким чином, попу�
лярність у волинських конвентах святих Антонія Падуанського та
Іоана Непомука можемо пояснити глибокою закоріненістю їхніх
культів у свідомості пастви. Отже, зрозумілим є активне викорис�
тання цих святих саме тими конвентами, які опікувалися парафіяль�
ною діяльністю (невирківський, чарторийський, старокостян�
тинівський і любарський осідки). Інший, традиційно франциска�
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нський святий – Іоан Дукля – був особливо активно шанований у
міщанському середовищі, а на початку XVIII ст. був проголошений
офіційним покровителем Речі Посполитої121. Швидке сприйняття
цього культу володимирським монастирем (поруч з уже згадуваною
посвятою козинського осідку на честь св. Станіслава та більшою по�
пулярностю постаті св. Яцека Одровонжа в середовищі монастирів
Польської провінції – порівняно з монастирями Руської), свідчить
про особливу увагу до культів покровителів Речі Посполитої з боку
волинських осідків Польської провінції.

Таким чином, можемо констатувати поширеність у домінікан�
ському середовищі Волині в XVIII ст. культів святих францискан�
ської традиції. Причиною такого явища вважаємо їхню популярність
серед широкого загалу тогочасного суспільства. Поза цим, запози�
чень з культових традицій інших орденів (наприклад, єзуїтів, які ак�
тивно пропагували у XVII�XVIII ст. своїх святих�місіонерів) не
спостерігається.

Підведемо загальні підсумки аналізу духовного життя доміні�
канських спільнот Волині. У XVII�XVIII ст. у духовній традиції во�
линських домініканців помітно зростає марійний культ, що узгод�
жується як із загальноорденськими тенденціями, так і з духовними
потребами довколишнього суспільства, і проявляється, передусім, у
шануванні Богородичних ікон. Луцький монастир у XVIII ст. став
вагомим осередком духовного життя в регіоні, що у своєму культо�
вому житті орієнтується передусім на місцеву шляхту. У першій по�
ловині XVII cт. у стінах луцького конвенту спостерігається підвище�
на увага до формування ідеалу монаха�домініканця, який концен�
трується довкола аскетизму його життя й активного виконання ним
девоційних практик, однак – не має місіонерського характеру. В
процесі проведеного дослідження були виявлені певні відмінності у
духовному житті волинських конвентів різних провінцій. Зокрема,
було висунуто гіпотезу про те, що волинські конвенти Руської
провінції та Конгрегації домініканців�обсервантів залучали культи
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поширених у східнохристиянському середовищі святих з метою
зближення з довколишнім руським населенням. Подібні моменти в
духовному житті осідків Польської провінції майже відсутні і про�
стежуються тільки в першій половині XVII ст. завдяки певним ак�
центам у житії луцького монаха Кароля Франка. Водночас, домі�
ніканці Польської провінції активніше використовували культи пат�
ронів Речі Посполитої. Підтримка орденських традицій не була
домінантою духовного життя усіх волинських монастирів у XVIII ст.
Активність у напрямку популяризації орденських святих просте�
жується лише у стінах луцького та володимирського конвентів.
Домініканські монастирі, що розташовувалися в невеликих містеч�
ках і опікувалися парафіяльною діяльністю, часто використовували
популярні в народі культи францисканських святих.

3.2. Інтелектуальне життя домініканських монастирів

Домініканський орден з самого початку свого існування
вирізнявся із загалу духовних згромаджень Католицької Церкви
блискуче налагодженою системою розумової формації монахів, яка
базувалася на щоденних заняттях та книжному читанні упродовж
усього часу їхнього перебування в ордені. Актуальність дослідження
інтелектуального життя волинських конвентів викликана як не�
обхідністю дослідити їхнє місце в загальному контексті розвитку
західної теологічної думки, так і тим фактом, що домініканці спричи�
нилися до трансляції інтелектуальних ідей універсальної католицької
культури на Волині. Через проповідь та безупинне місіонерство інте�
лектуальні цінності, які формувалися в межах монастиря, неодмінно
поширювалися і закріплювалися також у середовищі довколишнього
суспільства.

Інтелектуальна підготовка монаха�домініканця базувалася, пе�
редусім, на розгалуженій системі внутрішньоорденського шкільниц�
тва, яка складалася зі шкіл кількох рівнів: школи новіціату; конвен�
туальні школи (розміщувались у кожному з монастирів і готували
молодих братів монастиря до священицьких свячень, а інших – до
щоденного проповідництва); партикулярні (викладалась філософія і
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теологія для монахів кількох сусідніх монастирів); матеріальні (із
XVIІ ст. прийшли на зміну партикулярним); формальні (виникли в
другій половині XVIІ ст., сягали університетського рівня, але не
мали права надавати наукові ступені); генеральні (містилися в
столицях провінцій).

Проаналізуємо проблему існування орденських шкіл у волин�
ських конвентах. Перша згадка про лектора Климента (а отже – про
конвентуальну школу) у луцькому монастирі датується 1477 р.122

Однак суміщення цим монахом лекторської та пріорської посад не
сприяло нормальному функціонуванню школи. Наступна ж згадка
про викладача у монастирі зафіксована аж 1543 р.123 Тенденція до
поєднання пріорської та лекторської посад у Луцьку продовжувала�
ся і в потридентські часи: у збережених списках монахів за
1602�1604 рр.124, 1609�1610 рр.125 та 1618 р.126 немає жодної згадки
про лекторську посаду в конвенті, однак складена 1606 р. А. Бзов�
ським таблиця фіксує одного лектора в конвенті127. Ймовірно, обо�
в’язки лектора конвентуальної школи у Луцьку в цей час виконував
сам пріор. Тільки 1619 р. у списку братії монастиря міститься інфор�
мація про окремого (не пріора) бакалавра теології128. Паралельно у
монастирі формується школа для новіціату, яка діє фактично з 1618 р.
(магістр новіціїв129), а 1619 р. її існування закріплюється формально
постановою капітули про утворення в Луцьку новіціату130. Таким чи�
ном, інтенсивна діяльність у межах луцького монастиря конвенту�
альної школи та школи новіціату до 1619 р. є доволі сумнівною.

158 LAUDARE, BENEDICERE, PRAEDICARE

122 Acta capitulorum provinciae Poloniae... – V.1. – P. 108-109.
123 Ibidem. – V.1. – P. 289.
124 Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie. – £c. 1. – K. 23.
125 Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie. – £c. 2. – Sine paginatio.
126 ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 221. – Oï 1. – Cïð. 656. – Aðê. 1.
127 Bzovius A. Op. cit. – P. 102.
128 ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 221. – Oï 1. – Cïð. 656. – Aðê. 4.
129 Òàì ñàìî. – Aðê. 1.
130 K³oczowski J. Zakon braci kaznodzejów... – S. 71.



Ситуація з існуванням орденських шкіл у володимирському мо�
настирі була ще гіршою, адже ніяких направлень до нього викла�
дачів упродовж XVІ ст. документи не містять. Таблиця Бзовсько�
го 1606 р., попри всю гіперболізованість її даних, також не містить
інформації про лектора в конвенті131. Перша згадка про монаха зі
вченим ступенем зустрічається у списку членів володимирського
монастиря близько 1613 р.132, вона стосується брата, направленого
як проповідника. Ймовірно, однак, що він паралельно керував за�
няттями в конвентуальній школі.

Наявність у стінах монастиря орденського студіуму була визна�
чальною для його інтелектуального та духовного життя. Однак
навіть за відсутності такої школи, необхідність підготовки про�
повідей, здійснення душпастирських обов’язків підштовхувала мо�
нахів до інтелектуальної роботи, передусім – читання книг із монас�
тирської бібліотеки. Таким чином, першочерговим дослідницьким
завданням є з’ясування книжкового репертуару, доступного для чи�
тання у волинських бібліотеках, його специфіки у порівнянні з інши�
ми конвентуальними бібліотеками та здатності задовольнити інте�
лектуальні й духовні (вважаємо за доцільне не відокремлювати ці
два аспекти монастирського читання) потреби братії. Вирішити ці
проблеми можна за допомогою збережених донині рукописних
каталогів книг.

Три найбільш ранні каталоги бібліотеки луцького домінікансько�
го монастиря (за 1607133, 1608134 та 1609�1610135 рр.) зберігаються в
Краківському провінційному архіві ордену, куди вони потрапили на
початку XVII ст. в рамках звітів монастирів про наявне у них майно.
Два каталоги бібліотеки подані в складі загальних інвентарів монас�
тиря, третій – як окремий документ. Поява останнього каталогу,
очевидно, була безпосередньо спричинена постановою конвентуаль�
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ної капітули 1609 р., що наказувала усім монастирям скласти ката�
лог монастирської бібліотеки в двох примірниках, один з яких мав
бути залишений в конвентуальному архіві, а інший – відправлений
до провінційного136.

Каталоги систематизують книги за формальною ознакою їхнього
формату, що є типовим для третини описів монастирських бібліотек
Польської провінції початку XVII ст.137 і викликане відповідним
розміщенням книг у бібліотеці. Між першим�другим та третім катало�
гами існують суттєві відмінності у визначенні формату книг (див.

табл.Н 1 додатку Н). Деякі з відмінностей щодо формату, очевид�
но, виникають внаслідок зарахування в першому�другому списках всіх
книг менших форматів до однієї рубрики in octavo. Третій каталог роз�
поділяє їх окремо in octavo та in sedecimo. Окрім того, помилки у виз�
наченні формату стосуються тих книг, які записані наприкінці списків.
Попри однаковий принцип систематизації, можна помітити, що тоді
як третій каталог складений більш хаотично, в двох перших спосте�
рігається тематична послідовність запису книг у межах форматових
рубрик, яка особливо чітко простежується в переліку книг in folio. На
першому місці серед книг цієї рубрики стоїть Біблія і коментар до неї,
потім – збірки проповідей і житія Отців Церкви, далі – праці св. То�
ми, проповіді середньовічного автора Якова де Вітріако, твори пізні�
ших авторів і, нарешті, – твір Платона (поставлений наприкінці як ро�
бота нехристиянського автора). Група in octavo теж розпочинається
систематизовано: спершу йдуть схоласти, потім інші автори. Однак
згодом логічна послідовність порушується: після праці автора кінця
XVI cт. київського єпископа Йосифа Верещинського ідуть твори се�
редньовічних проповідників.

Всі перелічені особливості складання каталогів можуть нам до�
помогти відтворити історію каталогізації монастирської бібліотеки.
Ймовірно, на момент складання першого з названих каталогів у мо�
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настирі вже існував якийсь опис книг, складений у тематичній
послідовності, сліди якої збереглися в першому�другому каталогах
(перша 21 позиція каталогу 1607 р.) Цей список був укладений не
раніше другої половині XVI ст., оскільки одна з книг, розміщених у
тематичній послідовності, була опублікована 1570 р.(див. табл.Н 2

додатку Н). Подальші надходження до бібліотеки записувалися не
зважаючи на їхню тематику, тому позиції 22�33 першого каталогу
можна вважати такими, що надійшли пізніше, ніж попередні. Укла�
дач другого каталогу, списавши всі відомості протографу, продов�
жив список новими надходженнями, не зважаючи на їхній формат.
Автор третього каталогу, під впливом постанови провінції 1609 р.
про каталогізацію бібліотеки, вирішив провести нову ревізію монас�
тирської книгозбірні, очевидно, звіряючи наявні в бібліотеці книги зі
списком, – що може пояснити деякі порушення попередньої
послідовності запису книг. При цьому він розміщує у кожній з руб�
рик спершу правильно атрибутовані щодо форматів книги першо�
го�другого каталогів, потім неправильно атрибутовані у них книги і
наприкінці – найновіші надходження за 1608�1610 рр.(див. табл.Н

1 додатку Н). Із цієї загальної хронологічної послідовності «вибива�
ються», однак, чотири книги, які відсутні у перших двох списках,
проте у третьому їх вміщено не наприкінці відповідних рубрик, як
нові надходження, а в середині (¹ 10, 36, 37, 40 у третьому ката�
лозі). Цілком вірогідно, що вони були наявні в бібліотеці і перед 1610
р., однак залишилися просто невідміченими авторами першого та
другого каталогів. Їх придбання в період 1608�1610 рр. сумнівне та�
кож з огляду на той факт, що вони не належали до популярних конт�
рреформаційних творів, які були в той час основним об’єктом над�
бання бібліотеки. Книги, записані в третьому каталозі як «Thesaurus
alter de tempore et de sanctis» та «Thesaurus tertius pars hyemalis in
octavo», могли бути просто не виокремлені з�поміж інших першим та
другим каталогізаторами з огляду на те, що вони належали тому ж
автору, що й попередня виділена ними книга. Таким чином, вони за�
писали тритомник Петра де Палуде як одну позицію, в той час як ав�
тор третього каталогу розбиває його на три окремі позиції. Що ж
стосується книг «Homiliae Fabri» та «Granatensius tres tomi», цілком
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імовірно, що вони були пропущені укладачами перших двох ката�
логів з огляду на те, що деякі твори їхніх авторів – Людовіка з Гра�
нади та Лефевра д’Етапля – потрапили в Індекс заборонених книг.
У реформаційних настановах генерала ордену Іполита Бекарії, який
відвідав Польську провінцію наприкінці XVI ст., спеціальне місце
відведено книгам єретиків, де наголошується, що пріори повинні по�
старатися якнайшвидше набути Індекс заборонених книг і прогляну�
ти всю літературу, яка є в монастирі. У разі виявлення «забороненої,
підозрілої, непотрібної чи такої, яка не пасує до монастирської
бібілотеки, літератури, або походить з єретичних шкіл», пріори по�
винні «виправити, якщо це можливо, а інакше – спалити» забороне�
ну літературу138. Можливо, саме у зв’язку з цією постановою ката�
логізатори вирішили не включати їх до складу перших двох каталогів
і не заявляти перед провінцією наявності книги «сумнівних авторів».

Таким чином, на 1570�ті рр. бібліотека монастиря володіла
відносно незначною кількістю книг (в межах двох десятків), що,
однак, було типовим для невеликих конвентів того часу. Основним
шляхом потрапляння цих рукописів та книг до луцької бібліотеки
було успадкування їх від окремих братів. Немає ніяких підстав
припускати наявність власного скрипторію при луцькому монас�
тирі часів Середньовіччя. Монастир також навряд чи міг сам заку�
повувати літературу, адже в той час це не завжди могли собі дозво�
лити навіть значні конвенти, що містили в своїх стінах орденські
школи139. Тридентські перетворення кардинально змінили ставлен�
ня до монастирських бібліотек в ордені. Генеральна капітула
1605 р. наказала пріорам усіх монастирів щорічно купувати кілька
книг сучасних і відомих авторів140. 1607 року луцька бібліотека
зросла порівняно з попереднім періодом на 18 книг (¹ 22�39 ката�
логу 1607 р.). Дві книги потрапили до монастиря безпосередньо
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перед укладанням каталогу з кафедральної бібліотеки внаслідок
невиплати кафедрою боргу в 7 флоринів і 15 грошей, про що
свідчить запис у першому каталозі. Окрім того, заголовок каталогу
1607 р. свідчить про те, що перед його укладанням у монастирі було
проведено ревізію всіх наявних книг, які були «наново зібрані», а
перед тим, очевидно, знаходилися в келіях окремих братів. Отже,
саме з 1607 р. можемо говорити про відведення під бібліотеку
спеціального приміщення в монастирі. 1608 р. бібліотека монасти�
ря нараховувала мінімум 46 книг – удвічі більше, ніж їхня гіпоте�
тична кількість у середині XVI ст. Проте найбільший приріст книг
у монастирській бібліотеці фіксується часом між укладанням дру�
гого та третього каталогів (1608�1610 рр.). За ці два роки бібліоте�
ка монастиря зросла мінімум на 24 позиції. Серед літератури, яка
надійшла в 1607�1610 рр., переважають твори сучасних авторів
Контрреформації, що дає змогу зробити висновок про свідомий і
цілеспрямований збір таких видань. Проте, у по� рівнянні з бібліот�
еками інших домініканських конвентів, книгозбірня луцьких
домініканців була дуже незначною. Згідно зі статистикою чисель�
ності домініканських книгозбірень Польської провінції початку
XVII ст., укладеної на підставі збережених інвентарів 21 конвен�
ту141, луцька бібліотека за кількістю книг була на 11�му місці в
провінції. При цьому вона далеко не сягала рівня середньої кількості
книг у монастирях, який становив 129 одиниць. Звідси зрозуміло,
що луцький монастир і на початку XVII ст. продовжував залишати�
ся на узбіччі інтелектуального життя у порівнянні з тими монастиря�
ми провінції, в яких існували віддавна освітні центри. Однак тен�
денція до активізації інтелектуальних пошуків у стінах луцького кон�
венту в період 1608�1610 рр. є вельми помітною.

Поглянемо тепер на луцьку домініканську бібліотеку з точки
зору її тематики й відповідності інтелектуальним та духовним потре�
бам монахів. Насамперед, мусимо констатувати, що навіть співстав�
лення усіх трьох каталогів не дає змоги вповні реконструювати ре�
пертуар книгозбірки луцьких домініканців. З перелічених 70 позицій
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нам вдалося повністю ідентифікувати 58, ще 10 ідентифіковані гіпо�
тетично (див. табл.Н2 додатку Н). Як уже згадувалося, до 1619 р.
конвентуальна школа в луцькому монастирі могла існувати тільки не
надто тривалий відрізок часу. Однак, дотридентська бібліотека мо�
настиря була забезпечена базовим підручником до навчання теології
– «Сентенціями» Петра Ломбардського. Це дає можливість при�
пускати проведення час від часу теологічних занять, принаймні – у
другій половині XVI ст. Цікавим є те, що з усіх поширених комен�
тарів до «Сентенцій» луцькі домініканці володіли версією Миколая
д’Орбеллі – послідовника Дунса Скота, а не томістичної школи.
Була в наявності також пошарпана схоластична «Сума», але вона не
користувалася популярністю на поч. XVII ст., оскільки жоден з
укладачів бібліотеки не знав її автора. Впадає у вічі відсутність в
луцькій бібліотеці «Суми теології» Томи Аквінського, вивчення якої
в усіх домініканських монастирях із 1483 р. було обов’язковим142 і
яка була в бібліотеках інших осідків Польської провінції в кількох
примірниках143. Звідси можемо зробити припущення, що луцька мо�
настирська школа в другій половині XVI – на початку XVII ст. не
зачіпала в своєму курсі томізму.

В межах конвентуальної домініканської школи мали викладати,
передусім, казуїстику та філософію144. Філософська підготовка
домініканця мала ґрунтуватися на працях Петра Іспанця та Арісто�
теля, жодних слідів яких у домініканській бібліотеці ми не знаходи�
мо. Це ще раз свідчить про те, що томізм з його основою – арісто�
телізмом – на початку XVII ст. не набув значного поширення у
луцькому монастирі. Натомість, фіксуємо у найранішому зрізі кни�
гозбірні працю (не конкретизовану) Платона, наявність якої може
свідчити про те, що до луцького монастиря в XVI cт. сягнув вплив
неоплатонізму, особливо популярного в кельнському домінікансько�
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му інтелектуальному середовищі у XV cт.145. Вивчення моральної те�
ології, відповідно до постанов потридентської візитації Іполіта Бек�
карії, було першочерговою потребою для гідного відправлення мона�
хами Таїнства Сповіді146. Основним підручником для вивчення ка�
зуїстики в ордені мала слугувати «Сума» домініканця Томи
Каєтано147. Ще в дотридентські часи бібліотека луцького монастиря
мала в своєму складі «Суму» домініканця Сильвестра де Пріеро, яка
була складена саме як практичний посібник для сповідника. Під час
останнього етапу поповнення монастирської бібліотеки книгозбірня
збагатилася ще трьома казуїстичними творами, які мали суто при�
кладний характер і стосувалися відправлення Таїнства Сповіді. Ці
книги належали, здебільшого, перу єзуїтів. Таким чином, прагнення
більш активного вивчення казуїстики в монастирі виникає досить
пізно і орієнтується не на книгу Каєтано, як визначають приписи, а
на авторів�єзуїтів, теологічна школа яких була головним
конкурентом домініканської. Очевидно, першочерговою для мо�
настиря була потреба ознайомлення з найновішими віяннями в галузі
моральної теології.

Одним з основних напрямків орденських студій часів Серед�
ньовіччя було вивчення Святого Письма, яке до середини XVI ст.
викладалося як окремий предмет148. Наявність у монастирі конкор�
данцій, які полегшували орієнтацію у Святому Письмі, та двох екзе�
гетичних творів св. Томи в хронологічно найранішому зрізі домініка�
нської бібліотеки – все це дозволяє говорити про існування традиції
екзегетичних студій у монастирі. Однак у найновіших надходженнях
1607�1610 рр. екзегетичної літератури не знаходимо (за винятком
самої Біблії та єврейської книги, яка гіпотетично могла б слугувати
екзегезі Старого Завіту). Таке становище може бути пояснене за�
гальною тенденцією поступового занепаду екзегетичних студій в
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інтелектуальному середовищі домініканців після Триденту, коли,
попри численні декларації, окреме викладання Святого Письма зни�
кає з програми орденських студій149.

Що стосується книг, необхідних для безпосередньої пастирської
діяльності ордену – проповідництва, їхня кількість у бібліотеці була
найбільшою в усі періоди її формування. 1610 року кількість збірок
проповідей становила третину від загальної кількості позицій. Прин�
ципи підбору проповідницької літератури були такі ж, як і книг іншої
тематики: закуповуються найсучасніші твори популярних пропо�
відників. Переважання у луцькій книгозбірні гомілетики є явищем
цілком зрозумілим з огляду на те, що написання оригінальних про�
повідей в часи Середньовіччя практикувалося рідко150, і на початку
XVII ст. ніяких відомостей про написання волинськими монахами
власних проповідей не знаходимо. В окрему групу слід виділити тво�
ри догматиків�полемістів. Плоди позитивно�контроверсійної тео�
логії, яка стала панівною течією контрреформаційної полеміки, про�
никають у монастир досить швидко. 1610 р. монастирська бібліотека
завдяки своїм надбанням володіла основними і найактуальнішими
працями контрреформаційних теологів, адже саме Ек, Белармін і
Гозій окреслили завдання і були промоторами позитивно�контро�
версійної теології151. Активна закупівля праць полемістів у 1607�1610
рр. спричинила те, що група полемічної літератури стала другою за
кількістю в монастирі. Очевидно, її поява була викликана практич�
ними потребами луцьких домініканців, які в умовах потридентської
полеміки Католицької Церкви з представниками інших конфесій
мали орієнтуватися в концептуальних проблемах цих дискусій.

Конвентуальна бібліотека мала відповідати і на духовні запити
монахів. Однак дотридентська бібліотека тут могла запропонувати
тільки збірку житій Отців перших п’яти століть, не маючи в
своєму складі навіть тексту житія засновника ордену. Тільки у
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1607�1608 рр. монастир вирішив придбати «Наслідування Христа»
представника фламандської течії «Devotio moderna» Томи
Кемпійського (цей твір був одним із найпоширеніших в орденських
бібліотеках152). Серед нової літератури до луцької бібліотеки потра�
пила також популярна агіографічна підбірка Петра Скарги, в якій
були присутні, між іншим, житія орденських святих. Цікавим фак�
том є поява окремого житія св. Франциска, увага до постаті якого з
боку волинських домініканців, як бачимо, була багатоаспектною і не
обмежувалася тільки посвятою вівтарів на честь францисканських
святих, про що було сказано нами раніше.

Ще одним напрямом інтелектуального життя, яке мала забезпе�
чувати монастирська бібліотека, була підготовка новіціїв. Для їхньо�
го навчання (знання катехизису, латини, співу, псалмів і визначених
молитов, а також правил чернечого життя153) в монастирі, як показу�
ють каталоги початку XVII ст., була хіба що Біблія, збірка орден�
ських конституцій, а також «Житія отців», які були однією зі
спеціально визначених для новіціїв лектур154. Натомість, бракувало
базових для потридентської Церкви книг, – наприклад, Римського
Катехизму, без якого інтелектуальне формування монаха в новіціаті
було неможливе. Бракувало в монастирі також підручників лати�
нських граматик. Лише в 1608�1610 рр. було придбано твори Ераз�
ма Ротердамського та Езопа, які мали стати допомогою при опану�
ванні латини. При цьому не можна не згадати, що на 1603 р. всі
праці Еразма Ротердамського вже містилися в Індексі заборонених
книг, однак попри це вони продовжували закуповуватися монасти�
рськими бібліотеками155. Луцький монастир щодо цього не був
винятком і в 1608�1610 рр. придбав дві книги Еразма, щоправда –
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не теологічні твори автора, а вищезгадану граматику та переклад
проповідей Іоана Златоуста.

Говорячи про луцьку домініканську бібліотеку, неможливо оми�
нути питання про місце авторів�домініканців у її збірці. Найсиль�
нішою серед домініканців у монастирі була позиція контроверсіа�
ліста Іоана Ека, представників саламанкської томістичної школи
(Домінік Сото і Франциск із Вітторії) та самого св. Томи. Відпо�
відно до проведених підрахунків, кількість надходжень домініка�
нських авторів поступово скорочувалася: якщо в найранішому хро�
нологічному зрізі бібліотеки їхня кількість коливалася в межах 33%
відсотків, одразу після Триденту продовжувала зростати і на 1607 р.
становила 35% від загальної кількості книг, – то серед надходжень
1607�1608 та 1608�1610 рр. їх, відповідно, 14% та 12%. Очевидно,
розуміння необхідності плекання орденської традиції поступилося
місцем перед потребою закупівлі найактуальніших для потрид�
ентської Церкви книг. Тільки 1613 р. Генеральна домініканська
капітула почне наполягати на придбанні до монастирських бібліотек
насамперед домініканських авторів – як сучасних, так і давніх156.

Розглянемо проблему наявності в луцькій бібліотеці книг ав�
тор� ства єзуїтів, ідеологічне суперництво з якими домініканці роз�
почали ще в 1580�х рр. Це протистояння в галузі теології розвива�
лося, передусім, довкола незбіжності позицій домініканця Томи
Аквінського та єзуїта Людовіка де Моліни щодо людської волі157.
Суперечки поміж орденами розвивалися так активно, що домініка�
нська про� вінційна капітула 1586 р. змушена була заборонити мо�
нахам виступати проти представників інших орденів, погрожуючи,
зокрема, трьома роками ув’язнення в карцері за публічну проповідь
проти єзуїтів158. В зв’язку з цим цілком зрозумілою є пізня поява в
луцькій домініканській бібліотеці творів єзуїтських авторів, які по�
трапляють до монастиря тільки в 1607�1608 рр. Характерним є те,
що саме з цього часу зменшується кількість надходжень книг ав�
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торів� домініканців. Проте антиєзуїтські настрої в монастирі про�
довжували існувати, про що свідчить напис «Єретик» над назвою
твору Петра Скарги у другому каталозі. При цьому варто зазначи�
ти, що постать Скарги внаслідок підтримки ним ідей молінізму
була для домініканців однією з найбільш одіозних159. Таким чином,
протиставлення позицій власної теологічної традиції єзуїтській було
актуальне для луцького домініканського монастиря на початку
XVII ст.

Важливим є й питання проникнення до бібліотеки праць місце�
вих (польських) авторів. Поява творів діячів польської Контррефор�
мації – Станіслава Гозія, Миколая Паца, Ієроніма Поводовського,
Яна з Тщани – мала полегшити домініканцям орієнтацію в реаліях
сучасного їм суспільства. Серед названих осіб присутні автори,
діяльність яких була пов’язана з руськими землями – Київський
єпископ Миколай Пац та львівський проповідник Ян із Тщани. Твір
останнього безпосередньо торкався католицько�православних про�
тиріч, передусім – в обрядовій сфері. Однак, як ми згадували вище,
обсяги закупівлі книг до луцької бібліотеки в другій половині XVI –
на початку XVII cт. були обмеженими порівняно з надходженнями
до інших книгозбірень провінції. Внаслідок цього на 1610 р. тут так і
не з’явилися популярні твори таких видатних представників поль�
ської теологічної та проповідницької думки, як Мартін Бяло�
брестський, Мартін Кромер, Войцех Новопольчик, Станіслав Со�
коловський, Яків Вуєк, Бенедикт Гербест та Станіслав Варше�
вицький.

Стосовно типовості підбірки луцької книгозбірні, то, співставив�
ши її з даними про поширення праць тих чи тих авторів у монастирях
провінції160, можемо констатувати, що 17 авторів книг луцької
бібліотеки були популярні одночасно в кількох інших книгозбірнях
польських домініканців. Але, в той самий час, у луцькій книгозбірні
не було праць 9 авторів, книги яких були найпопулярніші в провінції
(знаходились в 10 і більше монастирях). Все це свідчить про доволі
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своєрідний репертуар луцької бібліотеки, продиктований чинниками
випадкового потрапляння літератури в книгозбірню і відсутності
системної закупівлі книг до початку XVII ст.

Суттєво різнилася від луцької книгозбірня володимирського
конвенту. Єдиний збережений донині каталог бібліотеки володимир�
ського монастиря був укладений за часів пріора Габріеля161 (1600�
1613 рр.) Маючи на увазі провінційний наказ про каталогізацію мо�
настирських бібліотек 1609 р., а також той факт, що більшість збе�
режених в архіві монастирських каталогів датується саме часом після
цього наказу, можемо датувати володимирський каталог 1609�1613
рр. Каталог налічує всього 24 позиції, в зв’язку із чим каталогізатор
не проводить жодної його рубрикації. Однак у каталозі все ж про�
стежується певна послідовність запису книг: Біблія, багатомовний
словник Целепіна, за яким слідує низка проповідей дотридентських
авторів – 1�11 у каталозі (див. таб. Н3 додатку Н). Потім почи�
нається порушення тематичної послідовності і, як у випадку з луць�
ким каталогом, можемо припустити більш пізнє надходження таких,
– тим більше, що саме тут зустрічається потридентська література.

У володимирській бібліотеці не зустрічаємо жодної книги зі сфе�
ри догматичної теології та схоластичних підручників, що ще раз
підтверджує сумнівність функціонування впродовж XVI ст. у мо�
настирі конвентуальної школи. Основною тематикою і дотри�
дентської, і посттридентської володимирської бібліотеки була
гомілетика, яка становила 13 із 24 позицій каталогу. Як і у випадку з
луцьким осідком, володимирські домініканці намагалися придбати
також літературу іншого змісту: підбірку житій Отців (знову ж таки,
не домініканську) та світську «Історію Римлян». Однак, на відміну
від луцького монастиря, володимирський не цікавиться полемікою
(за винятком двох книг) та не докладає значних зусиль для закупівлі
новинок теологічної та полемічної думки. В зв’язку з цим у бібліотеці
немає книг єзуїтських авторів, а кількість примірників авторства
домініканців приблизно така само, як і в луцькій збірці до часу актив�
ної закупівлі теологічних новинок, – тобто близько третини.
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У порівнянні з іншими домініканськими бібліотеками162 кни�
гозбірня володимирського монастиря вкрай незначна. Меншою
кількістю книг у Польській провінції володів лише монастир в
Ополі. Репертуар володимирської бібліотеки був більш типовим,
аніж луцької, оскільки майже половина репрезентованих у ній ав�
торів (10) була присутня в інших книгозбірнях провінції. Очевидно,
монастир закуповував тільки найнеобхіднішу і найпопулярнішу літе�
ратуру, а фактор випадкових надходжень був набагато слабший,
аніж у Луцьку. Таким чином, на початку XVII ст. володимирський
монастир, на відміну від луцького, не проводив активної діяльності в
напрямку закупівлі нових книг, що пояснюється як меншими фінан�
совими можливостями осідку, так і відсутністю нагальної потреби у
цьому, – адже релігійне та інтелектуальне життя у Володимирі було
значно слабше, ніж у Луцьку, де знаходилася єпископська кафедра,
єзуїтський колегіум та більша кількість освічених людей.

Проаналізовані нами каталоги бібліотек двох головних волин�
ських домініканських монастирів є чи не єдиним джерелом інфор�
мації про специфіку інтелектуального життя конвентів XVI – по�
чатку XVII. Чисельність, динаміка зростання і тематичне наповнен�
ня волинських домініканських бібліотек засвідчує відсутність у мо�
настирях на початок XVII cт. розвиненої традиції інтелектуальних
студій. Нетиповість і різноманітність репертуару луцької бібліотеки
порівняно з володимирською та більша кількість книг у ній в дотрид�
ентський період свідчить про те, що сюди частіше направлялися
освічені монахи, які, ймовірно, привозили власну літературу, що за�
лишалася пізніше у володінні монастиря. Забезпечення потреб мо�
настирських шкіл не було першочерговим завданням закупівлі книг
до монастирів. Виразно кращою ситуація з теологічними підручни�
ками була в луцькому конвенті, однак на початку XVII ст. навчання
в його школі могло обмежуватися тільки вивченням казуїстики. Не
було тут і необхідної літератури для підготовки новіціїв, в зв’язку з
чим цілком зрозумілою видається постанова капітули 1630 р., з якої
дізнаємося, що новіціат (а отже і школа) в конвенті ще не достатньо
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добре зорганізовані, і новіціїв з Луцька відправляють до перем�
ишльського монастиря163. Надзвичайно слабкою в обох монастирях
була підбірка в галузі духовної літератури, літургіки та канонічного
права – в бібліотеках не було навіть правила святого Августина, на
основі якого мало базуватися домініканське життя і яке, відповідно
до потридентських правил, повинні були регулярно читати в монас�
тирях164. Коло читання, яке було доступним у загальних монастир�
ських бібліотеках, переважно зосереджувалося на літературі, не�
обхідній для підготовки проповідей, що свідчить про суто приклад�
ний характер книгозбірень. З початку XVII ст. виразними є нама�
гання луцького монастиря до укомплектування бібліотеки передусім
полемічними та гомілетичними (також і польськомовними) творами
найсучасніших авторів, що викликано як постановами провінції, так і
усвідомленням монастирським начальством потреб часу. До 1607 р.
відсоток придбання книг домініканських авторів у луцькому монас�
тирі доволі значний; найбільшим, ймовірно, він був одразу після
Триденту, коли домініканці намагалися дати відповідь на нові вимо�
ги часу, передусім, власними силами. На останньому ж етапі прева�
лює закупівля книг єзуїтів, найбільше – в галузі полеміки, однак
ставлення до них, як бачимо з примітки автора другого каталогу
щодо книги Петра Скарги, виразно негативне. Однак необхідно
відзначити, що встановити рівень і тематику читання у волинських
конвентах за умов відсутності самих книг і відомостей про приватні
бібліотеки братії є справою неможливою. Висвітлені нами питання
можуть хіба що надати інформацію про можливості духовного та
інтелектуального збагачення, які міг отримати кожен член володи�
мирського і луцького домініканського конвентів у XVI – на початку
XVII століття.

Потенційні можливості для пожвавлення інтелектуального жит�
тя відкриваються в монастирях Руської провінції після її відокрем�
лення від Польської 1612 р. Новопостала провінція серед інших ре�
формаційних заходів прагнула підвищити інтелектуальний рівень
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своїх членів, для чого 1634 р. було видано постанову про обов’язко�
вий іспит з теології для всіх священиків165. Окрім того, 1632 р.
провінційна капітула наказувала пріорам усіх монастирів щорічно
виділяти кошти на купівлю 2�3 книг166. Ймовірно, була навіть поши�
рена практика надсилання книг до окремих конвентів, оскільки на
одному зі збережених примірників праці «Russia florida» 1646 р. ав�
торства С. Окольського було зазначено: «для ляхівецького конвенту
Ордену Проповідників»167. Місце головного інтелектуального осе�
редку новоутвореної провінції зайняв Львів, однак провінція потре�
бувала більшої кількості шкіл. Очевидно, в зв’язку з цим у Старо�
костянтинові 1619 р. постає матеріальний студіум та школа
новіціату. Обидві школи реально діяли, про що свідчить наявність у
цей час в особовому складі монастиря новіціїв та студентів (див. до�

даток К). В Любарі в 1640�х рр. викладається філософія168, а отже
– існує, щонайменше, повноцінна конвентуальна школа. Існування в
цей час студіумів у Ляхівцях та Овручі сумнівне – перший перебу�
вав у непевній ситуації з огляду на проблеми з фундатором, другий в
цей час знаходився на рівні вікаріату.

Загалом, домініканські монастирі Волині володіли доволі знач�
ним інтелектуальним авторитетом в очах довколишнього соціуму,
про що свідчить той факт, що луцький пріор разом із ректором місце�
вої єзуїтської колегії 1621 р. був призначений на посаду екзаменато�
ра дієцезіальних настоятелів169, а ляхівецьким братам Павло Сенюта
доручив екзаменування місцевих уніатських священиків170.

У другій половині XVII – XVIII ст. інтелектуальне життя у воли�
нських осідках значно пожвавлюється. Передусім це стосується луць�
кого конвенту, де продовжує активно зростати монастирська бібліотека
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та зароджується студіум вищого рівня. Особливо багато зусиль у цьому
напрямку доклав Габріель Франко171, пріор монастиря в 1650�их рр. З
1660�х рр. провінція кожні два роки скеровує до Луцька викладачів
філософії та теології. При цьому на початку 1660�х рр. у школі вик�
ладається не тільки моральна, а й догматична теологія, про що
свідчить список викладачів 1663 р. (див. додаток К), в якому бачимо
двох викладачів теології. При цьому на посаді професора моральної тео�
логії зустрічаємо викладача зі ступенем бакалавра (всі інші викладачі
мали ступінь лектора), що було нетиповим явищем навіть для школи
матеріального рівня. Адже кількість домініканців зі ступенем бакалавра
в усій провінції на цей час була обмежена до 18172. З огляду на це може�
мо припустити, що вони викладали тільки в найвагоміших інтелектуаль�
них осередках провінції. Згодом посада другого викладача теології зни�
кає і відроджується лише 1674 р. Існування при монастирі новіціату зу�
мовлює постійне функціонування школи для новіціїв, навчанням у ній
традиційно керує один із молодших братів. Після постригу луцькі про�
феси готуються до свячень близько 5 років, оскільки деяких кліриків
зустрічаємо в списках молодших братів саме впродовж такого часу.
Кількість учнів�кліриків в луцькому монастирі впродовж 1663�1693 рр.
коливається в межах 6�11 братів (див. додаток К). При цьому студен�
тами школи виступають не тільки луцькі професи, а й постриженики
інших монастирів, що дає можливість стверджувати наявність у монас�
тирі школи загальнопровінційного рівня, найвірогідніше – матеріальної.

1694 р. луцьку школу офіційно було піднесено до рівня формаль�
ної; в такому статусі вона діяла до 1778 рр. Це, безперечно, мало не�
абиякий вплив на всі сфери життєдіяльності монастиря та підняло
його статус в провінції. Луцьк фактично став другим домініканським
осідком на руських землях (після Львова), в стінах якого впродовж
тривалого часу перебував навчальний заклад університетського
рівня. Наявність у стінах луцького конвенту формальної школи по�
ставила його в один ряд з такими відомими осередками інтелектуаль�
ного життя як Люблін, Познань, Варшава. Тут, зокрема, виклада�
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ють відомі в домініканському інтелектуальному середовищі люди –
наприклад, Гіацинт Любоведзький, який читає 1686 р. початки
логіки. Про те, що його лекції в стінах луцького конвенту і справді
мали наукову цінність у колах тодішніх церковних шкіл, свідчить той
факт, що його рукопис був придбаний краківським капуцинським
монастирем, який збирав у своїй бібліотеці манускрипти з найваж�
ливіших наукових осередків Речі Посполитої173; ще один примірник
філософського курсу, прочитаного у Луцьку, знаходився в одній із
віленських монастирських бібліотек174.

Піднесення луцького монастиря до рангу вагомого інтелектуаль�
ного центру провінції спричинило, між іншим, практику висилання
його пострижеників на навчання за кордон (див. додаток К), най�
частіше – до Падуї, де вони здобували освіту найвищого орденсько�
го рівня. А оскільки більшість луцьких професів, як було простежено
нами, поверталися згодом до луцького або інших волинських осідків,
то вони приносили в стіни цих конвентів надбання пройдених ними
орденських шкіл. З другої половини XVII ст. активізувався процес
присвоєння луцьким монахам наукових титулів лектора, бакалавра і
магістра теології: мінімум 14% усіх луцьких професів отримали зван�
ня лектора, 3% – бакалаврів та магістрів. Магістри були інтелекту�
альною елітою ордену. В провінції існувала квота на здобування цьо�
го ступеню – з 1583 р. його могло одночасно посідати не більше 8
осіб175. Таким чином, перебування в монастирі одразу двох магістрів,
як це спостерігається в Луцьку 1687 р., було явищем неординарним.
І хоч монахи, які володіли найвищими ступенями магістра, перебува�
ли у волинських конвентах на адміністративних, а не викладацьких
посадах (наукові ступені здобувалися, передусім, для просування
адміністративною драбиною провінційного управління), вони, безу�
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мовно, вкладали вагому частку в розвиток інтелектуального життямовно, вкладали вагому частку в розвиток інтелектуального життя
конвенту.

Ще одним волинським монастирем, де у XVIII ст. (з 1711 р.)
містився формальний студіум, є монастир у Тарговиці. На 1759 р.
тут налічувалося 7 студентів. У межах Конгрегації обсервантів друга
така школа функціонувала тільки у Варшаві176. Тарговицький
студіум, однак, не відзначався тривалістю й активністю діяльності:
на 1773 р. ніяких відомостей про учнів та викладачів у монастирі
немає177. Окрім того, в середовищі обсервантської конгрегації
св. Людвіка Бертрана інтенсивність інтелектуального життя була
значно нижча, ніж у звичайних монастирях орденських провінцій178.

В Старокостянтинові у XVIII cт. продовжувала існувати
школа матеріального рівня: в списку монахів 1756 р. (див. дода�

ток К) зустрічаємо двох викладачів теології та низку кліриків.
Серед викладачів цієї школи траплялися і такі відомі
домініканські вчені як Антоній Соколовський (викладав у
1750�1760 рр., був одним з основних авторів, які полемізували з
єзуїтами на тему людської волі179), та Альберт Слотвінський
(викладав філософію 1759 р.), курс лекцій якого знаходився в
бібліотеці краківських домініканців180. Ще принаймні чотири кон�
венти Волині наприкінці XVII ст. стають повноцінними інтелек�
туальними осередками з конвентуальними школами, де виклада�
ються моральна теологія та філософія: Камінь�Каширський (пер�
ша згадка про викладання казуїстики – 1707 р.), Овруч (філо�
софія – з 1684 р.), Ляхівці (казуїстика – з 1692 р.), Яловичі
(казуїстика – з 1707 р.)181. Немає ніяких відомостей про школи у
монастирях�вікаріатах (Любар, Невирків, Козин) та резиденції в
Кульчинах. Підготовка до виконання священицьких обов’язків
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тут, очевидно, відбувалася таким чином, який зафіксував 1802 р.
візитатор невирківського осідку – можливі моральні казуси,
знання яких було необхідним для сповідника, просто зачитували�
ся під час приймання їжі182.

У ХІХ ст. інтенсивність інтелектуального життя волинських
конвентів різко зростає. Це зумовлено поділом території Речі По�
сполитої та зміною кордонів домініканських провінцій. В умовах
постійного зменшення кількості монастирів осередки орденського
життя концентрувалися в тих монастирях, яким найдовше вдавалося
уникнути касації. Нова Руська провінція, яка охопила всі волинські
конвенти, одразу (1800 р.) розмістила свій Генеральний студіум у
Луцьку, а отже – саме сюди перемістилася вся інтелектуальна еліта
підросійських монастирів. Окрім традиційних предметів богослов�
сько�філософського напряму тут викладається також церковна
історія183, що свідчить про модернізацію навчальної програми. Дру�
гим потужним осередком орденського інтелектуального життя в
регіоні став Любар. 1800 року тут містився студіум вищого рівня, де,
між іншим, викладалася грецька мова184, вивчення якої не входило до
програми звичайної конвентуальної школи. У 1813�1814 рр. у Любар
було тимчасово переміщено Генеральний студіум, що збільшило
кількість студентів та спектр дисциплін у школі. Однак і після повер�
нення головного інтелектуального центру провінції до Луцька школа
у Любарі не втратила загальнопровінційного статусу, а перебувала
на рівні матеріальної. Зокрема, з візитації любарського монастиря
1822 р.185 бачимо, що на цей час у монастирі перебувала велика
кількість студентів – 23 монахи (і новіції, і професи), які вивчали
граматику, філософію та моральну теологію. На початку ХІХ ст. у
Любарі діяла школа для підготовки місійних проповідників, а також
школа підготовки вчителів для публічних шкіл, де вивчалися гу�
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манітарні дисципліни, математика та фізика186. Однак нам не вдалося
з’ясувати – була ця школа призначена для монахів чи для світських
осіб. Клірики, а отже і монастирські школи, були на початку століття
і у Камені�Каширському, Яловічах187, у 1820�х рр. у Ляхівцях188.
1844 року російський уряд повністю скасовує всі монастирські тео�
логічно�філософські школи в регіоні189.

Варто зазначити, що наприкінці XVIII – на початку XIX ст.
змінюється базова освіта монахів; перед орденськими студіями вони
зазвичай закінчують повітові школи, інколи – університет. Таким
чином, деякі з них мають знання з хімії, астрономії, природничої
історії, французької та російської мов – і це окрім класичних наук.
Так, із восьми монахів, які перебували в любарському монастирі на
1822 р., четверо мали доорденську освіту, один з них – універси�
тетську190.

Отже, можемо констатувати, що волинські монастирі брали до�
сить активну участь в інтелектуальному житті своїх провінцій: упро�
довж другої половини XVII�XVIII ст. тут розміщуються два фор�
мальні студіуми університетського рівня, один матеріальний, при�
наймні у чотирьох осідках діяли конвентуальні школи, а на початку
ХІХ ст. Луцьк став основним центром інтелектуального життя
домініканських монастирів у Російській імперії.

Проаналізуємо склад волинських домініканських бібліотек у
XVIII�XIX ст. заради з’ясування спроможності книгозбірень задо�
вольнити інтелектуальні пошуки монахів. Візитації кінця
XVIII�XIX ст. надають у наше розпорядження п’ять каталогів книг
(луцького, невирківського, овруцького монастирів та два –
камінь�каширського), а також два реєстри кількості книг з
відповідних галузей знань, без вказівки назв і авторів видань, для
любарського і ляхівецького осідків. Вищезгадані каталоги книг скла�
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дені детально, записи в них повні й здебільшого не потребують ре�
конструкції. У луцькому та невирківському каталогах зазначаються
місце та рік видання, в луцькому книги розподіляються згідно з
галузями знань.

Каталог луцької бібліотеки датується 1832 р.191. Він нараховує
185 позицій, що вкрай мало, порівняно з книгозбірнями інших інте�
лектуальних центрів (вроцлавська бібліотека, наприклад, містила в
цей час близько 10 000 примірників192, львівська – 3805193). Серед
книг немає стародруків, дуже мало палеотипів, переважають книги
XVIII ст. Не знаходимо тут і жодної з тих книг, які були наявні в мо�
настирі на початку XVII ст. і розглядалися нами раніше. Очевидно,
бібліотека cильно постраждала від пожеж, які пережив монастир на�
прикінці XVIII – на початку ХІХ ст. Найбільше шкоди, ймовірно,
принесла пожежа 1803 р., після якої монастир відновлювався майже
15 років. У зв’язку з цим, каталог 1832 р. не відображає всієї кни�
гозбірні часу розквіту формальної школи, а містить у собі поспіхом
зібрану літературу для потреб Генерального студіуму. Про це
свідчить, зокрема, мізерна кількість аскетичної літератури, яка не
вивчалася в шкільній програмі, та поодинокість випадкових, не по�
в’язаних із навчанням та духовною формацією книг, які зазвичай з
часом накопичувалися в бібліотеках. Бібліотека невирківського
осідку, в якому, як ми вже згадували, не було власного студіуму,
налічувала 85 примірників на 1802 р.194.

Два збережені каталоги книг камінь�каширського осідку дають
можливість порівняти стан книгозбірні на 1796 р.195 та на 1817 р.196.
Перший каталог фіксує 135 позицій, в другому з’явилося 42 нові
книги, 5 із них були в поганому фізичному стані, що зафіксував ката�
лог (очевидно, вони були наявні в бібліотеці і на момент укладання
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першого каталогу, однак залишилися невідміченими ним або ж пе�
рейшли у спадок від померлих монахів). До цілеспрямованих на�
дбань можемо з великою долею вірогідності зарахувати одинадцять
проповідей сучасних укладачам польських авторів, два нових прак�
тичних посібники з казуїстики, постанови Генеральних капітул орде�
ну, Папські декрети про права парафіяльного духовенства та статути
синоду Холмської дієцезії, до якої належав камінь�каширський кон�
вент. Практична необхідність названих книг є очевидною, впадає у
вічі увага до правничої літератури, зокрема – стосовно регламентації
парафіяльної діяльності. Очевидно, це було зумовлено відроджен�
ням при монастирі парафії 1796 р. (див. додаток З). Натомість, з
бібліотеки за цей час зникає 65 книг, тобто половина книгозбірні
1796 р. Найбільш помітною є відсутність майже всієї попередньої
підбірки філософської літератури, великої кількості книг з поетики та
риторики, історії, канонічного права, а також гомілетики та аскетики.
З огляду на це, можемо припускати факт перенесення частини
камінь�каширської бібліотеки до інших конвентів, зокрема, тих, в
яких були наявні студіуми вищого рівня (звідси потреба у філо�
софській, історичній, риторичній літературі, книгах з канонічного
права), а також – новіціати, в яких була відчутною потреба читання
аскетичних творів. Зникнення книг з гомілетики свідчить про потре�
бу забезпечення книгами такого монастиря, бібліотека якого не мала
найнеобхіднішої літератури. Це дає можливість зробити припущен�
ня щодо того, куди потрапила частина літератури з камінь�каши�
рського конвенту. Чимало книг під тією ж самою назвою, як ті, що
зникли з Каменя�Каширського, знаходимо в луцькій бібліотеці, яка,
як ми вже згадували, зазнала значних втрат наприкінці XVIII�XIX
ст. Можемо також припустити перенесення частини літератури до
Любара, який до ХІХ ст. не мав розвиненої інтелектуальної тра�
диції, а отже – великої бібліотеки. Частина книг могла просто
розійтися поміж окремими монахами, насамперед – проповідниками
та викладачами, адже, з огляду на зменшення обсягів контактів з мо�
настирями і друкарнями, які знаходилися поза межами Російської
імперії, закупівля нових книг була суттєво ускладнена.
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Бібліотека любарського монастиря, згідно з реєстром 1822 р.197,
була найбільшою на тлі всіх інших волинських осідків – містила
1438 томів. Їхня кількість, очевидно, була зумовлена появою при мо�
настирі одразу кількох шкіл, про що йшлося раніше. У реєстрі
підкреслене надходження (з часу останньої візитації) 19 примірників
польськомовної догматики та 6�томного польського словника. Це
свідчить про те, що книгозбірня активно поповнювалася, очевидно,
за рахунок купівлі книг та перенесення до Любара бібліотек інших
конвентів. Книгозбірня ляхівецьких домініканців на 1821 р.198 була
скромнішою (794 книги), однак значно перевищувала луцьку. Бе�
ручи до уваги велику кількість догматичної літератури у ляхівецькій
книгозбірні, можемо припускати функціонування при монастирі в
певний період його історії студіуму матеріального рівня.

В усіх проаналізованих нами бібліотеках, окрім ляхівецької, виразно
домінує гомілетика, що було типовим і для інших тогочасних домініка�
нських бібліотек, наприклад – львівської199. Cеред проповідей переважа�
ють польськомовні твори популярних авторів: Іджи, Іоана Дамаскіна і
Самуеля, францисканців Антонія Венгриновича і Михаїла Лосьовича,
домініканців Кипріана Сапецького, Абрахама Бзовського, Климента
Ходикевича та інших. Це свідчить про те, що допомога у підготовці до
проголошення проповідей продовжувала бути основною функцією мо�
настирських бібліотек. Ґрунтовною в усіх монастирях (окрім Луцька,
внаслідок вищезгадуваного припущення про нове формування кни�
гозбірні після пожежі 1803 р.) є підбірка духовної літератури – аскетики,
містики та агіографії. Тут виразно домінують медитації, які були однією з
основних форм індивідуальних духовних практик, написані, знову ж таки,
популярними польськими авторами. В невирківському і камінь�каши�
рському осідках широко представлена література стосовно практики Ро�
зарію. В монастирях, які мали в своїх стінах школи, зрозумілою є значна
філософська підбірка (особливо велика в Любарі), неодмінною складо�
вою якої є книги Арістотеля, а також підручники риторики, поетики,
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праці�взірці «красного письменства», словники тощо. Генеральний
студіум у Луцьку, з огляду на вищевказану втрату бібліотеки, мав неве�
лику підбірку догматики, яка обмежувалася виключно загальними
підручниками. Тут не було навіть «Сентенцій» Петра Ломбардського й
таких популярних у домініканських колах контроверсіалістів як Степлтон
та Медіна200. Становище з догматикою в бібліотеках любарського та
ляхівецького монастирів, виходячи з реєстрів книг, була виразно
краще. Натомість патристика, як видно з бібліотечного репертуару,
майже не вивчалася в жодному з осідків (інвентар любарської
бібліотеки навіть не виокремлює її в окрему групу). В Невиркові,
Овручі та Камені�Каширському догматики вкрай мало, і представ�
лена вона випадковими творами та катехизисами. Грунтовні тео�
логічні трактати, наприклад – «Сума» Аквінського та «Сентенції»
Петра Ломбардського, які у великій кількості налічувалися у
більшості домініканських бібліотек у XVIII cт.201, тут відсутні. На�
томість чи не в усіх бібліотеках наявні практичні посібники з мораль�
ної теології, збірки орденських конституцій, ухвали Тридентського
Собору. Впадає у вічі значна кількість історичної літератури, причо�
му не тільки церковної (яка, як бачимо, викладалася в луцькому
студіумі), а й світської, що поруч із наявністю книг з галузі світсько�
го права (насамперед – теоретичних трактатів) свідчить про активне
ангажування монахів у життя довколишнього суспільства. Поміт�
ною була зацікавленість історією власного ордену, особливою попу�
лярністю користувалися описи чудотворінь і коронацій домініка�
нських ікон. Однак фундаментальні історії Польської провінції А.
Бзовського та Ф. Нововейського зустрічаються дуже рідко,
відсутній також твір відомого історика Руської провінції С. Ок�
ольського, який набув масового поширення у монастирських бібліот�
еках Руської провінції ще на початку XVIII ст.202

Загалом, репертуар досліджуваних домініканських бібліотек
XVIII�XIX ст. видається стандартним, глибші узагальнення і
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порівняння з іншими орденськими книгозбірнями стануть можливі
тільки після публікацій монастирських каталогів цього періоду. Про�
аналізуємо склад волинських домініканських бібліотек за часом ви�
дання книг. На цьому етапі монастирського бібліотекознавства ми
можемо констатувати тільки той факт, що волинські бібліотеки були
порівняно молодими. Зафіксовані в луцькому каталозі дати виходу
книг показують, що 55% з них датуються XVIII ст., 18% – XVII
ст. і тільки 6% – XVI ст. Мізерний відсоток книг ХІХ ст. (2%)
цілком зрозумілий з огляду на ті проблеми, які ускладнювали за�
купівлю книг з�поза меж Російської імперії. Книгозбірня луцького
генерального студіуму на початку ХІХ ст. виразно відрізняється від,
наприклад, львівської кінця XVIII ст., де домінували друки XVII ст.
та була значна підбірка інкунабул і палеотипів (20% від загальної
кількості книг)203. Далася взнаки втрата попередньої луцької кни�
гозбірні і придбання на початку ХІХ ст. передусім популярної тео�
логічної літератури, яку часто перевидавали у XVIII ст. Внаслідок
цього луцька бібліотека була молодша, ніж навіть скромна кни�
гозбірня невирківського монастиря, де кількість книг з XVII ст.
становить 25%, а з XVI ст. – 11%; каталог ідентифікує одну книгу
(щоправда, з незрозумілою назвою) 1493 р.

Проаналізуємо волинські бібліотеки за місцем виходу та мовою
друків. Вони зафіксовані у луцькому та невирківському каталогах.
Згідно з їхніми відомостями, становище в луцькій бібліотеці було
таке: 35% усіх книг були італійськими за походженням, приблизно
стільки ж було й польських видань, 9% вийшли в Німеччині і 6% –
у Франції. У Невиркові було ще менше друків іноземного походжен�
ня – 11%. Каталоги камінь�каширського конвенту розподіляють
деякі категорії книг за мовною ознакою: бібліотека камінь�каши�
рського монастиря принаймні на 37% складалася з польськомовних
друків, а загальна кількість виданих у Польщі книг була, очевидно,
ще більша. Реєстр любарської бібліотеки показує, що серед тео�
логічної літератури домінувала латиномовна, однак не розподіляє за
мовою книги двох найбільших тематичних розділів («різне» та
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гомілетики). Питома вага польськомовних проповідей в овруцькій
книгозбірні також визначила виразно польський характер цієї
бібліотеки. Виразно відмінним є становище у тогочасній львівській
бібліотеці, де кількість польських друків значно поступається
італійським і німецьким204. Очевидно, що львівський монастир мав
потенційно більший доступ до закордонних книжкових ринків, аніж
волинські, бібліотеки яких носили виразний «польський» характер.

Домініканських творів у проаналізованих бібліотеках відносно
небагато. Становище цілком зрозуміле з огляду на те, що серед
польських друків XVIII ст., якими поповнювалися бібліотеки,
домініканські автори не займали перших позицій; авторами трактатів
та підручників теології були передусім єзуїти. Через це відсоток
домініканських творів у луцькому конвенті украй незначний (5%).
Найбільшим він був у Невиркові (12%), де не існувало жодного
студіуму, а отже – потреби закупівлі підручників. Серед ав�
торів�домініканців головну позицію займає іспанський містик Лю�
довік із Гранади, який створив оригінальний метод мисленної молит�
ви205 і на початок XVIII ст. набув загальної популярності в до�
мініканських колах206. Зокрема, у камінь�каширський бібліотеці на
1796 р. містилося три праці Людовіка (одна з них у польському пе�
рекладі), які, згідно зі статистичними даними207 були найбільш по�
ширені у польських бібліотеках. Показовим є те, що всі ці книги було
вилучено з монастирської бібліотеки і передано, відповідно до ви�
щевказаного припущення, бібліотеці одного з провінційних студіу�
мів, а отже – вважалися особливо цінними для молодих монахів.

Проаналізуємо популярність у волинських книгозбірнях кінця
XVIII�XIX ст. творів членів домініканських Польської і Руської
провінцій. Загалом, з усіх авторів�домініканців, які публікували свої
твори на теренах Речі Посполитої впродовж XV�ХІХ ст. (Р. Свен�
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тоховський208 та С. Баронч209 нараховують їх близько 200), у воли�
нських книгозбірнях були присутні праці лише десяти (найбільше їх
у камінь�каширській книгозбірні (9), найменше – у луцькій (1).
Авторство ще кількох анонімних творів, згаданих у волинських ката�
логах, можемо гіпотетично приписувати польським домініканцям,
оскільки вони стосувалися питань Розарію та коронації домінікан�
ських ікон. Однак загальна кількість праць, написаних представни�
ками польських провінцій, у волинських книгозбірнях украй незнач�
на. Це може бути пояснене, передусім, слабкістю потенціалу по�
льських домініканців стосовно написання теологічно�філософських
та аскетичних творів у XVIII – на початку ХІХ ст.210 А оскільки
саме за рахунок цих творів комплектувалися бібліотеки монасти�
рських студіумів, є цілком зрозумілою майже повна відсутність
творів польських домініканців у луцькій бібліотеці.

Таким чином, бібліотеки більшості волинських монастирів мали
характер практичних книгозбірень, головною метою яких була підго�
товка монахів до читання проповідей та здійснення таїнств (насампе�
ред – Сповіді), а також забезпечення потреб наявних при монасти�
рях студіумів. Значний вибір аскетичної літератури уможливлював
індивідуальні читання та духовні роздуми, але встановлення обсягів
поширення цієї практики залишається поза дослідницькими можли�
востями. Не варто також забувати про індивідуальні бібліотеки
братії, які, з огляду на збільшення доступності книг у XVIII ст., мог�
ли бути доволі чисельними. На користь цього свідчить, зокрема,
висновок візитатора володимирського осідку, який не знаходить у
монастирській бібліотеці нічого вартісного окрім «найзагальніших
книг», проте відзначає цінність приватних книгозбірень монахів211.

Наукові й духовні пошуки волинського чернецтва рідко виходи�
ли за межі, окреслені популярними авторами та програмами орден�
ських студій, про що свідчить мізерна кількість написаних во�
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линськими домініканцями оригінальних творів. Переважна
більшість із них – панегірики або проповіді, проголошені на видат�
них урочистостях. Написання трактату з логіки членом камінь�ка�
ширського монастиря Аурелієм Робаковичем перетворило автора на
гордість цього конвенту212, однак твір не публікувався, а отже – не
мав значної інтелектуальної вартості. Тільки луцькі домініканці до�
лучилися до антимасонської полемічної боротьби, яку провадили
домініканці в Речі Посполитій впродовж XVIII – на початку XIX
ст. 213, написавши колективний антимасонський твір214 та вже згаду�
вану книгу «Abrys koronacyi nieba i ziemi królowej w obrazie od Ojca
œw. Klemensa VIII…ofiarowany»215, де містилася обгрунтована апо�
логетика іконопочитання. 1681 р. нунцій Опітіус Паллавічіні
офіційно звільняє від звинувачень у єресі деяких волинських
домініканців216. Цей факт є безумовно цікавим і може свідчити про
спробу вільних теологічних пошуків, які навіть виходили за межі
офіційної теологічної доктрини. Однак той факт, що всі ці брати пе�
ребували на пріорських посадах, а науковими ступенями володіли
тільки два з них, свідчить скоріше про дисциплінарні, а не інтелекту�
альні порушення.

Підводячи загальні підсумки аналізу інтелектуального життя во�
линських домініканських монастирів у XVII�ХVIII ст., варто зазна�
чити передусім те, що волинські монастирі аж ніяк не можна назвати
центрами провінційної освіти за часів Середньовіччя, коли загальний
інтелектуальний рівень ордену перебуває на піку своєї могутності.
Становище змінюється з початком XVII ст., коли в інтелектуально�
му житті волинських конвентів виразно виділяється луцький осідок,
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в якому починає активно формуватися бібліотека, а згодом відкри�
вається формальний студіум університетського рівня, де викладають
і навчаються кращі представники провінції. Починаючи з другої по�
ловини XVII ст., повноцінні орденські школи нижчого рівня форму�
ються майже в усіх монастирях�пріоратах Волині. Однак інтелекту�
альний блиск домініканського ордену на той час уже безсумнівно
пригас, з XVIII ст. «жебрацькі» ордени вже не сприймалися як інте�
лектуальна еліта217. Таким чином, наявність у волинських монасти�
рях освітніх центрів провінції, що не славилася своїми інтелектуаль�
ними здобутками, читання волинськими монахами книг із бідних і
наповнених польськими популярними друками книгозбірень та об�
межена кількість плодів власного письменства навряд чи могли
сприяти закріпленню за цими конвентами авторитету згромаджень
інтелектуалів. Інтелектуальне життя пересічного волинського
домініканського осідка концентрувалося, передусім, довкола підго�
товки до проголошення проповідей і здійснення Таїнств. Як ми ба�
чимо з попереднього підрозділу, на підставі аналізу популярності
культу найбільшого орденського теолога Томи Аквінського, ідеал
монаха�інтелектуала ніколи активно не культивувався у волинських
монастирях. Підтримка власне орденської інтелектуальної традиції
та протиставлення її єзуїтській була актуальна для волинських
домініканських конвентів тільки на початку XVII ст. У подальшому
ж, внаслідок загального занепаду інтелектуального життя ордену в
Речі Посполитій, вона перестала бути домінуючою.

3.3. Душпастирська і місіонерська діяльність

волинських монастирів

Домініканський орден зародився у відповідь на нагальну потре�
бу навернення до лона Католицької Церкви усіх загублених душ і
вбачав головну мету своєї діяльності218 саме в проповіді, місіонерстві
та душпастирстві. Місіонерська діяльність Римо�Католицької Цер�
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кви традиційно поділяється на зовнішню (стосовно некатолицького
люду) та внутрішню (в межах самої Римо�Католицької Церкви)
місії219. В зв’язку з цим, Волинь у стратегії діяльності домінікансько�
го ордену від початку була місійною територію – з огляду на перева�
жаючу кількість вірних Православної Церкви, які, виходячи із за�
гальної концепції Римо�Католицької Церкви до ІІ Ватиканського
Собору, потребували навернення як прихильники «схизми». Зрос�
тання кількості вірних Римо�Католицької та Уніатської Церков у
регіоні актуалізовувало потребу у внутрішніх місіях у їхньому сере�
довищі. Окрім того, невелика кількість католицького духовенства на
теренах Волині обумовила потребу активного включення домінікан�
ських монастирів в організацію парафіяльного душпастирства. З’я�
сування конкретних кількісних характеристик конфесійної палітри
Волині в окремі хронологічні періоди залишається донині нерозв’я�
заною дослідницькою проблемою, яка унеможливлює чітке встанов�
лення тла та результатів місіонерської і душпастирської діяльності
домініканців у регіоні. Тут зупинимося, передусім, на аналізі
безпосередніх проявів місіонерської та душпастирської діяльності
домініканських монастирів Волині.

Найбільша активність місіонерської діяльності домініканського орде�
ну припадає на ХІІІ ст. Саме тоді на теренах Русі з’являються орденські
проповідники. Питання про напрями місіонерської діяльності
домініканців упродовж цього періоду є дискусійним, однак скеровані до
ордену Папські булли свідчать про спрямованість домініканської місії
цього періоду виключно до католиків220. Активною також була місіоне�
рська позиція Товариства Братів�Пілігримів заради Христа, яке діяло на
руських землях у 1378�1456 рр. Пріорітетним напрямком діяльності цієї
організації був південний (Крим, Мала Азія, Балкани). Однак
домініканці в складі Товариства, без сумніву, проводили місійні акції і на
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Русі. Зокрема, орден посідав особливе місце в утворенні католицької
церковної структури на руських землях: його представники були першими
єпископами (хоча доволі часто формальними) даних територій. На Во�
лині традиція єпископів�домініканців була менш тривалою, ніж, наприк�
лад, у Києві – тільки до 1424 р.221. Ймовірно, волинські домініканці з
самого початку включилися в провадження парафіяльного душпас�
тирства, адже на місійних землях існувала традиція передавання па�
рафіяльних обов’язків чорному духовенству, що вимагало менших
фінансових витрат і скромнішого забезпечення для храмів222. Однак
кількість потенційної домініканської пастви була незначна – до се�
редини XV ст. у Луцьку проживало лише кілька польських родин223,
що за наявності у місті як мінімум двох католицьких храмів свідчить
про незначні обсяги домініканського душпастирства.

Після приєднання до Польської провінції місіонерський запал
руських монастирів значно пригас. Як уже було згадано, провінція май�
же не надсилала до волинських конвентів монахів, а головне –
спеціально підготовлених проповідників. До кінця 1550�х рр. зафіксо�
вано тільки два таких направлення до луцького монастиря і жодного –
до володимирського (див. додаток К). Стримувати місіонерську
діяльність серед руського населення мав і мовний бар’єр. Адже постійне
переміщення в межах провінції орденських проповідників виключало
можливість достатнього ознайомлення з мовою русинів. В ордені існу�
вала лише спеціальна посада «німецького» проповідника, що обумов�
лювалося чисельністю німецьких колоній у великих містах. Очевидним
є те, що направлений 1494 р. до Луцька проповідник Бернард, який по�
ходив з Кощяна224 (Познанське воєводство), міг здійснювати проповіді
тільки серед польськомовного або німецькомовного населення. З кінця
1550�х рр. перебування у луцькому монастирі проповідників стає
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постійним, однак орден у цей час втрачає ексклюзивність такої посади в
місті, оскільки вже 1574 р. фіксуємо наявність спеціального про�
повідника при луцькій кафедрі225. Волинські домініканці не включили�
ся активно в місіонерську роботу одразу після Католицької Рефор�
ми. Тогочасна традиція, що розповідає про одну з найвідоміших
конверсій, яка трапилася в луцькому монастирі в 1570�х рр. – навер�
нення єврея, котрий згодом стане знаменитим домініканським авто�
ром Северином Любомльчиком, – головною причиною цієї події на�
зиває об’явлення йому Діви Марії і св. Яцека226, а не активну
місіонерську діяльність братії.

Початок розглядуваного нами періоду збігається з важливою
подією в церковному житті Речі Посполитої – розвитком і
реалізацією ідеї Берестейської унії. Обов’язок домініканців Речі
Посполитої працювати на користь унії був проголошений генералом
Ордену Іполитом Бекарією під час візитації Польської провінції
1593�1594 рр.227. Проунійна діяльність ордену проявилася перед�
усім у формі контактів монахів, а насамперед пріорів монастирів, із
руським єпископатом. А. Бзовський у своїй книзі видання 1606 р.
описує проунійну діяльність луцького пріора (перша згадка про
пріорування фіксується 1593 р.) Михаїла з Мостиськ. Зокрема,
йому приписувалися особливі заслуги у справі навернення русинів до
лона Католицької Церкви шляхом провадження теологічних дис�
путів та особистих розмов з Іпатієм Потієм, Кирилом Терлецьким
та Михаїлом Рогозою. Саме завдяки порадам домініканця, твердить
орденська історіографія, православні ієрархи погодилися вислати
посольство до Рима. Михаїлу, відповідно до тверджень орденських
істориків, було також доручено дослідити формулу визнання віри,
яку запропонували православні єпископи228. Звичайно, ці свідчення
орденської історіографії є апріорі перебільшеними. Однак, з огляду
на те, що домініканський конвент до 1604 р. був єдиним у Луцьку
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монастирським осідком Католицької Церкви, участь луцького
пріора в налагодженні персональних зв’язків із місцевою православ�
ною ієрархією видається цілком вірогідною. На початку XVII ст.
домініканці були єдиними представниками католицького чернецтва
й у Володимирі. Зрозумілою є активність у справі налагодження
контактів із представниками східного обряду з боку володимирсько�
го пріора кін. XVI – поч. XVII ст. Габріеля Завешка229. Згідно з
офіційним життєписом Іпатія Потія, саме домініканця було поклика�
но 1613 р. прийняти останню сповідь митрополита230.

Про те, що особисті контакти між руськими домініканцями й
уніатською ієрархією були дуже міцними, свідчить листування
унійного митрополита Іпатія Потія з руським провінціалом Анто�
ніном з Перемишля, перші відомості про яке датуються 1601 р.231

Стосунки між кореспондентами були цілком приятельськими, про
що свідчить загальний тон переписки, наявність у ній подяк і
дорікань. Та й сам факт листування двох осіб одного соціального
стану, не пов’язаних формальними стосунками субординації, дозво�
ляє припускати факт особистого зацікавлення у спілкуванні.

Особливістю участі ордену в справі Берестейського поєднання
була диспропорція заангажування домініканців Руської та
Польської провінцій. Іпатій Потій, зокрема, дуже болісно сприйняв
факт переходу 1602 р. до Польської провінції володимирського кон�
венту, на підтримку якого він витрачав значні кошти232. Цього ж
року, після того як Польській провінції вдалося домогтися заміни
Руської провінції на малу конгрегацію, Потій направив до Папи
кілька листів, у яких звертався з проханням про повернення руських
домініканців до їхніх монастирів. Домініканців Руської провінції на�
звано тут особливими помічниками, бойовим загоном, який навернув
до єдності багатьох «схизматиків»; але саме в той час, пише Потій,
коли зростає неспокій і антиунійна агітація на Русі, коли настав час
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збирання плодів, – невтомних працівників втрачено. Передача мо�
настирів руських домініканців польським братам у поданні Потія
має непоправні наслідки для «їхньої незавершеної справи» в «наших
землях» (очевидно, йдеться саме про луцький та володимирський
монастирі, які були передані Польській провінції). Говорячи про га�
рячу потребу в домініканцях, Потій мав на увазі, ймовірно, їхню про�
повідницьку діяльність, оскільки йдеться про «шкоду від мовчання
братів», які, з огляду на проведений між провінціями кордон, припи�
нили свою діяльність на Волині. При цьому з послань випливає той
факт, що домініканці проводили роботу і на найнижчому (парафіяль�
ному) рівні, оскільки йдеться і про скарги з боку священників233 на
припинення діяльності монахів. Звичайно, під час аналізу вищезга�
даних листів не варто забувати, що саме суб’єктивна оцінка і особис�
та прихильність Потія до руських домініканців, з якими він підтри�
мував персональні контакти, спричинилися до такої активної позиції
митрополита в справі захисту Руської провінції. Всі наведені ним ар�
гументи на користь повернення руським братам монастирів, які їм
здавна належать, перегукуються з традиційними доказами, висуну�
тими новопосталою провінцією під час запеклої полемічної боротьби
за існування. Потій навіть не вагається обвинуватити домініканців�
поляків у підступах та обмані234. Окрім того, вищезгаданий Габріель
Завешко на момент смерті Потія уже перейшов на бік Польської
провінції235, до якої належав, відповідно до встановленого 1612 р.
кордону, і сам володимирський монастир. При цьому тісні персо�
нальні стосунки між ним та митрополитом продовжувалися. Однак
цілком очевидним є те, що участь домініканців Руської провінції,
куди спочатку увійшли всі руські монастирі, в підтримці унії на Русі
була набагато помітніша, аніж така з боку територіально віддалених
польських монастирів. Немалу роль відігравала особиста співпраця
Іпатія Потія з керівництвом провінції; сліди цієї співпраці простежу�
ються ще 1601 р., коли Потій повідомляє руського провінціала про
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відступництво від унії львівського єпископа Гедеона Балабана236.
Члени Руської провінції і справді могли краще встановлювати кон�
такти з руським населенням, аніж монахи, материнським монасти�
рем яких переважно був Краків. Загалом, можемо зробити висновок
про важливість для уніатської Церкви на Волині діяльності доміні�
канських монастирів, які тривалий час були єдиними монастирськи�
ми осідками Католицької Церкви в регіоні. Безпосередня участь
волинських домініканців в унійному процесі полягала у проведенні
дипломатичної, організаційної та проповідницької роботи.

Перша половина XVII ст. була піком реформаторської та дидак�
тичної діяльності Католицької Церкви в Речі Посполитій237. В
історії діяльності домініканського ордену на території Речі Посполи�
тої це проявилося, передусім, у відродженні прагнень до зовнішніх
місій в середовищі Руської провінції. Так, ініціатор відділення русь�
ких монастирів Антоній з Перемишля в своєму посланні до генерала
ордену зазначав, що метою нової провінції є проголошення віри
Христової народам, зануреним у схизму й магометанство: русинам,
литовцям, московитам, валахам, скіфам і туркам238. Домініканцям
провінції було доручено патронат над орденською місією у Кафі239.
1635 року була видана інструкція кардинала Франциска Барберіні,
відповідно до якої в кожному з руських монастирів мали призначати�
ся двоє місіонерів для роботи поза кордонами Речі Посполитої240,
однак ніяких відомостей щодо участі волинських домініканців у цих
закордонних місіях не знаходимо.

Щодо місіонерства серед русинів, то в розробленій Конгре�
гацією пропаганди віри 1623 р. програмі місіонерства в Речі Поспо�
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литій для домініканців Руської провінції було зарезервовано
спеціальну підготовку місіонерів для Русі, які мали володіти руською
і московською мовами та спеціальною теологічною освітою241. 1640
року руський провінціал розіслав таких місіонерів майже до кожного
осідку провінції. Їм надавалось доволі широке коло повноважень:
право уділення Таїнств і відпустів, володіння переносними вівтаря�
ми; вони вилучалися з�під влади єпископів, що суттєво розширюва�
ло можливості для місійної роботи. Проте до волинських монастирів
(Ляхівців, Старокостянтинова, Любара, Соколова, Овруча) при�
значалось по одному місіонеру, до того ж не з кола магістрів або ба�
калаврів теології, як до найзначніших конвентів, а лекторів чи гене�
ральних проповідників242. Вочевидь, ці конвенти не належали до на�
йзначніших у місійному плані осідків. Монастирем, який найраніше
долучився до активної місіонерської і душпастирської роботи на Во�
лині, був, очевидно, старокостянтинівський. Про це свідчить пере�
бування в його стінах 1617 р. генерального проповідника Рафаеля з
Белза243. Місіонерська робота рядових членів братії, очевидно, об�
межувалася поширеною з часів Середньовіччя квестою – збиранням
милостині, яка мала супроводжуватися проповідями. Таку практику
збирання милостині зафіксовано, зокрема, в першій половині XVII
ст. у ляхівецькому монастирі244.

Над впровадженням у життя цілого ряду місійних проектів пра�
цював відомий домініканець Руської провінції Ян Дамаскін Соколо�
вський (†1640 р.). Одним з його проектів було відродження на те�
ренах Речі Посполитої діяльності інквізиційного трибуналу, який
мав би боротися з єрессю та чародійством245, проте його не вдалося
реалізувати з огляду на специфіку суспільно�політичної та кон�
фесійної ситуації в тогочасній Речі Посполитій. Іншим напрямом ро�
боти Соколовського було впровадження проекту так званої Універ�
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сальної унії, автором якого був волинський воєвода Адам Сангушко,
який у 1630�х рр. активно розвивав ідею повного з’єднання правос�
лавної Русі з Римом шляхом утворення окремого патріархату. Соко�
ловський виступав посередником у справі налагодження контактів
між Римом та Сангушком. Ще на початку 1630�х рр. домініканець
виступив з ініціативою проведення в деяких домініканських конвен�
тах диспутів з православним духовенством (у тому числі з Москов�
ського царства), де мали розглядатися всі теологічні протиріччя між
сторонами246. 1635 року Соколовський вирушив з метою реалізації
проекту до Рима, де особисто підтримав Сангушкові наміри, про що
сам князь зазначає в одному з листів247. Імовірно, домініканці Волині
мали бути залучені до популяризації ідеї нового унійного проекту,
про що свідчать тогочасні наміри князя Сангушка заснувати осідок
ордену в своїй резиденції, Камені�Каширському. Однак на момент
фундації монастиря 1638 р. провал унійного проекту Сангушка став
уже очевидним248.

У першій половині XVII ст. відбулося кілька гучних конверсій,
зокрема – князя Юрія Корибута Вишневецького та Романа
Розінського, здійснених за допомогою львівських домініканців249.
Очевидно, саме за їхньою участю відбувся вже згадуваний перехід
до католицтва 1612 р. Павла Сенюти. Проте подальші стосунки
домініканців із фундатором свідчать про те, що боротьба ордену з
протестантами не завжди здійснювалася шляхом богословських дис�
путів. Вже згадуваний лист 1615 р. ляхівецького субпріора до
провінціала повідомляє, що одним з важливих моментів суперечок
ляхівецьких монахів із фундатором була недбалість домініканців сто�
совно піклування про душу як самого фундатора, так і його слуг�про�
тестантів. Домініканець, зокрема, зазначив, що Сенюта після повер�
нення з Рима 1615 р. принципово не бажав навертати своїх
прибічників «ґвалтом, як це робилося перед цим» (очевидно – одра�
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зу після його навернення на католицтво), а вимагав від домініканців
організації інтелектуальних диспутів. Павло скаржився також на те,
що його не відвідують священики250. Таке становище, як ми уже зга�
дували, може бути пояснене відсутністю в стінах ляхівецького мо�
настиря повноцінного орденського студіуму та значної кількості
кваліфікованих священиків. Першу згадку про скерування до
ляхівецького конвенту генерального проповідника зустрічаємо аж
1632 р.251 Зволікання із забезпеченням монастиря місіонерами мож�
на пояснити нестачею в новопосталій провінції підготовлених до про�
повідницької роботи кадрів, адже львівський конвент, який був
основним центром їхнього формування, не міг забезпечити кількість
фундацій, яка постійно зростала. Таким чином, Руська провінція,
представники якої (львівські домініканці), найімовірніше, навернули
Павла Сенюту на католицтво, з об’єктивних причин не змогла в под�
альшому задовольнити всіх сподівань фундатора в інтелектуальній і
духовній сфері.

Значним форпостом діяльності потридентської Церкви був
луцький конвент, адже не випадково під час акту підготовки до
номінації на луцьке єпископство Ахатія Гроховського 1627 р. серед
усіх монастирів Луцька згадується тільки домініканський252, попри
те, що в місті вже існував єзуїтський осідок. Активізація місіонер�
ської позиції луцького монастиря припадає на 1620�1630�ті рр.,
коли в монастирі відроджується практика мандрівного проповідниц�
тва під час збирання милостині – квести, відомості про яку фіксує
прибутково�видаткова книга монастиря253. Регулярне збирання ми�
лостині саме в цей період може бути пояснене вже згадуваними праг�
неннями створити в Луцьку в 1620�х рр. взірцевий осідок дотриман�
ня правил монастирського життя. Ми не можемо погодитися з твер�
дженням Є. Клочовського про те, що квеста залишалась важливим
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чинником утримання монастирів254, – принаймні, достовірність цьо�
го припущення не простежується на прикладі луцького конвенту.
Адже квеста приносила луцьким домініканцям доволі мізерні при�
бутки порівняно з іншими доходами – на початку XVII ст. сума ко�
ливалась у межах 2 флоринів. Окрім того, серед збирачів милостині
фіксуються як брати�конверси, так і отці�священики255. Відтак, квес�
ту, що збиралася луцькими монахами упродовж 1620�30�х рр.,
можна трактувати скоріше як засіб духовного упокорення монахів та
місіонерську акцію, а не як один зі шляхів монастирського
збагачення. Однак, починаючи з другої половини XVII ст.,
практика збирання квести в луцькому монастирі майже не
прослідковується.

Записи в прибутковій книзі монастиря256 свідчать про те, що
луцькі домініканці упродовж усього XVII ст. активно практикували
організацію міських процесій. Часто ці процесії здійснювалися
спільно з єзуїтами, що свідчить про активну співпрацю двох
найбільших луцьких монастирів. Простежуються і випадки участі
луцького домініканського монастиря в закордонних місійних акціях
провінції. Саме в цьому ключі слід тлумачити смерть 1673 р. одного
з луцьких братів в Індії257, де в той час існувало кілька домініканських
провінцій258, а також номінацію на початку XVIII ст. луцького про�
феса на посаду місійного єпископа Валахії259.

Спробуємо встановити реальну кількість осіб, які відвідували
луцький домініканський храм, а отже, безпосередньо потрапляли в
сферу впливу орденського душпастирства. Одним із засобів для
проведення таких обрахунків можна вважати динаміку пожертв, які
збиралися під час Меси і зафіксовані в прибутково�витратній книзі
луцького монастиря. Зібрана нами статистика коливання кількості
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пожертв (див. додаток Ж), попри всю недосконалість методу
внаслідок неврахування існуючої на той час інфляції, показує, що
кількість месальних пожертв упродовж XVII cт. зросла (за окремі
роки кінця століття цей показник збільшується порівняно з 1619 р.
більш ніж удесятеро). Впадає у вічі значне коливання кількості по�
жертв упродовж досліджуваного нами періоду. Перший значний
стрибок фіксується в 1620�ті рр. – ймовірно, він був пов’язаний із
пропагуванням культу вже згадуваного Кароля Франка та посилен�
ням суворості внутрішнього життя у монастирі, що задовольняло
релігійні ідеали волинського суспільства. Другий сплеск спосте�
рігається 1665 р. (збільшення пожертв більш ніж удвічі порівняно з
попереднім роком260) – він, імовірно, став наслідком відновлення
діяльності осідку після пожежі 1664 р. Третій стрибок відбувся
1673 р., коли кількість месальних пожертв знову зростає вдвічі261, –
до монастиря було повернено луцьку ікону Богородиці262. Святиню
привезли в липні, а з серпня фіксуємо різкий стрибок збільшення по�
жертв. Велика кількість чудес, які сталися біля ікони цього року
(31)263, ймовірно, зумовила утримання динаміки пожертв на високо�
му рівні упродовж кількох років. Різке збільшення пожертв
фіксуємо і 1694 р., при цьому воно зумовлене велетенською
кількістю надань у червні (300 флоринів із 438 річного збору264).
Очевидно, саме цього місяця в луцькому костелі відбулася особлива
урочистість, на яку зійшлася значна кількість мешканців міста. Зага�
лом, коливання динаміки пожертв дуже сильно залежить від місяця,
в якому проводився їхній збір: за деякі місяці месальні збори були
відсутні зовсім, тоді як в інші місяці їхня кількість сягала двох третин
річного збору. Взявши за об’єкт аналізу 27 років, месальні суми для
яких вдалося розбити помісячно, і виділивши в кожному році три
місяці, в яких найактивніше збиралися пожертви, отримаємо такі ре�
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зультати: на першому місці фігурують листопад, березень, а також
червень. Звідси можемо зробити припущення про особливо активне
відвідування монастиря на свято Всіх Святих та дня Домініканських
Святих (листопад), в дні Великого Посту (березень), а також П’я�
тидесятниці (червень). Однак відзначена тенденція охоплює лише
41% усіх випадків. Очевидно, що кількість людей, які приходили до
храму, залежала, передусім, від тих урочистостей, які влаштовували
домініканці з нагоди тих чи тих церковних свят літургійного циклу та
подій культового життя монастиря. Однак цілком очевидне
збільшення протягом XVII ст. кількості людей, що час від часу були
присутні на домініканських богослужіннях, а відповідно – були
об’єктом їхньої душпастирської діяльності.

Згідно з загальноприйнятою в історіографії думкою, з XVIІІ ст.
навіть місіонерський дух Руської провінції неабияк послаб, а її монастирі
нічим особливим у плані місіонерства більше не відрізнялася, не кажучи
вже про конвенти Польської провінції та Конгрегації обсервантів, що і до
того здійснювали мізерні обсяги місійної роботи265. Очевидно, що первин�
не місіонерство, яке існувало в середовищі ордену часів Середньовіччя та
частково відродилося в Руській провінції завдяки постійному зверненню
до місійного ідеалу Товариства Пілігримів, з огляду на сукупність
соціальних, економічних і конфесійних умов у XVIII ст. було неможли�
вим. Однак Конгрегація пропаганди віри в 1710�1720�х рр. активно нага�
дувала саме домініканцям Руської провінції про необхідність навертати
русинів, при цьому наголошуючи на переведенні їх в уніатство, а не лати�
нський обряд266. Руські домініканці регулярно брали участь в уніатських
богослужіннях, теологічних диспутах, проголошували проповіді в
уніатських церквах, що яскраво ілюструє приклад душпастирської
співпраці домініканського і василіянського осідків у м. Любарі267. Монас�
тирі Руської провінції долучилися й до поширення на Волині практики так
званого Третього домініканського чину, який дозволяв мирянам жити
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відповідно до домініканського статуту, не покидаючи своїх сімей –
вікарій овруцького конвенту здійснював процедуру прийняття до Третьо�
го ордену за спрощеними правилами, після чого руський провінціал дав
дозвіл на запровадження цієї практики «всім настоятелям України і
Поділля»268. В той же час, слідів подібної місіонерської активності в
середовищі монастирів Польської провінції та Конгрегації обсер�
вантів не простежуємо. Як було зазначено, під час популяризації
луцьким монастирем чудотворної Богородичної ікони конверсійні
моменти повністю відсутні. Візитації камінь�каширського монастиря
другої половини XVIII ст. свідчать про відсутність домініканських
місій по довколишніх селах, проповідей у місцевому уніатському
храмі, під час масового з’їзду люду до містечка на ярмарки та інші
урочистості269. Таким чином, можемо констатувати, що волинські
монастирі Руської провінції за своєю місіонерською активністю й у
XVIII ст. вигідно вирізнялися на тлі інших конвентів, що діяли в
регіоні. Однак у порівнянні з конвентами інших орденів
домініканські монастирі суттєво поступалися за обсягами місіоне�
рської роботи. Зокрема, вони не проводили тривалих виїзних
внутрішніх місій, особливою активністю в яких на Волині у XVIII ст.
відзначалися єзуїти та василіяни270, а наприкінці століття –
домініканці сусідньої Литовської провінції271.

Головним напрямком душпастирської роботи ордену в регіоні з
другої половини XVII ст. стає активне ангажування в організацію па�
рафіяльної роботи при монастирських храмах. Час, з якого
домініканські храми починали займатися душпастирством, різний (див.

додаток З): деякі отримували патронат над уже заснованою парафією,
при деяких монастирях парафій не існувало довгий час з огляду на не�
значну кількість населення в місцях їхніх фундацій. В 1773�1774 рр. па�
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рафіяльним душпастирством не займалися тільки невеликі доміні�
канські осідки, які не володіли статусом конвентів (кульчинський та не�
вирківський), а також монастирі, що знаходилися в містах із старою і
розвиненою парафіяльною структурою (Луцьк і Володимир) або по�
близу них (яловицький конвент). Більшої кількості парафій, аніж
домініканці, в той час не мало жодне монаше згромадження, що діяло на
території Волині272. Ще сильніше актуалізувалася парафіяльна
діяльність монахів після поділів Речі Посполитої: на момент касації
волинських монастирів 1832 р. абсолютно всі вони мали під своїм
керівництвом парафію. Урядовий указ 1832 р. заборонив римо�като�
лицьким монахам займатися парафіяльною діяльністю273, однак на
1848 р. парафії ще діють при трьох волинських монастирях. Навіть
після повної касації домініканських монастирів регіону більшість із
парафій, які в них до цього існували, все одно перебували у віданні
домініканців, котрі залишаються при волинських парафіях навіть
1881 р.274. Домініканські парафії на тлі інших волинських парафій
були доволі великі – старокостянтинівська та любарська наприкінці
XVIII ст. мали найбільшу кількість вірних cеред парафій чорного ду�
ховенства на теренах луцько�житомирської дієцезії275. До чисельних
належали й парафії кульчинського та ляхівецького монастирів:
відповідно 2224 парафіянина на 1832 р. та 1930 – на 1826 р. при се�
редній кількості на один скасований 1832 р. осідок – 1214 особи276.

Велика кількість парафій при домініканських монастирях Волині в
XVII�XVII ст. не є унікальним явищем, адже, за загальними підрахун�
ками, представники «жебрацького» монашества, а особливо доміні�
канці, провадили найбільше парафій серед усіх інших орденів Речі По�

ÐÎÇÄ²Ë 3 201

272 Flaga J. Zakony mêskie w Polsce w 1772 r. – Lublin, 1991. – T. 2, cz.1.: Duszpasterstwo. –
S. 45-153.

273 Radwan M. Zakony mêskie... – S. 32.
274 Ordo peragendi sacri et divini officii recitandi. – Vilnae, 1881. – P. 89-91.
275 Radwan M. Zakony mêskie... – S. 29.
276 Äàí³ ïîäàí³ íà ï³äñòàâ³: ÄÀÆÎ. – Ô. 90. – Îï. 1. – Ñïð. 704. – Àðê. 3 çâ.; Øîñòàê ².

Ñåêóëÿðèçàö³ÿ öåðêîâíèõ ðèìî-êàòîëèöüêèõ ìàºòê³â íà Âîëèí³ ï³ñëÿ ïîâñòàííÿ
1830-31 ðð. // Âåëèêà Âîëèíü: Íàóêîâèé çá³ðíèê. – Æèòîìèð, 2003. – Ò. 30: Ïîëÿêè íà
Âîëèí³: ³ñòîð³ÿ ³ ñó÷àñí³ñòü. – Ñ. 112.



сполитої (особливо яскраво тенденцію відзначаємо на східних теренах
королівства)277. Це явище було зумовлене одразу кількома факторами.
Насамперед – волею фундаторів, а також потребою розширення ме�
режі парафій на теренах луцької дієцезії, в межах якої мало хто з пред�
ставників білого духовенства з огляду на поліконфесійність місцевого
населення (а отже – потенційну бідність парафії), важкі кліматичні та
географічні умови відважувався займатися душпастирством на Волині.
Відповідно, мережа парафій католицької Церкви у східних дієцезіях
формувалася в деяких випадках з огляду на вже наявну мережу монас�
тирських храмів і тому не завжди відповідала реальним потребам вірую�
чих. Найяскравіше це ілюструє ситуація з парафією камінь�каширсько�
го монастиря: на початку ХІХ ст.278 тільки 33 із 600 його парафіян про�
живали в самому Камені�Каширському, тоді як у деяких сусідніх насе�
лених пунктах, що були розташовані в радіусі 5 миль, кількість вірян мо�
настирської парафії доходила до 70.

Практика ведення волинськими домініканцями парафій навряд
чи вирізнялася на тлі загальних тенденцій того часу. Три збережені
візитаційні протоколи камінь�каширської парафії другої половини
XVIII – початку ХІХ ст. дають змогу проаналізувати особливості
душпастирської діяльності домініканців при цьому монастирі. У
зв’язку зі згаданою вище територіальною віддаленістю камінь�ка�
ширського монастиря від парафіян вірні приходили до костелу рідко.
Холмський єпископ на момент свого приїзду з візитацією 1784 р. не
побачив у храмі жодного парафіянина. На цей час неможливо було
навіть порахувати точну кількість вірних – приблизно нарахо�
вується близько 600 осіб, однак до таїнства Миропомазання з наго�
ди приїзду єпископа приступило тільки 35, причому лише шляхта;
простий люд, як зазначив єпископ, відвідував уніатську церкву279.
Візитація парафії 1750 р. наголошує на необхідності частіше прово�
дити катехизацію вірних при парафії280, однак і на початку ХІХ ст.
навчання парафіян практикується у Камені�Каширському тільки у
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великопісний період281. Занедбування катехизації вірних, їхня слабка
участь у прийманні Святих Таїнств і справляння римо�католиками
треб у церквах східного обряду внаслідок великої віддаленості по�
мешкань парафіян від костелів були загальними недоліками, які
відзначалися у візитаціях парафій східних дієцезій282. Загалом, три
єпископські візитації цієї парафії в другій половині XVIII ст. – на
початку ХІХ ст. доходять висновку про слабке заангажування
камінь�каширських домініканців у душпастирську та місіонерську
працю серед населення, бідність і непристосованість храму до душ�
пастирства, неповного використовування монахами проповідниць�
кого ідеалу свого ордену283. Однак, попри всі ці зауваження, можемо
констатувати, що камінь�каширський монастир був не найгіршим
чином пристосований до душпастирства: кількість монахів у його
складі була достатньо високою (на 1773�1774 рр. тут було 9 свяще�
ників, двоє з них – проповідники, шестеро – сповідники284), на
відміну від таких монастирів, як козинський та овруцький, що також
займалися парафіяльною діяльністю, однак мали у своєму складі
відповідно 5 і 3 священиків.

Парафіяльна діяльність накладала на монахів цілий ряд обо�
в’язків: проведення щоденних богослужінь, катехизацій, виконання
єпископських розпоряджень тощо. Однак парафія давала і стійкий
прибуток завдяки виконанню треб. Отже, там, де окрім домінікан�
ського монастиря існував осідок білого духовенства, конкуренція
була неминучою. Так, Мартін Шанявський, фундуючи домінікан�
ський монастир у Торчині, забороняє монахам приходити до фарно�
го костелу, хрестити і «ламати хліби», щоб не забирати прибуток па�
рафіяльного священика285. Незважаючи на це, луцький єпископ ак�
тивно виступив проти майбутньої фундації, побоюючись, що побудо�
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ва монастиря зашкодить парафіяльному костелу286. Про зацікавлен�
ня домініканців у проведенні парафіяльної діяльності свідчить, між
іншим, конфлікт через позбавлення камінь�каширського осідку па�
рафії холмським єпископом Йосифом Шембеком 1751 р. В попе�
редній візитації конвенту 1750 р. єпископ говорить про свою впев�
неність у чеснотах домініканського ордену, а зроблені ним поствізи�
таційні зауваження нічим особливим не відрізнялися287. Проте мало�
чисельність пастви храму стала, ймовірно, причиною того, що на�
ступного року єпископ позбавляє домініканців права на парафію, ре�
зервуючи всі доходи від її фундушу (парафіяльний храм на цей час
уже існував окремо від домініканського) та вірних на потреби єпис�
копської кафедри288. Домініканці, однак, не підкорилися постанові
єпископа і продовжували здійснювати таїнства, про що 1763 р.
надійшла інформація до нунціатури289. Численні скарги монастиря,
який продовжував здійснювати треби, не отримуючи за це жодної
винагороди, й апеляції до фундаційного акту А. Сангушка спричини�
ли формальне відновлення домініканської парафії єпископом Михаї�
лом Кохновським 1784 р.290

Монастирі, які не мали парафії безпосередньо при своїх косте�
лах, провадили її в сусідніх населених пунктах (в тому числі в тих,
власником яких був монастир), або ж допомагали плебанам. Особ�
ливою активністю при проведенні такої діяльності відзначався луць�
кий монастир, власна парафія при якому існувала тільки нетривалий
час, а потенційні можливості для душпастирства були досить знач�
ними. На 1773�1774 рр. монастир мав у своєму складі 16 священ�
ників, 3 з яких були проповідниками, 11 – сповідниками (в серед�
ньому у провінції їхня кількість на один монастир становила
відповідно 11, 2 та 8291). Конвент постійно здійснював патронат над
низкою храмів, а окрім того – періодично допомагав іншим священ�
нослужителям з міста та околиць. Свідченнням того, що священики
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з інших храмів делегували окремі душпастирські обов’язки луцьким
домініканцям, можемо вважати сплату ними на користь монастиря
грошових сум292. Постійно займалися душпастирством луцькі мона�
хи і в костелі жіночого ордену бригідок (душпастирський патронат
чоловічих орденів над жіночими був традиційним). Із 1687 р.
фіксуємо в луцькому домініканському монастирі спеціальну посаду
сповідника монахинь293. Саме як постійне здійснення цих функцій
можна трактувати неодноразові записи в домініканській прибутковій
книзі грошових надходжень за послуги сповідника і капелана від
«луцької настоятельки»294 та дуже часті згадки від луцьких бригідок
в списку чудес домініканської ікони. Можливості інших волинських
осідків щодо патронату над іншими храмами досить скромні, насам�
перед – з огляду на незначну кількість священиків у їхньому складі.
Говорячи про кількість спеціально підготовлених до душпастирства
орденських сповідників та проповідників у волинських конвентах,
зазначимо, що відповідно до приведених в анкеті Д. Гарампі відо�
мостей 1773�1774 рр., кількість сповідників у волинських монасти�
рях Польської провінції, окрім луцького, не сягала середнього по�
казника – 8 осіб. Середню кількість проповідників (2 на один
осідок) мали у своєму складі тільки луцький, володимирський та
камінь�каширський монастирі. Монастирі�пріорати Руської провін�
ції також мали у своєму складі по два проповідники; спеціальними
сповідниками, згідно з даними анкети, були всі домініканці�свяще�
ники. Конгрегація обсервантів не подала відомостей щодо кількості
сповідників та проповідників у її монастирях295.

Порівнюючи ситуацію домініканських осідків з іншими монасти�
рями регіону, можемо констатувати, що за кількістю проповідників на
один конвент усі домініканські монастирі Руської провінції суттєво
поступалися бернардинам, капуцинам, єзуїтам, кармелітам і реформа�
там тих провінцій, які діяли на Волині. Конвенти Польської провінції
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поступалися в цьому плані лише єзуїтам296. Це свідчить про доволі
скромні обсяги домініканського душпастирства на Волині порівняно
із осідками єзуїтів, кармелітів та орденів францисканської гілки.

Патронат волинських домініканців над іншими храмами значно
активізувався у ХІХ ст. (див. додаток З), коли душпастирство ска�
сованих монастирів перебрали на себе сусідні, ще не закриті конвенти.
Кількість монахів, котрі постійно перебували поза межами монастиря
з метою виконання душпастирських обов’язків, постійно зростала, і на
1839 р. з п’яти діючих монастирів Волині тільки любарський не прак�
тикував регулярне делегування своїх членів до сусідніх храмів297. Таке
становище склалося, вочевидь, з огляду на те, що любарський осідок
був, передусім, освітнім центром провінції.

Загальнопоширеною практикою в потридентській Речі Поспо�
литій було приймання на себе чорним духовенством функцій капе�
ланів на шляхетських дворах. Упродовж XVII�XVIII ст. спос�
терігаємо активне делегування монахів для здійснення душпастир�
ських функцій при дворах місцевої шляхти з боку луцького осідку. У
1773�1774 рр. більшість волинських монастирів Польської провінції
практикувала так зване непостійне капеланство (див. додаток З),
під час виконання якого брати продовжували проживати в стінах мо�
настиря. Руська провінція до початку ХІХ ст. майже не використо�
вувала цього роду душпастирства з метою збереження суворості
внутріш� нього життя монастирів. Тим більше не були до нього залу�
чені волинські монастирі провінції, які, з огляду на нечисельність
братії, не могли делегувати її для відправлення душпастирських об�
ов’язків поза монастирем. Тільки в першій половині ХІХ ст. спос�
терігаємо здійснення капеланських обов’язків членами любарського
монастиря. Очевидно, функції капеланів при шляхетських дворах
Волині виконували, передусім, представники єзуїтського ордену,
який значно переважав домініканський за кількістю священиків, до
того ж – традиційно не практикував парафіяльної роботи.
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Підбиваючи підсумки дослідження місіонерської та душпастир�
ської роботи ордену, варто передусім зазначити, що цей напрямок
діяльності волинських монастирів значно активізується на початку
XVII ст. Особливо помітною є активна місіонерська позиція волин�
ських монастирів Руської провінції, основним проявом якої була
підтримка в регіоні унійних проектів. Чисельно невеликі волинські
монастирі, які не були інтелектуальними і духовними центрами, во�
лоділи незначним фундушем і розміщувалися у віддалених населених
пунктах, не мали достатніх можливостей для участі в усіх місійних
акціях, організованих Руською провінцією. Проте активніша
місіонерська позиція волинських конвентів Руської провінції в
порівнянні з монастирями Польської провінції та Конгрегації обсер�
вантів була помітна аж до кінця XVIII ст. З другої половини XVIІ
cт. активність волинських осідків була спрямована передусім на
підтримку діяльності їхніх парафій. Домініканський орден найак�
тивніше з усіх монаших згромаджень, що діяли на Волині, взяв
участь у формуванні мережі католицьких парафій на території
регіону. Наймасштабнішою була душпастирська позиція луцького
конвенту, який завдяки великій кількості братії, розташуванню у ве�
ликому міському центрі і наявності відомого марійного санктуарію
залучав до свого храму дедалі більшу кількість вірних, здійснював
проповідницьку місію в інших храмах та відігравав вагому роль в ду�
ховному житті міста.

3.4. Доброчинна та культурницька діяльність домініканців

Питання доброчинної та культурницької активності домініканців
є надзвичайно важливим для вивчення діяльності монастиря в
суспільстві. Адже саме прояв монахами євангельського милосердя та
здійснення суспільно корисних заходів формували образ монастиря в
середовищі довколишнього населення. Втім, вловити в наявних дже�
релах усі аспекти окреслених проблем є справою неможливою – візи�
татори фіксують тільки діяльність постійно діючих благочинних і
культурницьких закладів. Розуміючи всю проблемність вищеокресле�
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ного питання, ми ставимо за мету дослідити функціонування при во�
линських монастирях культурно�освітніх та благодійних осередків.

Головним напрямом доброчинної діяльності волинських
домініканців було утримання притулків для старих та хворих – шпи�
талів. Перші згадки про домініканські шпиталі на Волині зустрічаються
в першій половині XVII ст. Маємо відомості про існування шпиталю
при луцькому монастирі у 1632 р.298, в цей же час уперше згадується во�
лодимирський домініканський шпиталь299. Очевидно, саме з XVII ст.
наявність при монастирі благодійних закладів цього роду стає в очах
суспільства цілком закономірною і навіть обов’язковою: існування шпи�
талю при старокостянтинівському осідку 1612 р. було обумовлене са�
мим фундатором300. Однак утримання шпиталю вимагало відповідних
коштів та фундушів, якими володіли далеко не всі волинські монастирі.
Наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст., коли принесення монастирем
суспільної користі стає особливо актуальним, шпиталі з’являються ще
при п’ятьох волинських монастирях (див. додаток З). Утім, ці заклади
були розраховані на доволі обмежене коло осіб. Найбільше підопічних
(сім) з відомих нам шпиталів на початку ХІХ ст. утримувалося при лю�
барському та ляхівецькому осідках301.

На території Луцької дієцезії до 1772 р. кількість римо�като�
лицьких шпиталів не перевищувала десяти302. Число православних і
уніатських закладів такого роду точно не встановлене. Наприкінці
XVI – на початку XVII ст. на Волині діяло кілька братських та це�
хових шпиталів (найвідоміший – луцький братський). Проте на�
прикінці XVIII ст., у зв’язку із занепадом братств, їхня активність
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значно зменшилася303. Можемо також припускати існування при�
тулків для убогих при деяких василіянських монастирях. На цьому
тлі внесок домініканського ордену у розвиток шпитальництва на
Волині був досить значний.

Благодійництво луцької братії в цей час проявилося також у
тому, що з кінця XVIII ст. і до пожежі 1800 р. домініканці щотижня
давали по 2 хлібини милостині, а з 1818 р. за наказом провінціала по�
новили цю практику304. Нами зафіксовані також випадки звільнення
убогих підданих луцького монастиря від чиншу305, надання підданим
збіжжя камінь�каширським конвентом, допомоги лікаря цього кон�
венту жителям довколишніх сіл306.

Головним напрямом культурницької роботи волинських
домініканців була організація шкіл для світських осіб. Позаорде�
нське шкільництво не було традиційною діяльністю домініканців –
на відміну від єзуїтів чи василіян. В зв’язку з цим відсутність при
домініканських монастирях значних освітніх центрів цілком зро�
зуміла – вони не володіли привілеями на утримання шкіл для
світських як, наприклад, володимирські василіяни, які 1746 р. отри�
мали виключне право на утримання школи в місті307 (це автоматично
унеможливлювало заснування школи при володимирському
домініканському монастирі). При домініканських осідках могли
існувати тільки школи найнижчого рівня – парафіяльні.

Наявність школи при парафіях після Тридентського Собору була
загальнообов’язковою. Наприкінці XVI – в першій половині XVII
ст. у волинській частині луцької дієцезії можна з повною дос�
товірністю ствердити існування тільки 12 римо�католицьких па�
рафіяльних шкіл, проте жодна з них не належала домініканцям. Спра�
вою виховання й навчання бідних шляхетських дітей першим розпочав
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опікуватися луцький конвент, при якому школа та притулок для сиріт
діяли у XVI ст. та поновили свою роботу в XVIІІ ст.308. Припускають
також існування в XVII ст. парафіяльної школи у Старокостянти�
нові309, проте невідомо, чи нею займалися домініканці. Парафіяльні
школи та притулки для сиріт при інших домініканських монастирях
почали з’являтися тільки наприкінці XVIII ст.: спершу – з огляду на
діяльність Едукаційної комісії, а згодом – внаслідок навислої небез�
пеки касації монастирів, які з точки зору Російської імперії не прино�
сили явної суспільної користі. 1803 р. на загальному з’їзді католиць�
кого духовенства в Луцьку кожне з монаших згромаджень взяло на
себе зобов’язання з утримання певної кількості парафіяльних, а за
відсутності парафій – повітових шкіл. На Волині домініканці зобов�
’язувались утримувати повітове училище в Старокостянтинові та па�
рафіяльні школи в Чарторийську, Камені�Каширському, Володи�
мирі, Козині, Тарговиці, Ляхівцях, Кульчинах, Невиркові та
Овручі310. Але, як свідчать пізніші дані, не в усіх вищеозначених мо�
настирях ці наміри вдалося реалізувати (див. додаток З). На 1820
р. всі домініканські школи формально мали власний фундуш311, однак
на практиці учні подекуди залишалися на утриманні монастиря – як,
наприклад, було у Ляхівцях312.

На прикладі інформації про камінь�каширську313, невир�
ківську314, ляхівецьку315 і старокостянтинівську316 школи можемо
зробити висновок про те, що домініканські парафіяльні школи
були невеликими: в них навчалося 4�26 учнів 6�15 років, пере�
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важно – з середовища збіднілої шляхти. При невирківській і ста�
рокостянтинівській школах навчалися в тому числі православні.
Вчителями в більшості випадків були самі домініканці (тільки
ляхівецький монастир на 1826 р. утримував окремого шкільного
вчителя). Навчальна програма охоплювала вивчення катехизису,
початків граматики та арифметики – традиційний набір пред�
метів, що викладався при сільських парафіяльних церквах та кос�
телах317. Обсяги домініканського шкільництва на Волині в цей час
украй незначні у порівнянні з діючими в регіоні єзуїтськими, ва�
силіянськими та піярськими школами, в яких налічувалося від 100 до
300 учнів, викладалося кілька іноземних мов, право, риторика та
фізика318. Отже, цілком зрозумілим є зафіксоване в акті візитації
1821 р. небажання ляхівецьких парафіян віддавати дітей до місцевої
домініканської школи319. До василіянських і піярських взірців набли�
жалася тільки любарська домініканська школа: 1802 р. вона була чо�
тирикласною і мала свій пансіон; тут працювало 5 вчителів, навчало�
ся 44 учні. Про серйозний підхід любарських домініканців до педа�
гогічної діяльності свідчить уже згадуване заснування при монастирі
фізико�математичної і гуманітарної школи для підготовки власного
учительського складу320. Однак вже на 1822 р. кількість учнів у Лю�
барі скоротилася до 19, а вчителів – до 1 особи321. Загалом,
домініканці на початок ХІХ ст. не надто активно займалися
шкільництвом на землях Русі та Литви, суттєво поступаючись
піярам і василіанам, для яких ця сфера діяльності була здавна однією
з основних. Однак серед тих монаших згромаджень, які нещодавно
почали займатися навчанням дітей, домініканський орден у цей час
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посідав провідну позицію за кількістю учнів у литовсько�руських
землях322.

Окрім утримання шкіл, Російська імперія наклала на чернецтво
низку інших зобов’язань у сфері культурницької діяльності. Так, мо�
настирі Волинської губернії з 1804 р. мали вносити по 1000 злотих
щорічно для потреб ботанічних садів Волинської та Подільської гу�
берній. Луцька домініканська друкарня повинна була друкувати
одну книгу на рік на замовлення Начальства Освіти і передавати 100
її примірників безкоштовно до Волинської гімназії, інші ж книги по�
винні були передаватися в обсязі 4 примірників. Прагнення
російського уряду поставити чернецтво на службу суспільству вили�
лось також у зобов’язання вести при монастирях метеорологічні
спостереження та розмножувати плодові дерева323.

Луцький монастир з кінця XVI ст. вносив вагомий внесок в
культурне життя краю завдяки тому, що у маєтку монастиря Ново�
ставі діяла папірня, яка вважається першим на Волині осередком па�
перового виробництва324. 1787 року луцькі домініканці отримали
дозвіл на друк незаборонених книг польською, латинською, фран�
цузькою та російською мовами325. На практиці луцька друкарня об�
межилася лише польсько� та латиномовними друками, яких за
1787�1804 рр. вийшло понад 100 позицій326. Така кількість про�
дукції є незначною у порівнянні, наприклад, із друкарнею бер�
дичівських кармелітів, яка за 1760�1844 рр. видала близько 800
друків327. Поступалася луцька друкарня бердичівській і за бага�
тством тематики та репертуару книг: більшу частину її друків станов�
лять панегірики, похоронні промови або література, що слугувала
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вирішенню дієцезіальних, орденських чи суспільних проблем. Після
1795 р. друкарня стає засобом для поширення єпископських промов
та декретів, і монастир фактично втрачає контроль над нею.

Маємо також інформацію щодо внеску домініканців у музичну
культуру Волині. У середині XVIII ст. Йозеф та Раймунд Богу�
шевські фундують для літургійних потреб луцького монастиря му�
зичну капелу328, яка в часи розквіту монастиря налічувала 38 осіб329.
Окрім Луцька, музична капела діяла ще на початку ХІХ ст. при лю�
барському монастирі, де для її поповнення спеціально навчали му�
зиці сиріт330, очевидно – беручи за взірець єзуїтські музичні бурси.

Перелічені форми культурницької та благодійницької діяльності
волинських монастирів далеко не вичерпують всіх можливих її про�
явів, які не знайшли відображення в джерелах. Однак беззапереч�
ним є те, що суспільнокорисна діяльність домініканців активізується
наприкінці XVIII – на початку XIX ст. Це було зумовлено як за�
гальною зміною поглядів на призначення монашества й необхідності
суспільної користі від нього, так і навислою над орденом загрозою
повної касації.
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ВИСНОВКИ

Внаслідок проведення історіографічного дослідження було вста�
новлено, що проблема діяльності домініканського ордену на Волині
майже не розглядалася в межах домініканської, зарубіжної та
вітчизняної наукових історіографій. Апологетична традиція та не�
досконалість методів історичного дослідження робили неможливим
об’єктивне і повноцінне висвітлення цієї проблематики в працях
домініканських істориків XVI�XVIII ст. Польська наукова
історіографія, яка у другій половині ХХ ст. розгорнула надзвичайно
активне вивчення історії католицьких орденів у межах польських
історичних кордонів, спеціально не зачіпає питання діяльності воли�
нських монастирів. Ще слабшою є позиція вітчизняної історіографії,
яка, керуючись ідеологічними причинами під час аналізу історії
домініканських монастирів Русі, впродовж тривалого часу обмежу�
валась критикою їхньої діяльності та стійкими історіографічними
штампами. Тільки останнім часом з’являються перші роботи з історії
ордену на українських землях, проте вони не стосуються предмету
нашої роботи. Водночас, джерельна база дослідження є достатньо
широкою, різноплановою та репрезентативною. Комплексне вико�
ристання всіх збережених на сьогодні джерел дає змогу виконати всі
окреслені нами дослідницькі завдання.

Виявлено, що процес інституціоналізації ордену на Волині скла�
дали чотири основні етапи, які ми виділяємо, виходячи з хронології
та кількості фундацій. Встановлено, що апогеєм розвитку мережі
домініканських монастирів у регіоні стала перша половина XVII ст.
Починаючи з середини XVIII ст. розвиток мережі домініканських
монастирів на Волині припиняється. В процесі дослідження було
уточнено перелік та час заснування домініканських монастирів, що
поставали на території Волині впродовж кінця XIV – середини
XVIII ст. Виявлено, що впродовж цього періоду в регіоні з’явилося



тринадцять постійно існуючих домініканських осідків, три
функціонували нетривалий період, фундації мінімум трьох залиши�
лись нереалізованими.

Внаслідок дослідження було доведено активну підтримку
домініканських монастирів Волині довколишнім суспільством. Про�
являлася вона як у напрямку фундації монастирів, так і матеріальної
підтримки вже існуючих конвентів з боку представників волинської
шляхти та магнатерії. Особливо активно проявилася шляхетська
доброчинність у фундуванні домініканських осідків на початку
XVII ст., коли орден, внаслідок активної діяльності і тривалої тра�
диції існування в регіоні, був найпопулярнішим монашим згромад�
женням на Волині. Згодом його популярність у середовищі волин�
ських фундаторів помітно знизилась. Гіпотетичною причиною цього
явища є зменшення активності діяльності Руської домініканської
провінції та активізація роботи інших монаших згромаджень. На
рішення заснувати чи надати матеріальну підтримку саме домініка�
нським монастирям впливала низка факторів духовного, ситуативно�
го та економічного характеру, а особливо – попередні зв’язки добро�
чинця з представниками ордену, які формувалися в процесі душпас�
тирської опіки, вступу до ордену родичів донаторів, а також трива�
лих персональних контактів з домініканськими монахами. Високий
ступінь залежності волинських монастирів від шляхетської добро�
чинності, а також розташування більшості з них у приватновлас�
ницьких володіннях були специфічними рисами, які відокремлювали
волинські монастирі від конвентів, що розташовувалися у великих
містах Речі Посполитої. Проаналізовані в процесі дослідження
конфлікти домініканців із довколишнім соціумом не дають змоги го�
ворити про те, що їхніми першопричинами були ідеологічні та кон�
фесійні бар’єри. Переважна більшість протиріч мала майновий або
особистий підтекст і тільки згодом могла перерости у площину
міжконфесійного протистояння.

В дослідженні було показано процес розподілу домініканських
монастирів Волині між різними орденськими структурними
організаціями: Польською і Руською провінціями та Конгрегацією
обсервантів св. Людовіка Бертрана. Зокрема, було доведено, що за�

ÂÈÑÍÎÂÊÈ 215



лишення на початку XVII ст. двох волинських монастирів (луцького
та володимирського) у складі Польської провінції не залежало від
специфіки їхнього особового наповнення та особливостей діяльності
порівняно з іншими руськими монастирями в період XIV�XVI ст., а
було зумовлене активною боротьбою керівництва провінції за право
юрисдикції над ними. З’ясовано, що визначальними чинниками в
процесі включення волинських осідків до тієї читієї домініканської
організації були бажання фундаторів осідків та активність діяльності
провінцій у конкретний проміжок часу. Встановлено, що всі во�
линські монастирі, окрім луцького, відігравали слабку роль у загаль�
нопровінційному житті.

Доведено, що кількість і особливості кадрового наповнення во�
линських монастирів визначалися, передусім, фактором наявності в
їхніх стінах новіціату та становищем конкретного осідка у провінції.
Наявність у стінах луцького монастиря активно діючого новіціату
спричинила перебування в його складі значної кількості братії моло�
дого віку. Середньостатистичний портрет луцького монаха�
домініканця XVIII ст. такий: походить із дрібної руської (переважно
– волинської) шляхти, вступає до ордену у віці 15�23 років, помирає
в 39�47 років, його діяльність пов’язана з рідним або іншими волин�
ськими осідками провінції. Робота новіціатів та кількісний склад мо�
нахів у інших волинських монастирях не були стабільними. Вони по�
повнювалися за рахунок направлень провінції, їхня братія
здебільшого не походила з Волині та була відносно старшою за
віком. У складі волинських монастирів Руської провінції у XVIII ст.
переважали вихідці з руського суспільства. Можемо припускати
значну частку русинів і в осідках Польської провінції. Тільки особо�
вий склад волинських конвентів Конгрегації св. Людовіка Бертран�
да, який поповнювався переважно за рахунок новіціатів, розташова�
них у власне польських землях, не носив виразно руського характе�
ру. Незначна кількість новіціатів у волинських осідках та невисокий
статус більшості з них у провінціях зумовили перебування у їхньому
складі невеликої кількості братії. На відміну від луцького, який був
найбільшим монастирем регіону, і любарського, який став великим
осідком на початку ХІХ ст., кількість монахів в інших конвентах
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була незначною і здебільшого не доходила до необхідного згідно з
орденськими правилами числа – 12 монахів.

В процесі аналізу основних проявів духовного життя волинських
домініканських осідків було визначено низку його головних рис. До�
ведено, що у XVII�XVIII ст. провідною тенденцією духовного жит�
тя волинських домініканських спільнот стає активне поширення
марійного культу, що узгоджується як із загальноорденськими тен�
денціями, так і з духовними потребами довколишнього суспільства.
З’ясовано, що луцький монастир у XVIII ст. став вагомим осеред�
ком духовного життя в регіоні, який під час популяризації релігійних
культів орієнтувався передусім на місцеву шляхту. В процесі прове�
деного дослідження були виявлені певні відмінності у духовному
житті волинських конвентів різних провінцій. Було висунуто гіпоте�
зу про те, що волинські конвенти Руської провінції та Конгрегації
домініканців�обсервантів свідомо залучали до духовного життя своїх
спільнот культи поширених у східнохристиянському середовищі свя�
тих з метою зближення з довколишнім руським населенням. В той
же час, конвенти Польської провінції активніше використовували
культи патронів держави. Встановлено, що підтримка орденських
традицій не була домінантою духовного життя усіх волинських мо�
настирів у XVIII ст. Найбільша активність у напрямку популяри�
зації орденських святих простежується тільки у стінах луцького та
володимирського конвентів. Монастирі, що розташовувалися в не�
великих містечках і займалися парафіяльною діяльністю, часто вико�
ристовували популярні в народі культи, зокрема – культи францис�
канських святих. З’ясовано, що в першій половині XVII cт. у стінах
луцького конвенту спостерігається підвищена увага до формування
ідеалу монаха�домініканця, який концентрується довкола аскетизму
його життя і активного виконання ним девоційних практик, втім – не
носить місіонерського характеру.

Аналіз інтенсивності діяльності орденських шкіл, репертуару
монастирських бібліотек і написаних волинськими домініканцями
власних творів не дає змоги стверджувати наявності у волинських
монастирях значних інтелектуальних центрів. З початку XVII ст. в
інтелектуальному плані виразно виділяється луцький осідок, де з
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цього часу починає активно формуватися бібліотека, а згодом
відкривається формальний студіум університетського рівня, в якому
викладають кращі представники провінції. Однак теологічні пошуки
в стінах луцького монастиря не виходили за межі, встановлені про�
грамою орденських студій. Починаючи з другої половини XVII ст.,
повноцінні орденські школи нижчого рівня формуються майже в усіх
монастирях�пріоратах Волині. Проте робота цих шкіл була підпо�
рядкована виключно підготовці монахів до виконання душпасти�
рських обов’язків. Бібліотеки більшості волинських монастирів на�
прикінці XVIII ст. носили характер практичних книгозбірень,
головною метою яких була підготовка монахів до читання проповідей
та здійснення таїнств, а також забезпечення потреб наявних при мо�
настирях студіумів. Інтелектуальна формація волинських
домініканців у цей час базувалася переважно на читанні творів попу�
лярних у Речі Посполитій церковних авторів. Підтримка власне
орденської інтелектуальної традиції і протиставлення її єзуїтській
була актуальна для волинських домініканських конвентів тільки на
початку XVII ст.; у подальшому ж, внаслідок загального занепаду
інтелектуального життя ордену в Речі Посполитій, вона перестала
бути активною.

В процесі аналізу місіонерської та душпастирської активності
волинських монастирів було встановлено, що цей напрямок діяль�
ності домініканців значно активізується на початку XVII ст. Особ�
ливо помітною є активна місіонерська позиція монастирів Руської
провінції. Головним її проявом у середовищі волинських осідків
провінції була активна підтримка в регіоні унійних проектів. Неве�
ликі чисельно волинські монастирі, які не були інтелектуальними і
духовними центрами, володіли незначним фундушем і розміщували�
ся у віддалених населених пунктах, не мали достатніх можливостей
для участі в усіх місійних акціях, організованих Руською провінцією.
Проте активніша місіонерська позиція волинських конвентів Русь�
кої провінції в порівнянні з монастирями Польської та Конгрегації
обсервантів була помітною аж до кінця XVIII ст. Встановлено, що з
другої половини XVIІ cт. душпастирська активність волинських
осідків була спрямована передусім на забезпечення діяльності
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наявних при них парафій. Домініканський орден найактивніше з усіх
монаших згромаджень, що діяли на Волині, взяв участь у форму�
ванні мережі католицьких парафій у регіоні. Наймасштабнішою була
душпастирська позиція луцького конвенту, який завдяки великій
кількості братії, розташуванню у великому міському центрі і наяв�
ності відомого марійного санктуарію активно залучав до свого храму
дедалі більшу кількість вірних, здійснював патронат над іншими хра�
мами та практикував капеланство при шляхетських дворах.

Доведено, що організаційні форми благодійницької та культур�
ницької роботи набули поширення в середовищі волинських
домініканців тільки наприкінці XVIII ст. і проявилися в організації
шкіл, притулків для сиріт та шпиталів, діяльності при луцькому мо�
настирі власної друкарні. Попри незначний період функціонування
цих інституцій, вони справили вагомий внесок в культурне життя
регіону, оскільки в багатьох випадках були єдиними освітніми і бла�
годійними закладами в межах тих населених пунктів, де розташову�
валися домініканські осідки.

Даючи загальну оцінку діяльності домініканських монастирів на
Волині впродовж 1560�1830 рр. слід передусім зазначити специфіку
історичного контексту їхньої діяльності в регіоні. Внаслідок пере�
важної іноконфесійності довколишнього соціуму домініканські мо�
настирі Волині володіли обмеженою базою соціальної підтримки.
Активне поширення домініканських осідків в регіоні стало можли�
вим тільки після зміни конфесійної позиції місцевої магнатерії та
шляхти і утвердження в її середовищі індивідуалістичного характеру
потриденського католицизму. Висока ступінь залежності воли�
нських монастирів від шляхетської доброчинності, а також розташу�
вання більшості з них у приватновласницьких володіннях не тільки
суттєво відрізняли побутування домініканських осідків регіону від
конвентів великих міст Речі Посполитої, а й суперечили загальній
концепції домініканського ордену, що виникав і діяв як згромаджен�
ня, покликане працювати в міщанському середовищі. Специфічною
була й соціальна база набору до єдиного тривало існуючого на Во�
лині луцького новіціату – він поповнювався переважно за рахунок
дрібної та середньої шляхти, а не міщанства, як це було усталено в
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переважній більшості конвентів Речі Посполитої. Особливістю
організації роботи домініканського ордену на Волині була різка
відмінність між умовами діяльності луцького і інших волинських мо�
настирів. Завдяки великій кількості монахів, наявності орденської
школи вищого рівня та коронованої ікони Богородиці луцький осідок
став вагомим духовним центром Волині. Діяльність переважної
більшості інших конвентів концентрувалася довкола виконання ними
душпастирських функцій, найчастіше – в межах доручених їм па�
рафій. Саме цьому аспекту активності домініканців були підпоряд�
ковані духовне та інтелектуальне життя в стінах більшості волин�
ських конвентів. Говорячи про часову зміну динаміки орденської
діяльності в регіоні, варто виділити передусім першу половину XVII
ст., коли під впливом потридентських перетворень домініканці праг�
нуть відродити орденський ідеал згромадження місіонерів та інте�
лектуалів. Саме в цей час спостерігаємо найбільшу активність воли�
нських осідків в напрямку організації місій, розширення кола інте�
лектуальних зацікавлень, протиставлення орденської традиції
єзуїтській та пропагування святості внутрішнього життя. Упродовж
другої половини XVII�XVIII ст. ці напрями діяльності волинських
конвентів стають менш інтенсивними, поступаючись перед посиле�
ною увагою до культового життя та проведення парафіяльної роботи.
Поділ Речі Посполитої, руйнація усталеної орденської структури та
антикатолицька позиція Російської імперії спричинили суттєву
трансформацію діяльності волинських монастирів і цілковите
припинення їхнього існування в регіоні.
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

I. ÄÆÅÐÅËÀ

1. Íåîïóáë³êîâàí³ äæåðåëà

Äåðæàâíèé àðõ³â Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³

(ÄÀÆÎ)

Ô. 90. (Âèçèòàòîð ðèìñêî-êàòîëè÷åñêèõ ìîíàñòûðåé ëóöêî-æèòîìèð-
ñêîé åïàðõèè).

Îï. 1. – Ñïð. 451. Âèçèòàöèÿ íåâûðêîâñêîãî ìîíàñòûðÿ 1820 ã. (24 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 551. Âèçèòàöèÿ ëÿõîâåöêîãî ïðèõîäñêîãî êîñòåëà è ìîíàñòû-

ðÿ (65 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 704. Âèçèòàöèÿ ëÿõîâåöêîãî ïðèõîäñêîãî êîñòåëà è ìîíàñòû-

ðÿ 1826 ãîäà (5 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 1009. Âèçèòàöèÿ ëóöêîãî äîìèíèêàíñêîãî êîñòåëà è ìîíàñ-

òûðÿ (68 àðê.).
Îï. 2. – Ñïð. 2. Âèçèòíîå îïèñàíèå öåðêâåé Âîëûíñêîé ãóáåðíèè 1802

ãîäà (28 àðê.).
Ô. 178. (Ëóöêî-Æèòîìèðñêàÿ Ðèìî-êàòîëè÷åñêàÿ Äóõîâíàÿ Êîíñèñòî-

ðèÿ).

Îï. 4. – Ñïð. 170. Îá óïðàçäíåíèè ×àðòîðûéñêîãî äîìèíèêàíñêîãî ìîíàñ-
òûðÿ (40 àðê.).

Îï. 6. – Ñïð. 306. Âåäîìîñòè îâðó÷ñêîãî êîñòåëà è ìîíàñòûðÿ 1815 ãîäà
(10 àðê.).

Îï. 6. – Ñïð. 363. Âåäîìîñòü î ôóíäóøîâûõ ñóììàõ Êàøèðñêîãî ìîíàñòû-
ðÿ (27 àðê.).

Îï. 6. – Ñïð. 815. Î ôóíäóøåâîé ñóììå 3000 çëîòûõ ßëîâèöêîãî äîìèíè-
êàíñêîãî ìîíàñòûðÿ (6 àðê.).

Îï. 6. – Ñïð. 859. Î ïðîöåíòàõ, ïðè÷èòàâøèõñÿ Ëÿõîâåöêîìó ìîíàñòûðþ
îò äåíåæíûõ ñóìì ñ èìåíèÿ ïîìåùèêà Ãîñòëèñêîãî (7 àðê.).

Îï. 6. – Ñïð. 1391. Ðååñòð äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â àðõèâå ëóöêîãî äî-
ìèíèêàíñêîãî ìîíàñòûðÿ (179 àðê.).

Îï. 7. – Ñïð. 1440. Î âçûñêàíèè ñ ïîìåùèêà Ìàëâèöèöêîãî äåíåã Êîçèí-
ñêîìó ìîíàñòûðþ (79 àðê.).

Îï. 49. – Ñïð. 8. Ïðèõîäî-ðàñõîäíàÿ êíèãà Ñòàðîêîíñòàíòèíîâñêîãî ìî-
íàñòûðÿ (179 àðê.).

Îï. 49. – Ñïð. 13. Ïðèõîäî-ðàñõîäíàÿ êíèãà Íåâèðêîâñêîãî êîñòåëà (áåç
íóìåðàö³¿).
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Öåíòðàëüíèé Äåðæàâíèé ²ñòîðè÷íèé àðõ³â Óêðà¿íè, ì. Êè¿â

(ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè )

Ô. 11. (Æèòîìèðñêèé ãðîäñêèé ñóä).

Îï. 1. – Ñïð. 11. Àêòîâàÿ êíèãà 1646 ã. (915 àðê.).
Ô. 22. (Êðåìåíåöêèé çåìñêèé ñóä).

Îï. 1. – Ñïð. 25. Àêòîâà êíèãà 1617 ð. (223 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 35. Àêòîâà êíèãà 1625 ð. (162 àðê.).
Ô. 25. (Ëóöêèé ãðîäñêèé ñóä).

Îï. 1. – Ñïð. 2. Àêòîâàÿ êíèãà á/í. (733 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 6. Àêòîâàÿ êíèãà ¹ 2077 (1407 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 12. Àêòîâàÿ êíèãà ¹ 2044 (592 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 21. Àêòîâàÿ êíèãà ¹ 2055 (733 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 45. Àêòîâàÿ êíèãà ¹ 2077 (1707 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 58. Àêòîâàÿ êíèãà á/í. (943 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 78. Àêòîâàÿ êíèãà ¹ 2422 (1102 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 82. Àêòîâàÿ êíèãà ¹ 2118 (527 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 140. Àêòîâàÿ êíèãà ¹ 2447 (931 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 142. Àêòîâàÿ êíèãà ¹ 2135 (819 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 146. Àêòîâàÿ êíèãà ¹ 2136 (636 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 148. Àêòîâàÿ êíèãà ¹ 2450 (740 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 154. Àêòîâàÿ êíèãà ¹ 2138 (1627 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 157. Àêòîâàÿ êíèãà ¹ 2453 (865 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 175. Àêòîâàÿ êíèãà ¹ 2458 (890 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 225. Àêòîâàÿ êíèãà ¹ 2157 (1486 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 262. Àêòîâàÿ êíèãà ¹ 2170 (663 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 268. Àêòîâàÿ êíèãà ¹ 2171 (1283 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 269. Àêòîâàÿ êíèãà ¹ 2172 (1154 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 286. Àêòîâàÿ êíèãà ¹ 2179 (1045 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 349. Àêòîâàÿ êíèãà ¹ 2200 (1322 àðê.).
Ô. 27. (Âëàäèìèðñêèé çåìñêèé ñóä).

Îï. 1. – Ñïð. 14. Àêòîâàÿ êíèãà ¹ 1185 (591 àðê.).
Îï. 1. – Ñïð. 36. Àêòîâàÿ êíèãà ¹ 1208 (1371 àðê.).
Ô. 28 (Âëàäèìèðñêèé ãðîäñêèé ñóä).

Îï. 1. – Ñïð. 89. Àêòîâàÿ êíèãà ¹ 1021 (1448 àðê.).
Ô. 220 (Êîëëåêöèè äîêóìåíòîâ Êèåâñêîé Àðõåîãðàôè÷åñêîé Êîìèññèè).

Îï. 1. Ñïð. 44. Ñèã³çìóíä Àâãóñò íà ïðîõàííÿ ìàã³ñòðà òåîëîã³¿, ïð³îðà
ïðîâ³íö³¿ äîì³í³êàíö³â ó Ïîëüù³ Ìåëüõ³îðà, â çâ’ÿçêó ç òèì, ùî
çãîð³ëè ãðàìîòè ìîíàñòèðÿ ñâ. Òðîéö³ ó ì. Âîëîäèìèð³, â³äíîâëþº
ïðàâî ìîíàñòèðÿ íà çåìåëüí³ âîëîä³ííÿ (1 àðê.).
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Îï. 1. – Ñïð. 63. Ñòåôàí Áàòîð³é, íà ïðîõàííÿ ïð³îðà ìîíàñòèðÿ
äîì³í³êàíö³â ó Âîëîäèìèð³ Ìèêîëè ç Äîáðà ï³äòâåðäæóº òà ïîâòî-
ðþº òðè ãðàìîòè: 1) Ëèòîâñüêîãî âåëèêîãî êíÿçÿ Îëåêñàíäðà, 2)
Ñèã³çìóíäà ², 3) Ñèã³çìóíäà Àâãóñòà (1 àðê.).

Îï. 1. – Ñïð. 106. Ïîä³ëüñüêèé âîºâîäà ³ âîëîäèìèðñüêèé ñòàðîñòà êí.
Àäàì Îëåêñàíäð Ñàíãóøêî, íà ï³äòâåðäæåííÿ ãðàìîò â³ä êîðîë³â
Îëåêñàíäðà äî Ñòåôàíà Áàòîð³ÿ, äîçâîëÿº äîì³í³êàíñüêîìó ìîíàñòè-
ðþ ó Âîëîäèìèð³ òðèìàòè øèíîê ³ òîðãóâàòè òàì ãîð³ëêîþ, âèíàìè ³
ïèâîì (1 àðê.).

Ô. 221 (Êîëåêö³ÿ äîêóìåíò³â «Íîâà ñåð³ÿ»).

Îï. 1. – Ñïð. 656. Äîõîäíà êíèãà ëóöüêîãî äîì³í³êàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ (266
àðê.).

Ô. 228 (Êîëåêö³ÿ ðóêîïèñ³â ç ³ñòîð³¿ íàóêè, ë³òåðàòóðè ³ ìèñòåöòâà).

Îï. 1. – Ñïð. 162. Çá³ðêà ìàòåð³àë³â äî ³ñòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ ÷ëåí³â äîì³í³êàí-
ñüêîãî îðäåíó â Ðóñüê³é ïðîâ³íö³¿ (204 àðê.).

Ô. 236. (Ôîíä Ëþáîìèðñüêèõ).

Îï. 2. – Ñïð. 284. Ëèñò êñüîíäçà Ì. Áàë³íñüêîãî äî êíÿçÿ Ôðàíö³øêà Ëþ-
áîìèðñüêîãî ïðî õ³ä áóä³âíèöòâà äîì³í³êàíñüêîãî êîñòåëó â Ëþáàð³
(1 àðê.)

Ô. 442 (Êàíöåëÿðèÿ Êèåâñêîãî, Ïîäîëüñêîãî è Âîëûíñêîãî ãåíåðàë-ãóáåð-
íàòîðà).

Îï. 64. – Ñïð. 166. – Äîêóìåíòè ïðî êàñàö³þ êàòîëèöüêèõ ìîíàñòèð³â äå-
ïàðòàìåíòó äóõîâíèõ ñïðàâ ³íîçåìíèõ â³ðîñïîâ³äàíü Ì³í³ñòåðñòâà
Âíóòð³øí³õ Ñïðàâ. ×. 1. (387 àðê.).

Îï. 64. – Ñïð. 166-à. Äîêóìåíòè ïðî êàñàö³þ êàòîëèöüêèõ ìîíàñòèð³â äå-
ïàðòàìåíòó äóõîâíèõ ñïðàâ ³íîçåìíèõ â³ðîñïîâ³äàíü Ì³í³ñòåðñòâà
Âíóòð³øí³õ Ñïðàâ. ×. 2. (412 àðê.).

Îï. 64. – Ñïð. 166-á. Äîêóìåíòè ïðî êàñàö³þ êàòîëèöüêèõ ìîíàñòèð³â äå-
ïàðòàìåíòó äóõîâíèõ ñïðàâ ³íîçåìíèõ â³ðîñïîâ³äàíü Ì³í³ñòåðñòâà
Âíóòð³øí³õ Ñïðàâ. – ×. 3. (398 àðê.).

Îï. 77. – Ñïð. 52. Äåëî ïî îòíîøåíèþ Ìèíèñòðà Âíóòðåííèõ äåë î äîñ-
òàâëåíèè ñâåäåíèé ïî êàïèòàëàì ðèìî-êàòîëè÷åñêèõ åïàðõèàëüíûõ
óïðàâëåíèé è ìîíàñòûðåé íà êîíôèñêîâàííûõ èìåíèÿõ (87 àðê.).

Îï. 784. – Ñïð. 45. Ñïðàâà ïðî ïðîðîöòâî ìîíàõà ëóöüêîãî äîì³í³êàíñüêî-
ãî ìîíàñòèðÿ Ð. Çâåíèãîðîäñüêîãî ïðî çàêîëîò ïðîòè öàðÿ (53 àðê.).

Îï. 784. – Ñïð. 192. Ñïðàâà ïðî äîíîñ êë³ðèêà äîì³í³êàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ
Ð. Çâåíèãîðîäñüêîãî ïðî ïåðåõîâóâàííÿ çáðî¿ ó ×àðòîðèéñüêîìó ìî-
íàñòèð³ (13 àðê.).

Îï. 785. – Ñïð. 97. Ñïðàâà ïðî ïîæåðòâóâàííÿ ëÿõ³âåöüêîìó äîì³í³êàí-
ñüêîìó ìîíàñòèðþ ïîëîòíà ³ç çîáðàæåííÿì äâîõ ÷åðâîíèõ õðåñò³â ³ç
íàïèñîì «Âî ³ì’ÿ Áîãà çà íàøó ³ âàøó âîëþ» (8 àðê.).
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Îï. 785. – Ñïð. 131. Ñïðàâà ïðî çàñëàííÿ ³ºðîìîíàõà Âàðøàâñüêîãî êàð-
ìåë³òñüêîãî ìîíàñòèðÿ Áàëüòàçàðà Ñåðàô³íîâè÷à ó ëóöüêèé
äîì³í³êàíñüêèé ìîíàñòèð çà çâ’ÿçêè ç ïîëüñüêèìè ïîâñòàíöÿìè òà
áåçáîæí³ñòü (20 àðê.).

Îï. 785. – Ñïð. 173. Ñïðàâà ïðî ïîøèðåííÿ òàðãîâèöüêèì äîì³í³êàíöåì
Áîðîâñüêèì ïðîòèóðÿäîâèõ â³ñòîê (11 àðê.).

Îï. 788 à. – Ñïð. 223 à. Î äîñòàâëåíèè ñâåäåíèé î âñåõ ÷àñòíûõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ (196 àðê.).

Ô. 2205 (Âîëûíñêîå Öåðêîâíî-àðõåîëîãè÷åñêîå îáùåñòâî).

Îï. 1. – Ñïð. 172. Öåðêîâíî-ïðèõîäñêàÿ ëåòîïèñü Òðîèöêî-Êàçàíñêîãî
ïðèõîäà ì. Ëÿõîâöû Îñòðîæñêîãî óåçäà (6 àðê.).

Îï. 1. – Ñïð. 256. Ëåòîïèñü Ñòàðîêîíñòàíòèíîâñêîé Ñîáîðíîé Êðåñòîâîç-
äâèæåíñêîé Öåðêâè (8 àðê.).

Ô. 2227 (Êîëåêö³ÿ Âîëèíñüêîãî ìóçåþ).

Îï. 1. – Ñïð. 552. Óêàç êîðîëÿ Àâãóñòà ²² íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðèâ³ëå¿â íà
ñåëî Íîâîñòàâ ³ Ãîðîäíèöÿ ëóöüêèì äîì³í³êàíöÿì (1 àðê.).

Îï. 1. – Ñïð. 556. Êîï³àð³é åíöèêë³ê âèùèõ äóõîâíèõ ñàíîâíèê³â
Ïîëüñüêî¿ ³ Ðóñüêî¿ êàòîëèöüêèõ ïðîâ³íö³é (82 àðê.).

Îï. 1. – Ñïð. 579. Óêàç ìîãèë³âñüêîãî àðõ³ºïèñêîïà ²ãíàò³ÿ Ãàëîâèíñüêîãî
ïðî âêëþ÷åííÿ äî Ëóöüêî-Æèòîìèðñüêî¿ ä³ºöåç³¿ Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿
(13 àðê.).

Îï. 1. – Ñïð. 625. Çá³ðêà àêò³â Áîëîíñüêî¿ ãåíåðàëüíî¿ êàï³òóëè äîì³í³êà-
íñüêîãî îðäåíó 1748 ð. (71 àðê.).

Îï. 1. – Ñïð. 649. Æóðíàë ãåíåðàëüíî¿ â³çèòàö³¿ êîñòåë³â ³ ìîíàñòèð³â Âî-
ëîäèìèðñüêîãî îêðóãó Ï³íñüêî¿ ä³ºöåç³¿ 1791-1798 ðð. (83 àðê.).

Îï. 1. – Ñïð. 651. Æóðíàë ãåíåðàëüíî¿ â³çèòàö³¿ êîñòåë³â Êîâåëüñüêîãî äå-
êàíàòó Ï³íñüêî¿ ä³ºöåç³¿ (197 àðê.).

Îï. 1. – Ñïð. 710. Ë³òîïèñ îñòðîçüêîãî ôàðíîãî êîñòåëó (30 àðê.).
Ô. ÊÌÔ-36. (Ëèòîâñüêà ìåòðèêà).
Îï. 1. – Ñïð. 196. Êíèãà êîðîëÿ Ñòåôàíà, âèöå-êàíöëåðà ßíà Áîðîäêîâñêî-

ãî (268 àðê.).

Archivio Generale Ordinis Praedicatorum (Roma).

Fondo XI. Conventus in particulari.

Liber 20450. Convento di Luck (14 p.).
Fondo XIII. Provinciae, congregationis, missiones.

Liber 458 A. Litterae atque Acta pro Provinciis, Congregationibus, conventu
S.Sabinae et Missionibus: a) Provincia Lithuania (75 p.).

Liber 91510. Provinciae Russiae. Scripturae variae (17 p.).
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Fondo XIV Fontes varii historici.

Liber LLL. Pars III. Descriptio Conventum Provinciae Russiae S. Hyacinthi
qualiter eos reperit Pr. Mag. Fr. Algelus Polikowski (929 p.).

Archivo Secreto Vaticano.

Fondo Domenicani II

¹ 40 Miscellanea sec. XVII-XIX (9 p.).

Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie.

Kb. 2. – Kongregacja œw. Ludwika Bertranda 2. (37 k.)
Kb. 3. Klasztory Kongregacyi sw. Ludwika Bertranda i ich uposa¿enie (7 k.).
Kk. 1. Akta fundacji i uposa¿enia klasztoru (16 k.).
Kk. 3. Opis fundacji i uposa¿enia klasztoru (7 k.).
£c. 1. £uck 1. (40 k.).
£c. 2. £uck 2. (sine paginatio).
£c. 3. £uck 3. (sine paginatio).
Lch. 1. Lacowce (11 k.).
Lch. 2. Opisanie koœcio³a parafialnego Lachoweckiego WW. OO. Domini-

kanów 1821 r. (17 k.).
Lu. 1. Opisanie koœcio³a i klasztoru w Lubarze circa 1822 r. (23 k.).
Pp. 76. Metrica sive cathalogus fratrum Prov. Poloniae. (96 k.).
Pp. 125. Wizytacja prowincja³a Jerzy Trebwica (sine paginatio).
Pr. 18. Cathalogus fratrum in Dno defunctorum Provinciae Russiae (30 k.).
Pr. 19. Liber mortuorum Provinciae S. O. P. S-ti Hyacinti Leopoli. (Sine

paginatio).
Pr. 26. Dokumenty prowincji Ruskiej (285 k.).
Pr. 39. Percepta sub provincialatu A.R. P. S.T.B. Fris Ambrosii Podhordecki

Provinciae Sancti Hyacinthi in Russia Ordinis Praedicatorum. A.D. 1660
(8 k.).

W³. 1. Inventarium rerum conventus Wlodimiriensis (36 k.).

Archiwum Pañstwowe w Lublinie.

Zespó³. 78. Archiwum Leszczyñskich.
Sygn. 10. Dzia³y rodzinne i zapisy (1599-1783) (56 k.).
Sygn. 54. Sprawy dotycz¹ce gruntu zwanego «Horaimowszczyzna» (21 k.).
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²íñòèòóò Ðóêîïèñó Íàö³îíàëüíî¿ Á³áë³îòåêè

Óêðà¿íè ³ì. Â. Âåðíàäñüêîãî.

Ô. 1. Ë³òåðàòóðí³ ìàòåð³àëè.

Ñïð. 1104. Acta monasterii Lubarensis (102 àðê.).

Biblioteka Narodowa w Warszawie. Dzia³ rêkopisów.

Biblioteka ordynacji Zamojskiej (BOZ). 1127. Ordo seu series provincialium
Provinciae Poloniae S. Ordinis Praedicatorum (160 k.).

Biblioteka ordynacji Zamojskiej (BOZ). 1130. Ordo et Catalogus fratrum
secundum annum professionis (212 k.).

Biblioteka ordynacji Zamojskiej (BOZ). 1732/2. Spisy cz³onków zakonu
Dominikañskiego w Polsce z lat 1766-1801 (142 k.).

II. 5698. Noworocznik historyczny zawieraj¹cy pami¹tki krajowe (636 k.).

Biblioteka OO. Dominikanów w Krakowie

Acta capitulorum provinciae Poloniae (1603-1700) / Elaboravit Madura R. F. –
Maszynopis. – V. 2, pars 1 (430 p.); pars 2. (P. 431-1028); V. 3:
Supplementa, pars 1. (422 p.).

Acta capitulorum Provinciae Russiae / Elaboravit Madura R. F. – Maszynopis. –
V. 5(1) (633 p.); V. 2. (P. 635-1287).

Acta dietarum congregationis S. Ludovici Bertrandi in Polonia ab anno 1693 ad
annum 1793 celebrandum / Elaboravit Madura R. F. – Maszynopis (Ð. 654).

Biblioteka Jagie³³oñska w Krakowie. Dzia³ rêkopisów

Sygn. 6235 III. Acta postanowieñ kapitu³ dominikanów kongregacji œw.
Ludwika Bertranda z lat 1729-1758, poleceñ i okólników mistrzów
zakonu i wikariuszów generalnych kongregacji z lat 1745-1790 (118 k.).

Sygn. 6236 III. Acta conventus Targovicensis ab anno 1711. Memorabilia
klasztoru Dominikanów kongregacji œw. Ludwika Bertranda w
Targowicy na Wo³yniu z lat 1711-1737 i ksiêga parafii targowickiej przy
klasztorze dominikanów (112 k.).

Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL). Dzia³

rêkopisów.

Rêkopis ¹ 766. Materia³y odnosz¹ce siê do zakonu OO. Dominikanów na
terenie zachodnich guberni Rosyjskich (43 k.).
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Oœrodek «Archiwa, biblioteki i muzea koœcielne» w Lublinie (ABMK)

Mikrofilm 2374. Decreta reformationum a R. D. Iosepho Eustachio Szembek
episcopo Chelmensi et aliis episcopis Chelmensibus ex annis 1694-1751
(1841 p.).

Mikrofilm 2417. Archiwum Secretum Vaticanum. Archiwum Nuntiaturae
Varsaviae (Rzym). T. XVII Ordine de Praedicator. Provincia di Lituana,
di Polonia, di Russia, Reformati di Congregatio di s. Ludovico Bertrando
et Premonstratensi (665 p.).

2. Îïóáë³êîâàí³ äæåðåëà

Àêòû è äîêóìåíòû, îòíîñÿùèåñÿ ê óñòðîéñòâó è óïðàâëåíèþ Ðèìî-Êàòî-
ëè÷åñêîé Öåðêâè â Ðîññèè / Ïîä ðåä. È. Áåëîãîëîâà – Ò. 1. – Ïåòðî-
ãðàä, 1915. – 261 ñ.

Àðõèâ Þãî-Çàïàäíîé Ðîññèè. – Ê.: 1871. – ×. 1, ò. 4. – 99, 746 ñ ; 1883. – ×. 1,
ò. 6. – 182, 939 ñ.; 1861. – ×. 2, ò. 1. – 14, 513 ñ.; 1907. – ×. 8, ò. 4. – 772 ñ.

Èç àðõèâà Æèäè÷èíñêîãî ìîíàñòûðÿ / Ñîîáùèë Î. Ôîòèíñêèé // Âîëûí-
ñêèé èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêèé ñáîðíèê. – Ïî÷àåâ-Æèòîìèð, 1896.
– ¹ 1. – Ñ. 4-18.

Ìàòåðèàëû äëÿ èñòîðèè íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ // Êèåâñêàÿ ñòàðèíà. –
1882. – ¹ 5. – Ñ. 276-307; ¹ 6. – Ñ. 451-497.

Acta capitulorum provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum / Ed. R. F.
Madura – Romae: Typis Pontificae Universitatis Gregorianae, 1972. – V.
1. – 398 ð.

Acta nuntiaturae Poloniae. – Romae: Institutum Historicum Polonicum Romae,
2001. – T. 23: Antonio Santa Croce, v. 1. / Ed. H. Litwin – 418 p.;
Cracovia: Polska Akademia Umiejêtnoœci, 2003. – T. 25: Marius
Filonardi, v. 1 / Ed. T. Chynczewska-Hennel. – P. XLVIII, 352 s.; Romae:
Institutum Historicum Polonicum Romae, 1997. – T. 34: Opitus
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ÄÎÄÀÒÊÈ





ÄÎÄÀÒÎÊ À

Òåðì³íîëîã³÷íèé ñëîâíèê1

Àêöåïòàö³ÿ ôóíäàö³¿ – îô³ö³éíå ïðèéíÿòòÿ ïðîâ³íö³ºþ ôóíäîâàíî-

ãî îñ³äêó, ùî çàïèñóâàëîñÿ â àêòàõ ïðîâ³íö³éíèõ êàï³òóë.

Àíòèòðèí³òàðèçì – ðåë³ã³éíà òå÷³ÿ, ùî â³äêèäàº õðèñòèÿíñüêèé äîã-

ìàò ïðî Ïðåñâÿòó Òð³éöþ. Çàðîäèâñÿ â IV ñò., îñîáëèâî¿ ïîïó-

ëÿðíîñò³ íàáóâ ó XVI ñò. Íà òåðèòîð³¿ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ íàéá³ëüø

àêòèâíî ïîøèðþâàâ àíòèòðèí³òàðèçì Ôàóñò Ñîöèí.

Áàêàëàâð òåîëîã³¿ – íàóêîâèé ñòóï³íü ó äîì³í³êàíñüêîìó îðäåí³.

Áåðíàðäèíè – êàòîëèöüêèé ìîíàøèé îðäåí, ÿêèé óòâîðèâñÿ

âíàñë³äîê ïîä³ëó ôðàíöèñêàíñüêîãî çãðîìàäæåííÿ â XV ñò. Íàç-

âàíèé çà ³ì’ÿì Áåðíàðäà ç Ñ³ºíè (†1444 ð.).

Áîëàíäèñòè – ãðóïà ºçó¿ò³â, ÿê³ ç XVII ñò. çàéìàëèñÿ ñèñòåìàòè÷íè-

ìè äîñë³äæåííÿìè ³ âèäàííÿì æèò³é ñâÿòèõ.

Áðåâå – ïèñüìîâå ðîçïîðÿäæåííÿ Ïàïè, çðîáëåíå áåç ó÷àñò³ êîëåã³¿

êàðäèíàë³â. Çà ö³ºþ îçíàêîþ áðåâå â³äð³çíÿëîñÿ â³ä áóëëè.

Áðèã³äêè – êàòîëèöüêèé îðäåí, çàñíîâàíèé ñâ. Áðèã³òòîþ Øâåä-

ñüêîþ 1346 ð. ²íøà íàçâà – Îðäåí Íàéñâÿò³øîãî Ñïàñèòåëÿ.

1 Ïðè ï³äãîòîâö³ ñëîâíèêà âèêîðèñòàíî: Àíäðååâ À. Ìîíàøåñêèå îðäåíà. – Ì., 2001.
– Ñ. 329-392; Ïóðÿºâà Í. Ñëîâíèê öåðêîâíî-îáðÿäîâî¿ òåðì³íîëîã³¿. – Ëüâ³â, 2001. –
Ñ. 21-151; ×îðíèé Ì. Äîì³í³êàíñüêèé îðäåí ó Öåíòðàëüíî-Ñõ³äí³é ªâðîï³ â Õ²²² –
ïåðø³é ïîëîâèí³ XV ñò. – Äèñåðòàö³ÿ ... êàíä. ³ñò. íàóê. – Ëüâ³â, 2002. – Àðê. 203-208;
Øîñòàê ². Ëóöüêî-Æèòîìèðñüêà ä³ºöåç³ÿ íàïðèê³íö³ XVIII – ó ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ
ñòîë³òü. – Á³ëèé Äóíàºöü; Îñòð³ã, 2005. – Ñ. 171-173; Denzler G., Andersen K.
Leksykon historii Koœcio³a. – Warszawa, 2005. – S. 15-471.



Áóëëà – îñîáëèâî âàæëèâà ãðàìîòà Ïàïè, ñêð³ïëåíà îëîâ’ÿíîþ ïå-

÷àòêîþ.

Â³âòàð – ÷àñòèíà õðàìó, â ÿê³é âñòàíîâëåíî ïðåñòîë, íà ÿêîìó

çä³éñíþþòü òà¿íñòâî ªâõàðèñò³¿.

Â³äïóñò – ïðîùåííÿ ïîêàðàíü, ùî ÷åêàþòü ãð³øíèê³â çà æèòòÿ àáî â

÷èñòèëèù³.

Â³çèòàö³ÿ – ³íñïåêö³ÿ ï³äëåãëî¿ öåðêîâíî-àäì³í³ñòðàòèâíî¿ îêðóãè,

çä³éñíþâàíà ºïèñêîïîì, äåêàíîì, ïðîâ³íö³àëîì àáî ¿õí³ìè

óïîâíîâàæåíèìè.

Â³êàð³àò – ó äîì³í³êàíñüêîìó îðäåí³ ìîíàñòèð, ùî ê³ëüê³ñòü éîãî

áðàò³¿ íå ñÿãàëà 12 îñ³á; âîëîä³â îáìåæåíèìè ïðàâàìè ïîð³âíÿ-

íî ç ìîíàñòèðåì-ïð³îðàòîì.

Â³êàð³é – íàñòîÿòåëü ìîíàñòèðÿ-â³êàð³àòó.

Ãåíåðàë – âèáîðíèé ãîëîâà ìîíàøîãî îðäåíó ç ðåçèäåíö³ºþ â Ðèì³.

Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê – ïðèòàìàííèé âèêëþ÷íî äîì³í³êàíöÿì

íàóêîâèé ñòóï³íü â îðäåí³.

Ãîì³ëåòèêà – ïðîïîâ³äíèöüêà ë³òåðàòóðà; òåîëîã³÷íà äèñöèïë³íà,

ÿêà âèâ÷àº ïðàâèëà ï³äãîòîâêè ³ ïðîãîëîøåííÿ ïðîïîâ³äåé.

Äåâîö³éíèé – ïîâ’ÿçàíèé ³ç Áîãîâøàíóâàííÿì.

Ä³ºöåç³ÿ (àðõ³ä³ºöåç³ÿ) – êàòîëèöüêèé öåðêîâíî-àäì³í³ñòðàòèâíèé

îêðóã (ó ïðàâîñëàâí³é Öåðêâ³ – ºïàðõ³ÿ).

Äèñïåíçàòîð – îñîáà, ùî â³äàëà ìîíàñòèðñüêèìè âèäàòêàìè.

Äîãìàò – îñíîâíå ïîëîæåííÿ â³ðîâ÷åííÿ, ÿêå âèçíàºòüñÿ íåçàïå-

ðå÷íîþ ³ñòèíîþ.

Äîãìàòè÷íà òåîëîã³ÿ – áîãîñëîâñüêà äèñöèïë³íà; çàéìàºòüñÿ âèâ-

÷åííÿì îñíîâíèõ äîãìàò³â õðèñòèÿíñüêîãî â³ðîâ÷åííÿ.

Äîêòîð Ñâ. Ïèñüìà – òå ñàìå, ùî ìàã³ñòð òåîëîã³¿.

Äîíàòîð – îñîáà, ÿêà çä³éñíèëà ìàòåð³àëüíå íàäàííÿ íà êîðèñòü

ìîíàñòèðÿ.

Äóõîâåíñòâî ÷îðíå – äóõîâí³ îñîáè, ÿê³ ñêëàëè ìîíàø³ îá³òíèö³.

Åêçåãåòèêà – íàóêà, ÿêà çàéìàºòüñÿ òëóìà÷åííÿì á³áë³éíèõ òåêñò³â.
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Åêñêîìóí³êà – äèñöèïë³íàðíå êîðîòêîòåðì³íîâå â³äëó÷åííÿ âèííî¿

îñîáè â³ä ªâõàðèñò³¿.

«Æåáðàöüê³» îðäåíè – ìîíàø³ îðäåíè, ÿê³ îñîáëèâî íàãîëîøóþòü

íà äîòðèìàíí³ ïîñòóëàòó äîáðîâ³ëüíîãî óáîçòâà. Äî íèõ â³äíî-

ñÿòüñÿ äîì³í³êàíö³, îðäåíè ôðàíöèñêàíñüêî¿ ã³ëêè, àâãóñ-

òèíö³-åðåì³òè, êàðìåë³òè.

Êàçó¿ñòèêà – òå ñàìå, ùî ìîðàëüíà òåîëîã³ÿ.

Êàíîí³çàö³ÿ – ïðèéíÿòòÿ äî êàíîíó ñâÿòèõ, ÿêå ó Êàòîëèöüê³é Öåðêâ³

ç XIII ñò. çä³éñíþºòüñÿ Ïàïîþ.

Êàíîí³ê – ñâÿùåííîñëóæèòåëü êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó é ó÷àñíèê êà-

ôåäðàëüíî¿ êàï³òóëè.

Êàíòîð – öåðêîâíîñëóæèòåëü, ÿêèé îï³êóâàâñÿ áîãîñëóæáîâèì

ñï³âîì. Äîì³í³êàíñüê³ êîíñòèòóö³¿ ç Õ²²² ñò. íàêàçóâàëè ïðèçíà÷à-

òè ñïåö³àëüíîãî ìîíàõà, ÿêèé íàâ÷àâ ë³òóðã³éíîãî ñï³âó ³ êåðóâàâ

íèì.

Êàï³òóëà – êîëåã³àëüíèé çàêîíîäàâ÷èé àáî äîðàä÷èé îðãàí, ùî ä³ÿâ

íà ð³çíèõ ð³âíÿõ êàòîëèöüêî¿ öåðêîâíî¿ ñòðóêòóðè. Ó äîì³í³êàí-

ñüêîìó îðäåí³ ³ñíóâàëà ãåíåðàëüíà (ñêëàäàëàñÿ ç ïðåäñòàâ-

íèê³â îêðåìèõ ïðîâ³íö³é) òà ïðîâ³íö³éíà (ôîðìóâàëàñÿ ç ïðåä-

ñòàâíèê³â îêðåìèõ ìîíàñòèð³â) êàï³òóëè.

Êàïóöèíè – íàéìîëîäøà ã³ëêà ôðàíöèñêàíñüêîãî îðäåíó, ùî âèíèê-

ëà â XVI ñò.

Êàòåõèçàö³ÿ – íàâ÷àííÿ îñíîâ õðèñòèÿíñüêî¿ â³ðè.

Êàòåõèçì – êíèãà, ùî ì³ñòèòü ñòèñëèé âèêëàä õðèñòèÿíñüêîãî â³ðî-

â÷åííÿ.

Êàôåäðà – ãîëîâíèé õðàì ä³ºöåç³¿, â ÿêîìó áîãîñëóæ³ííÿ â³äïðàâëÿº

ºïèñêîï.

Êâåñòà – ìàíäð³âíå çáèðàííÿ ìèëîñòèí³, ùî â òðàäèö³¿ äîì³í³êàí-

ñüêîãî îðäåíó ñóïðîâîäæóâàëîñÿ ïðîïîâ³ääþ.

Êîíâåíò – òå ñàìå, ùî ìîíàñòèð.

Êîíâåðñ – ñïåöèô³÷íà äëÿ «æåáðàöüêèõ» îðäåí³â íàçâà ìîíàõà,

ÿêèé íå âèñâÿ÷óâàâñÿ â ñâÿùåíèêè, à çàéìàâñÿ ïåðåâàæíî ãîñ-

ïîäàðñüêèìè ñïðàâàìè ìîíàñòèðÿ.
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Êîíãðåãàö³ÿ – ç³áðàííÿ, áðàòñòâî, ñîþç ìîíàñòèð³â, ÿê³ äîòðèìó-

þòüñÿ òèõ ñàìèõ ïðàâèë.

Êîíñèñòîð³ÿ – äóõîâíà óñòàíîâà, ÿêà çàéìàëàñÿ êåð³âíèöòâîì

ä³ºöåç³ºþ.

Êîíòðàòà – ñòðóêòóðíà îäèíèöÿ äîì³í³êàíñüêîãî îðäåíó, ùî ä³ÿëà â

ìåæàõ ïðîâ³íö³¿.

Ëåêòîð òåîëîã³¿ – íàéíèæ÷èé íàóêîâèé ñòóï³íü ó îðäåí³.

Ë³òóðã³ÿ – öåíòðàëüíå áîãîñëóæ³ííÿ äîáîâîãî êîëà, ï³ä ÷àñ ÿêîãî

â³äáóâàºòüñÿ òà¿íñòâî ªâõàðèñò³¿.

Ìàã³ñòð òåîëîã³¿ – íàéâèùèé íàóêîâèé ñòóï³íü ó îðäåí³.

Ìàð³éíèé – ïîâ’ÿçàíèé ç Ä³âîþ Ìàð³ºþ.

Ìåñà – êàòîëèöüêà ë³òóðã³ÿ.

Ìåñàë – áîãîñëóæáîâà êíèãà äëÿ ïðîâåäåííÿ ìåñ.

Ì³ðàêóëè – ñâ³ä÷åííÿ ïðî ÷óäåñà, ùî ñòàëèñÿ á³ëÿ ïåâíî¿ ³êîíè ÷è

ðåë³êâ³¿.

Ìîðàëüíà òåîëîã³ÿ – áîãîñëîâñüêà äèñöèïë³íà, ùî çîñåðåäæóºòü-

ñÿ íà åòè÷íèõ òà ìîðàëüíèõ íîðìàõ õðèñòèÿíñüêîãî â³ðîâ÷åííÿ.

Ìîðòóîðóì – êíèãà äëÿ ïîìèíàííÿ ïîìåðëèõ ÷ëåí³â ìîíàñòèðÿ àáî

ïðîâ³íö³¿.

Íîâ³ö³àò – ì³ñöå ³íòåëåêòóàëüíî¿ òà äóõîâíî¿ ï³äãîòîâêè îñ³á, ÿê³ ãî-

òóþòüñÿ ñòàòè ìîíàõàìè.

Íîâ³ö³é – îñîáà, ÿêà ãîòóºòüñÿ äî ïðèéíÿòòÿ ìîíàøîãî ïîñòðèãó.

Íîì³íàö³ÿ ºïèñêîïà – âèçíà÷åííÿ ïåâíî¿ îñîáè äëÿ âèñâÿ÷åííÿ ¿¿ ó

ºïèñêîïè.

Îáñåðâàíòèçì – ðóõ çà ïîñèëåííÿ ñóâîðîñò³ âíóòð³øíüîãî æèòòÿ,

ùî â XIV-XVIII ñò. ìàâ ì³ñöå â áàãàòüîõ ìîíàøèõ çãðîìàäæåííÿõ

Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè.

Ïàëîìíèöòâî – ìàíäð³âêà äëÿ â³äâ³äóâàííÿ ñâÿòèõ ì³ñöü.

Ï³ë³ãðèì – ïàëîìíèê, ìàíäð³âíèê ïî ñâÿòèõ ì³ñöÿõ.

Ï³ÿðè – êàòîëèöüêèé ìîíàøèé îðäåí, çàòâåðäæåíèé 1617 ð. Çàé-

ìàâñÿ ïåðåäóñ³ì îðãàí³çàö³ºþ øê³ë äëÿ ñâ³òñüêèõ îñ³á.

252 LAUDARE, BENEDICERE, PRAEDICARE



Ïàðàô³ÿ – íàéìåíøà êàòîëèöüêà öåðêîâíî-àäì³í³ñòðàòèâíà îäèíè-

öÿ, ÿêîþ îï³êóºòüñÿ ïëåáàí; ñóêóïí³ñòü â³ðíèõ, ÿêèìè îï³êóºòüñÿ

ïëåáàí; ì³ñöåâ³ñòü, äå æèâóòü ÷ëåíè ö³º¿ îðãàí³çàö³¿.

Ïàðîõ – òå ñàìå, ùî ïëåáàí.

Ïàñ³éíèé – òîé, ùî ï³äêðåñëþº ñòðàæäàííÿ Õðèñòà, Áîãîðîäèö³ àáî

ñâÿòèõ.

Ï³ñò Âåëèêèé – 40-äåííèé ï³ñò íàïåðåäîäí³ ñâÿòà Âîñêðåñ³ííÿ

Õðèñòîâîãî.

Ïëåáàí – ïàðàô³ÿëüíèé ñâÿùåíèê ó êàòîëèöüê³é öåðêâ³.

Ïîêóòà – öåðêîâíå ïîêàðàííÿ çà ãð³õè ó âèãëÿä³ öåðêîâíî¿ çàáîðîíè

àáî íàêàçó âèêîíàòè ÿêóñü ìîëèòîâíó ÷è áëàãîä³éíó ñïðàâó.

Ïîñòðèæåíèê – òå ñàìå, ùî ïðîôåñ.

Ïðåçåíòàò òåîëîã³¿ – òå ñàìå, ùî áàêàëàâð òåîëîã³¿.

Ïð³îð – íàñòîÿòåëü ó ìîíàñòèð³-ïð³îðàò³.

Ïðîâ³íö³àë – âèáîðíèé ãîëîâà îðäåíñüêî¿ ïðîâ³íö³¿.

Ïðîâ³íö³ÿ – ñòðóêòóðíà îäèíèöÿ, ÿêà âèçíà÷àëàñÿ ïåðåâàæíî êîð-

äîíàìè äåðæàâ; íà ïðîâ³íö³¿ ïîä³ëÿëèñÿ êàòîëèöüê³ ìîíàø³

îðäåíè.

Ïðîôåñ – îñîáà, ÿêà ñêëàëà ìîíàø³ îá³òíèö³.

Ïðîôåñ³ÿ – îáðÿä ïðèéíÿòòÿ ìîíàøîãî ñòàíó.

Ïðîöåñ³ÿ – óðî÷èñòèé õ³ä äóõîâåíñòâà é ìèðÿí ³ç õðàìó äî ïåâíîãî

ì³ñöÿ.

Ï’ÿòèäåñÿòíèöÿ – öåðêîâíå ñâÿòî, ÿêå çâåëè÷óº ïîä³þ ñõîäæåííÿ

Ñâÿòîãî Äóõà íà àïîñòîë³â.

Ðåôåêòîð – îñîáà â ìîíàñòèð³, ÿêà çàéìàëàñÿ õàð÷óâàííÿì áðàò³¿.

Ðîçàð³é – ìîëèòîâíà ïðàêòèêà, áàçîâàíà íà ïîºäíàíí³ ìîëèòîâ òà

ðîçì³ðêîâóâàíü ïðî îñíîâí³ ïðàâäè â³ðè.

Ñàêðèñò³àð³é – öåðêîâíîñëóæèòåëü, îáîâ’ÿçêîì ÿêîãî º äîãëÿäàòè

ñàêðèñò³þ (ðèçíèöþ).

Ñàíêòóàð³é – ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ ÷óäîòâîðíî¿ ðåë³êâ³¿ àáî ³êîíè.

Ñîö³í³àíñòâî – àíòèòðèí³òàðíèé ðåë³ã³éíèé íàïðÿì, íàçâàíèé íà

÷åñòü Ëåë³óñà òà Ôàóñòèíà Ñîö³í³â.
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Ñòóä³óì – íàâ÷àëüíèé çàêëàä äîì³í³êàíñüêîãî îðäåíó.

Òà¿íñòâî – çä³éñíþâàíèé Öåðêâîþ âèäèìèé çíàê, ÿêèé ïåðåäàº

Áîæó áëàãîäàòü. ²ñíóþòü òà¿íñòâà õðåùåííÿ, ìèðîïîìàçàííÿ,

ºâõàðèñò³¿, ñïîâ³ä³, ºëåîñâÿ÷åííÿ, ñâÿùåíñòâà òà øëþáó.

Òðåáà – áîãîñëóæ³ííÿ, ÿêå çä³éñíþþòü ïðè ïîòðåá³ é íà ïðîõàííÿ

ëþäåé çà îñîáëèâèõ îáñòàâèí ¿õíüîãî æèòòÿ.

Òðèäåíòñüêèé Ñîáîð – çà ðàõóíêîì Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè Õ²Õ Âñå-

ëåíñüêèé Ñîáîð (1545-1563 ðð.), ÿêèé ïîêëàâ ïî÷àòîê Êîíòððå-

ôîðìàö³¿.

Òðèí³òàðíèé – ïîâ’ÿçàíèé ç³ Ñâÿòîþ Òð³éöåþ.

Ôóíäàö³ÿ – çàñíóâàííÿ õðàìó, ìîíàñòèðÿ, êàïëèö³ òîùî.

Õðèñòîëîã³÷íèé – ùî ïîõîäèòü ç ãàëóç³ õðèñòèÿíñüêîãî áîãîñëîâ’ÿ,

ÿêà âèâ÷àº ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ²ñóñîì Õðèñòîì.

×àñ äåâ’ÿòèé – ÷àñòèíà âå÷³ðíüîãî áîãîñëóæ³ííÿ, ÿêó â³äïðàâëÿþòü

ïåðåä âå÷³ðíåþ, ÷àñòî â ñïîëó÷åíí³ ç íåþ.

Þðèäèêà – ÷àñòèíà ì³ñòà, ì³ñòå÷êà àáî ñåëà, â ÿê³é æèëè ï³ääàí³

öåðêîâíîãî âëàñíèêà, ï³äïîðÿäêîâàí³ éîãî þðèñäèêö³¿.
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ÄÎÄÀÒÎÊ Á

Îñíîâí³ â³õè ³ñíóâàííÿ äîì³í³êàíñüêèõ ìîíàñòèð³â
íà Âîëèí³, ¿õíÿ ³íñòèòóö³îíàëüíà ïðèíàëåæí³ñòü2

¹ Ëîêàë³çàö³ÿ
ìîíàñòèðÿ

²íñòèòóö³éíà
ïðèíàëåæí³ñòü

Äàòà
ïîÿâè

Ñòàòóñ
ó ïðîâ³íö³¿

Äàòà
çàêðèòòÿ

Òèì÷àñîâ³ ïåðåðâè
â ä³ÿëüíîñò³ êîíâåíòó

1 Ëóöüê Òîâàðèñòâî Áðàò³â-ï³ë³ãðè-
ì³â (äî 1456 ð.) Ïîëüñüêà
ïðîâ³íö³ÿ Ç 1793 ð. – ïðî-
â³íö³ÿ Ðóñüêà Ç 1839 ð. –
ïðîâ³íö³ÿ Ëèòîâñüêî-Ðóñüêà

²²² ÷âåðòü
XIV cò.

Ïð³îðàò 1850 ð. Âåðåñåíü 1648 ð. – ëþòèé
1649 ð., ãðóäåíü 1653 ð. –
ïðèïèíåííÿ ³ñíóâàííÿ ìîíàñ-
òèðÿ â çâ’ÿçêó ç ïîä³ÿìè
Õìåëüíè÷÷èíè.
30.05.1664 ð. – ïîæåæà â
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5
5

2 Â³äîìîñò³ ïî÷åðïíóò³ ç: ÄÀÆÎ. – Ô. 178. – Îï. 6. – Ñïð. 306. – Àðê. 2-2 çâ.; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 221. Îï. 1. Ñïð. 656. Àðê. 6, 7, 60-80, 103
çâ., 109 çâ.-110; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 2205. – Îï. 1. – Ñïð. 256. – Àðê. 1 çâ.-3; Archivio Generale Domenicani XIV. – Liber LLL. – Pars III. – P.
950-954; ÀÂÌÊ. – Mikrofilm 2374. – Ê. 777-779; Biblioteka Jagie³³oñska. Dzia³ rêkopisów. – 6235 III. – K. 11-20; Biblioteka Narodowa. Dzia³

rêkopisów. – BOZ 1127. – K. 17-17 v.; Acta nuntiaturae Poloniae. – Romae, 2001. T. 34: Opitus Pallavicini, v. 1. / Ed. Domin-Jaèov. – P. 405-423;
Relationis status diocesiarum in Magno Ducatu Lituaniae. / Red. P. Rabikauskas – Roma, 1978. – T. 2. – P. 68-240; Æóê Î. Ïàì’ÿòêè ìîíóìåí-
òàëüíî¿ êóëüòîâî¿ àðõ³òåêòóðè Ëóöüêà 1560-1795 ðð. // Íàóêîâ³ çàïèñêè Íàö³îíàëüíîãî Óí³âåðñèòåòó «Îñòðîçüêà àêàäåì³ÿ». Ñåð³ÿ
³ñòîð³ÿ. – Îñòð³ã, 2003. – Âèï. 3. – Ñ. 37-42; ßðîøèíñüêèé Î. Á. Âîëèíü ó ðîêè íàö³îíàëüíî¿ ðåâîëþö³¿ ñåðåäèíè XVII ñò. – Ê., 2005. – Ñ.
79-96; Âar¹cz S. Rys dziejów Zakînu kaznodziejskiego w Polsce. – Lwów, 1861. – Ò. 2. – S. 303-515; Krupski J. Kongregacja Dominikanów
obserwanrów œw Ludwika Bertranda w Polsce w XVII i XVIII wieku // Summarium... KUL. – 1976. – R. 25. – S. 151-154; Nowakowski E. O
cudotwornych obrazach w Polsce Przenajœwiêtszej Matki Boziej wiadomoœci historyczne, bibliograficzne i ikonograficzne. – Kraków, 1902. – Z.
1; Tarnogórski A. Ñzartorysk. – £uck,1924.; Wo³yniak (J. M. Gi¿ycki). Wykaz klasztorów Dominikañskich prowincyi Ruskiej. – Kraków, 1923. –
T. 2. – S. 1-278.



¹ Ëîêàë³çàö³ÿ
ìîíàñòèðÿ

²íñòèòóö³éíà
ïðèíàëåæí³ñòü

Äàòà
ïîÿâè

Ñòàòóñ
ó ïðîâ³íö³¿

Äàòà
çàêðèòòÿ

Òèì÷àñîâ³ ïåðåðâè
â ä³ÿëüíîñò³ êîíâåíòó

ìîíàñòèð³
1670 ð. – âòå÷à ìîíàõ³â
âíàñë³äîê íàïàäó íà ì³ñòî
òàòàð
1772 ð. – âíàñë³äîê åï³äåì³¿
ïîìèðàº á³ëüø³ñòü áðàò³¿
ìîíàñòèðÿ
1781 ð. – ïîæåæà â êîñòåë³
1793 ð. – ïîæåæà â êîñòåë³,
éîãî ïîâíà ðóéíàö³ÿ.
1803 ð. – ïîæåæà â êîñòåë³.
Â³äáóäîâà òðèâàº äî 1817 ð.
1845 ð. – ïîæåæà â ìîíàñòèð³

2 Îñòðîã Òîâàðèñòâî Áðàò³â-
ï³ë³ãðèì³â (äî 1456 ð.)
Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Ê³í. XIV cò. 1452 ð.

3 Âîëîäèìèð Òîâàðèñòâî Áðàò³â-
ï³ë³ãðèì³â (äî 1456 ð.)
Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ
Ç 1793 ð. – ïðîâ³íö³ÿ
Ðóñüêà
Ç 1839 ð. – ïðîâ³íö³ÿ
Ëèòîâñüêî-Ðóñüêà

Ê³í. XIV cò. Ïð³îðàò 1850 ð. 1550-ò³ ðð. – ïîæåæà â
ìîíàñòèð³
Ç âåðåñíÿ 1648 ð.
ïðèïèíåííÿ íîðìàëüíîãî
ôóíêö³îíóâàííÿ ìîíàñòèðÿ â
çâ’ÿçêó
ç ïîä³ÿìè Õìåëüíè÷÷èíè
Ñåðåäèíà XVIII ñò. – ïîæåæà
â ìîíàñòèð³
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¹ Ëîêàë³çàö³ÿ
ìîíàñòèðÿ

²íñòèòóö³éíà
ïðèíàëåæí³ñòü

Äàòà
ïîÿâè

Ñòàòóñ
ó ïðîâ³íö³¿

Äàòà
çàêðèòòÿ

Òèì÷àñîâ³ ïåðåðâè
â ä³ÿëüíîñò³ êîíâåíòó

4 Æèòîìèð Òîâàðèñòâî Áðàò³â-
ï³ë³ãðèì³â

Ê³í. XIV –
ïî÷àòîê
XV cò.

Íå ³ñíóº íà-
ïðèê³íö³ XV ñò.

5 ×àðòîðèéñüê Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ.
Ç 1674 ð. - îáñåðâàíòñüêà
êîíãðåãàö³ÿ ñâ. Ëþäâ³êà
Áåðòðàíà
Ç 1793 ð. – ïðîâ³íö³ÿ
Ðóñüêà

1603 ð. Ïð³îðàò
íà 1701 ð.

1832 ð. Ç 1648 ð. ïðèïèíåííÿ
íîðìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ
ìîíàñòèðÿ âíàñë³äîê Õìåëü-
íè÷÷èíè àáî êîíôë³êòó ç
ôóíäàòîðîì. Â³äíîâëåííÿ
ä³ÿëüíîñò³ îñ³äêó 1674 ð.

6 Òîð÷èí Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ 1605 ð. Ôóíäàö³ÿ íå áóëà
ðåàë³çîâàíà

7 Ëÿõ³âö³ Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ
Ç 1839 ð. – ïðîâ³íö³ÿ
Ëèòîâñüêî-Ðóñüêà

1612 ð. Ïð³îðàò
íà 1617 ð.

1857 ð. Ç 1648 ð. ïðèïèíåííÿ ôóíê-
ö³îíóâàííÿ ìîíàñòèðÿ
â çâ’ÿçêó ç ïîä³ÿìè Õìåëü-
íè÷÷èíè. 1671 ðîêó ìîíàñòèð
âñå ùå íå â³äíîâëåíèé

8 Ñòàðîêîñòÿí-
òèí³â

Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ 1611 ð. Ïð³îðàò
ç 1622 ð.

1832 ð. 1618 ð. ñïàëåííÿ ìîíàñòèðÿ
òàòàðàìè.
Ç ñåðïíÿ 1648 ð. ïðèïèíåííÿ
íîðìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ
ìîíàñòèðÿ â çâ’ÿçêó ç ïî-
ä³ÿìè Õìåëüíè÷÷èíè. Íà
1671 ð. ìîíàñòèð âñå ùå íå
â³äíîâëåíèé
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¹ Ëîêàë³çàö³ÿ
ìîíàñòèðÿ

²íñòèòóö³éíà
ïðèíàëåæí³ñòü

Äàòà
ïîÿâè

Ñòàòóñ
ó ïðîâ³íö³¿

Äàòà
çàêðèòòÿ

Òèì÷àñîâ³ ïåðåðâè
â ä³ÿëüíîñò³ êîíâåíòó

9 Îâðó÷ Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ 1628 ð. Ïð³îðàò
ç ²² ïîë.
XVIII ñò.

1831 ð. 1648-1670 ðð. – ïðèïèíåííÿ
ôóíêö³îíóâàííÿ ìîíàñòèðÿ
â çâ’ÿçêó ç ïîä³ÿìè Õìåëü-
íè÷÷èíè.
1804-1811 ðð. – ïðèïèíåííÿ
ôóíêö³îíóâàííÿ ìîíàñòèðÿ
â çâ’ÿçêó ç ïîæåæåþ òà
â³äáóäîâîþ êîñòåëó

10 Ëþáàð Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ
Ç 1839 ð. – ïðîâ³íö³ÿ
Ëèòîâñüêî-Ðóñüêà

1629 ð. Ïð³îðàò
ç 1632 ð.
Íà 1756 ð.
– â³êàð³àò
Ñòàòóñ
ïð³îðàòó
ïîâåðíåíî
â ²² ïîë.
XVIII ñò.

1864 ð. Ç ñåðïíÿ 1648 ð. ïðèïèíåííÿ
ôóíêö³îíóâàííÿ ìîíàñòèðÿ â
çâ’ÿçêó ç ïîä³ÿìè Õìåëüíè÷-
÷èíè. Áóä³âíèöòâî íîâîãî
êîñòåëó äî 1765 ð.

11 Êàì³íü-
Êàøèðñüêèé

Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ
Ç 1793 ð. – ïðîâ³íö³ÿ
Ðóñüêà

1637 -
1639 ðð.

Ïð³îðàò
ç 1646 ð.

1832 ð. 1648 ð. - ñïàëåííÿ ìîíàñ-
òèðÿ, â³äíîâëåííÿ äî 1656 ð.
Ïîæåæà â êîñòåë³ â ïåðø³é
ïîë. XVIII ñò.

12 Ñîêîëîâ Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ 1643 ð. Â³êàð³àò Éìîâ³ðíî –
1648 ð.

13 Îëèêà 1609 ð. Ôóíäàö³ÿ íå
áóëà çä³éñíåíà
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¹ Ëîêàë³çàö³ÿ
ìîíàñòèðÿ

²íñòèòóö³éíà
ïðèíàëåæí³ñòü

Äàòà
ïîÿâè

Ñòàòóñ
ó ïðîâ³íö³¿

Äàòà
çàêðèòòÿ

Òèì÷àñîâ³ ïåðåðâè
â ä³ÿëüíîñò³ êîíâåíòó

14 Êëåâàíü Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ Ïî÷.
XVII ñò.

Ôóíäàö³ÿ íå
áóëà çä³éñíåíà

15 ßëîâè÷³ Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ
Ç 1793 ð. – ïðîâ³íö³ÿ
Ðóñüêà
Ç 1839 ð. – ïðîâ³íö³ÿ
Ëèòîâñüêî-Ðóñüêà

1658 ð. Ïð³îðàò
íà 1714 ð.

1850 ð. Ñïàëåííÿ ìîíàñòèðÿ
é êîñòåëó 1658 ð.
Â³äíîâëåííÿ ä³ÿëüíîñò³
ìîíàñòèðÿ 1663 ð.

16 Òàðãîâèöÿ Îáñåðâàíòñüêà êîíãðåãàö³ÿ
ñâ. Ëþäâ³êà Áåðòðàíà
Ç 1793 ð. – ïðîâ³íö³ÿ
Ðóñüêà

1674 ð. Ïð³îðàò
íà 1701 ð.

1832 ð. 1711 ð. – ðóéíàö³ÿ ÷àñòèíè
ìîíàñòèðÿ óðàãàíîì

17 Íåâèðê³â Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ
Ç 1793 ð. – ïðîâ³íö³ÿ
Ðóñüêà

1693 ð. Ïð³îðàò
íà 1727 ð.

1832 ð.

18 Êîçèí Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ
Ç 1793 ð. – ïðîâ³íö³ÿ
Ðóñüêà

1703 ð. Ïð³îðàò
ç 1787 ð.

1832 ð.

19 Êóëü÷èíè Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ 1754 ð. Ðåçèäåíö³ÿ 1831-1832 ðð.
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Äîäàòîê Â

Ôóíäàö³¿ òà äîáðî÷èíñòâà íà êîðèñòü âîëèíñüêèõ ìîíàñòèð³â
óïðîäîâæ ¿õíüîãî ³ñíóâàííÿ3

Ëóöüêèé ìîíàñòèð4

¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

1. 15.07.1390 ð. Âëàäèñëàâ ßãàéëî,
êîðîëü ïîëüñüêèé

Ïðèâ³ëåé íà ñåëî Ãîðîäíèöÿ.
Ç ëóöüêîãî ìèòà 4 êîïè ãðîøåé ³
4000 òîïåê ñîë³ ùîð³÷íî, äîçâ³ë íà
³ñíóâàííÿ ³ çâ³ëüíåííÿ â³ä îïëàò
ìîíàñòèðñüêî¿ êîð÷ìè, çâ³ëüíåííÿ
â³ä îïëàò ìîíàñòèðñüêèõ ï³ääàíèõ

2. 1393 ð. Àëåêñàíäð Â³òîâò,
Âåëèêèé Êíÿçü
Ëèòîâñüêèé

Ïðèâ³ëåé íà ñåëî Íîâîñòàâ

3. Ïåðåä 1497 ð. Äìèòðî Ïîðèöüêèé,
êíÿçü

Áóäèíîê ó Ëóöüêó

4. 08.07.1557 ð. Ðîìàí Ãóëåâè÷,
øëÿõòè÷

Äîíàö³ÿ íà ÷àñòèíó ïëàöó
â Îêîëüíîìó çàìêó

5. 10.08.1583 ð. ßí ×àïëè÷-
Øïàíîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ íà áóäèíîê ó Ëóöüêó
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3 Äî óâàãè âçÿòî ò³ëüêè ò³ äîáðî÷èíñòâà, ÿê³ ñòàíîâëÿòü (³íêîëè – ã³ïîòåòè÷íî) á³ëüøå
50 çëîòèõ. Ó ðàç³ íàÿâíîñò³ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïîõîâàííÿ ïåâíî¿ îñîáè äî ìîíàñòèðÿ³ àâ-
òîìàòè÷íî ââàæàºìî ¿¿ çíà÷íèì äîáðî÷èíöåì äîì³í³êàíö³â. Ñóìè ïîäàí³ â äîêóìåí-
òàõ ïî÷. Õ²Õ ñò. â ðóáëÿõ, äëÿ ïåð³îäó ê³í. XVII-XVIII ñò. ïåðåâîäèìî â çëîò³
â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíîãî ó ê³ëüêîõ â³çèòàö³ÿõ ñï³ââ³äíîøåííÿ: 150 ðóáë³â=1000
çëîòèõ.
Æèðíèì øðèôòîì âèä³ëåíî ³ìåíà òèõ äîíàòîð³â, ÿê³ ïðîæèâàëè àáî ìàëè çåìåëüí³
âîëîä³ííÿ íà òåðåíàõ Âåëèêî¿ Âîëèí³. Êóðñèâîì âèä³ëåíî ³ìåíà òà ðîäèíè òèõ äîíà-
òîð³â, ÿê³ ê³ëüêàðàçîâî ðîáèëè íàäàííÿ íà êîðèñòü âîëèíñüêèõ ìîíàñòèð³â.

4 Â³äîìîñò³ ïîäàí³ íà ï³äñòàâ³: ÄÀÆÎ. – Ô. 90. – Îï. 1. – Ñïð. 1009. – Àðê. 39-53;
ÄÀÆÎ. – Ô. 178. – Îï. 6. – Ñïð. 1391. – Àðê. 1-169 çâ., ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 25. – Îï.
1. – Ñïð. 58. – Àðê. 390-390 çâ.; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 25. – Îï. 1. – Ñïð. 146. – Àðê.
173-178 çâ., 301 çâ.-314 çâ.; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 25. – Îï. 1. – Ñïð.



¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

6. 1596 ð. Ñèã³çìóíä ²²², êîðîëü
ïîëüñüêèé

Äîçâ³ë íà âçÿòòÿ ìèòà â³ä êîæíîãî
êóïöÿ â ì³ñò³

7. 23.01.1599 ð. Ñòàí³ñëàâ Êðóøèí-
ñüêèé, øëÿõòè÷
(ïîõîâàíèé ó ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó áîðãó
ð³çíèõ îñ³á ó ñóì³ 210 çëîòèõ

8. 05.09.1600 ð. Ìàðò³í Øàíÿâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
150 çëîòèõ

9. 30.01.1602 ð. Ãàëüøêà
Ôàëü÷åâñüêà,
äðóæèíà Ëàâðåíò³ÿ
Áåðåæåöüêîãî,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
100 çëîòèõ

10. 18.07.1603 ð. Âîéöåõ Çãëîáèöüêèé,
ëüâ³âñüêèé ì³ùàíèí

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 50 çëîòèõ

11. 1605 ð. ßíóø Çàñëàâñüêèé,
êíÿçü

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 4000
çëîòèõ

12. 1606 ð. Ñèã³çìóíä ²²², êîðîëü
ïîëüñüêèé

Çàïèñ íà ïóñòèð ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³
Ëóöüêà
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154. – Àðê. 669-670; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 25. – Îï. 1. – Ñïð. 225. – Àðê. 1176 çâ.-1178 çâ.;
ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 25. – Îï. 1. – Ñïð. 262. – Àðê. 212-214 çâ.; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 25.
– Îï. 1. – Ñïð. 269. – Àðê. 754-755 çâ. 814-818 çâ.; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 25. – Îï. 1. Ñïð.
286. – Àðê. 624 çâ.-626 çâ.; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 221. – Îï. 1. – Ñïð. 656. – Àðê. 7, 124 çâ.;
Ô. 2227. – Îï. 1. – Ñïð. 552. Àðê. 5-13; Æóê Î. ïàì’ÿòêè ìîíóìåíòàëüíî¿ êóëüòîâî¿
àðõ³òåêòóðè Ëóöüêà 1560-1795 ðð. // Íàóêîâ³ çàïèñêè Íàö³îíàëüíîãî Óí³âåðñèòåòó
«Îñòðîçüêà àêàäåì³ÿ». Ñåð³ÿ ³ñòîð³ÿ. – Îñòð³ã, 2003. – Âèï. 3. – Ñ. 37-43; Bar¹cz S. Rys
dziejów Zakînu kaznodziejskiego w Polsce. – Lwów, 1861. – Ò. 2. – S. 315-316;
Dowbyszczenko M. Na rozdro¿u religijnego wyboru: dramat rodziny Hulewiczów.
Hulewiczowie w religijnych ruchach koñca XVI-pierwszej po³owy XVII wieku // Rocznik
Instytutu Europy Œrodkowo-Wschodnej. – Lublin, 2005. – R. 3. – S. 81; Horin S.
Ryzmskokatolickie zakony na Wo³yniu w koñcu XVI–pierwszej æwierci XVII wieku w
materia³ach archiwalnych // Rocznik Instytutu Europy œrodkowo-Wschodnej. – Lublin, 2005.
– R. 3. – S. 117-123; Kownacki I. Sparta Polska. – Zamoœæ, 1703. – S. 217; Nowowejski F.
Phoenix decoris et ornamenti provinciae Poloniae S. Ord. Praed. D. Hyacinthus Odrovansius
redivivus in magnanimis viris sanctitate vitae, scientia, et eruditione, cultus divini zelossisima
promotione, vestigiis ejus inhaerentibus... – Posnaniae, 1752. – Ð. 67-68; Stecki T. £uck
staro¿ytny i dzisziejszy. – Kraków, 1876. – S. 197-199.



¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

13. 06.07.1609 ð. Ïåòðî Ëåùèíñüêèé,
øëÿõòè÷
(ïîõîâàíèé ó ìîíàñòèð³)

Çàïèñ íåâ³äîìî¿ ñóìè

14. 22.01.1612 ð. Áåíåäèêò ³ Ñîô³ÿ
Ãóëåâè÷³, øëÿõòè÷³

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 200 çëîòèõ

15. 1613 ð. ßíóø Çàñëàâñüêèé,
êíÿçü

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
75 çëîòèõ

16. 1613 ð. Ñòåïàí Ñîêóëüñüêèé,
êíÿçü

Çàïèñ â³äñîòêó â³ä ñóìè 1000 çëîòèõ

17. 1613 ð. ßí Á³ñòðèéêîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ ó íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

18. 27.04.1613 ð. Ìèêîëàé Ìèøêà
Âàðêîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 150 çëîòèõ

19. 21.08.1613 ð. ßðîø Ãîíñ³íñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
100 çëîòèõ

20. 14.03.1615 ð. Ìèêîëàé Æàðîâñüêèé,
øëÿõòè÷
(ïîõîâàíèé ó ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
200 çëîòèõ

21. 11.11.1615 ð. Ëóêàø Ñòåìïîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
50 çëîòèõ

22. 1615 ð. Ñòàí³ñëàâ Àíäð³éîâè÷
Ãðàäîâñüêèé,
øëÿõòè÷
(ïîõîâàíèé ó ìîíàñòèð³)

Çàïèñ íåâ³äîìî¿ ñóìè

23. 05.05.1616 ð. Àííà Ãóëåâè÷îâà,
äðóæèíà Ìàòåÿ
Ìðîâ³íñüêîãî,
øëÿõòÿíêà
(ïîõîâàíà â ìîíàñòèð³)

Çàïèñ íåâ³äîìî¿ ñóìè

24. 1616 ð. Ñòàí³ñëàâ
Ïåòðîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 300 çëîòèõ,
ïîëîâèíè ñåëà Êó÷êîðîâö³ òà
áîðãîâî¿ ñóìè 1300 çëîòèõ
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¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

25. Ïåðåä
1617 ð.

Îòåöü Ñîôðîí³óø
Ñîêóëüñüêèé, ìîíàõ
â³ëåíñüêîãî
óí³àòñüêîãî
ìîíàñòèðÿ

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1300
çëîòèõ

26. 05.04.1617 ð. Ãàííà Áðàíñüêà
Áîãóøîâà Òðàöåâñüêà,
øëÿõòÿíêà
(ïîõîâàíà â ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
300 çëîòèõ

27. 16.10.1618 ð. Îëåíà Ãóëåâè÷îâà
äðóæèíà Ìàòåÿ
×àðëèíñüêîãî,
øëÿõòÿíêà
(ïîõîâàíà â ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó 800
çëîòèõ

28. 15.02.1619 ð. ßí Ãîðà¿í, øëÿõòè÷
(ïîõîâàíèé ó ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
2000 çëîòèõ

29. 20.03.1619 ð. ßê³â Áîíåöüêèé,
øëÿõòè÷
(ïîõîâàíèé
ó ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
50 çëîòèõ

30. Ïåðåä
1620 ð.

Áàðòîëîìåé
Ñòåìïêîâñüêèé,
ëóöüêèé êàíîí³ê

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 200 çëîòèõ

31. 1620 ð. ×àðòîðèéñüêèé,
êíÿçü

Çàïèñ ñóìè 720 çëîòèõ

32. 1620 ð. Ïàí Ñòàí³ñëàâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ ñóìè 50 çëîòèõ

33. 18.10.1620 ð. Ìàòåé Êðîãóëåöüêèé
ç äðóæèíîþ Àííîþ
Ñòðèæîâêîþ,
øëÿõòè÷³ (ïîõîâàí³
â ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä 300 çëîòèõ íà
ñïîðóäæåííÿ ìîíàñòèðÿ

34. 15.04.1621 ð. Ãðèãîð³é Áåêåð,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä íåâ³äîìî¿ ñóìè

35. 21.08.1621 ð. Àíäð³é Ãîðåçêîâñüêèé
(ïîõîâàíèé ó ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
25 çëîòèõ ³ áîðã³â
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¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

36. 13.09.1621 ð. Ñàìóåëü Âèøíåâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàñòàâíå ïðàâî íà 6 âîëîê çåìë³

37. Ïåðåä
1622 ð.

ßê³â Áîíåöüêèé,
øëÿõòè÷
(ïîõîâàíèé ó ìîíàñòèð³)

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 1400 çëîòèõ

38. Ïåðåä
1622 ð.

Îðøóëÿ
Ëåïåñîâèöüêà,
øëÿõòÿíêà
(ïîõîâàíà â ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
200 çëîòèõ

39. 18.01.1622 ð. Ìàðóøà Õðèí³öüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 200 êîï
ëèòîâñüêèõ ãðîøåé

40. Ïåðåä
1623 ð.

Âîéöåõ Òóäîðîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 300 çëîòèõ

41. 08.02.1623 ð. Àíäð³é Êðàñ³íñüêèé,
øëÿõòè÷
(ïîõîâàíèé ó ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
2000 çëîòèõ íà ìîíàñòèð ³ 2000
çëîòèõ íà øïèòàëü

42. 11.03.1623 ð. Ïàâëî Ãóëåâè÷,
øëÿõòè÷
(ïîõîâàíèé ó ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
300 çëîòèõ

43. 29.04.1623 ð. ßí Õîäàíîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó êîíÿ,
øàáë³ òà ³íøèõ ðå÷åé

44. 9.10. 1623 ð. Äìèòðî Ãóëåâè÷.
Ìîíàõ ëóöüêîãî
ìîíàñòèðÿ

Ñåëà Êîðøîâåöü, Âåðáà¿â, Ãîëåøîâ
³ ïîëîâèíà Ïóëãàíîâà, à òàêîæ
ô³ëüâàðîê íà ëóöüêîìó ïåðåäì³ñò³
òà äâ³ð ó ëóöüêîìó çàìêó ³ç öåðêâîþ
ñâÿòîãî Äìèòðà

45. 13.07.1624 ð. Àíòîí³é Ñâîë³íñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
300 çëîòèõ

46. Ïåðåä
1625 ð.

Àëåêñàíäð Ïåëêà,
øëÿõòè÷
(ïîõîâàíèé ó ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
100 çëîòèõ

47. 15.02.1625 ð. Âîéöåõ Êîáèëüñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
500 çëîòèõ
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¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

48. 1625 ð. ßí Ãîðàñüêèé,
øëÿõòè÷
(ïîõîâàíèé ó ìîíàñòèð³)

Çàïèñ íåâ³äîìîãî ðîçì³ðó
â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó

49. 1625 ð. Þð³é Ãóëåâè÷,
øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç ëóöüêèõ
äîì³í³êàíö³âö³â)

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè ó íåâ³äîìîìó
ðîçì³ð³

50. 02.08.1627 ð. ßê³â Âåñîëîâ³íñ,
ïëåáàí Âîðîâíèöüêèé
³ Ñòðåìåéñüêèé

Çàïèñ íà áóäèíîê ó Ëóöüêó

51. 20.04.1627 ð. Âîéöåõ Ëèñîâè÷,
ëóöüêèé ì³ùàíèí

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 90 çëîòèõ

52. 15.09.1631 ð. Àëüáðèõò Ñòàí³ñëàâ
Ðàäçèâ³ë, êíÿçü

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000 çëîòèõ

53. 14. 10.1632 ð. ßí ³ Êàòåðèíà
Ãåïíåðè, ëóöüê³
ì³ùàíè

Çàïèñ ñóìè 250 çëîòèõ íà ìîíàñòèð
³ 250 – íà øïèòàëü

54. 30.05. 1635 ð. Äàí³åëü Ãðîäíèöüêèé,
ëóöüêèé ì³ùàíèí

Äîíàö³ÿ íà ïëàö ó Ëóöüêó

55. 15.11.1636 ð. ªôðåì Ìèõàéëîâè÷
³ Ìóëóøêà Êîçëîâè÷³,
ëóöüê³ ì³ùàíè

Äîíàö³ÿ íà áóäèíîê ó Ëóöüêó

56. 15.11.1636 ð. ²âàí Ìèõàéëîâè÷
Êîçëîâè÷, ëóöüêèé
ì³ùàíèí

Äîíàö³ÿ íà ñâîþ ÷àñòêó áóäèíêó â
Ëóöüêó

57. 1636 ð. Ïåòðî Ñòåìïêîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 200 çëîòèõ

58. 1640 ð. Áàëüòàçàð Òèøêà,
ëóöüêèé êàíîí³ê

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòêó â³ä ñóìè 1000 çëîòèõ

59. 09.11.1641 ð. Ã³ðøà ßêîâè÷,
ëóöüêèé ºâðåé

Çàïèñ íà áóäèíîê ó Ëóöüêó

60. Ïåðåä
1641 ð.

Ïàí Ëàñèíñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ êîøò³â íà ìàëþâàííÿ ³êîíè
Áîãîðîäèö³
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61. 12.05.1642 ð. Ìèõàéëî ³ç Çáðîõîâè÷
Ãóëåâè÷, øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç ëóöüêèõ
äîì³í³êàíö³âö³â)

Äîíàö³ÿ íà çàáóäîâàíèé äâ³ð ó
ëóöüêîìó Îêîëüíîìó çàìêó

62. 1644 ð. Àëåêñàíäð Êðàñ³í-
ñüêèé, øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000
çëîòèõ

63. 1648 ð. Àãíåøêà ç Ïà÷èíñüêèõ
Êðàñ³íñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000 çëîòèõ

64. 1648 ð. Ìàð³àííà Êîç³íñüêà Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 350 çëîòèõ

65. 26.03.1649 ð. Àëåêñàíäð Êðàñ³í-
ñüêèé, øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 14000 íà
áóä³âíèöòâî é îïîðÿäæåííÿ êàïëèö³,
â³ä 5000 – íà øïèòàëü.

66. 03.12.1649 ð. ßí Øàøåâñüêèé,
øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç ëóöüêèõ
äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3000
çëîòèõ

67. 1649 ð. Ìèêîëà Ïàíèíñüêèé
òà éîãî äðóæèíà
Îëåêñàíäðà
Çàãîðîâñüêà,
øëÿõòè÷³

Ïîæåðòâà íà ïîáóäîâó â³âòàðÿ
ïåðåä ÷óäîòâîðíîþ ³êîíîþ
Áîãîðîäèö³

68. 10.01.1649 ð. Ìèêîëàé Ëîç³íñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè íå ìåíøå 500
çëîòèõ

69. 1650 ð. Ìèêîëàé Ãîðà¿í,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2800
çëîòèõ

70. 16.08.1651 ð. Êðèñòèíà Õàðëåíñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó 500
çëîòèõ íà Ðîçàð³é ³ 30 çëîòèõ íà
øïèòàëü

71. 26.08.1651 ð. Àëåêñàíäðà Ëîç³íñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000 çëîòèõ
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72. 1651 ð. Îëåêñàíäðà
Çàãîðîâñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó 2000
çëîòèõ

73. 1651 ð. Ëóöüê³ ºâðå¿ Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000
çëîòèõ

74. 1652 ð. Êàòåðèíà Îñ³íñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000
çëîòèõ

75. 1652 ð. Ñòàí³ñëàâ
Äîìáðîâñüêèé, øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 100 çëîòèõ

76. 1652 ð. Ìàðò³í Ìàøèøåâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 500 çëîòèõ

77. 24.07.1653 ð. Ìîøêî ³ Ô³ëÿ
Àáðàãàìîâè÷³, ëóöüê³
ºâðå¿

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1050
çëîòèõ

78. Ïåðåä 1657
ð.

ßí Êðîãóëåöüêèé,
øëÿõòè÷
(ïîõîâàíèé ó ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 7500 çëîòèõ

79. 1657 ð. Ìèõà¿ë Çàâàäçüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó 1000
çëîòèõ

80. 1659 ð. ßöåê Îëüøàìîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ ó íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

81. 1661 ð. Âîéöåõ Ãåïíåð,
ëóöüêèé ì³ùàíèí

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó 750
çëîòèõ ìîíàñòèðåâ³ ³ 250 øïèòàëþ

82. 01.07.1661 ð. Éîàííà ç Ãîðà¿í³â
Îëåøêîâà, øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä1500 çëîòèõ

83. 1664 ð. Êàðë ×îëãàíñüêèé,
ºïèñêîï

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 50 çëîòèõ

84. 1664 ð. Øëÿõòà Âîëèíñüêîãî
âîºâîäñòâà

Ïîæåðòâà íà â³äáóäîâó êîñòåëà ³
ìîíàñòèðÿ

85. 16.10.1666 ð. Òåîô³ë Ðàºöüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 500 çëîòèõ

86. 19.02.1666 ð. Ñòàí³ñëàâ Îëåøêî,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3000
çëîòèõ

Äîäàòîê Â 267



¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

87. 1667 ð. Þð³é Ñòàí³ñëàâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 500 çëîòèõ

88. 15.01.1668 ð. ßí òà Óðáàí Ãåïíåðè,
ëóöüê³ ì³ùàíè

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 27000
çëîòèõ

89. 1669 ð. Ïàí Îëüøàìîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Äîíàö³ÿ íà äâ³ð ó Ëóöüêó

90. 11.04.1669 ð. Ñàìóåëü Ëåùèíñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 10000
çëîòèõ

91. 06.07.1669 ð. Êðèøòîô ×àïëè÷,
øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç ëóöüêèõ
äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 5000
çëîòèõ

92. 1669 ð. Êàòåðèíà
×åòâåðòèíñüêà,
êíÿãèíÿ

Çàïèñ 3000 çëîòèõ íà îïîðÿäæåííÿ
êîñòåëó

93. 03.03.1670 ð. Ñòàí³ñëàâ Êàçèìèð
Áåíÿâñüêèé, øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 6000
çëîòèõ

94. 18.03.1670 ð. ßäâ³ãà Çàáëîöüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

95. 07.03.1671 ð. Ñòàí³ñëàâ Ñàìóåëü
Êà÷èíñüêèé, øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000 çëîòèõ

96. 1671 ð. Âîéöåõ ³ Åëüæáåòà
×åðì³íñüê³, øëÿõòè÷³

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 5000
çëîòèõ

97. 1672 ð. Ìèêîëàé Ï³ðóñüêèé,
ðîäè÷ îäíîãî ç ëóöüêèõ
äîì³í³êàíö³â

Çàïèñ íà äâ³ð

98. 24.02.1673 ð. Ôðàíöèñê
Áîáðîâíèöüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 4000 çëîòèõ

99. 1673 ð. Åëüæáåòà
Âîëèíüöîâíà,
äðóæèíà Ìèõàéëà
Çàâàäçüêîãî,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000 çëîòèõ íà
ìîíàñòèð ³ â³ä 30 – íà øïèòàëü
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100. 1674 ð. Êðèøòîô Êîðäèø,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3220
çëîòèõ

101. 1676 ð. Àííà Ìåäçâÿäêîâîâà
Â³òêîâñüêà,
øëÿõòÿíêà
(ðîäè÷êà îäíîãî ç
ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Â³äìîâà íà êîðèñòü ìîíàñòèðÿ â³ä
áóäèíêó ñâî¿õ áàòüê³â íà
ìîíàñòèðñüêîìó ´ðóíò³

102. 1676 ð. Ïîäðóææÿ Ãîðà¿í³â,
øëÿõòè÷³

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 6000
çëîòèõ

103. 1677 ð. Áåðíàðä ×èæåâè÷,
ëóöüêèé äîì³í³êàíåöü

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 1000 çëîòèõ

104. 1678 ð. ßí ³ Ìàð³àííà
Ñòðèæåâñüê³, øëÿõòè÷³

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

105. 1678 ð. Ñîô³ÿ ç Êðàñ³íñüêèõ
Ñó÷êîâà, øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
10000 çëîòèõ

106. Ïåðåä
1679 ð.

Äàí³åëü Ñòàí³ñëàâ
Ñåñòðåâ³òîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1500
çëîòèõ

107. 1679 ð. Äîðîòà Øèá³íñüêà,
ì³ùàíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
50 çëîòèõ ³ 3 ïåðñí³â äëÿ êîñòåëó é
áóäèíê³â äëÿ Áðàòñòâà Ðîçàð³þ

108. 1679 ð. Ëóêàø Îëüøàíñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000
çëîòèõ

109. 1680 ð. Ìàð³àí
Îëüøàìîâñüêèé,
ëóöüêèé äîì³í³êàíåöü

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 1000 çëîòèõ

110. 1681 ð. Àííà Ñ³ëí³öüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3000
çëîòèõ

111. Ïåðåä
1682 ð.

ßí Ô³àëêîâñüêèé,
ì³ùàíèí

Íàäàííÿ áóäèíêó íà êîñòåëüíîìó
´ðóíò³

112. 1682 ð. Ã³àöèí
×åòâåðòèíñüêèé,
ëóöüêèé äîì³í³êàíåöü

Çàïèñ ïðîöåíò³³â â³ä ñóìè 25000
çëîòèõ
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113. 1683 ð. Ã³àöèíò
Øîñòàêîâñüêèé,
ëóöüêèé äîì³í³êàíåöü

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 1000 çëîòèõ

114. 1683 ð. Äàíèëî ³ Àííà
Ãóëåâè÷³, øëÿõòè÷
(ðîäè÷³ îäíîãî ç
ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 2000 çëîòèõ

115. 1684 ð. Àëåêñàíäð
Áÿëîáðåñòñüêèé,
øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç ëóöüêèõ
äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1300 çëîòèõ

116. 1686 ð. Âîëîäèìèðñüê³ ºâðå¿ Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3000
çëîòèõ

117. 1687 ð. Òîìà Âîëüñüêèé,
ëóöüêèé äîì³í³êàíåöü

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 1000 çëîòèõ

118. 1688 ð. Ã³àöèíò Øîñòàêîâñüêèé,
ëóöüêèé äîì³í³êàíåöü

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 6000 çëîòèõ

119. 1688 ð. Àííà Ñ³ëí³öüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 15000
çëîòèõ

120. 1689 ð. Âîëîäèìèðñüê³ ºâðå¿ Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

121. 1689 ð. Àíòîí³é Âîºâîäñüêèé,
ëóöüêèé äîì³í³êàíåöü

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó áîðãó
800 çëîòèõ

122. 02.05.1690 ð. Îëåíà Îëåêñàíäðà ³ç
Ñêàëì³ðîâñüêèõ
Ñêàðáîøåâñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3000 çëîòèõ

123. 1691 ð. Ïàí Ïðóñ³íîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 400 çëîòèõ

124. 1691 ð. Êàòåðèíà Áðèñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 2000 çëîòèõ

125. 1691 ð. ²ãíàò³é Êîâíàöüêèé,
ëóöüêèé äîì³í³êàíåöü

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 1000 çëîòèõ
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126. 1691 ð. Àííà Ñ³ëí³öüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 10000 çëîòèõ

127. 1692 ð. Âîëîäèìèðñüê³ ºâðå¿ Çàïèñ â³äñîòêó â³ä ñóìè 2000 çëîòèõ

128. 1692 ð. Ïåòðî Áîÿíåöüêèé,
ëóöüêèé äîì³í³êàíåöü

Çàïèñ â³äñîòêó â³ä ñóìè 600 çëîòèõ

129. 1692 ð. Ïàí Êîñîâñüêèé,
øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç ëóöüêèõ
äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 2500 çëîòèõ

130. 20.03.1692 ð. Òîìà Ã³ëáåðò, øëÿõòè÷ Ïðèâ³ëåé íà êàì’ÿíèöþ â Ëóöüêó

131. 1692 ð. Ìàð³àííà Òóøîâñüêà Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000 çëîòèõ

132. 11.02.1693 ð. Àííà Ïîòîöüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000 çëîòèõ

133. 26.05.1693 ð. Ïàí Òóøîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000 çëîòèõ

134. 22.06.1695 ð. Êîñòÿíòèí Ãóëåâè÷,
øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç ëóöüêèõ
äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000 çëîòèõ

135. 29.03.1695 ð. ßí Ãóëåâè÷, øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç ëóöüêèõ
äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 2000 çëîòèõ

136. 1695 ð. Ìèêîëàé Ãîðà¿í,
øëÿõòè÷

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 1050 çëîòèõ

137. 1696 ð. Ñòàí³ñëàâ
Ãîðáîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 1750 çëîòèõ

138. 15.01.1696 ð. Ïàí³ Ãóëÿíèöüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 4000
çëîòèõ

139. 1696 ð. Ïàí³ Âàí³öüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 4000 çëîòèõ

140. 1697 ð. Âîëîäèìèðñüê³ ºâðå¿ Çàïèñ â³äñîòêó â³ä ñóìè 600 çëîòèõ
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141. 1697 ð. Òîìà Ñòåìïêîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3000 çëîòèõ

142. 1697 ð. ßäâ³ãà ³ç Ñó÷ê³â
Çàãîðîâñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 10000
çëîòèõ

143. 1698 ð. Ðåã³íà Êàøîâñüêà
ç Êîíîïàöüêèõ,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 5000 çëîòèõ

144. ²² ïîë. XVII
cò.

Àííà Ñ³ëí³öüêà,
øëÿõòÿíêà

Ôóíäàö³ÿ ñïåö³àëüíèõ áîãîñëóæ³íü
äåâ’ÿòîãî ÷àñó

145. ²² ïîë. XVII
cò.

Ñòåôàí ×àðíåöüêèé,
øëÿõòè÷

Ôóíäàö³ÿ ñïåö³àëüíèõ áîãîñëóæ³íü
äåâ’ÿòîãî ÷àñó

146. ²² ïîë. XVII
cò.

Ñîô³ÿ ç ×àðíåöüêèõ
Ïîòîöüêà, øëÿõòÿíêà

Ôóíäàö³ÿ ñïåö³àëüíèõ áîãîñëóæ³íü
äåâ’ÿòîãî ÷àñó

147. Ê³í. XVII cò. Êàðîëü Ñòàí³ñëàâ
Ðàäçèâ³ë, êíÿçü

Äîíàö³ÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

148. 18.12.1700 ð. Ïàí³ Ëîç³íñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

149. 21.03.1701 ð. Ïàíè Êóí³öüê³, øëÿõòè÷ Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

150. 1701 ð. Ëþáîìëüñüê³ ºâðå¿ Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

151. 04.04.1702 ð. Âîéöåõ Ñòàí³ñëàâ
³ Êîíñòàíö³ÿ
×åðì³íñüê³, øëÿõòè÷³

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 7000
çëîòèõ

152. 06.04.1702 ð. Îëåíà Çàëåíñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 7000
çëîòèõ

153. 04.04.1704 ð. Ìàð³àííà Âåíãë³íñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000 çëîòèõ

154. 1704 ð. Ñòåôàí Çäàðñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 500 çëîòèõ

155. 19.12.1705 ð. Ìèõàéëî Êîñàêîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000 çëîòèõ
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156. 1705 ð. Éîàííà Ñòåöüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòêó â³ä ñóìè 1000 çëîòèõ

157. 30.01.1706 ð. Éîçåô Ìîðøòèíà,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3000
çëîòèõ

158. 04.09.1706 ð. Ìàòåé Áîðåéêî,
øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç ëóöüêèõ
äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

159. 1706 ð. Êîñòÿíòèí
Çàëåíñüêèé, øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç ëóöüêèõ
äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 4000
çëîòèõ

160. 25.06.1707 ð. Ñòàí³ñëàâ Þð³é
Ãóëåâè÷, øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç ëóöüêèõ
äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3000
çëîòèõ

161. 1707 ð. Êîíñòàíö³ÿ
×åðì³íñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000 çëîòèõ íà
ìîíàñòèð ³ â³ä 3000 – íà øïèòàëü

162. 20.02.1710 ð. Ïàí³ Øàá³íñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000
çëîòèõ

163. 16.05.1710 ð. Àííà Ðå÷èöüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3000
çëîòèõ

164. 26.05.1710 ð. Ïàí³ Ïîðâàíåöüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3000 çëîòèõ

165. 1710 ð. Àëåêñàíäðà
Ïîíÿòîâñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000 çëîòèõ

166. 05.01.1710 ð. Òåðåçà ç Íàðóøåâè÷³â
Øêë³íñüêà, øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000 çëîòèõ

167. 23.08.1712 ð. Ìàðò³í Ïÿñêîâñüêèé,
ïðîáîù

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 10000 çëîòèõ

168. 20.03.1715 ð. Àëåêñàíäð
Òîìàøåâñüêèé,
øëÿõòè÷

Ïðèâ³ëåé íà êàì’ÿíèöþ â Ëóöüêó

Äîäàòîê Â 273



¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

169. 1715 ð. Ñòàí³ñëàâ Îòëîõàò,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 500 çëîòèõ

170. 1716 ð. Àííà Ìðî÷êîâñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 35000
çëîòèõ

171. 1716 ð. Àìâðîñ³é Îðàíñüêèé,
ëóöüêèé äîì³í³êàíåöü

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000
çëîòèõ

172. 1716 ð. Àäàì Ë³íåâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 10000
çëîòèõ

173. 1717 ð. Âîëîäèìèðñüê³ ºâðå¿ Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

174. 1717 ð. Àíäð³é ³ Ôðàíö³øêà
×àïëè÷³, øëÿõòè÷³
(ðîäè÷³ îäíîãî ç
ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 4000
çëîòèõ

175. 15.10.1720 ð. Éîçåô Ùèðñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

176. 09.09.1721 ð. Ôåë³ö³àí ²ºðîí³ì
Ëþáåíåöüêèé, øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2500 çëîòèõ

177. 01.07.1722 ð. Ìàðêî Ãóëåâè÷,
øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç ëóöüêèõ
äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 6000
çëîòèõ

178. 20.06.1724 ð. Ìèõàéëî Àíòîí³é
Áåíÿâñüêèé, øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 220 çëîòèõ

179. 23.05.1724 ð. Ñàìóåëü
Êîðåíüîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 21000
çëîòèõ

180. 1725 ð. Þð³é ×àïëè÷, øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç ëóöüêèõ
äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 400 çëîòèõ

181. 1726 ð. Âàöëàâ Áîðåéêî,
øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç ëóöüêèõ
äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòêó â³ä ñóìè 3000 çëîòèõ
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182. 1726 ð. Àííà Ìîæêîâñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòêó â³ä ñóìè 1200 çëîòèõ

183. 1726 ð. Àííà Ìîæêîâñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòêó â³ä ñóìè 3000 çëîòèõ

184. 10.01.1727 ð. Ìàòåé Áîðåéêî,
øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç ëóöüêèõ
äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3000 çëîòèõ

185. 14.05.1727 ð. Ïàí Êàð÷åâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
1900 çëîòèõ

186. 1727 ð. Òåðåçà Êàð÷åâñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000 çëîòèõ

187. 1729 ð. Àâãóñòèí ×àïëè÷,
ëóöüêèé äîì³í³êàíåöü

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2500
çëîòèõ

188. 17.01.1730 ð. Ïåòðî Äðåâ³öüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

189. 1730 ð. Êàòåðèíà ×åòâåð-
òèíñüêà, êíÿãèíÿ
(ðîäè÷êà îäíîãî ç
ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 35000
çëîòèõ

190. 1732 ð. Ôðàíöèñê
Êàøîâñüêèé, øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòêó â³ä ñóìè 3000 çëîòèõ

191. 22.04.1732 ð. Þñòèíà Õîðáîâñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1500
çëîòèõ

192. 07.07.1735 ð. Àäàì Ïðåòèàòêîâè÷,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000
çëîòèõ

193. 19.05.1736 ð. Åëåîíîðà Ë³íåâñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000
çëîòèõ

194. 1736 ð. Ïàí Ëîïîöüêèé,
øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç ëóöüêèõ
äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 1000 çëîòèõ

195. 1736 ð. Àíòîí³é Äðåâí³öüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 19000 çëîòèõ
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196. 1737 ð. Ìàðò³í Ãëîâàöüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 1000 çëîòèõ

197. 23.07.1737 ð. Äðóæèíà Éîçåôà
Ðîøàêîâñüêîãî,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

198. 1738 ð. Ïåòðî Äðåâ³öüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 8000
çëîòèõ

199. 1748 ð. ²çàáåëëà
Êîðåíüîâñüêà,
øëÿõòÿíêà
(ðîäè÷êà îäíîãî ç
ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 10000
çëîòèõ

200. 21.06.1749 ð. Ôðàíöèñê Àíòîí³é
Ìëîäåöüêèé, Àïîëîí³ÿ ç
Ìëîäåöüêèõ Çá³êîâñüêà
òà Ãåëåíà Òåìáåðñüêà,
øëÿõòè÷³

Çàïèñ íà äâîðèê íà ìîíàñòèðñüêîìó
´ðóíò³ á³ëÿ ìîíàñòèðñüêîãî øïèòàëþ

201. 1749 ð. Êàòåðèíà Áàëàáàíîâà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000
çëîòèõ

202. 1749 ð. Ìèõà¿ë Ïîòîöüêèé,
øëÿõòè÷

Íàäàííÿ êîøò³â äëÿ êîðîíàö³¿
÷óäîòâîðíî¿ ³êîíè Áîãîðîäèö³

203. Ñåðåäèíà
XVIII ñò.

Ðàéìóíä
Áîãóøåâñüêèé,
ëóöüêèé äîì³í³êàíåöü

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
1000 çëîòèõ íà óòðèìàííÿ ïðè
ìîíàñòèð³ ìóçè÷íî¿ êàïåëè

204. 22.04.1751 ð. Àíòîí³é
Ëþáîìèðñüêèé, êíÿçü

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 20000
çëîòèõ

205. 13.11.1751 ð. Ïàí Êàðíàøåâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 6000 çëîòèõ

206. 18.12.1751 ð. Ðîçàë³ÿ Îëüøàíñüêà,
øëÿõòÿíêà
(ðîäè÷êà îäíîãî ç
ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 12000 çëîòèõ
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207. 1752 ð. Ëþäîâ³ê ³ Àííà
ç Ãóëÿíèöüêèõ
Áºëüñüê³, øëÿõòè÷³
(ðîäè÷³ îäíîãî ç
ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Äîíàö³ÿ íà ãðóíò ³ äâîðèê ó Ëóöüêó

208. 04.09.1754 ð. ßí Áîãóöüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1500 çëîòèõ

209. 1754 ð. Áåðíàðä ×èëîâñüêèé,
äîì³í³êàíåöü

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

210. 27.04.1756 ð. Àïîëîí³ÿ ç Ìëîäåöüêèõ
Çá³êîâñüêà, øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1800 çëîòèõ

211. 26.02.1756 ð. Þð³é Îëüøàíñüêèé,
øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç ëóöüêèõ
äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 30000 çëîòèõ

212. 06.10.1757 ð. Îòåöü Ãîðà¿í, êàíîí³ê
ëóöüêî¿ êàôåäðè

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000
çëîòèõ

213. 03.08.1758 ð. Ñòàí³ñëàâ Ðàäåöüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 6000
çëîòèõ

214. 1759 ð. Àíòîí³é Ðåøîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòêó â³ä ñóìè 35000 çëîòèõ

215. 1760 ð. Éîçåô ²ºðîí³ì Áîãó-
øåâñüêèé, øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç ëóöüêèõ
äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 12000
çëîòèõ íà óòðèìàííÿ ìóçè÷íî¿
êàïåëè

216. 24.04.1760 ð. Ïàí³ Îù³íñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3000 çëîòèõ

217. 1760 ð. Ñîô³ÿ Êîðäèøîâà,
øëÿõòÿíêà
(ïîõîâàíà â ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 4000
çëîòèõ

218. 02.03. 1761 ð. Àíòîí³íà Ñòåöüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 6000
çëîòèõ

Äîäàòîê Â 277



¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

219. 29.04. 1761 ð. ßöåê ³ Àííà Õåëõîâñüê³,
øëÿõòè÷³
(ðîäè÷³ îäíîãî ç
ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000
çëîòèõ

220. 01.05. 1761 ð. Áàðáàðà ç Ïîêîéñüêèõ
Ïîëóøèíñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

221. 1761 ð. Ôðàíöèñê Êîù³íñüêèé,
ëóöüêèé äîì³í³êàíåöü

Çàïèñ íà êàì’ÿíèöþ â Ëþáë³í³

222. 1761 ð. ßí Òîìàøåâñüêèé,
øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç ëóöüêèõ
äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòêó â³ä ñóìè 4000 çëîòèõ

223. 1762 ð. Àííà Áîðåéêîâà,
øëÿõòÿíêà
(ðîäè÷êà îäíîãî ç
ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000 çëîòèõ

224. 05.05. 1763 ð. Àäàì Àíòîí³é Áàëàáàí,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

225. 15.07. 1763 ð. Îëåêñàíäð
Ëóáåíåöüêèé, øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000 çëîòèõ

226. 18.07. 1763 ð. Àííà Áîðåéêîâà,
øëÿõòÿíêà
(ðîäè÷êà îäíîãî ç
ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000
çëîòèõ

227. 30.09. 1763 ð. Àâãóñòèí Ãóëåâè÷,
øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç ëóöüêèõ
äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

228. 15.10. 1763 ð. Òåðåçà Ñàñèíîâà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³äáîðãîâî¿ ñóìè
5000 çëîòèõ

229. 20.10. 1763 ð. Àäàì Õîìåíòîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 10000
çëîòèõ
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¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

230. Ïåðåä 1764 ð. Ìèõàéëî ×åòâåð-
òèíñüêèé, øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç ëóöüêèõ
äîì³í³êàíö³â)
(ïîõîâàíèé ó ìîíàñòèð³)

Íàäàííÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

231. 1764 ð. Éîçåô ×åøêîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòêó â³ä ñóìè 12000
çëîòèõ

232. 1764 ð. Òåðåçà Ñàñèíîâà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000 çëîòèõ

233. 1764 ð. Áåíåäèêò
Êîáèëÿíñüêèé,
ëóöüêèé äîì³í³êàíåöü

Çàïèñ â³äñîòêó â³ä ñóìè 4000
çëîòèõ.

234. 26.06. 1765 ð. Ñîô³ÿ Êîðäèøîâà,
øëÿõòÿíêà
(ïîõîâàíà â ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 6000 çëîòèõ

235. 18.11. 1765 ð. Ñòàí³ñëàâ ³ Ãîíîðàòà
Ëþáîìèðñüê³, êíÿç³

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 20000
çëîòèõ

236. 1765 ð. Àíòîí³é Êîðäèø,
øëÿõòè÷
(ïîõîâàíèé ó ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 6000 çëîòèõ

237. 17.03. 1766 ð. Ñòàí³ñëàâ Êîñòêà
Áà÷èíñüêèé, øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 6000
çëîòèõ

238. 16.06. 1766 ð. Éîçåô ªëîâèöüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2500 çëîòèõ

239. 01.09. 1766 ð. Àíòîí³é Ïÿñêîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 35000
çëîòèõ

240. 05.06. 1767 ð. Âàñèëü Çåáðîâñüêèé,
ëóöüêèé äîì³í³êàíåöü

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 5000
çëîòèõ

241. 10.10.1767 ð. Éîçåô Ìàðò³í Ðîãîç³í-
ñüêèé, øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000 çëîòèõ

242. 06.07.1768 ð. Éîñèô Çàãóðñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3500
çëîòèõ

243. 01.01.1778 ð. Ìèêîëàé Õîäêåâè÷,
øëÿòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3000
çëîòèõ

Äîäàòîê Â 279



¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

244. 26.06.1780 ð. Áîíàâåíòóðà Õàìåöü,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

245. 18.09.1782 ð. Éîçåô Îë³çàð, øëÿõòè÷ Àííóàòà 200 çëîòèõ

246. 6.11.1784 ð. Ëóöüê³ ì³ùàíè Àííóàòà 200 çëîòèõ

247. 1793 ð. Ëàâðåíò³é Ðàäåöüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòêó â³ä ñóìè 100000 íà
ïîáóäîâó íîâîãî êîñòåëó

248. 13.02.1792 ð. ßí Õðîìîâè÷, ì³ùàíèí Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 200 çëîòèõ

249. 02.12.1801 ð. Ïàí Ëèïñüêèé, øëÿõòè÷ Àííóàòà 200 çëîòèõ

250. 12.09.1808 ð. Ôåë³ö³àí Ï³ëÿâñüêèé,
øëÿõòè÷

Àííóàòà íà óòðèìàííÿ ï³â÷èõ äëÿ
Ðîçàð³þ 400 çëîòèõ

Âîëîäèìèðñüêèé ìîíàñòèð5

¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

1. Ê³í. XIV ñò. Â³òîâò, Âåëèêèé Êíÿçü
Ëèòîâñüêèé

Ôóíäàö³ÿ ìîíàñòèðÿ ³ êîñòåëó

2. 17.07.1497 ð. Àëåêñàíäð, Âåëèêèé
Êíÿçü Ëèòîâñüêèé,
êîðîëü ïîëüñüêèé

Íàäàííÿ äåñÿòî¿ ì³ðêè ç ìëèíà,
ï³âêîïè øèðîêèõ ãðîøåé ùîêâàð-
òàëüíî ç âîëîäèìèðñüêîãî ìèòà
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¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

3. Ê³í.
XV-XVI ñò.

Àëåêñàíäð, Âåëèêèé
Êíÿçü Ëèòîâñüêèé,
êîðîëü ïîëüñüêèé

Äîçâ³ë óòðèìóâàòè ó ì³ñò³ øèíîê

4. Ïåðåä
1538 ð.

ßíóøêî,
âîëîäèìèðñüêèé
ì³ùàíèí

Íàäàííÿ ó çàïîâ³ò³ äåñÿòèíè ç
ìëèíà

5. Ñåð. XVI ñò. Ñèã³çìóíä Àâãóñò,
êîðîëü ïîëüñüêèé

Íàäàííÿ ñåëà Øèñòîâ

6. Ïåðåä
1597 ð.

Ìèêîëàé ×åðíåâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
70 çëîòèõ

7. ²² ïîë. XVI cò. Ñòåôàí Áàòîð³é,
êîðîëü ïîëüñüêèé

Äîçâ³ë óòðèìóâàòè ó ì³ñò³ øèíîê

8. Ê³í XVI – ïî÷.
XVII ñò.

Îâëî÷èìñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ ëàíó ð³ëë³

9. Ê³í XVI – ïî÷.
XVII ñò.

Ïàí Ïðóñâüîðîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ ïîëîâèíè ëàíó ð³ëë³

10. Ê³í XVI – ïî÷.
XVII ñò.

Ïàí
Ïîäãîðîäåíñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ ïîëîâèíè ëàíó ð³ëë³

11. Ê³í XVI – ïî÷.
XVII ñò.

²ïàò³é Ïîò³é,
ìèòðîïîëèò Êè¿â-
ñüêèé, ºïèñêîï
Âîëîäèìèðñüêèé

Äîïîìîãà ó çâåäåíí³ ìóðîâàíîãî
ìîíàñòèðÿ

12. 04.02.1602 ð. Àíäð³é Çàëåíñüêèé,
øëÿõòè÷
(ïîõîâàíèé ó
ìîíàñòèð³)

Çàïèñ íà 2 ï³ääàíèõ íà
âîëîäèìèðñüêîìó ïåðåäì³ñò³ òà
ñ³íîæàò³ ï³ä ì³ñòîì

13. 20.05.1604 ð. Ìàðåòà ç Ëèñàêîâà
Ñîëîìèðåöüêà,
êíÿãèíÿ
(ïîõîâàíà â ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
100 çëîòèõ

14. 05.11.1613 ð. ßê³â Ëèñàêîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä 1000 çëîòèõ

Äîäàòîê Â 281



¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

15. 1613 ð. Êàòåðèíà
Ëèñàêîâñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä1000 çëîòèõ

16. Ïåðåä
1613 ð.

Þð³é Êîçèêà, êíÿçü Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó 700
çëîòèõ íà çîëîòó òêàíèíó

17. 15.02.1618 ð. Ìèêîëàé Áóñîâ³íñüêèé,
øëÿõòè÷

Ñóìà 180 çëîòèõ

18. 13.03.1619 ð. Þð³é Ìåí÷èíà,
øëÿõòè÷
(ïîõîâàíèé
ó ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
100 çëîòèõ

19. 01.07.1619 ð. Âîéöåõ Çàùèíñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 4220 çëîòèõ

20. Ïåðåä
1620 ð.

Êàòåðèíà
Ñîëîìèðåöüêà,
êíÿãèíÿ

Çàïèñ ñóìè 200 çëîòèõ

21. Ïåðåä
1620 ð.

Ìèêîëàé Áóñîâ³íñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 60 çëîòèõ

22. 24.02.1620 ð. Êàòåðèíà
Ëèñàêîâñüêà,
øëÿõòÿíêà
(ïîõîâàíà â ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
150 çëîòèõ

23. 04.10.1620 ð. Ñîô³ÿ Ãðèáîâñüêà,
ßíîâà Ãîäë³íñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ ÷àñòèíè ñåëà Ðîãîâè÷³

24. 1622 ð. Êàòåðèíà
Ëèñàêîâñüêà,
øëÿõòÿíêà
(ïîõîâàíà â ìîíàñòèð³)

Çàïèñ ñóìè 100 çëîòèõ íà øïèòàëü

25. 20.11.1623 ð. ßê³â Ëàáåíñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
ïîëîâèíè ñåëà Ëàáåíö³ ³ ñóìè
20 çëîòèõ
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¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

26. 10.07.1624 ð. Êàñïåð
Ïå÷àðîâñüêèé,
øëÿõòè÷
(ïîõîâàíèé
ó ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
300 çëîòèõ

27. 24.07.1624 ð. Ñîô³ÿ Øêë³íñüêà,
øëÿõòÿíêà
(ïîõîâàíà â ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
200 çëîòèõ

28. 10.12.1624 ð. ßê³â Êðóøèíñüêèé,
øëÿõòè÷
(ïîõîâàíèé ó
ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
50 çëîòèõ

29. 15.03.1625 ð. Àäàì Àëåêñàíäð
Ñàíãóøêî, êíÿçü

Äîçâ³ë òðèìàòè ó Âîëîäèìèð³
øèíîê, íàäàíèé íà ï³äòâåðäæåííÿ
ãðàìîò ïîëüñüêèõ êîðîë³â â³ä
Àëåêñàíäðà äî Ñòåôàíà Áàòîð³ÿ

30. 10.10.1625 ð. ßí Çàáëîöüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè,
ùî çàëèøèòüñÿ ï³ñëÿ ñïëàòè áîðã³â

31. 08.06.1628 ð. Ïåòðî Êîçèêà, êíÿçü Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1500 çëîòèõ

32. 1631 ð. Ñåáàñò³àí
Ïàâëîâñüêèé, øëÿõòè÷

Çàïèñ ñóìè 500 çëîòèõ

33. 1631 ð. ²îàõèì Ìîðîõîâñüêèé,
âîëîäèìèðñüêèé
óí³àòñüêèé ºïèñêîï

Çàïèñ ñóìè 200 çëîòèõ

34. Ïåðåä
1631 ð.

²îàõèì
Ìîðîõîâñüêèé,
âîëîäèìèðñüêèé
óí³àòñüêèé ºïèñêîï

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 100 çëîòèõ íà
óòðèìàííÿ ìîíàñòèðñüêîãî
øïèòàëþ

35. 1631 ð. ßðîø Çàëåíñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ ñóìè 300 çëîòèõ

36. 1631 ð. Ãàëüøêà Ñàìóëåâà
Ëóïíèöüêîãî
Ñöèáîðîâà, øëÿõòÿíêà

Çàïèñ ðå÷åé íà ñóìó áëèçüêî 500
çëîòèõ

Äîäàòîê Â 283



¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

37. 1632 ð. Ìàð³àííà Êîðìàíñüêîãî
Øèìîíîâà Êîçå÷èíà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ ñóìè 200 çëîòèõ

38. 1634 ð. Ãàëüøêà ç Äîáðîíèæà
Àíäð³ºâà Äàõíîâè÷îâà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â ³ç ñóìè 200 çëîòèõ

39. 1635 ð. Ñòàí³ñëàâ
Êîðîçì³íñüêèé ç
äðóæèíîþ, øëÿõòè÷³

Çàïèñ ñóìè 500 çëîòèõ

40. 1636 ð. ßí Çàëåíñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ ñóìè 800 çëîòèõ

41. 1639 ð. Ãàííà Øêë³íñüêà,
øëÿõòÿíêà, äðóæèíà
Îëåêñàíäðà
Ãóëåâè÷à, øëÿõòÿíêà
(ïîõîâàíà
â ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
1000 çëîòèõ

42. Ïåðåä
1639 ð.

Àëåêñàíäð
Ëàãîäîâñüêèé, øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 700 çëîòèõ

43. 1640 ð. Ñòåôàí Ïèñàðñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ ñóìè 50 çëîòèõ

44. 03.02.1640 ð. Âàëåð³àí
Ïîäãîðîäåíñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 5000
çëîòèõ

45. 1641 ð. Àíäð³é Ëàãîäîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ áîðãó 1000 çëîòèõ

46. 1644 ð. Àíäð³é Âèñîêèíñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ ñóìè 100 çëîòèõ

47. 1644 ð. Ñîô³ÿ ç Êóðîïàòíèê
Ñòàí³ñëàâîâà
Âîëüñüêà, øëÿõòÿíêà
(ïîõîâàíà
â ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòêó ³ç ñóìè 100 çëîòèõ
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¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

48. Ïåðåä
1644 ð.

Àëåêñàíäð Ãóëåâè÷,
øëÿõòè÷
(ïîõîâàíèé
â ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

49. 1647 ð. Äåì³àí Øàâëîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ ñóìè 230 çëîòèõ

50. Ïåðåä
1650 ð.

Òåîô³ëà Êóðöåâè÷íà
Âàöëàâîâà
Áîãîâèòèíîâà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ ñóìè 100 çëîòèõ

51. Ïåðåä
1650 ð.

Ïàâëî Êóðöåâè÷,
øëÿõòè÷

Çàïèñ ñóìè 400 çëîòèõ

52. 1650 ð. Ðåì³ÿí Ãàâëîâñüêèé.
øëÿõòè÷

Çàïèñ áîðãîâèõ ñóì

53. 1650 ð. Àíäð³é Ìèñåâñüêèé,
øëÿõòè÷
(ïîõîâàíèé
ó ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
150 çëîòèõ íà ïîõîâàííÿ ò³ëà

54. 1651 ð. Ìèêîëàé Êèñ³ëü,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000 çëîòèõ

55. 1651 ð. Àííà ç Ëèñàêîâà
Êîìîðîâñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3000
çëîòèõ

56. 1651 ð. Àííà ç Ëèñàêîâà
Êîìîðîâñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ ñóìè 100 çëîòèõ

57. 1651 ð. Ìèêîëàé Êèñ³ëü,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â ç ñóìè 500 çëîòèõ

58. 1651 ð. Êðèøòîô Ëèíåâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ ñóìè 300 çëîòèõ

59. 17.03.1651 ð. Ñòàí³ñëàâ
Ïîäãîðîäåíñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó 100
çëîòèõ

Äîäàòîê Â 285



¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

60. 1651 ð. Ãàëüøêà ç Ñëóáè÷
Çàëåíñüêîãî, äðóæèíà
Ìèêîëàÿ Êèñ³ëÿ,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â ç ñóìè 500 çëîòèõ

61. 1651 ð. Àííà Êîçè÷àíêà,
øëÿõòÿíêà
(ïîõîâàíà â ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â ³ç ñóìè 500 çëîòèõ

62. 1653 ð. Êîçèêè, êíÿç³ Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

63. 24.01.1653 ð. Àíäð³é Çàëåíñüêèé,
øëÿõòè÷
(ïîõîâàíèé ó
ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3000 çëîòèõ íà
ìîíàñòèð òà 600 çëîòèõ íà áðàòñòâî
Ðîçàð³þ

64. 1653 ð. Êàòåðèíà Äàí³åëåâà
Ïóçîâñüêà, øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

65. 1655 ð. Êàòåðèíà
Ñòàí³ñëàâîâà
Âîëüñüêà
(ïîõîâàíà
â ìîíàñòèð³)
(ðîäè÷êà îäíîãî ç
ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 8000 çëîòèõ

66. 1674 ð. Ìàðò³í Âîëüñüêèé,
øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç
ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ ñóìè íà ´ðóíòàõ ³ äâîð³ ó
Âîëîäèìèð³

67. 1663 ð. Ñóñàííà Îâëî÷èìñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
50 çëîòèõ

68. 1663-1675
ðð.

ªæè ³ Ñèìîí
Êîñöþøêåâè÷³,
øëÿõòè÷³

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
1200 çëîòèõ

69. 1668 ð. Àíäð³é ³ Ìàð³àííà
Âåðáèöüê³, øëÿõòè÷³

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

70. 1670 ð. ßí Êîçèêà, êíÿçü Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3000 çëîòèõ
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¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

71. 1674 ð. Âàöëàâ Îðàíñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1500 çëîòèõ

72. 1674 ð. Ôðèäåð³ê
³ Àëåêñàíäðà
Ïîäãîðîäåíñüê³
³ ¿õíÿ äî÷êà Ñîô³ÿ,
øëÿõòè÷³

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000
çëîòèõ

73. 1676 ð. Àííà Ãîðà¿íîâà,
äðóæèíà Ï³ðóñüêîãî
(ðîäè÷êà îäíîãî ç
ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 300 çëîòèõ

74. 1677 ð. Ìàðåê Ãîðà¿í, øëÿõòè÷ Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 300 çëîòèõ

75. Ïåðåä
1679 ð.

Äàí³åëü Ñòàí³ñëàâ
Ñåñòðåâ³òîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1500
çëîòèõ

76. Ïåðåä
1689 ð.

²îàí Ãí³íñüêèé,
øëÿõòè÷
(ïîõîâàíèé ó
ìîíàñòèð³)

Íàäàííÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

77. 1687 ð. Ñàìóåëü Æìóäñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòêó â³ä ñóìè 133 çëîòèõ

78. ²² ïîë.
XVII ñò.

Ìàðò³í
Ïîäãîðîäåíñüêèé,
øëÿõòè÷
(ïîõîâàíèé ó
ìîíàñòèð³)

Íàäàííÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

79. ²² ïîë.
XVII ñò.

Òåðåçà ç
Ïîäãîðîäåíñüêèõ,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000 çëîòèõ

80. ² ïîë.
XVIII ñò.

Àííà Ñëîíåâñüêà ç
÷îëîâ³êîì, øëÿõòè÷³

Ñóìà â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

81. 1706 ð. Êîñòÿíòèí
Çàëåíñüêèé, øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç
ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 4000
çëîòèõ
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¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

82. 03.01.1710 ð. Ïàíè ²âàíèöüê³,
øëÿõòè÷³

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

83. 03.04.1710 ð. Êîñòÿíòèí
²âàíèöüêèé, øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 500 çëîòèõ

84. 1724 ð. ²çàáåëëà
Ñòðèíüîâåöüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

85. 1726 ð. Àëåêñàíäð
Îðàíñüêèé, øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç
ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

86. 17.08.1728 ð. Ñòàí³ñëàâ Õîðåâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

87. 19.07.1735 ð. Êîâåëüñüêèé êàãàë Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3200
çëîòèõ

88. 1746-
1768 ðð.

Àííà òà Åëüæáåòà
Áðóäíîâñüê³, øëÿõòÿíêè

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

89. 1752-
1771 ðð.

Éîçåô ³ Ñîëîì³ÿ
×åøêîâñüê³, øëÿõòè÷³

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

90. 1772 ð. ßí Íåïîìóê
Êîçëîâñüêèé, øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 4000
çëîòèõ

91. 1773 ð. Ä³îí³ñ³é Âèøíåâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 550 çëîòèõ

92. 1773 ð. ²ãíàò³é ×åøêîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000
çëîòèõ

93. 18.09. 1747 ð. Ïàí ²âàíèöüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

94. 1752 ð. Éîçåô ×åøêîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000
çëîòèõ

95. 1796 ð. Éîçåô ×åøêîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Íàäàííÿ íà îïîðÿäæåííÿ íîâîãî
êîñòåëó ³ êîíâåíòó
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¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

96. ²² ïîë.
XVIII ñò.

Àãíåøêà Îðàíñüêà,
øëÿõòÿíêà
(ðîäè÷êà îäíîãî ç
ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 4000 çëîòèõ

97. ²² ïîë. XVIII
ñò.

Ñòàí³ñëàâ
×åøêîâñüêèé, øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 500 çëîòèõ

98. ²² ïîë.
XVIII ñò.

Éîçåô ×åøêîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 500 çëîòèõ

×àðòîðèéñüêèé ìîíàñòèð6

¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

1. 1603 ð. ²îàí Ïàö, øëÿõòè÷ Ôóíäàö³ÿ ìîíàñòèðÿ ³ êîñòåëó.
Çàïèñ ìàºòê³â

2. 15.12.1639 ð. Àíäð³é Ëåùèíñüêèé,
øëÿõòè÷

Ôóíäàö³ÿ ïàðàô³ÿëüíîãî êîñòåëó.
Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 10000
çëîòèõ

3. 03.03.1644 ð. Ïàí Ëåï³ñîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó äâîðó

4. 1674 ð. Ñàìóåëü Ëåùèíñüêèé,
øëÿõòè÷

Ïîâòîðíà ôóíäàö³ÿ ìîíàñòèðÿ

5. 1675 ð. Ñàìóåëü Ëåùèíñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 15000
çëîòèõ

6. 1677 ð. ßí Êîëàáóéñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ íà äâ³ âîëîêè ïîëÿ
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¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

7. 1678 ð. Àëåêàíäð Äîâã³ðò,
øëÿõòè÷

Çàïèñ íà äâ³ð

8. 1678 ð. Ñàìóåëü Ëåùèíñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ íà äâ³ áîðòí³ çåìë³

9. 1679 ð. Äàí³åëü Ñòàí³ñëàâ
Ñåñòðåâ³òîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1500 çëîòèõ

10. 1682 ð. Ïàí Êîùîâè÷, øëÿõòè÷ Çàïèñ íà áóäèíîê ³ ïëàö

11. 1688 ð. Àííà Äîâã³ðòîâà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ áóäèíêó

12. 1690 ð. Ëåùèíñüê³, øëÿõòè÷³ Çàïèñ íà áóäèíîê ³ ïëàö ó
×àðòîðèéñüêó

13. 1699 ð. Ìèêîëàé ³ Òåîô³ëà
Îëüøàíñüê³, øëÿõòè÷³

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 5000
çëîòèõ

14. 1704 ð. ßíóø, Àíòîí³é
³ Òåîô³ëà
Âèøíåâåöüê³, êíÿç³

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 5000
çëîòèõ

15. 1704 ð. Òåîô³ëà Ïóõàëüñüêà,
øëÿõòÿíêà (ðîäè÷êà
îäíîãî ç ëóöüêèõ
äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

16. 1704 ð. Êîëêîâñüêèé êàãàë Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 700 çëîòèõ

17. 1719 ð. Âåëêîïîëüñüê³,
øëÿõòè÷³

Çàïèñ íà ïëàö

18. 1738 ð. Ìèõàéëî
Îëüøàíñüêèé,
øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç
ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 5000
çëîòèõ

19. 1740 ð. ßíóø Êîðèáóò
Âèøíåâåöüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

20. 1741 ð. Òåîô³ëà Âèøíå-
âåöüêà, øëÿõòÿíêà

Ôóíäàö³ÿ ìóðîâàíîãî êîñòåëó
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¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

21. 1745 ð. Àëåêñàíäð
Áè÷êîâñüêèé, øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 5000
çëîòèõ

22. 1762 ð. Ìèõàéëî Çàãî-
ðîâñüêèé, øëÿõòè÷
(ðîäè÷ îäíîãî ç ëóöü-
êèõ äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 7500 çëîòèõ

23. 1779 ð. Éîçåô Ñòåöüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2500
çëîòèõ

24. 1792 ð. Ïîäðóææÿ Âîðöåëë³â,
øëÿõòè÷³

Çàïèñ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

25. XVIII ñò. Ôîðòóíàòà ç Áîãó-
øåâñüêèõ Êîíîïàöüêà,
øëÿõòÿíêà
(ðîäè÷êà îäíîãî ç ëóöü-
êèõ äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000
çëîòèõ

26. XVIII ñò. Ïàí Ùåíüîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000
çëîòèõ

27. 1813 ð. Òîìà ßöêîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3000 çëîòèõ

Òîð÷èíñüêèé ìîíàñòèð7

1. 1605 ð. Ìàðò³í Øàíÿâñüêèé,
øëÿõòè÷

Ôóíäàö³ÿ ìîíàñòèðÿ ³ êîñòåëó, ä³ì ³
ïåðåäì³ñòÿ â Òîð÷èí³ ç êîð÷ìîþ,
ô³ëüâàðîê, ÷îòèðè ëàíè

Îëèöüêèé ìîíàñòèð8

1. 01.10.1609 ð. Àëüáðèõò Ñòàí³ñëàâ
Ðàäçèâ³ë, êíÿçü

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ñóìè
16800 çëîòèõ íà ñïîðóäæåííÿ
ìîíàñòèðÿ ³ êîñòåëó, çàïèñ ñåëà,
â³äñîòê³â ³ç ñóìè 3500 çëîòèõ
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7 Äàí³ ïî÷åðïíóò³ ç: Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie. – £c 1. – K. 24-25.
8 Äàí³ ïî÷åðïíóò³ ç: ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 25. – Îï. 1. – Ñïð. 82. – Àðê. 312-312 çâ.



Còàðîêîñòÿíòèí³âñüêèé ìîíàñòèð9

¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

1. 1611 ð. ßíóø Îñòðîçüêèé,
êíÿçü

Ôóíäàö³ÿ ìîíàñòèðÿ ³ êîñòåëó, äâîõ
c³ë, ùîð³÷íî 20 çëîòèõ ³ç ì³ñüêî¿
îðåíäè, ñóêíà, äåñÿòèíè ç íèçêè ñ³ë
íà ìîíàñòèð òà íà øïèòàëü, òðüîõ
ëàí³â, þðèäèêè

2. Ïåðåä
1625 ð.

Àäàì Ñëàáêîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 50 çëîòèõ

3. Ïåðåä
1625 ð.

Ñåâåðèí Ñêðàãà,
ñòàðîêîñòÿíòèí³âñüêèé
äîì³í³êàíåöü

Çàïèñ ñóìè 63 çëîòèõ ³ 20 ãðîøåé

4. Ïåðåä
1625 ð.

Àäàì Êðàñóñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó ðå÷åé

Îâðóöüêèé ìîíàñòèð10

1. 04.05.1628 ð. Ëóêàø Â³òîâñüêèé,
øëÿõòè÷, Àëåêñàíäð
Ñîêîëîâñüêèé,
êè¿âñüêèé ºïèñêîï

Ôóíäàö³ÿ äåðåâ’ÿíèõ ìîíàñòèðÿ
³ êîñòåëó

2. 1632-1642
ðð.

Ñèã³çìóíä ²²², êîðîëü
ïîëüñüêèé çà ñïðèÿííÿ
Ñàìóåëÿ, Ëàùà,
øëÿõòè÷à

Íàäàííÿ çåìë³ â ì. Îâðó÷³

3. 1687 ð. Ãðèãîð³é Ñòàâåöüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 4000
çëîòèõ
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9 Äàí³ ïî÷åðïíóò³ ç: ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 22. – Îï. 1. – Àðê. 32-34, 68 çâ.-70; Wo³yniak
(Gi¿ycki J. M.). Wykaz klasztorów Dominikañskich prowincyi Ruskiej. – Kraków, 1923. –
Cz. 2. – S. 230; Okolski S. Russia florida rosis et liliis hoc est sanguine, praedicatione,
religione et vita, antea FF. Ord. Praed. peregrinatione inchoata, nunc conventuum in Russia
stabilitate fundata. – Leopoli, 1646. – S. 92.

10 Äàí³ ïî÷åðïíóò³ ç: ÄÀÆÎ. – Ô. 178. – Îï. 6. – Ñïð. 306. – Àðê. 2-2 çâ., 9-9 çâ.;
Archivio Generale Domenicani – XIV. – Liber LLL. – Pars III. – P. 950; Wo³yniak
(Gi¿ycki J. M.). Op. cit. – S. 203-205; Okolski S. Op. cit. – Ð. 123.



¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

4. 1694 ð. Ìàð³àííà
ç Ïîòîöüêèõ Ëàñüêà,
êíÿæíà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3000
çëîòèõ

5. 1694 ð. ßí Àíòîí³é
Ïîòîöüêèé, êíÿçü

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

6. 1721 ð. Âàöëàâ Ìàäèíñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè áëèçüêî
2300 çëîòèõ

7. 25.02.1723 ð. Áîíàâåíòóðà
Ñòàí³ñëàâ Ãàíñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 16500
çëîòèõ

8. 1723 ð. Êàçèìèð ³ ªâà
Ïðóøèíñüê³, øëÿõòè÷³

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

9. 1733 ð. Ìèõà¿ë Ùåñíÿñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

10. 1738 ð. Ìèõà¿ë Ïàâøà,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

11. 1738 ð. Í³êîäèì Âîðîíè÷,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

12. 1738 ð. Ñòåôàí
Òðèïîëüñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 600 çëîòèõ

13. 1740 ð. Àíòîí³é Òðèïîëüñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3300
çëîòèõ

14. 1750 ð. Ôðàíöèñê Áåíÿâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

15. ² ïîë.
XVIII ñò.

Ìàð³àííà ç Ãóëåâè÷³â
Ãàíñüêà, øëÿõòÿíêà
(ïîõîâàíà â ìîíàñòèð³)
(ðîäè÷êà îäíîãî ç
ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Íàäàííÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

16. ² ïîë.
XVIII ñò.

Ïàí³ Ïàâøèíà
ç Ðèáèíñüêèõ
(ïîõîâàíà â ìîíàñòèð³)

Íàäàííÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

Äîäàòîê Â 293



¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

17. ² ïîë.
XVIII ñò.

Ñòàí³ñëàâ Íåìèðè÷
(ïîõîâàíèé ó
ìîíàñòèð³)

Íàäàííÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

18. ² ïîë.
XVIII ñò.

Ïàí³ Ñòåìïîâñüêà
ç Æàáîêðèöüêèõ,
øëÿõòÿíêà
(ïîõîâàíà â ìîíàñòèð³)
(ðîäè÷êà îäíîãî ç
ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Íàäàííÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

19. ² ïîë.
XVIII ñò.

ßê³â Ãàíñüêèé
ç äðóæèíîþ
(ïîõîâàí³ â ìîíàñòèð³)

Íàäàííÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

20. 1752 ð. Øëÿõòà Êè¿âñüêîãî
âîºâîäñòâà

Çàïèñ ñóìè 1000 çëîòèõ íà ðåìîíò
êîñòåëó

21. 1754 ð. ßê³â Ïðèáîðîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â ³ç ñóìè 1000 çëîòèõ

22. 1780 ð. Àäàì Ãàëåöüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â ³ç ñóìè 1000 çëîòèõ

23. 1782 ð. Ëþäâ³êà ç Êîñòèøê³â
Ñòåöüêà

Çàïèñ â³äñîòê³â ³ç ñóìè 4000 çëîòèõ

24. 1786 ð. Àíäð³é Àíòîí³é
Òðèïîëüñüêèé, øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â ³ç ñóìè 3000 çëîòèõ

25. 04.10.1795 ð. Éîçåô Ñòîéíîâñüêèé,
îâðóöüêèé îïàò

Ôóíäàö³ÿ ìóðîâàíîãî êîñòåëó

26. 1800 ð. Ìèêîëàé Ðîæèöüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â ³ç ñóìè 150 ðóáë³â

27. 1802 ð. Òàäåóø Òåëåæèíñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â ³ç ñóìè 300 ðóáë³â

28. 1807 ð. Ïåòðî ×åõàíîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â ³ç ñóìè 300 ðóáë³â
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Ëÿõ³âåöüêèé ìîíàñòèð11

¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

1. 30.07.1612 ð. Ïàâëî-Êðèøòîô
Ñåíþòà, øëÿõòè÷

Ôóíäàö³ÿ äåðåâ’ÿíèõ ìîíàñòèðÿ ³
êîñòåëó, 2 ïëàöè, 2 þðèäèêè,
ô³ëüâàðîê, 3 âîëîêè îðíîãî ïîëÿ,
â³ëüíèé âèðóá ë³ñó, ïîìîë çåðíà ³
ëîâëÿ ðèáè, çàïèñ 8000 çëîòèõ

2. Ïåðåä 1629
ð.

Àëåêñàíäð
Çàñëàâñüêèé, êíÿçü

Çàïèñ ñóìè 3000 çëîòèõ

3. Ïåðåä 1629
ð.

Àëåêñàíäð
Çàñëàâñüêèé, êíÿçü

Çàïèñ áîðãîâî¿ ñóìè 7200 çëîòèõ

4. Ïåðåä 1634
ð.

Ñèã³çìóíä
Êàçàíîâñüêèé, øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 500 çëîòèõ

5. 1660 ð. Àííà ç Ñåíþò
Îïàë³íñüêà, øëÿõòÿíêà

Íàäàííÿ êîøò³â íà çàâåðøåííÿ
áóä³âíèöòâà êîñòåëó

6. ²² ïîë. XVII
ñò.

Ðîäèíà Ëåùèíñüêèõ,
øëÿõòè÷³
(ïîõîâàí³ â ìîíàñòèð³)

Íàäàííÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

7. ²² ïîë. XVII
ñò.

Ðîäèíà ßáëî-
íîâñüêèõ, êíÿç³
(ïîõîâàí³ â ìîíàñòèð³)

Íàäàííÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

8. Ïåðåä 1708
ð.

Çàñëàâñüê³, êíÿç³ Â³äåðêàôîâèé ÷èíø ³ç ñ. Ìècëÿòèíà

Äîäàòîê Â 295

11 Äàí³ ïî÷åðïíóò³ ç: ÄÀÆÎ. – Ô. 178. – Îï. 6. – Ñïð. 859. – Àðê. 1; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. –
Ô. 22. – Îï. 1. – Ñïð. 24. – Àðê. 116-167 çâ.; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 22. – Îï. 1. – Ñïð.
35. – Àðê. 8 çâ.-10; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 442. – Îï. 77. – Ñïð. 52. – Àðê. 5-7; Archiwum
OO. Dominikanów w Krakowie. – Pr. 26. – K. 73; Aftanazy R. Materia³y do dziejów
rezydencji. – Warszawa, 1988. – T. 5a: Dawne Wojewodstwo Wo³yñskie. – S. 230; Bar¹cz
Op. cit. – T. 2. – S. 439; Markiewicz A. Koœcio³ i klasztor OO. Dominikanów w
Lachowcach w œwietle wizytacji prowincji Ruskiej œw. Jacka z 1708 roku // Nasza
Przesz³oœæ: Studia z dziejów Koœcio³a i kultury katolickiej w Polsce. – Kraków, 2005. –
¹104. – S. 123-125; Tazbir J. Jak imæ. pan Seniuta z dominikanami wojowa³ // Mówi¹
wieki. – Warszawa, 1971. – R. 14, ¹ 12 (168). – S. 5; Wo³yniak (Gi¿ycki J. M.). Op. cit. –
S. 111-113.



¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

9. Ïåðåä 1708
ð.

Ïàí³ Ñàéêîâñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 200 çëîòèõ

10. Ïåðåä 1708
ð.

Ïàí³ Ñêóøåâñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000 çëîòèõ

11. Ïåðåä 1708
ð.

Ïàí Âèñîêèé, øëÿõòè÷ Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

12. Ïåðåä 1708
ð.

Ïàí Ìàòóøåâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó íà
ãðóíò ïîáëèçó Ëÿõ³âö³â

13. Ïåðåä 1708
ð.

Ïàí Øâåíòîõîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3000
çëîòèõ

14. Ïåðåä 1708
ð.

Ïàí³ Òó÷àïñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1700 çëîòèõ

15. Ïåðåä 1708
ð.

Ïàíè Òîëñòåöüê³,
øëÿõòè÷³

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3300
çëîòèõ

16. Ïåðåä 1708
ð.

Ìàð³àíà Âîë÷êîâíà
Ìåòåëüñüêà, øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

17. Ïåðåä 1708
ð.

Ïàí Áàëüòàçàð Â³ëãà,
øëÿõòè÷

Çàïèñ íà 3 êàìåí³ ëîþ â³ä
îñòðîçüêèõ ºâðå¿â

18. Ïåðåä 1708
ð.

Ïàí Õîìåíòîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ íà ñóìó 55 çëîòèõ

19. 1736 ð. Òåîô³ëà
ßáëîíîâñüêà, êíÿãèíÿ

Äîíàö³ÿ ñð³áíèõ øàò íà ³êîíó
Áîãîìàòåð³

20. ² ïîë.
XVIII cò.

Éîçåô Àëåêñàíäð
ßáëîíîâñüêèé, êíÿçü

Ïîáóäîâà íîâîãî êîñòåëó

21. 28.04.1788 ð. Ä³îí³ñ³é ³ ²ãíàò³é
Ïðóøèíñüê³, øëÿõòè÷³

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 750 ðóáë³â

22. Ïåðåä 1819
ð.

Éîñèô Çàãóðñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3000
çëîòèõ

23. XVII-XVIII ñò. Ðîäèíà Ñàïºã, êíÿç³
(ïîõîâàí³ â ìîíàñòèð³)

Íàäàííÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³
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Ëþáàðñüêèé ìîíàñòèð12

¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

1. 1630 ð. Ñòàí³ñëàâ Ëþáî-
ìèðñüêèé, êíÿçü

Ôóíäàö³ÿ äåðåâ’ÿíîãî ìîíàñòèðÿ ³
êîñòåëó, ñåëî Õâèëèíåöü, þðèäèêà
â Ëþáàð³, 600 çëîòèõ àííóàòè

2. 1752 ð. Ôåðäèíàíä Ëþáî-
ìèðñüêèé, êíÿçü

Êîøòè íà ïîáóäîâó ìóðîâàíîãî
êîñòåëó

3. 29.12 1815 ð. Àíòîí³é Êðàºâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 150 ðóáë³â

4. Ïåðåä 1822
ð.

Àíòîí³é ³ Ìèêîëàé
Áóäçèíñüê³, øëÿõòè÷³

Íàäàííÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

Êàì³íü-Êàøèðñüêèé ìîíàñòèð13

1. 1637 ð. Àëåêñàíäð-Àäàì
Ñàíãóøêî ç äðóæè-
íîþ Êàòåðèíîþ,
êíÿç³

Ôóíäàö³ÿ ìîíàñòèðÿ ³ äåðåâ’ÿíîãî
êîñòåëó, ãîðîäè, ìëèíè, ñ³íîæàò³,
ô³ëüâàðîê ³ 2 ñåëà, 500 çëîòèõ
ùîð³÷íî íà îäÿã äëÿ ìîíàõ³â

2. 1638 ð. Àëåêñàíäð-Àäàì
Ñàíãóøêî, êíÿçü

Íàäàííÿ ó âîëîä³ííÿ óðî÷èùà
Êîæóõ

3. 1644 ð. Âàñèëü Áîãäàíîâè÷,
øëÿõòè÷ (ïîõîâàíèé ó
ìîíàñòèð³)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó äîìó ç
´ðóíòàìè
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12 Äàí³ ïî÷åðïíóò³ ç: ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 236. – Îï. 2. – Ñïð. 284. – Àðê. 1; ÖÄ²ÀÊ
Óêðà¿íè. – Ô. 442. – Îï. 77. – Ñïð. 52. – Àðê. 5 çâ-6; Archiwum OO. Dominikanów w
Krakowie. – Lu 1. – K. 1-15; Guttmejer K. Zespó³ dominikanów w Lubarze na tle wybranych
osiowych za³o¿eñ klasztornych epoki baroku // Artyœci w³oscy w Polsce XV-XVIII wiek. –
Warszawa, 2004. – S. 445-446; Wo³yniak (Gi¿ycki J. M.). Op. cit. – S. 127.

13 Äàí³ ïî÷åðïíóò³ ç: ÄÀÆÎ. – Ô. 178. – Îï. 6. – Ñïð. 363. – Àðê. 22; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. –
Ô. 28. – Îï. 1. – Ñïð. 89. – Àðê. 606-608, 1010 çâ.-1015 çâ.; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 2227.
– Îï. 1. – Ñïð. 651. – Àðê. 92-99; Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie. – Kk. 1. –
Ê. 9. Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie. – Kk. 3. – Ê. 6; Nowowejski F. Op. cit. –
S. 273; Sieykowski M. Dni roczne Swiêtych, B³ogos³awionych y Pobo¿nych s³ug Bo¿ych
zakonu Kaznodziejskiego. – Kraków, 1743. – K. I (3); Ãîð³í Ñ. Âêàçàíà ïðàöÿ. – Ñ. 285.



¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

4. Ñåð. XVII ñò. Àëåêñàíäð-Àäàì
Ñàíãóøêî, êíÿçü

Â³äáóäîâà ìîíàñòèðÿ ³ êîñòåëó
ï³ñëÿ Õìåëüíè÷÷èíè

5. 1653 ð. Êàòåðèíà Ñàíãóøêî,
êíÿãèíÿ

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 4000 çëîòèõ

6. 1653 ð. Àëåêñàíäð-Àäàì
Ñàíãóøêî, êíÿçü

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 6000 çëîòèõ íà
ìîíàñòèð, â³ä 500 – äîì³í³êàíöþ
Ôåë³ö³àíó Øàôîðñüêîìó, â³ä 600 –
äîì³í³êàíöþ Ôëîð³àíó Òðîÿíîâè÷ó

7. 1653 ð. Àííà Êìåòÿíêà,
øëÿõòÿíêà (ïîõîâàíà
â ìîíàñòèð³)

Íàäàííÿ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000 çëîòèõ

8. ²² ïîë. XVII
ñò.

Ïàâëî
Ïîäãîðîäåíñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ äâîõ êîíåé

9. 1668 ð. Àäàì Ñóºòà, øëÿõòè÷ Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

10. 1682 ð. Êàòåðèíà Âîëüñüêà,
øëÿõòÿíêà
(ðîäè÷êà îäíîãî ç
ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 4000 çëîòèõ

11. 1702 ð. Âîéöåõ ×åðì³íñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 5000 çëîòèõ

12. 1717 ð. Êàðë Êðàñ³öüêèé
ç äðóæèíîþ

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 20000 çëîòèõ

13. 1734 ð. Àííà ç Ðå÷èöüêèõ
ªëîâèöüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000 çëîòèõ

14. ² ïîë. XVIII
ñò.

Àäàì Ïóñòàïàëüñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000 çëîòèõ

15. ² ïîë. XVIII
ñò.

Àäàì Ïóñòàïàëüñüêèé,
øëÿõòè÷

Ïîáóäîâà íîâîãî êîñòåëó ï³ñëÿ
ïîæåæ³

16. ² ïîë. XVIII
ñò.

Ìèõàéëî Ðàö³áîðñüêèé,
øëÿõòè÷

Íàäàííÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³
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¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

17. ² ïîë. XVIII
ñò.

Ìèõàéëî ×àðíåöüêèé,
øëÿõòè÷

Íàäàííÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

18. ² ïîë. XVIII
ñò.

Ñòåôàí Ðå÷èöüêèé,
øëÿõòè÷

Íàäàííÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

19. ² ïîë. XVIII
ñò.

Åëåîíîðà ç Ðåâóöüêèõ
Êðàñ³öüêà, øëÿõòÿíêà

Íàäàííÿ êîøò³â íà â³äïðàâëåííÿ
êàï³òóëè â ìîíàñòèð³

20. ² ïîë. XVIII
ñò.

ßí, Â³íöåíò³é, Ôåë³êñ,
Äîì³í³ê, ßöåê
Êðàñ³öüê³, øëÿõòè÷³

Íàäàííÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

Ñîêîëîâñüêèé ìîíàñòèð14

1. 1643 ð. Ñòàí³ñëàâ Òèøêåâè÷,
øëÿõòè÷

Ôóíäàö³ÿ ìîíàñòèðÿ ³ êîñòåëó,
íàäàííÿ ñåëà

Êëåâàíñüêèé ìîíàñòèð15

1. 1610-ò³ ðð. Þð³é ²âàíîâè÷, àáî
Ìèêîëàé ªæè
×àðòîðèéñüê³, êíÿç³.

Ïëàíè çä³éñíåííÿ ôóíäàö³¿
ìîíàñòèðÿ

ßëîâèöüêèé ìîíàñòèð16

1. 1658 ð. Ñàìóåëü Äîëìàò
²ñàéêîâñüêèé, øëÿõòè÷

Ôóíäàö³ÿ ìîíàñòèðÿ, íàäàííÿ
ìàºòê³â ßëîâè÷³ ³ Âîðñóíü

2. 1667 ð. Âëàäèñëàâ
Êðèøêîâñüêèé, øëÿõòè÷

Ôóíäàö³ÿ ìóðîâàíîãî êîñòåëó òà
êîñòåëüíîãî íà÷èííÿ

Äîäàòîê Â 299

14 Äàí³ ïî÷åðïíóò³ ç: Acta capitulorum Provinciae Russiae / Elaboravit R.F.Madura –
Maszynopis w Bibliotece OO. Dominikanów w Krakowie. – V. 5 (1). – P. 368.

15 Äàí³ ïî÷åðïíóò³ ç: Wo³yniak (Gi¿ycki J. M.). Op. cit. – S. 226.
16 Äàí³ ïî÷åðïíóò³ ç: Nowowejski F. Op. cit. – S. 274, 282; Wo³yniak (Gi¿ycki J. M.). Op.

cit. – S. 58.



¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

3. ² ïîë. XVIII
ñò.

Àíäð³é Êîáåöüêèé,
øëÿõòè÷

Íàäàííÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

4. ² ïîë. XVIII
ñò.

Ðîäèíà Øàøåâñüêèõ,
øëÿõòè÷³
(ðîäè÷³ îäíîãî ç
ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Íàäàííÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

5. ² ïîë. XVIII
ñò.

Ôðàíöèñê Ðó÷èíñüêèé,
øëÿõòè÷

Íàäàííÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

6. ² ïîë. XVIII
ñò.

Ïàí³ Ëåäîõîâñüêà,
øëÿõòÿíêà

Íàäàííÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

7. ² ïîë. XVIII
ñò.

Ïàí Ãîðñüêèé,
øëÿõòè÷

Íàäàííÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

8. 1768 ð. Çàõàð³é ßðîøèí-
ñüêèé, øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000
çëîòèõ

Íåâèðê³âñüêèé ìîíàñòèð17

1. 1698 ð. Ìèêîëàé òà Àíàñòàñ³ÿ
Ðîêøèöüê³, øëÿõòè÷³

Ôóíäàö³ÿ äåðåâ’ÿíèõ ìîíàñòèðÿ ³
êîñòåëó, þðèäèêà, ïëàö, ãðóíòè,
ñ³íîæàò³, ïàñ³êà, áðîâàð, çàïèñ
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1200 çëîòèõ

2. 1711 ð. Ïåòðî Áåíòêîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 3000
çëîòèõ

3. 1718 ð. Ïàí Êàøîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

4. 1719 ð. Ìèêîëàé ³ Îëåíà
Áºëüñüê³, øëÿõòè÷³
(ðîäè÷³ îäíîãî ç
ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000
çëîòèõ

5. 1720 ð. Ìàðò³í ³ Ìàð³àííà
×àðíåöüê³, øëÿõòè÷³

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000
çëîòèõ
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17 Äàí³ ïî÷åðïíóò³ ç: ÄÀÆÎ. – Ô. 90. – Îï. 2. – Ñïð. 2. – Àðê. 24-25; ÄÀÆÎ. – Ô. 90. –
Îï. 1. – Ñïð. 451. – Àðê. 11; ÄÀÆÎ. – Ô. 178. – Îï. 6. – Ñïð. 1391. – Àðê. 76 çâ.;
Aftanazy. Op. cit. – S. 342; Wo³yniak (Gi¿ycki J. M.). Op. cit. – S. 196.



¹ Äàòà
çä³éñíåííÿ

íàäàííÿ

²ì’ÿ òà ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ æåðòâîäàâöÿ

Îáñÿã íàäàííÿ

6. 1730 ð. Àíäð³é ³ Êîíñòàíö³ÿ
Âàñèëåâñüê³, øëÿõòè÷³

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 700 çëîòèõ

7. 1730 ð. Ôðàíöèñê Êàøåâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äïîâ³äíî äî çàïîâ³òó
â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000 çëîòèõ

8. 1731 ð. Àíòîí³é ³ Âàðâàðà
Ëóáåíåöüê³, øëÿõòè÷³

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000
çëîòèõ

9. 1731 ð. Ïàí Øèìàíñüêèé,
øëÿõòè÷ (ðîäè÷ îäíîãî
ç ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1800
çëîòèõ

10. 1733 ð. Àäàì ³ Îëåíà Ïåðå-
òÿòêîâè÷³, øëÿõòè÷³
(ðîäè÷³ îäíîãî ç
ëóöüêèõ äîì³í³êàíö³â)

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 2000
çëîòèõ

11. 1734 ð. Ïàí Âåëåõîðñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 500 çëîòèõ

12. 1740 ð. ßí Ðîêøèöüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

13. 1744 ð. Àãíåøêà Ãðîõîëüñüêà,
øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

14. 1745 ð. Ðîäèíà Ñòåìïêîâ-
ñüêèõ, øëÿõòè÷³

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1200
çëîòèõ

15. 1753 ð. Ôåðäèíàíä
Ëþáîìèðñüêèé, êíÿçü

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 5714
çëîòèõ

16. XVIII ñò. Ñàìóåëü Ðîêøèöüêèé,
øëÿõòè÷

Íàäàííÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

17. XVIII ñò. Àíàñòàñ³ÿ ç Êîçèí-
ñüêèõ Ðîêøèöüêà,
øëÿõòÿíêà

Íàäàííÿ â íåâ³äîìîìó ðîçì³ð³

18. 1807 ð. ßí ³ Áàðáàðà Ñòåöüê³,
øëÿõòè÷³
(ïîõîâàí³ â ìîíàñòèð³)

Ôóíäàö³ÿ ìóðîâàíîãî êîñòåëó

19. ² ïîë. Õ²Õ ñò. Áàðáàðà ç Ðàºâñüêèõ
Îë³çàðîâà, øëÿõòÿíêà

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 30000
çëîòèõ

Äîäàòîê Í 301



Êîçèíñüêèé ìîíàñòèð18

1. Ïî÷. XVIII ñò. Àëåêñàíäð-Äîì³í³ê òà
Ìèõàéëî Òàðíîâñüê³,
øëÿõòè÷³

Ôóíäàö³ÿ äåðåâ’ÿíîãî ìîíàñòèðÿ ³
êîñòåëó. Íàäàííÿ â íåâåëèêîìó
ðîçì³ð³

2. 1738 ð. Êàºòàí Àìîð Òàðíîâ-
ñüêèé, øëÿõòè÷

Íàäàííÿ çåìåëüíèõ âîëîä³íü ó
ïåðåäì³ñò³ Êîçèíà

3. 1765 ð. ßê³â Ðîãîç³íñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 1000
çëîòèõ

4. 1776 ð. ßí Òàðíîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Ôóíäàö³ÿ ìóðîâàíîãî õðàìó

Êóëü÷èíñüêèé ìîíàñòèð19

1. 1754 ð. Ñîô³ÿ ç Êðàñ³íñüêèõ
Ëþáîìèðñüêà, êíÿãèíÿ

Ôóíäàö³ÿ ìîíàñòèðÿ ³ êîñòåëó,
çàïèñ ñóìè 10000 çëîòèõ

2. 1766 ð. Ìàðò³í
Ëþáîìèðñüêèé, êíÿçü

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 800 çëîòèõ

3. 1787 ð. ²ãíàò³é
Ïîíÿòîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Çàïèñ â³äñîòê³â â³ä ñóìè 150 çëîòèõ,
60 êîðö³â çá³ææÿ ùîð³÷íî, 5 âîç³â
ñ³íà ³ êàì³íü ëîþ

4. 1795 ð. ²ãíàò³é Ïîíÿòîâñüêèé,
øëÿõòè÷

Ïîáóäîâà ìóðîâàíîãî êîñòåëó

Òàðãîâèöüêèé ìîíàñòèð20

1. 1674 ð. Ñòàí³ñëàâ-Êàçèìèð
Áåíÿâñüêèé, øëÿõòè÷

Ôóíäàö³ÿ äåðåâ’ÿíîãî ìîíàñòèðÿ ³
êîñòåëó òà íàäàííÿ ñåëà Äðóæíÿ
ï³ñëÿ ñìåðò³ ôóíäàòîðà

2. 1710-ò³ ðð. Ñòàí³ñëàâ Ðåâóöüêèé,
øëÿõòè÷

Ñåëî Øàïîâàë
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18 Äàí³ ïî÷åðïíóò³ ç: ÄÀÆÎ. – Ô. 178. – Îï. 7. – Ñïð. 1440. – Àðê. 1-5; Kownacki I. Op.
cit. – S. 117; Nowowejski F. Op. cit. – S. 286; Wo³yniak (Gi¿ycki J. M.). Op. cit. – S. 102.

19 Äàí³ ïî÷åðïíóò³ ç: Acta capitulorum Provinciae Russiae / Elaboravit R.F.Madura –
Maszynopis w Bibliotece OO. Dominikanów w Krakowie. – V. 2. – Ð. 637; S³ownik
geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich. – Warszawa, 1884. –
T.5. – S. 860.; Wo³yniak (Gi¿ycki J. M.). Op. cit. – S. 107.

20 Äàí³ ïî÷åðïíóò³ ç: Biblioteka Jagie³³oñska. Dzia³ rêkopisów. – 6236 ²²². – Ê. 11.
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Íàïðàâëåííÿ ìîíàõ³â â ðóñüê³ ìîíàñòèð³ ïðîâ³íö³àëüíèìè êàï³òóëàìè â 1460-1590 ðð.21
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Ìîíàñòèð,
ç ÿêîãî
çä³éñíþâà-
ëîñÿ
íàïðàâ-
ëåííÿ

Êðàê³â – 18
Ðóñüê³ ìî-
íàñòèð³ - 6
Ëþáë³í – 5
Ïîçíàíü –
4
Áîõíÿ – 3
Ñàíäîìèð
- 3
Êîñòåí – 2
Ñåðàäæà
–1
Ëåí÷èöÿ
–1

Ëüâ³â – 4
Ðóñüê³
ìîíàñòèð³
– 2
Ëþáë³í – 1
(â³êàð³é)
Ñàíäîìèð-
1 (ïð³îð)
Êîñòåí – 1
(ïð³îð)
Êóëüìèí -
1 (ïð³îð)

Ëüâ³â – 4
Êðàê³â – 3
(1 ïð³îð)
Ñåðàäæà –
2
Ãäàíñüê –
2
Ñàíäîìèð
– 2
Ïîçíàíü –
1 Êîñòåí –
1
Áîõíÿ – 1

Êðàê³â – 9
Ëüâ³â – 7
Ïîçíàíü –
4
Ëþáë³í – 3
(1 ïð³îð)
Ðóñüê³
ìîíàñòèð³
– 2
Áîõíÿ – 1
(ïð³îð)

Êðàê³â – 1
(ïð³îð)
Ëüâ³â – 1
Ëþáë³í - 1
Ñåðàäæà –
1
Ñàíäîìèð
- 1
Ðóñüê³
ìîíàñòèð³ -
1

Ëüâ³â – 6
(1 ïð³îð)
Êðàê³â – 6
(3 ïð³îðè)
Â³ëüíî – 2
Ðóñüê³
ìîíàñòèð³–
2
Ïîçíàíü –
1
Êîñòåí - 1

Ëüâ³â – 3
(3 ïð³îðè)
Ðóñüê³
ìîíàñòèð³
– 2
(ïð³îðè)
Êðàê³â – 2
Áîõíÿ - 2
Òîðóíü – 1
(ïð³îð)
Ñàíäîìèð
– 1

Ëüâ³â – 3
Ðóñüê³
ìîíàñòèð³
– 3
Ñàíäîìèð-
1

Ïîçíàíü -
2
Ñàíäîìèð
– 1 (ïð³îð)
Â³ëüíî – 1
(ïð³îð)
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Äîäàòîê Å

Ïðîôåñ³¿, ñêëàäåí³ â ëóöüêîìó ìîíàñòèð³ â 1640-1780-õ ðð.22

Ðîêè Ê³ëüê³ñòü ïðîôåñ³â % ñâÿùåíèê³â % êîíâåðñ³â

1640-â³ 10 100 0

1650-ò³ 12 100 0

1660-ò³ 24 87 13

1670-ò³ 20 81 19

1680-ò³ 23 96 4

1690-ò³ 27 85 15

1700-ò³ 16 81 19

1710-ò³ 37 82 18

1720-ò³ 26 74 26

1730-ò³ 32 82 18

1740-â³ 22 84 16

1750-ò³ 34 71 29

1760-ò³ 34 72 28

1770-ò³ 21 86 14

1780-ò³ 19 100 0

Âñüîãî 357 85 15
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Å22 Biblioteka Narodowa. Oddia³ rêkopisów. – BOZ 1127. – K. 145-150 v.; Biblioteka Narodowa. Oddia³ rêkopisów. – BOZ 1130. – K. 148-149.



Äîäàòîê Æ

Äèíàì³êà çì³íè ê³ëüêîñò³ ïîæåðòâ íà êîðèñòü ëóöüêîãî
äîì³í³êàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ óïðîäîâæ XVII ñò.23

Äîäàòîê Æ 305

23 Äîäàòîê ñêëàäåíèé íà ï³äñòàâ³: ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 221. – Îï. 1. – Ñïð. 656. – Àðê.
1-226.



Äîäàòîê Ç
Äóøïàñòèðñüêà òà áëàãîä³éíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü âîëèíñüêèõ ìîíàñòèð³â

Íàçâà ìîíàñòèðÿ Ïàðàô³¿ ïðè
ìîíàñòèðñüêèõ

õðàìàõ

Äóøïàñòèðñüêà
ä³ÿëüí³ñòü â ³íøèõ

õðàìàõ

Âèêîíàííÿ êàïå-
ëàíñüêèõ ôóíêö³é íà
øëÿõåòñüêèõ äâîðàõ

Íàÿâí³ñòü ïðè
ìîíàñòèð³ øêîëè

äëÿ ñâ³òñüêèõ

Íàÿâí³ñòü ïðè
ìîíàñòèð³ øïèòàëþ

Ëóöüê 24 Ïàðàô³ÿ ³ñíóº â
ïåð³îä 1658-71 ðð.
Íå ³ñíóº íà 1772 ð.

Ïàðàô³ÿ â Íîâîìó
Ñòàâ³ (1658 ð.) Ïàðà-
ô³ÿ â Ñîêóë³ (1658 ð.)
Ïàòðîíàò íàä Òîð÷èí-
ñüêèì êîñòåëîì ñâ.
Õðåñòà, âñòàíîâëåíèé
1605 ð. çã³äíî ôóíäàö³¿
Ìàðò³íà Øàíÿâñüêî-
ãî.Äóøïàñòèðñüêà îï³-
êà íàä ìîíàñòèðåì
áðèã³äîê ó Ëóöüêó ç ñå-
ðåäèíè XVII ñò. Ïîñò³é-
íå ïåðåáóâàííÿ ñâÿ-
ùåíèêà â êëåâàíñüê³é
ïàðàô³¿ íà 1665 ð.
Ïàòðîíàò íàä 12
õðàìàìè íà 1839 ð.

Âèêîíàííÿ êàïå-
ëàíñüêèõ ôóíêö³é ïðè
äâîð³ Àäàìà Ñàíãóøêà
1637 ð.
Êàïåëàíñòâî ïðè
äâîð³ êíÿãèí³ ×å-
òâåðòèíñüêî¿ ó
Âèøåíüêàõ (ç 1661 ð.)
òà Íîâîìó Îñòðîâ³ (ç
1662 ð.)
Êàïåëàí³ÿ ó ×àðòî-
ðèéñüêó, (1760 ð.)
Íà 1773-4 ðð.
êàïåëàíñüêèõ
îáîâ’ÿçê³â íå
çàô³êñîâàíî

Øêîëà-ïðèòóëîê äëÿ
ñèð³ò ä³º íàïðèê³íö³
XVI ñò. òà ó XVIII ñò.

Ïåðø³ çãàäêè ïðî
øïèòàëü 1623 ð.
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Äàí³ ïîäàí³ íà ï³äñòàâ³: ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 221. – Îï. 1. – Ñïð. 656. – Àðê. 92 çâ.-130 çâ.; Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie. – £c 1. – K. 26-26 v.;

Relationis status diocesiarum in Magno Ducatu Lituaniae / Red. P. Rabikauskas. – Roma, 1978. – V. 2. – S. 58-60; Flaga J. Zakony mêskie w Polsce w 1772 r. – Lublin,

1991. – T.2, cz.1: Duszpasterstwo. – S. 74-75; K³oczowski J. Zakon braci kaznodzejów w Polsce 1222-1972. Zarys dziejów // Studia nad histori¹ dominikanów w

Polsce. – Warszawa, 1975. – T. 1. – S. 110; Wo³yniak (Gi¿ycki J. M.). Wykaz klasztorów Dominikañskich prowincyi Ruskiej. – Kraków, 1923. – T. 2. – S. 70.



Íàçâà ìîíàñòèðÿ Ïàðàô³¿ ïðè
ìîíàñòèðñüêèõ

õðàìàõ

Äóøïàñòèðñüêà
ä³ÿëüí³ñòü â ³íøèõ

õðàìàõ

Âèêîíàííÿ êàïå-
ëàíñüêèõ ôóíêö³é íà
øëÿõåòñüêèõ äâîðàõ

Íàÿâí³ñòü ïðè
ìîíàñòèð³ øêîëè

äëÿ ñâ³òñüêèõ

Íàÿâí³ñòü ïðè
ìîíàñòèð³ øïèòàëþ

Âîëîäèìèð25 Ïàòðîíàò íàä 15
õðàìàìè íà 1839 ð.

Íà 1623 ð. – âèêîíàí-
íÿ êàïåëàíñüêèõ ôóíê-
ö³é ïðè äâîð³ êíÿçÿ
Àëåêñàíäðà Çàñëàâñü-
êîãî.Îäíå ïîñò³éíå ³
îäíå íåïîñò³éíå êàïå-
ëàíñòâî, 1773-4 ðð.

Äîì³í³êàíö³ 1803 ð.
áåðóòü çîáîâ’ÿçàííÿ
îï³êóâàòèñÿ øêîëîþ

Â ïåðø³é ïîëîâèí³
XVII ñò., ä³º ³ íà
1796 ð.

Ñòàðîêîñòÿíòèí³â26 1658 ð. Ä³º äî
ìîìåíòó êàñàö³¿
ìîíàñòèðÿ 1832 ð.

Êàïåëàíñòâî ïðè
äâîð³ êíÿçÿ Àäàìà
Ñàíãóøêà.

Ïðèïóñêàºòüñÿ ³ñíó-
âàííÿ ïàðàô³ÿëüíî¿
øêîëè â ² ïîë. XVII ñò.
Çãîäîì âîíà ïðèïèíÿº
ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü. Âäðó-
ãå ïàðàô³ÿëüíó øêîëó
çàô³êñîâàíî íà ïî÷.
Õ²Õ ñò. Øêîëà ³ç ôóí-
äóøåì ä³º íà 1820 ð.

Øïèòàëü ä³º ç 1612 ð.
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Äàí³ ïîäàíî íà ï³äñòàâ³: ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 2227. – Îï. 1. – Ñïð. 649; Acta capitulorum provinciae Poloniae / Elaboravit R.F.Madura – Maszynopis w Bibliotece

OO. Dominikanów w Krakowie. – V. 2. – Pars 1. – P. 361; Ñhachaj J. £aciñskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku. – Lublin, 2003. – S.

204; Flaga J. Op. cit. – S. 74-75; K³oczowski J. Op. cit. – S. 110; Ãîð³í Ñ. Ìîíàñòèð³ Çàõ³äíî¿ Âîëèí³ (äðóãà ïîëîâèíà XV – ïåðøà ïîëîâèíà XVII ñòîë³òü). –

Ëüâ³â, 2007. – Ñ. 265.
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Äàí³ ïîäàíî íà ï³äñòàâ³: ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 28. – Îï. 1. – Ñïð. 89. – Àðê. 1021-1025; Relationis status diocesiarum... – S. 61; Øîñòàê ². Ñåêóëÿðèçàö³ÿ öåðêîâíèõ

ðèìî-êàòîëèöüêèõ ìàºòê³â íà Âîëèí³ ï³ñëÿ ïîâñòàííÿ 1830-31 ðð. // Âåëèêà Âîëèíü: Íàóêîâèé çá³ðíèê. – Æèòîìèð, 2003. Ò. 30: Ïîëÿêè íà Âîëèí³: ³ñòîð³ÿ ³ ñó-

÷àñí³ñòü. – Ñ. 112; Ñhachaj J. Op. cit. – S. 193, 204, 406-411; Wo³yniak (Gi¿ycki J. M.). – Op. cit. – S. 230.



Íàçâà ìîíàñòèðÿ Ïàðàô³¿ ïðè
ìîíàñòèðñüêèõ

õðàìàõ

Äóøïàñòèðñüêà
ä³ÿëüí³ñòü â ³íøèõ

õðàìàõ

Âèêîíàííÿ êàïå-
ëàíñüêèõ ôóíêö³é íà
øëÿõåòñüêèõ äâîðàõ

Íàÿâí³ñòü ïðè
ìîíàñòèð³ øêîëè

äëÿ ñâ³òñüêèõ

Íàÿâí³ñòü ïðè
ìîíàñòèð³ øïèòàëþ

Ëÿõ³âö³27 Ïàðàô³ÿ ³ñíóº ç ïî÷àò-
êó ³ñíóâàííÿ ìîíàñ-
òèðÿ 1612 ð.
Äîì³í³êàíö³
ïðîäîâæóþòü çàéìà-
òèñÿ òóò ïàðàô³ÿëü-
íîþ ä³ÿëüí³ñòþ ³ ï³ñëÿ
êàñàö³¿ ìîíàñòèðÿ
1857 ð.

Ïàòðîíàò íàä 2 ïàðà-
ô³ÿëüíèìè êàïëèöÿìè
íà 1826 ð. Ïàòðîíàò
íàä 5 õðàìàìè
1839 ð., íàä 6 –
1841 ð. ³ íàä
7 – 1852 ð.

Äîì³í³êàíö³ 1803 ð.
áåðóòü çîáîâ’ÿçàííÿ
îï³êóâàòèñÿ øêîëîþ

Øïèòàëü ä³º íà 1821
òà íà 1826 ðð.

Ëþáàð28 Ô³êñóºòüñÿ íà 1756 ð.
Ä³º ³ íà 1848 ð.
Äîì³í³êàíö³ ïðîäîâ-
æóþòü çàéìàòèñÿ òóò
ïàðàô³ÿëüíîþ ä³-
ÿëüí³ñòþ ³ ï³ñëÿ êà-
ñàö³¿ ìîíàñòèðÿ

Íà 1822 ð.
êàïåëàíñòâî ó Âîëèö³,
Íîñóâêàõ
(ó ï. Ã³æèöüêî¿).

Ç ê³íöÿ XVIII ñò.
äî 1831 ðð. ä³ÿëà
4-êëàñíà øêîëà ç
êîíâ³êòîì Íàïðèê³íö³
XVIII-íà ïî÷àòêó
Õ²Õ ñò. ä³º æ³íî÷èé
ïàíñ³îíàò

Øïèòàëü ä³º íà
1822 ð.
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Äàí³ ïîäàíî íà ï³äñòàâ³: ÄÀÆÎ. – Ô. 90. – Îï. 1. – Ñïð. 704. – Àðê. 3; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 2227. – Îï. 1. – Ñïð. 579. – Àðê. 2; Archiwum OO. Dominikanów w

Krakowie. – Lch. 2 – Ê. 9; Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie. – Lu 1. – K. 16; Bar¹cz S. Op. cit. – S. 439; Ñhachaj J. Op. cit. – S. 216; K³oczowski J. Op. cit. – S.

210; Parafie, filie, kaplice i klasztory w Cesarstwie Rosyjskim w po³owie XIX wieku. – Lublin, 2000. – Cz. 1: Diecezja kamieniecka. Diecezja ³ucko-¿ytomierska /

Wstêp i opracowanie J. Skarbek. – S. 94; Wo³yniak (Gi¿ycki J. M.). Op. cit. – S. 114.
28

Äàí³ ïîäàíî íà ï³äñòàâ³: ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 2227. – Îï. 1. – Ñïð. 579; Archivio Generale Domenicani. – XIV. – Liber LLL. – Pars III. – P. 929.



Íàçâà ìîíàñòèðÿ Ïàðàô³¿ ïðè
ìîíàñòèðñüêèõ

õðàìàõ

Äóøïàñòèðñüêà
ä³ÿëüí³ñòü â ³íøèõ

õðàìàõ

Âèêîíàííÿ êàïå-
ëàíñüêèõ ôóíêö³é íà
øëÿõåòñüêèõ äâîðàõ

Íàÿâí³ñòü ïðè
ìîíàñòèð³ øêîëè

äëÿ ñâ³òñüêèõ

Íàÿâí³ñòü ïðè
ìîíàñòèð³ øïèòàëþ

Êàì³íü-Êàøèðñüêèé29 Ïàðàô³ÿ ³ñíóº ç 1637 ð.
Ç 1751 ïî 1784 ðð. ôîð-
ìàëüíî ïåðåñòàº ³ñíó-
âàòè, îäíàê ðåàëüíî
ïðîäîâæóº ä³ÿòè äî êà-
ñàö³¿ îñ³äêó 1832 ð.

Íåïîñò³éíå
êàïåëàíñòâî íà 2
äâîðàõ, 1773-4 ðð.

Øêîëà ä³º íà 1796 ð.,
íà 1820 ð. ìàº
âëàñíèé ôóíäóø

Øïèòàëüíèé áóäèíîê
ñïîðóäæóºòüñÿ íà-
ïðèê³íö³ XVIII ñò.

Îâðó÷30 Ïàðàô³ÿ ³ñíóº ç 1638
ð. äî ìîìåíòó êàñàö³¿
ìîíàñòèðÿ 1832 ð.

Ïàòðîíàò íàä 4 ïàðà-
ô³ÿëüíèìè êàïëèöÿìè
íà 1826 ð.

Äîì³í³êàíö³ 1803 ð. áå-
ðóòü çîáîâ’ÿçàííÿ îï³-
êóâàòèñÿ øêîëîþ, îä-
íàê íà 1815 ð. øêîëè
ïðè ìîíàñòèð³ íåìàº

Íà 1815 ð. øïèòàëþ
ïðè ìîíàñòèð³ íåìàº

×àðòîðèéñüê31 Ïðèïóñêàºòüñÿ ³ñíó-
âàííÿ íàïðèê³íö³ XVI ñò.
Ïîñò³éíî ³ñíóº ç 1639 ð.
äî ìîìåíòó êàñàö³¿
ìîíàñòèðÿ 1832 ð.

Äîì³í³êàíö³ 1803 ð.
áåðóòü çîáîâ’ÿçàííÿ
îï³êóâàòèñÿ øêîëîþ.
Íà 1820 ð. âîíà ìàº
ñâ³é ôóíäóø
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Äàí³ ïîäàíî íà ï³äñòàâ³: ÄÀÆÎ. – Ô. 178. – Îï. 6. – Ñïð. 363. – Àðê. 10; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 2227. – Îï. 1. – Ñïð. 651. – Àðê. 117; Øîñòàê ². Ñåêóëÿðèçàö³ÿ

öåðêîâíèõ ðèìî-êàòîëèöüêèõ ìàºòê³â... – Ñ. 112; Flaga J. Op. cit. – S. 74-75, 406-411.
30

Äàí³ ïîäàíî íà ï³äñòàâ³: ÄÀÆÎ. – Ô. 178. – Îï. 6. – Ñïð. 306. – Àðê. 7 çâ.-8; Bar¹cz S. Rys dziejów Zakînu kaznodziejskiego w Polsce. – Lwów, 1861. – Ò. 2. – S.

465; Ñhachaj J. Op. cit. – S. 215.
31

Äàí³ ïîäàíî íà ï³äñòàâ³: ÄÀÆÎ. – Ô. 178. – Îï. 4. – Ñïð. 170. – Àðê. 21; Øîñòàê ². Ñåêóëÿðèçàö³ÿ öåðêîâíèõ ðèìî-êàòîëèöüêèõ ìàºòê³â... – Ñ. 112; Ñhachaj J.

Op. cit. – S. 182.



Íàçâà ìîíàñòèðÿ Ïàðàô³¿ ïðè
ìîíàñòèðñüêèõ

õðàìàõ

Äóøïàñòèðñüêà
ä³ÿëüí³ñòü â ³íøèõ

õðàìàõ

Âèêîíàííÿ êàïå-
ëàíñüêèõ ôóíêö³é íà
øëÿõåòñüêèõ äâîðàõ

Íàÿâí³ñòü ïðè
ìîíàñòèð³ øêîëè

äëÿ ñâ³òñüêèõ

Íàÿâí³ñòü ïðè
ìîíàñòèð³ øïèòàëþ

Òàðãîâèöÿ32 Ïàðàô³ÿ ³ñíóº ç 1726
ð. äî ìîìåíòó êàñàö³¿
ìîíàñòèðÿ 1832 ð.

Ïàòðîíàò íà ïî÷àòîê
Õ²Õ ñò. íàä êàïëèöÿìè
ó Ìñòèøèí³ ³ Ëó÷èöÿõ

Äîì³í³êàíö³ 1803 ð. áå-
ðóòü çîáîâ’ÿçàííÿ
îï³êóâàòèñÿ øêîëîþ.
Øêîëà ³ç ôóíäóøåì
ä³º íà 1820 ð.

ßëîâè÷³33 Ïàðàô³ÿ ô³êñóºòüñÿ
íà 1848 ð. ³ ä³º äî
êàñàö³¿ ìîíàñòèðÿ
1850 ð.

Ç 1832 ð. ïàòðîíàò
íàä ïàðàô³ÿìè â
Íåâèðêîâ³ ³ Òàðãîâèö³.
Íà 1839 ð. – ïàòðîíàò
íàä 7 õðàìàìè

Øêîëà ³ç ôóíäóøåì
ä³º íà 1820 ð.

Êîçèí34 Ô³êñóºòüñÿ íà 1773-4
ðð., ä³º äî ìîìåíòó
êàñàö³¿ îñ³äêó 1832 ð.

Íåïîñò³éíå êàïå-
ëàíñòâî, 1773-4 ðð.

Äîì³í³êàíö³ 1803 ð.
áåðóòü çîáîâ’ÿçàííÿ
îï³êóâàòèñÿ øêîëîþ.
Øêîëà ³ç ôóíäóøåì
ä³º íà 1820 ð.
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Äàí³ ïîäàíî íà ï³äñòàâ³: Øîñòàê ². Ñåêóëÿðèçàö³ÿ öåðêîâíèõ ðèìî-êàòîëèöüêèõ ìàºòê³â... – Ñ. 112; Ñhachaj J. Op. cit. – S. 204; Parafie, filie, kaplice i klasztory

w Cesarstwie Rosyjskim... – S. 72; S³ownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich. – Warszawa, 1892. – T. 12. – S. 170.
33

Äàí³ ïîäàíî íà ï³äñòàâ³: ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 2227. – Îï. 1. – Ñïð. 579. – Àðê. 2; K³oczowski J. Op. cit. – S. 110; Litak S. Koœció³ ³aciñski w Rzeczypospolitej

oko³o 1772 roku. – Lublin, 1998. – S. 501-505; Parafie, filie, kaplice i klasztory w Cesarstwie Rosyjskim... – S. 72; Wo³yniak (Gi¿ycki J. M.). Op. cit. – S. 59-60.
34

Äàí³ ïîäàíî íà ï³äñòàâ³: Øîñòàê ². Ñåêóëÿðèçàö³ÿ öåðêîâíèõ ðèìî-êàòîëèöüêèõ ìàºòê³â... – Ñ. 112; Ñhachaj J. Op. cit. – S. 204, 406-411; Flaga J. Op. cit. –

S.74-75.



Íàçâà ìîíàñòèðÿ Ïàðàô³¿ ïðè
ìîíàñòèðñüêèõ

õðàìàõ.

Äóøïàñòèðñüêà
ä³ÿëüí³ñòü â ³íøèõ

õðàìàõ

Âèêîíàííÿ êàïå-
ëàíñüêèõ ôóíêö³é íà
øëÿõåòñüêèõ äâîðàõ

Íàÿâí³ñòü ïðè
ìîíàñòèð³ øêîëè

äëÿ ñâ³òñüêèõ

Íàÿâí³ñòü ïðè
ìîíàñòèð³ øïèòàëþ

Íåâèðê³â35 Ïàðàô³¿ íå áóëî
íà 1792 ð., àëå ô³ê-
ñóºòüñÿ íà ìîìåíò
êàñàö³¿ ìîíàñòèðÿ
1832 ð.

Íåïîñò³éíå
êàïåëàíñòâî,
1773-4 ðð.

Øêîëà íà 1802 ð.
Ïðè ìîíàñòèð³ òàêîæ
ä³º ³íñòèòóò äëÿ ñèð³ò

Øïèòàëü íà 1820 ð.

Êóëü÷èíè36 Íà 1773 ð. – ô³ë³àëü-
íèé êîñòåë ïàðàô³¿,
ïàðàô³ÿëüíèé ô³ê-
ñóºòüñÿ íà ìîìåíò
êàñàö³¿ ìîíàñòèðÿ
1832 ð.

Øêîëà ³ñíóº íà ïî÷.
Õ²Õ ñò. Øêîëà ³ç ôóí-
äóøåì ä³º íà 1820 ð.,
îäíàê â³äñóòíÿ íà
ìîìåíò êàñàö³¿
ìîíàñòèðÿ 1832 ð.
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35
Äàí³ ïîäàíî íà ï³äñòàâ³: ÄÀÆÎ. – Ô. 90. – Îï. 2. – Ñïð. 2. – Àðê. 28-28 çâ.; Øîñòàê ². Ñåêóëÿðèçàö³ÿ öåðêîâíèõ ðèìî-êàòîëèöüêèõ ìàºòê³â... – Ñ. 112; Flaga J.

Op. cit. – S. 74-75; Litak S. Mapa diecezji ³uckiej z oko³o 1792 roku // Ojczyzna bli¿sza i dalsza: studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w szeœædziesi¹t¹

rocznicê urodzin / Pod. red. J. Chrobaczyñskiego. – Kraków, 1993. – S. 71-73; Wo³yniak (Gi¿ycki J. M.). Op. cit. – S. 59-60.
36

Äàí³ ïîäàíî íà ï³äñòàâ³: Øîñòàê ². Ëóöüêî-Æèòîìèðñüêà ä³ºöåç³ÿ íàïðèê³íö³ XVIII – ó ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñòîë³òü. – Á³ëèé Äóíàºöü; Îñòð³ã, 2005. –

Ñ.180-182; Øîñòàê ². Ñåêóëÿðèçàö³ÿ öåðêîâíèõ ðèìî-êàòîëèöüêèõ ìàºòê³â... – Ñ. 112; Ñhachaj J. Op. cit. – S. 204.



Äîäàòîê Ê

Îñîáîâèé ñêëàä âîëèíñüêèõ äîì³í³êàíñüêèõ ìîíàñòèð³â

ê³íöÿ XIV – ñåðåäèíè XVII ñò.

Ëóöüê37

1. Ãðèãîð³é ç Áó÷êîâà. Ïð³îð, ³ìîâ³ðíî âèñóíóòèé Â³òîâòîì ï³ñëÿ 1392 ð. 1400

ðîêó îáðàíèé ëóöüêèì ºïèñêîïîì. Oñòàíí³ äîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ ïðî íüîãî äà-

òóþòüñÿ 1424 ð.

2. Ìàòåé. Çà ÷àñ³â ïð³îðóâàííÿ Ãðèãîð³ÿ íàìàãàâñÿ óñóíóòè éîãî ç ïîñàäè.

3. Ìèêîëàé Ôàêóëà. Ïð³îð ó 1446 ð., çãàäàíèé ÿê ó÷àñíèê ñóäîâî¿ ñïðàâè ó

ëüâ³âñüêîìó çàìêîâîìó ñóä³.
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37 ²íôîðìàö³ÿ ïîäàíà íà ï³äñòàâ³: ÄÀÆÎ. – Ô. 90. – Îï. 1. – Ñïð. 1009. – Àðê. 61 çâ.-66;
ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 25. – Îï. 1. – Ñïð. 21. – Àðê. 143, 758 çâ.-759; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. –
Ô. 25. – Îï. 1. – Ñïð. 47. – Àðê. 190-190 çâ.; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 25. – Îï. 1. – Ñïð.
140. – Àðê. 830 çâ.; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô.25. – Îï. 1. – Ñïð. 142. – Àðê. 68-69; ÖÄ²ÀÊ
Óêðà¿íè. – Ô. 25. – Îï. 1. – Ñïð. 148. – Àðê. 650 çâ.; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 25. – Îï. 1. –
Ñïð. 175. – Àðê. 65 çâ.-66 çâ., 391 çâ. 768-768 çâ.; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 25. – Îï. 1. –
Ñïð. 268. – Àðê. 328-239; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 25. – Îï. 1. – Ñïð. 349. – Àðê. 1127;
ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 220. – Îï. 1. – Ñïð. 220. – Àðê.1; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 221. –
Îï. 1. – Ñïð. 656. – Àðê. 1-266 çâ.; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 442. – Îï. 784. – Ñïð. 192. –
Àðê. 1-13; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 442. – Îï. 788 à. – Ñïð. 223 à. – Àðê. 84; Biblioteka
Narodowa. Dzia³ rêkopisów. – BOZ 1732/2. – K. 15-15 v.; ÀðõÞÇÐ. – Ê., 1883. – ×. 1. –
Ò. 6. – Ñ. 557-561; Acta capitulorum provinciae Poloniae. – Roma. 1972. – V. 1. – Ð.
1-398; Acta capitulorum provinciae Poloniae / Elaboravit R.F. Madura – Maszynopisy w
Bibliotece OO. Dominikanów w Krakowie. – V.2, ðars 1. – P. 1-430; ðars 2. – P. 431-1028;
V. 3: Supplementa, ðars 1. – P. 1-422; Acta capitulorum Provinciae Russiae / Elaboravit
R.F. Madura – Maszynopis w Bibliotece OO. Dominikanów w Krakowie. – V. 5 (1). –
P.1-633; Archivio Generale Ordinis Praedicatorum (Roma). – XI. 20450. – Sine paginatio;
Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie. – £c 1. – K. 23; Archiwum OO. Dominikanów
w Krakowie. – £c 2. – Sine paginatio; Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie. – Ðð 76.
– Ê. 82 v.; Biblioteka Narodowa. Oddia³ rêkopisów. – BOZ 1127. – K. 145-150 v.;
Biblioteka Narodowa. Oddia³ rêkopisów. – BOZ 1130 – K. 148-149; Âar¹cz S. Rys
dziejów Zakînu kaznodziejskiego w Polsce. – Lwów, 1861. – Ò. 1. – S. 259-260; Âar¹cz S.
Rys dziejów Zakonu kaznodziejskiego w Polsce. – Lwów, 1861. – Ò. 2. – S. 113, 251;
Godacz K. Katalog rêkopisów bibliotecznych prowincji krakowskiej zakonu OO.
Kapucynów // Archiwa, biblioteki i muzea koœcielne: organ oœrodka ABMK przy
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. – Lublin, 1963. – T. 7. – S. 167-168; Íomagium
literarium singulari Dominicanae Sacrae Familiae plantatori D. Hyacintho de Odrow¹¿. –
Luceoriae, 1787. – Ð. 1; Horin S. Ryzmskokatolickie zakony na Wo³yniu w koñcu XVI –
pierwszej æwierci XVII wieku w materia³ach archiwalnych // Rocznik Instytutu Europy



4. Ñòàí³ñëàâ ç Ëóöüêà. Ìîæëèâî – ëóöüêèé ïðîôåñ; 1470 ð. íàïðàâëåíèé êîí-

âåíòóàëüíèì áðàòîì ó Ëåí÷èöþ.

5. Ìèõà¿ë ç³ Ëüâîâà. Ïð³îð, ïðèçíà÷åíèé ïðîâ³íö³éíîþ êàï³òóëîþ â 1473 ð.

Íàé³ìîâ³ðí³øå – ìàéáóòí³é êè¿âñüêèé ºïèñêîï (1487-1495 ðð.).

6. Êëèìåíò ç³ Ëüâîâà. Ëåêòîð. Ïð³îð, ïðèçíà÷åíèé 1477 ð. ïðîâ³íö³éíîþ

êàï³òóëîþ. Íàñòóïíîãî ðîêó êàï³òóëà ïðèçíà÷àº éîãî êîíâåíòóàëüíèì ëåêòî-

ðîì.

7. Áðàò Àëüáåðò ç Ëþáë³íà, â 1477 ð. íàïðàâëåíèé êàï³òóëîþ ÿê êîíâåíòóàëü-

íèé áðàò.

8. Ñòàí³ñëàâ ç Ãðóáåøîâà. Áðàò, ïðèçíà÷åíèé ïðîâ³íö³éíîþ êàï³òóëîþ

1483 ð.

9. Ìàðò³í. Ïð³îð, çãàäàíèé ó ïðèâ³ëå¿ Âåëèêîãî Ëèòîâñüêîãî êíÿçÿ Îëåêñàí-

äðà 1494 ð.

10. Àíäð³é Ðàñîð³ñ ç Ïîçíàí³, ïðèçíà÷åíèé êàï³òóëîþ â 1494 ð. Ìîæëèâî, òîé

ñàìèé Àíäð³é ³ç Ïîçíàí³, ÿêèé 1514 ð. áóâ ñòóäåíòîì ó êðàê³âñüêîìó ãåíå-

ðàëüíîìó ñòóä³óì³.

11. Áåðíàðä ç Êîùÿíà. Ïðèçíà÷åíèé ïðîïîâ³äíèêîì 1494 ð.
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œrodkowo-Wschodnej. – Lublin, 2005. – Rok (3). – S. 122; Jaroszewski S. Dominikañscy
przeorzy konwentu œw. Stanis³awa B. M. w Lublinie 1582-1660. – Lublin, 2001. –
S.27-108; Katalog rêkopisów biblioteki seminarium duchownego w Lublinie/ Opracowa³

H. Wojtyska // Archiwa, biblioteki i muzea koœcielne: organ oœrodka ABMK przy
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. – Lublin, 1975. – T. 30. – S. 150; Kownacki I.
Sparta Polska. – Zamoœæ, 1703. – S. 264; Liber mortuorum monasterii Leopoliensis Sancti
Dominici / wyda³ W. Kêtrzyñski (odbitka z V tomu dzie³a „Monumenta Poloniae
historica”). – Lwów, 1886. – S. 8-27; Lietuvos Metrika (1533-1535). – Vilnius 1999. –
Knyga ¹ 8: 1499 – 1514. U�rašymu kn. 8 / Parenge A. Baliulis – S. 108; MOPH – Romae,
1902. – V. 12 – P. 135.Niesiecki K. Korona Polska. – Kraków, 1729. – T. 1. – S. 46;
Nowowieyski F. Phoenix decoris et ornamenti Provinciae Poloniae. – Poznaniae, 1752. – P.
56-96; Œwiêtochowski R. Chruszczewski A. Polonia dominikana apud extraneos // Studia
nad histori¹ dominikanów w Polsce. – Warszawa, 1975. – T. 2. – S. 478-521;
Œwiêtochowski R. Pocz¹tki dominikañskiej prowincji ruskiej (1696-1602) // Prawo
kanoniczne. – Warszawa, 1980. – R. 23, ¹ 1-2. – S. 55; Trajdos T. Koœcio³ katolicki na
ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania W³adys³awa II Jagie³³y (1386-1434). –
Wroc³aw, 1983. – T. 1. – S. 78-79; Tylus Sac S. Dominikanie w archidiecezji Lwowskiej w
latach 1789-1795: stan personalny na podstawie akt konsystorza metropolitalnego //
Roczniki Teologiczne. – Lublin, 2002. – T. 47, z. 4. – S. 149-167; Witkowska A., Nastalska
J. Staropolskie piœmiennictwo hagiograficzne. – Lublin, 2007. – S. 126; Wo³yniak (J. M.
Gi¿ycki) Wykaz klasztorów Dominikañskich prowincyi Ruskiej. – Kraków, 1923. – T. 2. –
S. 156-159; Zdanek M. Szko³y i studia dominikanów krakowskich w œredniowieczu. –
Warszawa, 2005. – S. 178; Zeissberg H.R. Kleinere Geschichtsquellen Polens im

Mittelalter // Archiv für Osterreiche Geschichte. – Wien, 1877. – Bd. 55. – S. 139-167.

(Æèðíèì øðèôòîì – îäíî÷àñîâ³ çð³çè ìîíàñòèðñüêîãî îñîáîâîãî ñêëàäó)



12. Ìèêîëàé. Ïð³îð, ÿêîãî êàðàº ïðîâ³íö³éíà êàï³òóëà 1505 ð., ï³ñëÿ ÷îãî, î÷å-

âèäíî, éîãî ïð³îðñòâî ïðèïèíèëîñÿ.

13. Àëåêñ³é. Çãàäóºòüñÿ ëüâ³âñüêèì ìîðòóîðóìîì ÿê ëóöüêèé ñâÿùåíèê. Î÷å-

âèäíî, äðóãà ïîëîâèíà XV ñòîë³òòÿ.

14. Ëåîíàðä. Çàïèñ ïðî éîãî ñìåðòü ó ëüâ³âñüêîìó ìîðòóîðóì³ äàòóºòüñÿ XVI

ñò.

15. Òîìà ç Ïåðåìèøëÿ. Íàïðàâëåíèé ïðîâ³íö³éíîþ êàï³òóëîþ 1507 ð. ÿê

ïðîïîâ³äíèê.

16. Ôåë³êñ ç³ Ëüâîâà. Íàïðàâëåíèé ïðîâ³íö³éíîþ êàï³òóëîþ 1507 ð. ÿê êîí-

âåíòóàëüíèé áðàò.

17. Áåðíàðä Ãäàíêà ç³ Ëüâîâà. Íàïðàâëåíèé ïðîâ³íö³éíîþ êàï³òóëîþ 1507 ð.

ÿê êîíâåíòóàëüíèé áðàò.

18. Ìàòåé. Ïð³îð. Õàðàêòåðèñòèêà ëüâ³âñüêîãî ìîðòóîðóìó: “×óäîâèé

îðãàí³ñò, ñï³âàê ³ ïèñàð”. Ïîìåð 22.08.1508 ð.

19. ×åñëàâ. Ïð³îð, çãàäàíèé ó ïðèâ³ëå¿ Ñèã³çìóíäà ² â³ä 1533 ð.

20. Âåíöëàâ. Ïð³îð, çãàäàíèé â àêò³ ëèòîâñüêî¿ ìåòðèêè 1534 ð.

21. Áåíåäèêò. Ïð³îð. Çãàäóºòüñÿ 1543 ð. ïðîâ³íö³éíîþ êàï³òóëîþ ÿê ïîçáàâ-

ëåíèé ïîñàäè.

22. Ìèõà¿ë ç Êðàêîâà. Ëåêòîð. Ïð³îð, ïðèçíà÷åíèé 1543 ð.

23. Ìèêîëàé Øîëîìóíñüêèé. Ïð³îð. ²íôîðìàö³ÿ ëüâ³âñüêîãî ìîðòóîðóìó: «Ç

öüîãî ñâ³òó áóâ çàáðàíèé òàì æå (â Ëóöüêó)» 15.02.1543 ð.

24. Åðàçì ³ç Êðàêîâà. Ïð³îð. Ïðèçíà÷åíèé 1546 ð.

25. Ñåâåðèí. Çãàäóºòüñÿ ÿê ïð³îð ó 1547 ð. Àêòè ïðîâ³íö³éíèõ êàï³òóë çãàäó-

þòü Ñåâåðèíà áëèçüêî 1577 ð. ÿê ëóöüêîãî â³êàð³ÿ, îäíàê íà 1580 ð. â³í óæå

íå º íàñòîÿòåëåì ìîíàñòèðÿ. Ïîìåð, çã³äíî ç³ ëüâ³âñüêèì ìîðòóîðóìîì,

01.08.1582 ð.

26. Àíòîí³é ç³ Ëüâîâà. Áðàò, íàïðàâëåíèé äî ìîíàñòèðÿ 1556 ð.

27. Òîìà ç³ Ëüâîâà. Ïðîïîâ³äíèê, íàïðàâëåíèé ïðîâ³íö³éíîþ êàï³òóëîþ

1558 ð. Ïåðåáóâàâ ó Ëóöüêó ìàêñèìóì äî 1565 ð., êîëè áóâ ïåðåâåäåíèé ïðî-

ïîâ³äíèêîì ó ñåðàäçüêèé ìîíàñòèð.

28. Àëüáåðò ç³ Ëüâîâà. Áðàò, ïðèçíà÷åíèé êàï³òóëîþ 1570 ð.

29. Ïðîêîï³é ç³ Ëüâîâà. Áðàò, ïåðåâåäåíèé êàï³òóëîþ 1570 ð. ç Ëóöüêà äî

Êèºâà.

30. Ã³àöèíò. Ïð³îð, ÿêîãî çâ³ëüíÿº 1577 ð. ïðîâ³íö³éíà êàï³òóëà.

31. Äîì³í³ê ³ç Â³ëüíà. Ïð³îð, ïðèçíà÷åíèé ïðîâ³íö³éíîþ êàï³òóëîþ 1577 ð.

Ïð³îðóº é ó 1580 ð.

32. Ñåâåðèí ç Ëþáîìëÿ. Â 1570-õ ðð. áóâ îõðåùåíèé ³ ïðèéíÿâ õàá³ò ó ëóöü-

êîìó ìîíàñòèð³, õî÷à ïðîôåñ³þ ñêëàäàâ ó Êðàêîâ³ àáî ó Ëüâîâ³.

33. ²îàí. Ìîíàõ, ÿêîãî 1580 ð. ïîðàíèëè ñëóãè ïàíà Äîáðèíñüêîãî.

34. Âàëåíòèí Ãðóäåöüêèé (ïîõîäèâ ³ç Ãðóäêà?) ç êðàê³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ.

Ïð³îð, ïðèçíà÷åíèé ïðîâ³íö³éíîþ êàï³òóëîþ 1583 ð.
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35. Ñåáàñòüÿí ³ç Â³ëüíà. Ñâÿùåíèê, íàïðàâëåíèé ïðîâ³íö³éíîþ êàï³òóëîþ

1583 ð.

36. ²ãíàò³é ³ç Ñàíäîìèðà. Ñâÿùåíèê, íàïðàâëåíèé ïðîâ³íö³éíîþ êàï³òóëîþ

1586 ð.

37. ×åñëàâ. Ïð³îð, ÿêîãî çãàäóº ïðèâ³ëåé Ñèã³çìóíäà ²²² â³ä 1588 ð.

38. Ãðåãîð Êóí³öüêèé. Çãàäàíèé ó ïðèâ³ëå¿ Ñèã³çìóíäà ²²² â³ä 1588 ð. ÿê ïð³îð.

Îòðèìàâ îñâ³òó íà äîì³í³êàíñüêèõ ñòóä³ÿõ ó Áîëîíü¿ (íàïðàâëåíèé òóäè 1575 ð.,

çíà÷èâñÿ òàì ùå â 1578 ð.). 1593 ðîêó áóâ ïîêàðàíèé ïðîâ³íö³éíîþ êàï³òóëîþ.

39. ²îàí Æ³çèê ç³ Ëüâîâà. Ñâÿùåíèê, íàïðàâëåíèé ïðîâ³íö³éíîþ êàï³òóëîþ 1590 ð.

40. Ìèõà¿ë Ìîñòèñüêèé. Çãàäàíèé êàï³òóëîþ 1593 ð. ÿê ëóöüêèé ïð³îð. Öüîãî

ðîêó îòðèìàâ ñòóï³íü áàêàëàâðà òåîëîã³¿. 1571 ðîêó îá³éìàâ ïîñàäó ³íêâ³çè-

òîðà. Ðèìñüêîþ êàï³òóëîþ 1581 ð. áóâ íàïðàâëåíèé íà ñòóä³¿ äî Áîëîíü¿.

Çã³äíî ç ³íôîðìàö³ºþ À. Áçîâñüêîãî, àêòèâíî çàéìàâñÿ ïðîóí³éíîþ ä³ÿëü-

í³ñòþ. Ïîìåð ó â³ëåíñüêîìó ìîíàñòèð³ ïåðåä 1606 ð.

41. Ãàáð³åëü ç³ Ëüâîâà. Áðàò, ïðèçíà÷åíèé ïðîâ³íö³éíîþ êàï³òóëîþ 1593 ð.

42. ²îàí ªâàíãåë³ñò Ïåðåìèøëüñüêèé. Ëåêòîð. Ïð³îð íà 1595 ð., ÿêîãî 1596 ð.

óñóâàº ç ïîñàäè ðóñüêèé â³êàð³é Àíòîí³í ç Ïåðåìèøëÿ. Öüîãî æ ðîêó ïîëü-

ñüêà êàï³òóëà îáèðàº éîãî ãåíåðàëüíèì ïðîïîâ³äíèêîì. Áóâ ïð³îðîì ³ 1597

ðîêó. 1600 ðîêó áóâ ïð³îðîì ó Ãîðîäë³.

43. Ëþäîâ³ê ç Ëåñüêî. Ïð³îð ó 1598 ð.

44. Ñòåôàí Ñëàâ³íñüêèé ³ç Êðàêîâà, íàïðàâëåíèé êàï³òóëîþ 1599 ð.

45. ²îàí ç Êðàêîâà, íàïðàâëåíèé êàï³òóëîþ 1599 ð.

46. Ã³àöèíò ³ç Êðàêîâà, íàïðàâëåíèé ïðîâ³íö³éíîþ êàï³òóëîþ 1599 ð. 1600

ðîêó áóâ â³äêëèêàíèé êàï³òóëîþ ó êðàê³âñüêèé ìîíàñòèð, î÷åâèäíî, ä³ñòàâ

ÿêåñü ïîêàðàííÿ, áî 1609 ð. éîãî ïîâåðíåíî «äî ïîïåðåäíüîãî ñòàíîâèùà».

47. ²ãíàò³é Êîâíàöüêèé ãåðáó Øëºïîâðîíü. Çãàäóºòüñÿ ÿê ëóöüêèé ïð³îð íà

êàï³òóë³ 1600 ð., äå áóâ äåô³í³òîðîì. Ç ìîëîäó êîðèñòóâàâñÿ ï³äòðèìêîþ

ëóöüêîãî êàòîëèöüêîãî ºïèñêîïà Áåðíàðäà Ìàöåéîâñüêîãî, çà êîøò ÿêîãî â

1592-1595 ðð. íàâ÷àºòüñÿ â ²òàë³¿, çäîáóâàº òàì ëåêòîðñüêèé ñòóï³íü. Ïîìåð

1613 ð.

Ñïèñîê ìîíàõ³â áëèçüêî 1604-1606 ðð.:

Ñâÿùåíèêè:

48. Àâãóñòèí Ïåãàñ³óñ ç Òóðîá³íà ßñòðåìáñüêèé. Ïð³îð. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ
1589 ð. â Ëþáë³í³. 1603 ð. – â³êað³é ó Ãðóáåøîâ³, çãîäîì – ïð³îð ó Ãîîäë³,
ñóáïð³îð ó Ëþáë³í³. Âîñòàííº çãàäóºòüñÿ ÿê ëóöüêèé ïð³îð ó 1612 ð. Ó
1619 ð. – ëóöüêèé â³êàð³é. Äîêòîð òåîëîã³¿. 1612 ð. îòðèìóº ñòóï³íü ãåíå-
ðàëüíîãî ïðîïîâ³äíèêà. Àâòîð ê³ëüêîõ òåîëîã³÷íèõ òðàêòàò³â. Ïîìåð â
1628 ð.

49. Æèãìîíò ç êðàê³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Ñóáïð³îð.

50. Ìàðòèí Ëîâ³öåíò³ñ.
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51. Àäð³àí Ìîäæåëîâñüêèé. Ïðîïîâ³äíèê. Ïîõîäèâ ³ç êðàê³âñüêîãî ìî-
íàñòèðÿ.

52. Ïàâåë Êàç³ì³ðåíñ³ñ ç ëþáë³íñüêîãî ìîíàñòèðÿ.

53. Ñåâåðèí ç ëþáë³íñüêîãî ìîíàñòèðÿ.

54. Ìàðåê ç ëþáë³íñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Åêîíîì.

55. Áåíåäèêò Êîíîï³íñüêèé ³ç ïëîöüêîãî êîíâåíòó. Ïðîïîâ³äíèê. 1618
ðîêó çãàäóºòüñÿ âæå ÿê ïð³îð ìîíàñòèðÿ òà ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê.

56. Ðàéìóíä Êàíòîð. Ïîõîäèâ ç êðàê³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ.

Ìîëîäø³ áðàòè:

57. Ñòàí³ñëàâ ç Ëþáë³íñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Ñóáäèÿêîí.

58. Â³íöåíò³é ç Ñàìá³ðñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Ñóáäèÿêîí.

59. Ôëîð³àí ç Ëþáë³íñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Ñóáäèÿêîí.

60. Àäàì ç Ïåðåìèøëÿ. Ïðîôåñ.

61. Àâãóñòèí Òàðíàâñüêèé. Íîâ³ö³é. 1637 ðîêó êàï³òóëà íàïðàâëÿº éîãî
äî ëóöüêîãî ìîíàñòèðÿ ÿê ãåíåðàëüíîãî ïðîïîâ³äíèêà. Ïîìèðàº â³ä
ðóê «ñõèçìàòèê³â» ó 1648-1650 ðð.

Êîíâåðñè:

62. Ñèìîí ç Â³ëüíà;

63. Êðèñï³í ç ëóöüêîãî ìîíàñòèðÿ. Ïîìèðàº â 1644-46 ðð.

64. Åðàçì ç Ëóöüêà, ìîæëèâî, ëóöüêèé ïðîôåñ. ßê ëåêòîð Ëüâ³âñüêîãî Ãåíå-

ðàëüíîãî ñòóä³óìó çãàäóºòüñÿ â 1607 ð. Íàéâ³ðîã³äí³øå, â³í çäîáóâ öåé

ñòóï³íü íà çàêîðäîííèõ ñòóä³ÿõ, îñê³ëüêè Ãåíåðàëüíîãî ñòóä³óìó ó Ëüâîâ³ çà

÷àñ³â éîãî íàâ÷àííÿ íå ³ñíóâàëî, à â ñïèñêàõ Êðàê³âñüêîãî â³í íå çíà÷èòüñÿ.

Çàçíàâ ÿêîãîñü ïîêàðàííÿ, áî 1613 ðîêó éîãî áóëî ïîâåðíåíî äî ëàñê îðäå-

íó, à 1617 ð. íàïðàâëåíî äî áóñüêîãî êîíâåíòó. 1622 ðîêó îòðèìàâ ñòóï³íü áà-

êàëàâðà. Öüîãî æ ðîêó áóâ êàì’ÿíåöüêèì ïð³îðîì. 1624 ðîêó îòðèìàâ ñòóï³íü

ìàã³ñòðà.

Ñïèñîê ìîíàõ³â áëèçüêî 1609-1610 ðð.

Ñâÿùåíèêè:

65. Àâãóñòèí Ïåãàñ³óñ ç Òóðîá³íà ßñòðåìáñüêèé. Ïð³îð (äèâ. âèùå).

66. Àíäð³é. Ñóáïð³îð.

67. ªðåì³é Çàë³çî. Ç â³ëåíñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Îðäèíàðíèé ïðîïîâ³äíèê.

68. Ôëîð³àí ç ëþáë³íñüêîãî ìîíàñòèðÿ.

Ìîëîäø³ áðàòè:

69. Òîìà äèÿêîí. Ç ñåéíåíñüêîãî ìîíàñòèðÿ.

70. Ìåëüõ³îð. Ñóáäèÿêîí. Ç ëþáë³íñüêîãî ìîíàñòèðÿ.

Êîíâåðñè:

71. Ñèìîí ç â³ëåíñüêîãî ìîíàñòèðÿ.

72. Êðèñï³í ç ëóöüêîãî ìîíàñòèðÿ (äèâ. âèùå).
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73. Ãàñïàð Âàðåò³óñ. Ïð³îð ó 1611 ð. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó Êðàêîâ³ 1593 ð. Íà-

â÷àâñÿ â Áîëîíü¿. Âèêëàäàâ ó Êðàê³âñüêîìó ñòóä³óì³. Ïð³îð ó Ñîõà÷åâ³,

Ëþáë³í³. 1609 ðîêó îáðàíèé áàêàëàâðîì òåîëîã³¿. Â ñ³÷í³ 1611 ð. êàï³òóëà

óõâàëèëà ñàíêö³¿ ïðîòè íüîãî çà íåïðè¿çä íà êàï³òóëó. Ïîìåð 04.03.1611 ð.

Êðàê³âñüêèé ìîðòóîðóì ïîâ³äîìëÿº, ùî áóâ “ïðèõèëüíèêîì ñòðîãî¿ îáñåð-

âàö³¿”.

74. Äîì³í³ê Øàíÿâñüêèé. Çãàäóºòüñÿ ÿê ëåêòîð ìîíàñòèðÿ 1613 ð. Ïîõîäèâ ç

â³äîìî¿ ëóêîâñüêî¿ øëÿõòè. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ â Ëþáë³í³ 1604 ð. Íàâ÷àâñÿ â

Ëþáë³í³ ³ Êðàêîâ³. 1612 ðîêó îòðèìàâ ñòóï³íü ëåêòîðà òåîëîã³¿, 1622 ðîêó –

áàêàëàâðà. 1617 ðîêó îáðàíèé ïð³ðîì â Áåëç³, 1623 ðîêó – ó Âîëîäèìèð³.

1626 ðîêó ïðèçíà÷åíèé ïð³îðîì ó Ëóöüêó. Ïåðåáóâàþ÷è íà öüîìó ïîñòó, áóâ

çâèíóâà÷åíèé ó áëóäíîìó ãð³õó é ä³ñòàâ âàæêå ïîêàðàííÿ. 1632 ðîêó âîëîäè-

ìèðñüêèé ìîíàñòèð îáðàâ éîãî íà ïîñàäó ïð³îðà, îäíàê êàï³òóëà ñêàñóâàëà

öåé âèá³ð. 1637 ðîêó îáðàíèé ïð³îðîì â Ëþáë³í³.

75. Àíòîí³é ç Ëóöüêà. 1617 ðîêó â³çèòàòîð Äàì³àí Ôîíñåêà ïðèçíà÷èâ éîãî

ëþáë³íñüêèì ïð³îðîì.

Ñïèñîê ìîíàõ³â 1618 ð.:

76. Áåíåäèêò Êîíîï³íñüêèé. Ïð³îð (äèâ. âèùå).

77. ²îàí Õðåñòèòåëü Ì³ëêîâñüêèé. Ñóáïð³îð.

78. ²îàí Ëþáîíñüêèé. Ñèíäèê. Ïð³îð ó 1624 -26 ðð.

79. Ôëîð³àí Ïîçíàíñüêèé.

80. Ðåã³íàëüä Áîãàøàíñüêèé. Êàíòîð.

81. Òåîô³ë Òåðì³íàð³é.

82. Ãåîðã³é. Òåðì³íàð³é.

83. Õðèñòîôîð. Ìàã³ñòåð íîâ³ö³¿â.

84. ²îàí Âîëüñüêèé. Çàõðèñò³àð³é. Ïîìåð ó ìîíàñòèð³ â 1646-48 ðð.

85. Ëóêà Ëþáë³íñüêèé.

86. Áåíåäèêò Âàðòåíñüêèé. Äèÿêîí.

87. ²îàí Ãðèìàëà. Ñóáäèÿêîí.

88. Â³êòîð. Ïðîôåñ.

89. Ñòåôàí. Ïðîôåñ.

90. Ñòàí³ñëàâ Ëóöüêèé. Íîâ³ö³é.

91. Áîíàâåíòóðà Ëóöüêèé. Íîâ³ö³é.

92. [...]* ç ëþáë³íñüêîãî êîíâåíòó. Íîâ³ö³é.

93. Äàì³àí Ëóöüêèé. Íîâ³ö³é.

94. Êðèñï³í Êîíâåðñ.

95. Ãðèãîð³é. Êîíâåðñ. Ïîìåð 1648-50 ðð.
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Ñïèñîê ìîíàõ³â íà ïî÷àòîê 1619 ð.:

Ñâÿùåíèêè:

96. Àâãóñòèí, î÷åâèäíî – ßñòðåìáñüêèé. Ïð³îð (äèâ. âèùå).

97. ²îàí Õðåñòèòåëü Ì³ëêîâñüêèé. Ñóáïð³îð. (äèâ. âèùå).

98. Ã³àöèíò Êåë÷îâñüêèé. Áàêàëàâð òåîëîã³¿. Ïð³îð ç êâ³òíÿ 1619 ð. Ó
1629 ð. – ïð³îð âîëîäèìèðñüêîãî ìîíàñòèðÿ.

99. ×åñëàâ. Ìàã³ñòð íîâ³ö³¿â.

100. Ã³àöèíò.

101. Äîì³í³ê.

102. Ãåîðã³é (äèâ. âèùå).

103. Õðèñòîôîð (äèâ. âèùå).

104. ²îàí Âîëüñüêèé (äèâ. âèùå).

105. Ôëîð³àí Ïîçíàíñüêèé.

106. Òåîô³ë (äèâ. âèùå).

Ìîëîäø³ áðàòè:

107. Áåíåäèêò, î÷åâèäíî – Âàðòåíñüêèé. Äèÿêîí (äèâ. âèùå).

108. ²îàí, î÷åâèäíî Ãðèìàëà. Ñóáäèÿêîí (äèâ. âèùå).

109. Ñòåôàí. Ïðîôåñ (äèâ. âèùå).

110. Â³êòîð. Ïðîôåñ (äèâ. âèùå).

111. Ñòàí³ñëàâ, î÷åâèäíî Ëóöüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå).

112. Áîíàâåíòóðà, î÷åâèäíî Ëóöüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå).

113. Äàì³àí Ëóöüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå).

Êîíâåðñè:

114. Êðèñï³í (äèâ. âèùå).

115. Ãðèãîð³é (äèâ. âèùå).

116. Ìàð³àí Êîëóìáàí. Ìàã³ñòð íîâ³ö³¿â, àâòîð æèò³ÿ Êàðîëÿ Ôðàíêà. Çãàäà-

íèé ÿê ÷ëåí ìîíàñòèðÿ 1621 ð.

117. Êàðîëü Ôðàíêî. Ïðèéíÿâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1621 ð. ó â³ö³ 17 ðîê³â. Ïîõî-

äèâ ç Îëèêè. Ïîìåð 1622 ð. Ïðîïàãîâàíèé ëóöüêèì êîíâåíòîì ÿê ñâÿòèé.

118. ²ïîëèò (Äìèòðî) Ãóëåâè÷. Ëóöüêèé ïðîôåñ, ùî ïîñòðèãñÿ 1623 ð. Ïîìåð

ó 1646-48 ðð.

119. Ñâÿòîñëàâ. Êîíâåðñ. Áóâ ÷ëåíîì ìîíàñòèðÿ íà ìîìåíò ñìåðò³ Êàðîëÿ

Ôðàíêà â 1622 ð.

120. Ïàâëî. Áðàò, çãàäàíèé ó 1624 ð.

121. Ã³àöèíò Ëþáîíñüêèé. Ïð³îð ó 1624 ð. Â 1626 ð. êàï³òóëà ïðèñâî¿ëà éîìó

çâàííÿ Ãåíåðàëüíîãî ïðîïîâ³äíèêà.

122. Ã³àöèíò Ãðîäçüêèé. Îðäèíàðíèé ïðîïîâ³äíèê ó 1624 ð.

123. Îëåêñàíäð Çàÿöü. Áðàò, çãàäàíèé ó 1625 ð.
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124. Áåðíàðä Ãðèáîâñüêèé. Ïåðåáóâàâ íà çàêîðäîííèõ ñòóä³ÿõ â Áîëîíü¿, äå

29.11.1626 ð. ñêëàâ ³ñïèò íà ñïîâ³äíèêà. Ð. Ñâåíòîõîâñüêèé ïðèïóñêàº, ùî ï³ä

³ìåíåì “Áåðíàðäà ç Ëóöüêà” ïðèõîâóºòüñÿ îñîáà Áåðíàðäà Ñêåìïñüêîãî,

ÿêîãî áóëî íàïðàâëåíî íà çàêîðäîíí³ ñòóä³¿ â 1622 ð. Íà íàøó æ äóìêó,

éäåòüñÿ ïðî Áåðíàðäà Ãðèáîâñüêîãî, ìàéáóòíüîãî ïð³îðà ³ ðåãåíòà ñòóä³é â

Ëóöüêó, çã³äíî ç òðàäèö³ºþ, íàäçâè÷àéíî åðóäîâàíîãî. Íàøå òâåðäæåííÿ

ñïèðàºòüñÿ: 1. íà óçãîäæåíí³ ôàêòè÷íèõ äàíèõ ïðî Áåðíàðäà ç³ ñòóä³óìó â

Áîëîíü¿ òà Ãðèáîâñüêîãî (³ìåí, õðîíîëîã³¿, â³äîìîñòåé ïðî âèñîêó îñâ³òó

îáîõ); 2. íåï³äòâåðäæåíîñò³ ïðèïóùåíü Ñâåíòîõîâñüêîãî, îñê³ëüêè Ñêåìï-

ñüêèé íå ìàâ í³ÿêîãî çâ’ÿçêó ç Ëóöüêîì, ïðî ÿêèé âèðàçíî éäåòüñÿ â çãàäö³

ïðî ñòóäåíòà Áåðíàðäà, äî òîãî æ, Ñêåìïñüêîãî áóëî íàïðïâëåíî íå äî Áî-

ëîíü¿, à äî Ïàäó¿. 1650 ðîêó êàï³òóëà àêöåïòóº âèêëàäàöüêó ðîáîòó Ãðèáî-

âñüêîãî ó Ëóöüêó. 1651 ðîêó çãàäóºòüñÿ ÿê ëóöüêèé ïð³îð. 1655 ðîêó êàï³òóëà

ïðèçíà÷àº éîãî ãåíåðàëüíèì ïðîïîâ³äíèêîì ó ëóöüêèé ìîíàñòèð, à 1663 ð.

çíîâó ô³êñóºòüñÿ ÿê ëóöüêèé ïð³îð.

125. Ìèêîëàé Ðóøêåâè÷. Óïðàâèòåëü ìîíàñòèðñüêèìè ìàºòêàìè. Ïîìåð â

Ëóöüêó 10.12.1629 ð.

126. Áðàò Êîçèöüêèé. Ëåêòîð íà 1629 ð.

127. Êàì³ë ßñ³íñüêèé. Äîêòîð ñâ. Ïèñüìà. Ïð³îð íà 1630 ð.

128. Ðàôàëü Ñóð³é. Ñóáïð³îð ìîíàñòèðÿ íà 1630 ð.

129. Ãàáð³åëü Ôðàíêî. Ëóöüêèé ïðîôåñ. Éìîâ³ðíî, ñàìå â³í º áðàòîì Êàðîëÿ

Ôðàíêî, ïðî ÿêîãî çãàäóº æèò³º îñòàííüîãî. Íàâ÷àâñÿ ñïåðøó â êðàê³âñüêîìó

óí³âåðñèòåò³, áóâ íàïðàâëåíèé íà çàêîðäîíí³ ñòóä³¿. 30.04.1633 ð. îòðèìàâ

äîçâ³ë íà ñêëàäàííÿ ëåêòîðñüêîãî åêçàìåíó â Ïàäó¿ ³ ïîâåðòàºòüñÿ äî

Ïîëüù³. 1644 ðîêó îòðèìóº çâàííÿ áàêàëàâðà, 1646 ð. – ìàã³ñòðà òåîëîã³¿ ³

ñòàº ïîì³÷íèêîì ïðîâ³íö³àëà. Äâ³÷³ áóâ ëóöüêèì ïð³îðîì, ïîìåð â ìîíàñòèð³

ó 1650-õ ðð.

130. Ñòåôàí ²âàíèöüêèé. Ëåêòîð òåîëîã³¿. Íàïðàâëåíèé 1635 ð. ÿê îðäè-

íàðíèé ïðîïîâ³äíèê ³ ëåêòîð ìîðàëüíî¿ òåîëîã³¿.

131. Àäàì Øóë³ê. ×ëåí ìîíàñòèðÿ ó 1635 ð., êîëè êàï³òóëà ïîçáàâèëà éîãî

ïîêàðàíü ³ ïîâåðíóëà äî ëàñêè îðäåíó.

132. Ôåë³ö³àí Òèðàâñüêèé. ×ëåí ìîíàñòèðÿ ó 1635 ð., êîëè êàï³òóëà ïîçáàâè-

ëà éîãî ïîêàðàíü ³ ïîâåðíóëà äî ëàñêè îðäåíó.

133. Ãðèãîð³é Áîãäàíîâè÷. Íàïðàâëåíèé ó ìîíàñòèð ó 1635 ð. ÿê ñï³âàê.

134. Áåíåäèêò Ãâ³ñüêèé. Íàïðàâëåíèé ó ìîíàñòèð ó 1635 ð. ÿê çàõðèñò³àð³é.

135. Ñòåôàí Áåðåñíåâè÷. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó â 1637 ð.

136. Â³íöåíò Áàðòîë³. Ìàã³ñòð òåîëîã³¿. Ïð³îð ó 1639.

137. ²îàí Õðåñòèòåëü Êîâíàöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ â ëóöüêîìó ìîíàñòèð³

1642 ð. 1648 ðîêó ïðèáóâ äî ìîíàñòèðÿ â Íåàïîë³, äå îòðèìàâ àñèãíàòóðó.

Â²ä áåðåçíÿ 1657 ð. – ëóöüêèé ïð³îð, ÿêèé áåðå àêòèâíó ó÷àñòü ó â³äíîâëåíí³

ìîíàñòèðÿ. Íà 1663 ð. àêòóàëüíèé ïðîôåñîð òåîëîã³¿ â ìîíàñòèð³ òà ïðîìî-

òîð Ðîçàð³þ. Ìàã³ñòð òåîëîã³¿.
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138. Còàí³ñëàâ Çàëåâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó ëóöüêîìó ìîíàñòèð³ 1643 ð.

139. Áåíåäèêò Òðîâñüêèé Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó ëóöüêîìó ìîíàñòèð³ â 1645 ð.

140. Áîíàâåíòóðà Êîñîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ. Ïîìåð ó 1644-46 ðð.

141. Àíòîí³é Âîºâîäñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó ëóöüêîìó ìîíàñòèð³ 1646 ð.

1654 ðîêó îòðèìàâ çâ³ëüíåííÿ â³ä 13-ì³ñÿ÷íîãî íàâ÷àííÿ ó ôîðìàëüí³é

øêîë³ ³ äîçâ³ë çäàâàòè åêçàìåí ó Íåàïîë³. Áàêàëàâð òåîëîã³¿.

142. Ä³îí³ñ³é Ðàõàëüñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó ëóöüêîìó ìîíàñòèð³ 1646 ð.

1676 ðîêó áóâ Ãåíåðàëüíèì ïðîïîâ³äíèêîì ³ ñóáïð³îðîì.

143. Àìáðîç³é Áîðîâ³é. Ïð³îð ³ äåô³í³òîð êàï³òóëè ó 1646 ð.

144. Ôëîð³àí Ïóí³êîâñüêèé. ×ëåí ìîíàñòèðÿ ³ ïîì³÷íèê ïðîâ³íö³àëà ó 1646 ð.

145. Ã³àöèíò Ïðîêîï³é Ãàíñîâè÷ Øîñòàêîâñüêèé. Ìàã³ñòð òåîëîã³¿. Ñêëàâ ïðî-

ôåñ³þ ó Ëóöüêó 1647 ð. Íàïðàâëåíèé 1655 ð. ó ìîíàñòèð ïåðøèì ëåêòîðîì

òåîëîã³¿ íà ïåð³îä 1656-57 ðð. Ó 1660 – ïð³îð, à â 1663 ð. – ëåêòîð ìîðàëüíî¿

òåîëîã³¿. Çãîäîì ÷îòèðè ðàçè îá³éìàâ ïîñàäó ïð³îðà ìîíàñòèðÿ, â³äçíà÷èâ-

øèñü íåàáèÿêèì ãîñïîäàð÷èì õèñòîì.

146. ßê³â Îëüøàìîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ. 1637 ðîêó áóâ ÷ëåíîì âîëîäè-

ìèðñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Ïîìåð ó Ëóöüêó â 1646-48 ðð.

147. Êàñïåð Æåëåõîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1648 ð.

148. Ãàáð³åëü Øàøåâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1649 ð. Íàïðàâëåíèé

1655 ð. äî ìîíàñòèðÿ íà ñòóä³¿, çãîäîì – ìîíàñòèðñüêèé ñóáïð³îð, ãåíåðàëü-

íèé ïðîïîâ³äíèê.

149. Áåðíàðä Ïàðêîâñüêèé. Áàêàëàâð. 1648 ðîêó ïðèçíà÷åíèé ïð³îðîì. Âáè-

òèé 1648 ð., êîëè âò³êàâ ³ç Ëóöüêà äî Êðàêîâà.

150. Òîìà Ãðîòîâñüêèé. Ëåêòîð òåîëîã³¿. Äåÿêèé ÷àñ âèêëàäàº ô³ëîñîô³þ ó

Ëóöüêó, â 1650 ð. êàï³òóëà ïðèéìàº éîãî âèêëàäàöüêó ïðàöþ ³ íàïðàâëÿº éîãî

ïðîâ³çîðîì ëóöüêîãî ñòóä³óìó íà 1653-54 ðð. 1655 ðîêó êàï³òóëà ïðèéìàº

éîãî âèêëàäàííÿ òåîëîã³¿ â ìîíàñòèð³.

151. Ëþäîâ³ê Ïàøêîâñüêèé. Íàïðàâëåíèé äî ëóöüêîãî ìîíàñòèðÿ 1650 ð.

152. Ëàâðåíò³é Âàñåëèê. Ëåêòîð òåîëîã³¿. Ïîìåð ó 1648-1650 ðð.

153. Áåíåäèêò Ãîéñüêèé. Ïîìåð ó ìîíàñòèð³ â 1648-1650 ðð.

154. Ìàðò³í Ëåõíåâè÷. Ïîìåð ó ìîíàñòèð³ â 1650-1652 ðð.

155. Ðåì³ã³é Êà÷àíîâñüêèé. Ïîìåð ó ìîíàñòèð³ â 1650-1652 ðð.

156. Ðàéìóíä Æóêîâñüêèé. Ïîìåð ó ìîíàñòèð³ â 1650-1655 ðð.

157. Ëþäîâ³ê Ïàñêîâñüêèé. Ïîìåð ó ìîíàñòèð³ â 1650-1655 ðð.

158. ßê³â Çäîíîâè÷. Ïîìåð ó ìîíàñòèð³ â 1650-1655 ðð.

159. Ã³àöèíò Ïüîòðîâñüêèé. Ïîìåð ó ìîíàñòèð³ 1651 ð.

160. Õðèñòîôîð ×óðèëî. Ëåêòîð òåîëîã³¿. Íàïðàâëåíèé 1650 ð. ïðîâ³çîðîì

ñòóä³é íà 1651-1652 ðð. 1655 ðîêó îòðèìàâ çâàííÿ áàêàëàâðà òåîëîã³¿.

161. Àâãóñòèí ³ç Ïüîòðêîâñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Íàïðàâëåíèé ó êîíâåíò 1652 ð.

ÿê ñóáïð³îð.

162. Ïðîñïåð Ìàãíóøîâñüêèé. Íàïðàâëåíèé â êîíâåíò 1652 ð.
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163. Êðèñï³í. Êîíâåðñ. Íàïðâëåíèé â êîíâåíò 1652 ð. ÿê ñóáçàõðèñò³àð³é.

164. Òîìà Âîëüñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1652 ð., çãîäîì – ïð³îð ëóöü-

êîãî òà ÿëîâèöüêîãî ìîíàñòèð³â. Ïîìåð 1686 ð.

165. ²îàí Ïóõàëüñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1653 ð.

166. ²îàí Ãºæåê. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1653 ð.

167. Â³íöåíò³é Øàøêåâè÷. Ïð³îð ìîíàñòèðÿ ç ãðóäíÿ 1653 ð.

168. Ïëàöèä Áàðòåöüêèé. Ëåêòîð òåîëîã³¿. 1655 ðîêó êàï³òóëà ïðèéìàº éîãî

âèêëàäàííÿ ô³ëîñîô³¿ â ìîíàñòèð³.

169. ×åñëàâ Ñóë³öüêèé. Íàïðàâëåíèé 1655 ð. ïåðøèì ëåêòîðîì òåîëîã³¿ íà

1656-57 ðð.

170. Àíòîí³é ßöèëîâè÷. Ëåêòîð. Íàïðàâëåíèé 1655 ð. ÿê ëåêòîð ô³ëîñîô³¿.

171. Ïàâëî Áàêîâñüêèé. 1655 ðîêó îòðèìàâ çâàííÿ Ãåíåðàëüíîãî ïðî-

ïîâ³äíèêà.

172. Áåíåäèêò. Åêñêë³ðèê. Íàïðàâëåíèé 1655 ð. ÿê êîíâåðñ, î÷åâèäíî – â

ÿêîñò³ ïîêàðàííÿ.

173. Ìàðò³í Óðáàíîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1656 ð.

174. Áåðíàðä ×èæåâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1656 ð., çãîäîì – ñèíäèê ³

ñóáïð³îð ó Êàìåí³-Êàøèðñüêîìó.

175. Ìèêîëàé Ìîçèøêà. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1656 ð.

176. ²îàí Õðåñòèòåëü Áóøêåâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1658 ð.

177. ²îàí Êîëåäæ³÷. Ïðîôåñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1659 ð.

178. Ðàéìóíä Ïåãëîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1659 ð. Çãîäîì âèêëà-

äà÷ ó ìîíàñòèð³

179. Äîì³í³ê Ï³ðóñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1659 ð.

180. Êàðë Ïåòåðñ³í. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1659 ð. Çãîäîì – ìîíàñòèð-

ñüêèé çàõðèñò³àð³é.

181. Ìàð³àí Îëüøàìîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1660 ð. Çãîäîì –

ëåêòîð.

182. Àëåêñàíäð Ïåíüîíæåê. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1660 ð. Ëåêòîð òåî-

ëîã³¿. Ïîìåð ó ìîíàñòèð³ 1708 ð.

183. ²îàí Òîìà Çâàí. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1660 ð. Ìàã³ñòð òåîëîã³¿. Íà

1675 ð. ïð³îð ìîíàñòèðÿ. 1678 ðîêó áóâ êàïåëàíîì ïðè Ìèõàéë³ ×àðòîðèé-

ñüêîìó ï³ä ÷àñ éîãî ïîñîëüñòâà äî Ìîñêâè. Â³ä 1703 ð. – ïð³îð ìîíàñòèðÿ.

1706 ðîêó íàä³éøëà ïåòèö³ÿ ïðî äîçâ³ë íà éîãî íàñòóïíå ïð³îðóâàííÿ. Ïîìåð

1711 ð. ó Ëóöüêó

184. Êèïð³àí Õàðá³öüêèé. Ëåêòîð. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1661 ð.

185. Ðåã³íàëüä Ìîòèöüêèé. Ëåêòîð. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1661 ð.

186. Ôðàíöèñê Áîðèñîâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1661 ð.

187. ßê³â Ãàâëîñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1661 ð.
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188. Àìáðîç³é Ðóñèíîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1662 ð. Íàâ÷àâñÿ â

Ì³ëàí³ ³ Ïàäó¿. 1672 ðîêó áóâ äîñòðîêîâî äîïóùåíèé äî ëåêòîðñüêîãî åêçà-

ìåíó.

189. Äîì³í³ê Ãåìáè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1662 ð.

190. Àëàí Áðîíüîâåöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1662 ð.

191. Ãåíð³ê Ïðèëóñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1662 ð. Ãåíåðàëüíèé ïðî-

ïîâ³äíèê.

192. Ãðèãîð³é Áàðàíîâñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1662 ð.

Ñïèñîê ìîíàõ³â íà 1663 ð.:

Ñâÿùåíèêè:
193. Áåðíàðä Ãðèáîâñüêèé. Ïð³îð (äèâ. âèùå).
194. Âàñèë³é Áàðäç³êîâñüêèé. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê.
195. ²îàí Õðåñòèòåëü Êîâíàöüêèé. Ïðîôåñîð òåîëîã³¿ ³ ïðîìîòîð Ðî-
çàð³þ (äèâ. âèùå).
196. Ã³àöèíò Øîñòàêîâñüêèé. Áàêàëàâð. Ïîôåñîð ìîðàëüíî¿ òåîëîã³¿
(äèâ. âèùå).
197. Ìèêîëàé Ìàë³öüêèé. Ëåêòîð. Îðäèíàðíèé ïðîïîâ³äíèê.
198. Ïðåöëàâ Îñòðîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ â 1648 ð., íàéâ³ðîã³äí³øå –
â Ëóöüêó. Â³êàð³é ó ßëîâè÷àõ. Çãîäîì – ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê.
199. Ìàðò³í Áîðîâ³é. Ëåêòîð. Âèêëàäà÷ ô³ëîñîô³¿. Ìàã³ñòð íîâ³ö³¿â.
200. Ã³àöèíò Ãºøåê. Óïðàâèòåëü ìîíàñòèðñüêèõ ìàºòê³â.
201. Áåðíàðä ×èæåâè÷. Ñèíäèê ³ êàíòîð (äèâ. âèùå).
202. Êàçèìèð Øèìàíñüêèé. Â³êàð³é â Íîâîìó Îñòðîâ³.
203. Êàðîëü Ïàòåðñ³í. Çàõðèñò³àð³é (äèâ. âèùå).

Ìîëîäø³ áðàòè:
204. Îëåêñàíäð Ïåíüîíæåê. Äèÿêîí ³ ïåäàãîã íîâ³ö³¿â (äèâ. âèùå).
205. Ôðàíöèñê Áîðèñåâè÷. Äèÿêîí (äèâ. âèùå).
206. ßê³â Ãàâëîâñüêèé. Äèÿêîí (äèâ. âèùå).
207. Ãåíðèê Ïðèëóöüêèé. Äèÿêîí (äèâ. âèùå).
208. Äîì³í³ê Ï³ðóöüêéè. Êë³ðèê (äèâ. âèùå).
209. Êèïð³àí Õàðá³öüêèé. Êë³ðèê (äèâ. âèùå).
210. Àìáðîç³é Ðóñèíîâñüêèé. Êë³ðèê (äèâ. âèùå).
211. Äîì³í³ê Ãåìá³÷. Êë³ðèê (äèâ. âèùå).
212. Àëàí Áðîíüîâåöüêèé. Êë³ðèê (äèâ. âèùå).
213. Ôåë³ö³àí Êàð÷åâñüêèé. Íîâ³ö³é.

Êîíâåðñè:
214. Éîçåô Êîëåíäæè÷. Ïðîôåñ.
215. Ãðèãîð³é Áàðàíîâñüêèé. Ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
216. Êðèñï³í Ì³õàéëîâñüêèé. Êîíâåðñ. Íîâ³ö³é. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ 1665 ð.
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217. Àíäð³é Ïðèøèõîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1663 ð.

218. Ïåòðî Áîÿíåöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1665 ð.

219. Äìèòðî Çóá÷åâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1666 ð.

220. ²ëàð³é Áîáðîâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1666 ð.

221. ßöåê ×àïë³÷, ëóöüêèé ïðîôåñ. Ã³æèöüêèé ñë³äîì çà ïîïåðåäíüîþ îðäåí-

ñüêîþ òðàäèö³ºþ ïîâ³äîìëÿº, ùî öüîãî ìîíàõà áóëî âèñëàíî íà ñòóä³¿ äî

²ñïàí³¿, äå â³í ïîìåð 1620 ð. Îäíàê, çã³äíî ç íîâ³òí³ìè äîñë³äæåííÿìè, ßöåêà

íà íàâ÷àííÿ áóëî íàïðàâëåíî ëèøå 1667 ð.

222. Áàðòîëîìåé Æåáðîâñüêèé. Ëåêòîð. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1667 ð.

Ñïèñîê áðàò³â íà 1668 ð.:

Ñâÿùåíèêè:
223. ²îàí Õðåñòèòåëü Êîâíàöüêèé. Ëåêòîð. Ïð³îð (äèâ. âèùå).
224. Ãàáð³åëü Øàøåâñüêèé. Ñóáïð³îð (äèâ. âèùå).
225. Ã³àöèíò Øîñòàêîâñüêèé. Áàêàëàâð òåîëîã³¿ (äèâ. âèùå).
226. Êàçèìèð Øèìàíñüêèé (äèâ. âèùå).
227. Êàðë Ïàòåðñ³í (äèâ. âèùå).
228. Ôðàíöèñê Áîðèñåâè÷ (äèâ. âèùå).
229. ßê³â Ãàâëîâñüêèé (äèâ. âèùå).
230. Äîì³í³ê Ãåìá³÷ (äèâ. âèùå).
231. Àëàí Áðîíüîâåöüêèé (äèâ. âèùå).
232. Äìèòðî Çóá÷åâñüêèé (äèâ. âèùå).

Ìîëîäø³ áðàòè:
233. Äîì³í³ê Ï³ðóñüêèé. Äèÿêîí (äèâ. âèùå).
234. Àíòîí³é Òðåâ³öüêèé. Ñóáäèÿêîí (äèâ. âèùå).
235. Êèïð³àí Õàðá³öüêèé (äèâ. âèùå).
236. ²ëàð³é Áîáðîâè÷ (äèâ. âèùå).
237. ²ãíàò³é Êîâíàöüêèé. Ïðîôåñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ öüîãî æ ðîêó â Ëóöü-
êó. Â 1670-õ ðð. íàâ÷àâñÿ â Ðèì³ é Ïåðóäæ³. 1678 ðîêó îòðèìàâ ïðàâî ïî-
çà÷åðãîâîãî ñêëàäàííÿ ëåêòîðñüêîãî ³ñïèòó. Áàêàëàâð òåîëîã³¿. Äâ³÷³
çàéìàâ ïîñàäó ïð³îðà ó ìîíàñòèð³. Áóâ àïîñòîëüñüêèì íîòàðóñîì,
â³êàð³ºì âîëèíñüêî¿ êîíòðàòè, â³äîìèì ïðîïîâ³äíèêîì ³ àã³îãðàôîì.
1703 ðîêó âèéøëà äðóêîì éîãî êíèãà «Sparta Polska», ïðèñâÿ÷åíà ÷ó-
äîòâîðí³é ëóöüê³é ³êîí³ Áîãîðîäèö³. Ïîìåð ó Ëóöüêó 1749 ð.
238. Áàðòîëîìåé Æåáðîâñüêèé (äèâ. âèùå).

Êîíâåðñè:
239. Ñòåôàí Áåðåñíåâè÷. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
240. Àäàì Òåçîâñüêèé.
241. Ãðèãîð³é Áàðàíîâñüêèé (äèâ. âèùå).
242. Êðèñï³í Ì³õàéëîâñüêèé (äèâ. âèùå).
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Ñïèñîê áðàò³â íà 1669 ð.:

Ñâÿùåíèêè:

243. Òîìà Âîëüñüêèé. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. Ïð³îð (äèâ. âèùå).
244. Ã³àöèíò Ãºøåê. Ñóáïð³îð (äèâ. âèùå).
245. Àíòîí³é Òàöåëåâè÷. Ëåêòîð.
246. ²îàí Êîâíàöüêèé. Ëåêòîð ³ îðäèíàðíèé ïðîïîâ³äíèê (äèâ. âèùå).
247. Ðàéìóíä Ïåãëîâñüêèé. Âèêëàäà÷ ô³ëîñîô³¿ (äèâ. âèùå).
248. Òîìà Çâàí. Äðóãèé âèêëàäà÷ ô³ëîñîô³¿ (äèâ. âèùå).
249. Êàðë Ïàòåðñ³í. Êàíòîð ³ çàõðèñò³àð³é (äèâ. âèùå).
250. Êàçèìèð Øèìàíñüêèé. Â³êàð³é â Íîâîìó Îñòðîâ³ (äèâ. âèùå).
251. ßê³â Ñàâëîâñüêèé. Ñèíäèê.
252. Àëàí Áðîíüîâåöüêèé (äèâ. âèùå).
253. Ïåòðî Áîÿíåöüêèé (äèâ. âèùå).
254. Äìèòðî Çóá÷åâñüêèé (äèâ. âèùå).
255. ²ëàð³é Áîáðîâè÷ (äèâ. âèùå).

Ìîëîäø³ áðàòè:

256. Àíòîí³í Òðåâ³öüêèé. Äèÿêîí (äèâ. âèùå).

257. Äîì³í³ê Ï³ðóñüêèé. Äèÿêîí (äèâ. âèùå).

258. ²ãíàò³é Êîâíàöüêèé. Êë³ðèê (äèâ. âèùå).

259. Òîìà Ãóëåâè÷. Ïðîôåñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó öüîãî æ ðîêó.
1675 ðîêó íàâ÷àâñÿ ó Ïàäóàíñüêîìó óí³âåðñèòåò³ Çãîäîì ëåêòîð, ïðî-
ïîâ³äíèê ³ ïðîìîòîð Ðîçàð³þ â ìîíàñòèð³.

260. ²îàí Ñòðàëêîâñüêèé. Ïðîôåñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó öüîãî æ
ðîêó. Çãîäîì ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê.

261. Ãàáð³åëü Êîù³íñüêèé. Ïðîôåñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó â öüîìó æ
ðîö³. Çãîäîì ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê.

262. ²ºðîí³ì Øèìàíñüêèé. Ïðîôåñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ öüîãî æ ðîêó.

263. Àâãóñòèí Ñóõîäîëüñüêèé. Ìîâ÷àçíèé ïðîôåñ. Ïðèéíÿòèé ç
ëþáë³íñüêîãî íîâ³ö³àòó. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó öüîãî æ ðîêó. Çãî-
äîì ëåêòîð.

264. Â³íöåíò³é Ë³í÷åâñüêèé. Íîâ³ö³é. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó Ëóöüêó 1671 ð.
Çãîäîì îòðèìàâ ñòóï³íü ëåêòîðà.

265. ×åñëàâ Ãðàäåöüêèé. Íîâ³ö³é. Ïðîôåñ³þ, î÷åâèäíî, ñêëàâ 1670 ð.

266. Ãðèãîð³é Êîñàêîâñüêèé. Íîâ³ö³é Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1670 ð.

Êîíâåðñè:

267. Ñòåôàí Áåðåñíåâè÷ (äèâ. âèùå).

268. Àäàì Òåçîâñüêèé.

269. Ãðèãîð³é Áàðàíîâñüêèé (äèâ. âèùå).

270. Êðèñï³í (äèâ. âèùå).
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Ñêëàä áðàò³¿ íà 1670 ð.

Ñâÿùåíèêè:

271. Òîìà Âîëüñüêèé. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. Ïð³îð (äèâ. âèùå).
272. Ã³àöèíò Ãºøåê. Ñóáïð³îð (äèâ. âèùå).
273. ²îàí Êîâíàöüêèé. Áàêàëàâð. Îðäèíàðíèé ïðîïîâ³äíèê ³ ìàã³ñòð
íîâ³ö³¿â (äèâ. âèùå).
274. Ðàéìóíä Ï³ãëîâñüêèé. Âèêëàäà÷ òåîëîã³¿ (äèâ. âèùå).
275. Òîìà Çâàí. Ëåêòîð. Âèêëàäà÷ ô³ëîñîô³¿ (äèâ. âèùå).
276. Ìèêîëàé Ìîçèøêà (äèâ. âèùå).
277. Êàçèìèð Øèìàíñüêèé (äèâ. âèùå).
278. ßê³â Ãàâëîâñüêèé. Ñèíäèê (äèâ. âèùå).
279. Àëàí Áðîíüîâåöüêèé (äèâ. âèùå).
280. Ïåòðî Áîÿíåöüêèé (äèâ. âèùå).
281. Äìèòðî Çóá÷åâñüêèé (äèâ. âèùå).
282. ²ëàð³é Áîáðîâè÷ (äèâ. âèùå).

Ìîëîäø³ áðàòè:
283. Àíòîí³í Òðåâ³öüêèé. Äèÿêîí (äèâ. âèùå).
284. Äîì³í³ê Ï³ðóñüêèé. Äèÿêîí (äèâ. âèùå).
285. ²ãíàò³é Êîâíàöüêèé. Êë³ðèê (äèâ. âèùå).
286. Òîìà Ãóëåâè÷. Ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
287. ²îàí Ñòðàëêîâñüêèé. Ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
288. Ãàáð³åëü Êîù³íñüêèé. Ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
289. ²ºðîí³ì Øèìàíñüêèé. Ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
290. Àâãóñòèí Ñóõîäîëüñüêèé. Ìîâ÷àçíèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
291. Â³íöåíò³é Ë³í÷åâñüêèé. Íîâ³ö³é (äèâ. âèùå).
292. ×åñëàâ Ãðàäåöüêèé. Íîâ³ö³é (äèâ. âèùå).
293. Ãåîðã³é Êîñàêîâñüêèé. Íîâ³ö³é (äèâ. âèùå).

Êîíâåðñè:
294. Ñòåôàí Áåðåñíåâè÷ (äèâ. âèùå).
295. Àäàì Òåçîâñüêèé (äèâ. âèùå).
296. Ãðèãîð³é Áàðàíîâñüêèé (äèâ. âèùå).
297. Êðèñï³í (äèâ. âèùå).

Ñïèñîê áðàò³¿ íà ïî÷àòêó 1671 ð.

Ñâÿùåíèêè:
298. Òîìà Âîëüñüêèé. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. Ïð³îð (äèâ. âèùå).
299. Ã³àöèíò Ãºøåê. Ñóáïð³îð (äèâ. âèùå).
300. ²îàí Êîâíàöüêèé. Áàêàëàâð. Îðäèíàðíèé ïðîïîâ³äíèê ³ ìàã³ñòð
íîâ³ö³¿â (äèâ. âèùå).
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301. Ðàéìóíä Ï³ãëîâñüêèé. Âèêëàäà÷ òåîëîã³¿ (äèâ. âèùå).
302. Ìèêîëàé Ìîçèøêà. (äèâ. âèùå).
303. Êàçèìèð Øèìàíñüêèé (äèâ. âèùå).
304. ßê³â Ãàâëîâñüêèé. Ñèíäèê (äèâ. âèùå).
305. Àëàí Áàðàíîâñüêèé (äèâ. âèùå).
306. Ïåòðî Áîÿíåöüêèé (äèâ. âèùå).
307. Äìèòðî Çóá÷åâñüêèé (äèâ. âèùå).
308. ²ëàð³é Áîáðîâè÷ (äèâ. âèùå).
309. Áàðòîëîìåé Çåáðîâñüêèé. Çàõðèñò³àð³é.

Ìîëîäø³ áðàòè:
310. Äîì³í³ê Ï³ðóñüêèé. Äèÿêîí (äèâ. âèùå).
311. ²ãíàò³é Êîâíàöüêèé. Ñóáäèÿêîí (äèâ. âèùå).
312. Òîìà Ãóëåâè÷. Êë³ðèê (äèâ. âèùå).
313. Ãàáð³åëü Êîù³íñüêèé. Êë³ðèê (äèâ. âèùå).
314. ²îàí Ñòðàëêîâñüêèé. Êë³ðèê (äèâ. âèùå).
315. ²ºðîí³ì Øèìàíñüêèé (äèâ. âèùå).
316. Àâãóñòèí Ñóõîäîëüñüêèé. Êë³ðèê (äèâ. âèùå).
317. ×åñëàâ Ãðàäåöüêèé. Êë³ðèê (äèâ. âèùå).
318. Ãåîðã³é Êîñàêîâñüêèé. Ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
319. Â³íöåíò³é Ë³í÷åâñüêèé. Íîâ³ö³é (äèâ. âèùå).
320. Êàçèìèð Ãîñë³íñüêèé. Íîâ³ö³é. Ïðèéíÿòèé ç êðàê³âñüêîãî íîâ³ö³àòó.
Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó Ëóöüêó öüîãî æ ðîêó. Íàâ÷àâñÿ â Ðèì³.
321. Ìèõà¿ë Ô³ë³ïîâñüêèé. Íîâ³ö³é. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó Ëóöüêó öüîãî æ
ðîêó. Â ïîäàëüøîìó ëåêòîð. Ïîìåð 1710 ð..
322. Áîíàâåíòóðà Âèíàðñüêèé. Íîâ³ö³é.
323. ßíóàð³é Ñë³â³íñüêèé.

Áðàòè êîíâåðñè:
324. Ñòåôàí Áåðåñíåâè÷ (äèâ. âèùå).
325. Àäàì Òåçîâñüêèé (äèâ. âèùå).
326. Ãðèãîð³é Áàðàíîâñüêèé (äèâ. âèùå).
327. Ãðèãîð³é Ðàõàëüñüêèé.
328. Àìâðîñ³é Áóêîâñüêèé.
329. Ã³àöèíò Äðåâ³öüêèé.
330. Ïàâëî Ñêðåëóñüêèé.

Ñïèñîê áðàò³¿ íà 19 ëþòå 1671 ð.

Ñâÿùåíèêè:
331. ²îàí Êîâíàöüêèé. Áàêàëàâð. Îáðàíèé áðàò³ºþ ïð³îð (äèâ. âèùå).
332. Ã³àöèíò Ãºøåê. Ñóáïð³îð (äèâ. âèùå).
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333. Ãàñïàð Çåëåöêîâñüêèé. Ëåêòîð.

334. Òîìà Âîëüñüêèé. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. Ñèíäèê (äèâ. âèùå).

335. Ðàéìóíä Ï³ãëîâñüêèé. Âèêëàäà÷ òåîëîã³¿ òà ìàã³ñòð íîâ³ö³¿â (äèâ.
âèùå).

336. Òîìà Çâàí. Ëåêòîð. Âèêëàäà÷ ô³ëîñîô³¿ ³ ïðîìîòîð Ðîçàð³þ (äèâ.
âèùå).

337. Ìèêîëàé Ìîçèøêà (äèâ. âèùå).

338. Êàçèìèð Øèìàíñüêèé (äèâ. âèùå).

339. Äîì³í³ê Ãåìá³÷ (äèâ. âèùå).

340. ßê³â Ãàâëîâñüêèé. Ñèíäèê (äèâ. âèùå).

341. Ïåòðî Áîÿíåöüêèé (äèâ. âèùå).

342. Äìèòðî Çóá÷åâñüêèé (äèâ. âèùå).

343. ²ëàð³é Áîáðîâè÷ (äèâ. âèùå).

344. Áàðòîëîìåé Çåáðîâñüêèé (äèâ. âèùå).

Ìîëîäø³ áðàòè:

345. ²ãíàò³é Êîâíàöüêèé. Äèÿêîí (äèâ. âèùå).

346. Ìàòåé Äåïñüêèé.

347. Ãàáð³åëü Êîù³íñüêèé (äèâ. âèùå).

348. ²îàí Õðåñòèòåëü Ñòðàëêîâñüêèé (äèâ. âèùå).

349. ²ºðîí³ì Øèìàíñüêèé (äèâ. âèùå).

350. Àâãóñòèí Ñóõîäîëüñüêèé (äèâ. âèùå).

351. ×åñëàâ Ãðàäåöüêèé. Êàíòîð (äèâ. âèùå).

352. Ãåîðã³é Êîñàêîâñüêèé (äèâ. âèùå).

353. Êàçèìèð Ãîñë³íñüêèé. Îðãàí³ñò (äèâ. âèùå).

354. Ìèõà¿ë Ô³ë³ïîâñüêèé (äèâ. âèùå).

355. Â³íöåíò³é Ë³í÷îâñüêèé (äèâ. âèùå).

356. ßíóàð³é Ñë³â³íñüêèé (äèâ. âèùå).

357. Äîì³í³ê Ï³ðóñüêèé (äèâ. âèùå).

Êîíâåðñè:

358. Ñòåôàí Áåðåñíåâè÷ (äèâ. âèùå).

359. Àäàì Òåçîâñüêèé (äèâ. âèùå).

360. Ãðèãîð³é Áàðàíîâñüêèé (äèâ. âèùå).

361. Êðèñï³í Ì³õàéëîâñüêèé (äèâ. âèùå).

362. Ã³àöèíò Äðåâ³öüêèé (äèâ. âèùå).

363. Áîíàâåíòóðà Âèíàðñüêèé (äèâ. âèùå).

364. Ïàâëî Ñêðåëóñüêèé.

Äîäàòîê Ê 327



Ñïèñîê ìîíàõ³â íà 1673 ð.

Ñâÿùåíèêè:
365. ²îàí Êîâíàöüêèé. Ïðåçåíòàò òåîëîã³¿. Ïð³îð (äèâ. âèùå).
366. Ä³îí³ñ³é Çîëíîâñüêèé. Ñóáïð³îð.
367. Òîìà Çâàí. Âèêëàäà÷ òåîëîã³¿.
368. Ìàð³àí Îëüøàìîâñüêèé. Âèêëàäà÷ ô³ëîñîô³¿. Ëóöüêèé ïðîôåñ
(äèâ. âèùå).
369. Àëåêñàíäð Ïåíüîíæåê. Ëåêòîð. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê (äèâ.
âèùå).
370. Êàçèìèð Øèìàíñüêèé. Çàõðèñò³àð³é (äèâ. âèùå).
371. ßê³â Ãàâëîâñüêèé. Ñèíäèê (äèâ. âèùå).
372. Äîì³í³ê Ãåìá³÷ (äèâ. âèùå).
373. Àëàí Áðîíüîâåöüêèé Ïðîìîòîð Ðîçàð³þ (äèâ. âèùå).
374. Äìèòðî Çóá÷åâñüêèé (äèâ. âèùå).
375. ²ëàð³é Áîáðîâè÷ (äèâ. âèùå).
376. Áåíåäèêò ªçåðñüêèé.
377. Êàçèìèð Ãîñë³íñüêèé. Ñèíäèê äîìó (äèâ. âèùå).

Ìîëîäø³ áðàòè:
378. Äîì³í³ê Ï³ðóñüêèé. Äèÿêîí (äèâ. âèùå).
379. Ìàòåé Äåïñüêèé. Äèÿêîí (äèâ. âèùå).
380. Ìèêîëàé Êâÿòêîâñüêèé. Ñóáäèÿêîí.
381. Ãàáð³åëü Êîù³íñüêèé. Êë³ðèê (äèâ. âèùå).
382. ²îàí Õðåñòèòåëü Ñòðàëêîâñüêèé. Êë³ðèê (äèâ. âèùå).
383. Àâãóñòèí Ñóõîäîëüñüêèé. Êë³ðèê (äèâ. âèùå).
384. Ãåîðã³é Êîñàêîâñüêèé. Ñóáäèÿêîí.
385. Ìèêîëàé Ïåðåìèøëüñüêèé. Êë³ðèê.
386. Ãóíäèñëàâ Êàïë³íñüêèé. Ïðîôåñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó öüîãî
æ ðîêó. Çãîäîì ïîêèíóâ îðäåí.
387. Àëüáåðò Ñê³âñüêèé. Ïðîôåñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1673 ð. Ïî-
ìåð â ²íä³¿.

Êîíâåðñè:
388. Ñòåôàí Áåðåñíåâè÷ (äèâ. âèùå).
389. Ãðèãîð³é Áàðàíîâñüêèé Åêîíîì ìàºòíîñòåé (äèâ. âèùå).
390. Êðèñï³í Ì³õàéëîâñüêèé (äèâ. âèùå).
391. Ïðîêîï³é Çàêðåâñüêèé. Êîíâåðñ-þâåë³ð. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó
öüîãî æ ðîêó. Ïîìåð ó Ëóöüêó 1715 ð.
392. Ðàéìóíä. Ìàëÿð.
393. Îíóôð³é ×óäîâñüêèé. Êîíâåðñ. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó Ëóöüêó 1674 ð.
394. Àëüá³í Æîëíîâñüêèé. Ïîë³ðîâùèê. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó Ëóöü-
êó 1675 ð.
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Ñïèñîê áðàò³â íà ïî÷àòêó 1674 ð.

Ñâÿùåíèêè:
395. ²îàí Êîâíàöüêèé. Áàêàëàâð òåîëîã³¿. Ïð³îð (äèâ. âèùå).
396. Ä³îí³ñ³é Çîëíîâñüêèé. Ñóáïð³îð (äèâ. âèùå).
397. Òîìà Çâàí. Ñòàðøèé âèêëàäà÷ òåîëîã³¿ (äèâ. âèùå).
398. Ìàð³àí Îëüøàìîâñüêèé. Ëåêòîð. Âèêëàäà÷ ô³ëîñîô³¿. Ëóöüêèé
ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
399. Îëåêñàíäð Ïåíüîíæåê. Âèêëàäà÷ ìîðàëüíî¿ òåîëîã³¿. Îðäèíàðíèé
ïðîïîâ³äíèê (äèâ. âèùå).
400. Àìáðîç³é Ïðóñèíîâñüêèé. Ëåêòîð. Ìàã³ñòð íîâ³ö³¿â.
401. Êàçèìèð Øèìàíñüêèé. Çàõðèñò³àð³é. Ïðîìîòîð Ðîçàð³þ (äèâ.
âèùå).
402. ßê³â Ãàâëîâñüêèé. Ñèíäèê (äèâ. âèùå).
403. Äîì³í³ê Ãåìá³÷ (äèâ. âèùå).
404. Ãåíð³ê Ïðèëóñüêèé. Êàíòîð (äèâ. âèùå).
405. Äìèòðî Çóá÷åâñüêèé (äèâ. âèùå).
406. Áîíàâåíòóðà Âèíàðñüêèé (?) (äèâ. âèùå).
407. ²ëàð³é Áîáðîâè÷ (äèâ. âèùå).
408. ²ºðîí³ì Øèìàíñüêèé (äèâ. âèùå).
409. Êàçèìèð Ãîñë³íñüêèé. Îðãàí³ñò ³ ñèíäèê (äèâ. âèùå).

Ìîëîäø³ áðàòè:
410. Ìàòåé Äåïñüêèé. Äèÿêîí (äèâ. âèùå).
411. Âàñèë³é Ô³ë³ïîâè÷. Äèÿêîí.
412. Ãàáð³åëü Êîù³íñüêèé. Ñóáäèÿêîí (äèâ. âèùå).
413. ²îàí Ñòðàëêîâñüêèé. Ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
414. Àâãóñòèí Ñóõîäîëüñüêèé. Ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
415. Â³íöåíò³é Ë³í÷îâñüêèé. Ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
416. Ìèêîëàé Ìàõîâè÷. Ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
417. Ãóíäèñëàâ Êàïë³íñüêèé. Ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
418. Àëüáåðò Ñê³âñüêèé. Ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
419. Àôàíàç³é Áÿëêîâñüêèé. Ïðîôåñ.
420. Ëþäîâ³ê Êîçäðîàñ. Íîâ³ö³é. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1674 ð. Çãî-
äîì áàêàëàâð òåîëîã³¿, òðè÷³ çàéìàâ ïîñàäó ëóöüêîãî ïð³îðà. 1703 ðîêó
ïð³îð ó ßëîâ³÷àõ.
421. Ï³é Ðàäç³øåâñüêèé. Íîâ³ö³é. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1675 ð.

Êîíâåðñè:
422. Ãðèãîð³é Áàðàíîâñüêèé. Åêîíîì ìàºòê³â (äèâ. âèùå).
423. Êðèñï³í Ì³õàéëîâñüêèé. Êàñèð (äèâ. âèùå).
424. Ïðîêîï³é Çàêðåâñüêèé. Þâåë³ð (äèâ. âèùå).
425. Îíóôð³é ×óäîâñüêèé. Íîâ³ö³é. Ñóáçàõðèñò³àð³é (äèâ. âèùå).
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426. Àëüá³í Æîëíîâñüêèé. Âåñò³àð³é (äèâ. âèùå).
427. Ðàéìóíä Ñëàáõîâè÷. Ìàëÿð (äèâ. âèùå).
428. ßíóàð³é.

Ñïèñîê ìîíàõ³â íà 12 êâ³òíÿ 1674 ð.:

429. Òîìà Çâàí. Ëåêòîð. Ïð³îð (äèâ. âèùå).
430. Ã³àöèíò Øîñòàêîâñüêèé. Ìàã³ñòð òåîëîã³¿.
431. Ä³îí³ñ³é Çîëíîâñüêèé. Ñóáïð³îð (äèâ. âèùå).
432. ²îàí Êîâíàöüêèé. Áàêàëàâð (äèâ. âèùå).
433. Ìàð³àí Îëüøàìîâñüêèé. Ëåêòîð. Âèêëàäà÷ ô³ëîñîô³¿. Ëóöüêèé
ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
434. Àëåêñàíäð Ïåíüîíæåê. Ëåêòîð. Îðäèíàðíèé ïðîïîâ³äíèê. Âèêëà-
äà÷ ìîðàëüíî¿ òåîëîã³¿ (äèâ. âèùå).
435. Àìâðîñ³é Ðóñèíîâñüêèé. Ëåêòîð. Ìàã³ñòð íîâ³ö³¿â ³ ïðîìîòîð Ðî-
çàð³þ (äèâ. âèùå).
436. ßê³â Ãàâëîâñüêèé (äèâ. âèùå).
437. Äîì³í³ê Ãåìá³÷. Çàõðèñò³àð³é (äèâ. âèùå).
438. Ãåíð³ê Ïðèëóñüêèé. Êàíòîð (äèâ. âèùå).
439. Äìèòðî Çóá÷åâñüêèé (äèâ. âèùå).
440. Áîíàâåíòóðà Êîçëîâñüêèé.
441. ²ëàð³é Áîáðîâè÷ (äèâ. âèùå).
442. ²ºðîí³ì Øèìàíñüêèé (äèâ. âèùå).
443. Êàçèìèð Ãîñë³íñüêèé. Îðãàí³ñò ³ ñèíäèê (äèâ. âèùå).

Ìîëîäø³ áðàòè:
444. Àëüáåðò Ñê³íñüêèé. Ïåäàãîã íîâ³ö³¿â (äèâ. âèùå).
445. Ìàòåé Äåáñüêèé. Äèÿêîí (äèâ. âèùå).
446. Âàñèë³é Ô³ë³ïîâè÷. Äèÿêîí (äèâ. âèùå).
447. Êàðë Åðôîðò. Äèÿêîí.
448. Ãàáð³åëü Êîù³íñüêèé. Ñóáäèÿêîí (äèâ. âèùå).
449. Ìèêîëàé Ìàõîâè÷. Ñóáäèÿêîí (äèâ. âèùå).
450. Àôàíàç³é Áÿëêîâñüêèé. Ñóáäèÿêîí (äèâ. âèùå).
451. ²îàí Ñòðàëêîâñüêèé. Ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
452. Àâãóñòèí Ñóõîäîëüñüêèé. Ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
453. Ãóíäèñëàâ Êàïë³íñüêèé. Ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
454. Ëþäîâ³ê Êîçäðîàñ. Íîâ³ö³é (äèâ. âèùå).
455. Ï³é Ðàäç³øåâñüêèé. Íîâ³ö³é (äèâ. âèùå).

Êîíâåðñè:
456. Ãðèãîð³é Áàðàíîâñüêèé. Ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
457. Êðèñï³í Ì³õàéëîâè÷. Ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
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458. Ïðîêîï³é Çàêðåâñüêèé. Ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
459. Àíòîí³é Ìàëåõîâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó â öüîìó æ ðîö³. Ìà-
ëÿð.
460. Îíóôð³é ×óäîâñüêèé. Íîâ³ö³é (äèâ. âèùå).
461. Àëüá³í Æîëíîíñüêèé. Íîâ³ö³é (äèâ. âèùå).
462. ßíóàð³é. Íîâ³ö³é (äèâ. âèùå).
463. Óðáàí Áàðèíîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1676 ð. Ìàã³ñòð òåîëîã³¿.

Ïîìåð òóò æå 1722 ð.

464. Ìàðò³í Áºëüñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1676 ð. Ãåíåðàëüíèé ïðî-

ïîâ³äíèê. Ïîìåð1724 ð.

465. Ôåë³ö³àí Çóõîâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1676 ð. Ïîìåð 1724 ð.

466. Maòåé Çâºðèíñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1677 ð. Ãåíåðàëüíèé

ïðîïîâ³äíèê. Ïîìåð 1722 ð.

467. Êèïð³àí Ìîñåé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1678 ð. Ïîìåð ó Ëèòâ³.

468. Ã³àöèíò ßêóáîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1678 ð. Ëåêòîð.

469. Êàçèìèð Êîñòåöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1678 ð.

470. Ïàâëî Çåìáîðñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1678 ð.

471. Äìèòðî Ãîðåöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1680 ð. Ïîìåð 1719 ð.

472. Äàí³åëü Ïîïëàâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1680 ð.

473. Äîì³í³ê Ãàâàðåöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1680 ð. Ãåíåðàëüíèé

ïðîïîâ³äíèê.

474. Àíòîí³é Òî÷îâåöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1680 ð. Ïîìåð 1709 ð.

475. êàì³íÉîçåô Áÿëîáðåñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1680 ð. Ãåíåðàëü-

íèé ïðîïîâ³äíèê.

476. Ñòåôàí Çàëåñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1680 ð. Çãîäîì ñòàº

íîì³í³àëüíèì ºïèñêîïîì ó Âàëàõ³¿. Ïîìåð ó Êðàêîâ³ 1733 ð.

477. Ïëàöèä Ïÿñåöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1682 ð. Ãåíåðàëüíèé ïðî-

ïîâ³äíèê.

478. Ã³àöèíò ×åòâåðòèíñüêèé-Ñâÿòîïîëê. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1682 ð.,

÷èì âí³ñ äî ìîíàñòèðÿ âåëèçíèé ìàòåð³àëüíèé âêëàä. Â³ä 1671 ð. ïðîâ³íö³àë,

çãîäîì – íàäçâè÷àéíèé ñïîâ³äíèê ³ ïðîìîòîð Ðîçàð³þ ó Ëóöüêó.

479. Ìèêîëàé Ñ³êîðñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1682 ð.

480. ²îàí Ïðåöëàâ Çàð÷èíñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1682 ð.

481. Òåîô³ë Ãðîäåöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1683 ð. Ëåêòîð.

482. Ôðàíöèñê Õèë³öüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1683 ð. Íàâ÷àâñÿ çà êîð-

äîíîì 1693-98 ðð., äå ³ ïîìåð.

483. Ãðèãîð³é Äàâèäîâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1683 ð. Ëåêòîð. Ïîìåð

1707 ð.

484. Âàñèë³é Êëåºâè÷. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1683 ð.

485. Äàí³åëü Íºäçåëüñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1684 ð.

486. Àòàíàç³é Æóðàêîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1684 ð.
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487. Âåíöåñëàâ Ìàøåâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1684 ð.

488. Ôëîð³àí Âàëåöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1684 ð. Ãåíåðàëüíèé ïðî-

ïîâ³äíèê. Ïîìåð 1715 ð. â Ëóöüêó.

489. Áàðòîëîìåé Ñóùåâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1684 ð.Ïîìåð 1716 ð.

490. Äàì³àí Ðàõàëüñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1684 ð.

491. Ã³àöèíò Ëþáîâåäçüêèé ç 1686 ð. âèêëàäàº â ìîíàñòèð³ ô³ëîñîô³þ. Ëåê-

òîð òåîëîã³¿. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó Ïåðåìèøë³ 1683 ð. 1710 ðîêó îòðèìóº òèòóë

ìàã³ñòðà òåîëîã³¿. Ïîò³ì ñòàº ïð³îðîì â Ëþáë³í³ i Ïîçíàí³.

Ñêëàä ìîíàõ³â íà 1687 ð.

Ñâÿùåíèêè:
492. ²ãíàò³é Êîâíàöüêèé. Ëåêòîð. Ïð³îð (äèâ. âèùå).
493. Ã³àöèíò Øîñòàêîâñüêèé. Ìàã³ñòð (äèâ. âèùå).
494. ²îàí Êîâíàöüêèé. Ìàã³ñòð (äèâ. âèùå).
495. Ä³îí³ç³é Ðàõàëüñüêèé. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. Ñóáïð³îð (äèâ.
âèùå).
496. Òîìà Ãóëåâè÷. Ëåêòîð. Ìàã³ñòð íîâ³ö³¿â (äèâ. âèùå).
497. Ìèõà¿ë Ô³ë³ïîâñüêèé. Ëåêòîð. Âèêëàäà÷ òåîëîã³¿ (äèâ. âèùå).
498. Ã³àöèíò Ëþáîâåäçüêèé. Ëåêòîð. Âèêëàäà÷ ô³ëîñîô³¿ (äèâ. âèùå).
499. ²îàí Ïóõàëüñüêèé (äèâ. âèùå).
500. Àëàí Áðîíüîâåöüêèé. Ñïîâ³äíèê áðèã³äîê (äèâ. âèùå).
501. Ïåòðî Áîÿíåöüêèé (äèâ. âèùå).
502. Àíòîí³é Íåçàáèòîâñüêèé.
503. Àëüá³í Ãîçäîâñüêèé. Îðãàí³ñò.
504. Óðáàí Êîçëîâñüêèé.
505. Àíòîí³é Òî÷îâåöüêèé (äèâ. âèùå).
506. Éîçåô Áÿëîáðåñüêèé. Ñèíäèê (äèâ. âèùå).
507. ²îàí Ïðåöëàâ Çàð÷èíñüêèé. Íà äàíèé ìîìåíò ïåðåáóâàâ ïîçà ìå-
æàìè ìîíàñòèðÿ (äèâ. âèùå).

Ìîëîäø³ áðàòè:
508. Ïëàöèä Ïÿñåöüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Äèÿêîí, ìàã³ñòð
íîâ³ö³¿â ³ êàíòîð.
509. ×åñëàâ Ñõìàá ³ç Ñ³ëåç³¿. Äèÿêîí.
510. Òåîô³ë Ãðîäåöüêèé. Äèÿêîí (äèâ. âèùå).
511. Âåíöåñëàâ Ìàøåâñüêèé. Ñóáäèÿêîí (äèâ. âèùå).
512. Ôðàíöèñê Õèë³öüêèé. Êë³ðèê (äèâ. âèùå).
513. Ãðèãîð³é Äàâèäîâè÷. Êë³ðèê. Ñóêöåíòîð (äðóãèé ãîëîñ ó öåðêîâíî-
ìó ñï³â³) (äèâ. âèùå).
514. Äàí³åëü Íºäçåëüñüêèé. Êë³ðèê (äèâ. âèùå).
515. Àòàíàç³é Æóðàêîâñüêèé. Êë³ðèê (äèâ. âèùå).
516. Áàðòîëîìåé Ñóøåâè÷. Êë³ðèê (äèâ. âèùå).
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Êîíâåðñè:

517. Ñòåôàí Áåðåñíåâè÷ (äèâ. âèùå).
518. Êðèñï³í Ìèõà¿ëâè÷ (äèâ. âèùå).
519. Àäð³àí Ïîëÿêîâñüêèé. Âåñò³àð³é.
520. Ïðîêîï³é Çàêðåâñüêèé. Â³öåñèíäèê (äèâ. âèùå).
521. Îíóôð³é ×óäîâñüêèé. Â³öåçàõðèñò³àð³é (äèâ. âèùå).
522. Êîðíåë³é Ãëîâàöüêèé.
523. Âàñèë³é Êëåºâè÷ (äèâ. âèùå).
524. Äàì³àí Ðàõàëüñüêèé (äèâ. âèùå).
525. Áîãóñëàâ Ïðàíñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1688 ð.

526. Ñàìóåëü Êåðíåð. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1688 ð. Ëåêòîð. Ïîìåð ó Âî-

ëîäèìèð³ 1731 ð.

527. Àìâðîñ³é Êîçåëüñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1689 ð. Â 1690-õ ðð.

Íàâ÷àâñÿ íà òåîëîã³÷íèõ ñòóä³ÿõ ó Íåàïîë³, â 1700 ð. ìàã³ñòð òåîëîã³¿. Ïð³îð

ëóöüêîãî ìîíàñòèðÿ, ïðî ïåðåîáðàííÿ ÿêîãî íåîäíîðàçîâî ïðîñèëè â 1720-õ

ðîêàõ áðàòè êîíâåíòó.

528. Ðåì³ã³é Áè÷èíñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1689 ð. Ëåêòîð. Ïîìåð ó

Ëþáë³í³.

529. Ãðèãîð³é Áåðåñíåâè÷. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1690 ð.

530. Ä³îí³ç³é Ïðóøêîâñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1690 ð.

531. Êàðë Õàðàøêîâè÷. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1690 ð.

532. Ôåë³êñ Ïóçäðîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1691 ð.

533. Ã³àöèíò Ðîäêåâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1691 ð.

534. Äîì³í³ê Ìîùèíñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1691 ð.

535. Ñåâåðèí Ìàëüñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1691 ð.

Ñïèñîê ìîíàõ³â 1693 ð.

Ñâÿùåíèêè:

536. Ëþäîâ³ê Êîçäðîàñ. Ïð³îð. Ëåêòîð òåîëîã³¿ (äèâ. âèùå).
537. ²îàí Õðåñòèòåëü Êîâíàöüêèé. Ìàã³ñòð òåîëîã³¿ (äèâ. âèùå).
538. Òîìà Çâàí (äèâ. âèùå).
539. Þë³àí Äçäàíñüêèé. Ñóáïð³îð.
540. Ðåã³íàëüä Ìîòèöüêèé. Ëåêòîð òåîëîã³¿.
541. Òîìà Ãóëåâè÷. Ëåêòîð òåîëîã³¿. Ïðîìîòîð Ðîçàð³þ (äèâ. âèùå).
542. Áåðíàðä Áîcêåâè÷. Ëåêòîð òåîëîã³¿. Ïðîïîâ³äíèê. Â öüîìó æ ðîö³
ïîáà÷èëè ñâ³ò éîãî äâ³ ïðîïîâ³ä³.
543. Àóðåë³é Ïëîíñüêèé. Ëåêòîð òåîëîã³¿. Ìàã³ñòð íîâ³ö³¿â. Àêòóàëüíèé
ïðîôåñîð òåîëîã³¿.
544. Àíòîí³é Çàêðåñ³÷. Àêóòóàëüíèé ïðîôåñîð ô³ëîñîô³¿.
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Ìîëîäø³ áðàòè:

545. Ðåì³ã³é Áè÷èíñüêèé. Ñóáä³àêîí (äèâ. âèùå).
546. Ã³àöèíò Ðîäêåâè÷. Ñóáä³àêîí (äèâ. âèùå).
547. Áîãóñëàâ Ïøàíîâñüêèé. Ïðîôåñ.
548. Àëüá³í Æîëêåâñüêèé. Ïðîôåñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó öüîãî æ
ðîêó.
549. Ïàóë³í Äçâîíåê. Ïðîôåñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó öüîãî æ ðîêó.
Ïîìåð 1721 ð. ó Ëóöüêó.
550. Äîì³í³ê Ìîñ÷³íñüêèé. Ïðîôåñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó öüîãî æ
ðîêó. Ïîìåð 1716 ð.
551. ²îàí Õðåñòèòåëü Þðåâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó öüîãî æ ðîêó.
Çãîäîì – ëåêòîð. Ïð³îð íà 1714 ð., êîëè áóëî íàäàíî äîçâ³ë íà éîãî íà-
ñòóïíå ïð³îðóâàííÿ. Ïîìåð 1715 ð. ó Ëóöüêó.
552. Àíäð³é Ê³éêîâñüêèé. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó öüîìó æ ðîö³. Ïîìåð 1715 ð.
ó Ëóöüêó.
553. Ëþäîâ³ê Ïë³øêà. Íîâ³ö³é. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó Ëóöüêó 1694 ð. 1709 ðî-
êó ñêëàâ ëåêòîðñüêèé ³ñïèò ó Áîëîíü¿. Ïîìåð 1718 ð. ó Ëóöüêó.
554. ²îàí Çëàòîóñò Êîçèöüêèé. Íîâ³ö³é. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó Ëóöüêó 1694 ð.
Çãîäîì – ìàã³ñòð òåîëîã³¿, ïð³îð ó ßëîâè÷àõ, ïðîâ³íö³àë ó 1731-34 òà
1743-46 ðð. Ïîìåð 1753 ð. ó Ëóöüêó.
555. Òîìà ×àðíîëîñüêèé. Íîâ³ö³é. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó Ëóöüêó 1694 ð.
556. Áåðíàðä Â³÷åâ³÷. Íîâ³ö³é. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó Ëóöüêó 1694 ð. Ïîìåð
ó Ëóöüêó 1719 ð.
557. Ðàéìóíä Ñòàí³êîâñüêèé. Íîâ³ö³é. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó Ëóöüêó 1694 ð.
558. Òàäåé Êîâàë³íñüêèé. Íîâ³ö³é. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó Ëóöüêó 1694 ð.
559. Àâãóñòèí Òàðíîâñüêèé. Íîâ³ö³é. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó Ëóöüêó 1694 ð.
Ïîìåð 1749 ð.
560. ßê³â Ãîðñüêèé. Íîâ³ö³é.

Êîíâåðñè:
561. Êðèñï³í Ìèõà¿ëâè÷âè÷ (äèâ. âèùå).
562. Ïðîêîï³é Çàêðåâñüêèé (äèâ. âèùå).
563. Îíóôð³é ×óäîâñüêèé (äèâ. âèùå).
564. Ñòàí³ñëàâ Îëåíêåâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Âîëîäèìèð³ 1680 ð.
565. Ãðèãîð³é Áåðåçíåâè÷ (äèâ. âèùå).
566. Ä³îí³ç³é Ïðóøêîâñüêèé (äèâ. âèùå).
567. Ïàâëî Ìèõà¿ëâñüêèé.
568. ²îàí Çàðåíá³íñüêèé. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó Ëóöüêó 1695 ð.
569. Ñòåôàí Ñóñ÷åâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1695 ð. Ëåêòîð. Ó 1695-

1700 ðð. íàâ÷àâñÿ â ²òàë³¿, äå ïîìåð 1724 ð.

570. Éîñèô Âåðåùàêà. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1695 ð. Ïîìåð 1718 ð.
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571. Êàíäèä Áÿëåöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1696 ð. Îðãàí³ñò.

572. Ëóêà Êðåñòàíñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1697 ð.

573. Äìèòðî Æàáîêðèöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1698 ð. Ïîìåð 1714 ð.

574. Áîí³ôàö³é Áðåæèöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1698 ð. Ïîìåð 1720 ð.

575. Àíòîí³é Ìåíòöåëü. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1699 ð.

576. Ôðàíöèñê Ìàäåéñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1699 ð. Ïåðåéøîâ ç

Êîíãðåãàö³¿ îáñåðâàíò³â.

577. Êîíñòàíòèí Ïîâåíñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1699 ð. Íàïðàâëå-

íèé â ìîíàñòèð 1722 ð. ÿê Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê.

578. Ïåòðîí³é Öèðèíà. Âïðîäîâæ 3 ðîê³â (áëèçüêî 1700-1710) âèêëàäàº

ô³ëîñîô³þ ³ ñïåêóëÿòèâíó òåîëîã³þ â Ëóöüêó.

579. Àíãåë Çàðåâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1700 ð. Ëåêòîð. Ïîìåð ó

Ëóöüêó 1719 ð.

580. Ñåðàô³í Ñàäêîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1700 ð. Çàê³í÷èâ ëóöü-

êèé ôîðìàëüíèé ñòóä³óì. Ëåêòîð òåîëîã³¿. Äî 30 ðîê³â çàéìàâ ïîñàäó

ìàã³ñòðà íîâ³ö³¿â òà ïðîìîòîðà Ðîçàð³þ. Çãîäîì ïðîòÿãîì 12 ðîê³â áóâ

ïð³îðîì ó Ëóöüêó, çãîäîì – ó ³íøèõ ìîíàñòèðÿõ, â òîìó ÷èñë³ ó âîëîäèìèð-

ñüêîìó. Ïîìåð 1749 ð. â Ëóöüêó.

581. Áåíåäèêò Ïàïðîöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1701 ð. Êàíòîð.

582. Ìèõà¿ë Ïîäãîðîäåíñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó (çã³äíî ç ³íøèìè

â³äîìîñòÿìè – ó Âîëîäèìèð³) 1701 ð.

583. Â³íöåíò³é Â³òâ³öüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1702 ð. Ïîìåð ó Ëóöüêó

1709 ð.

584. Àëüáåðò Çàâàäñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1702 ð.

585. Ôëîð³àí Óëàíîâñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó (çã³äíî ç

³íøèìè â³äîìîñòÿìè – ó Âîëîäèìèð³) 1703 ð.

586. Éîñàôàò Â³òîâñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1701 ð.

587. ²ãíàò³é Îëüøàíñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1703 ð. Ëåêòîð.

588. Ìàð³àí Ìàíåâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1704 ð. Ãåíåðàëüíèé ïðî-

ïîâ³äíèê. Ïîìåð ó Ëþáë³í³.

589. ²ºðîí³ì Ìåäâåäîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1705 ð.

590. Â³íöåíò³é Ñîêîëüñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1706 ð. Ëåêòîð.

591. Òîìà Çàëåíñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1706 ð. Ëåêòîð òåîëîã³¿.

Íîì³íàëüíèé ºïèñêîï Âàëàõ³¿. Îðäèíàðíèé ïðîïîâ³äíèê íà 1716 ð. Ïîìåð ó

Êðàêîâ³.

592. Ìèõà¿ë Ùåãîâñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1706 ð.

593. Àíòîí³é Áîðåéêî. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1706 ð. Ãåíåðàëüíèé ïðî-

ïîâ³äíèê. Ïîìåð ó Ëóöüêó 1718 ð.

594. Ãàáð³åëü Ñåäìèîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1706 ð. Ëåêòîð. Ïî-

ìåð ó Ëóöüêó 1723 ð.
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595. Óðáàí Ìî÷èäëîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1711 ð. Ïðåçåíòàò òåî-

ëîã³¿. Â³äîìèé ñïîâ³äíèê ó ð³çíèõ êîíâåíòàõ òà ïðè êîðîë³âñüêîìó äâîð³. Ïî-

ìåð ó Ëóöüêó àáî â Êîçèí³ 1748 ð.

596. Áîí³ôàö³é Ïàºíöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1711 ð. Ïîìåð 1716 ð.

597. Àíòîí³é Õàáàòóëüñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1711 ð.

598. Ôðàíöèñê Ïüîðîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1711 ð.

599. Éîçèô Ëîïîöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1712 ð. Ãåíåðàëüíèé ïðî-

ïîâ³äíèê. Ïîìåð ó Ëóöüêó.

600. ²îàí Õðåñòèòåëü Áîëàðñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1712 ð. Êàíòîð.

Ïîìåð 1724 ð. ó Ëóöüêó.

601. Â³ò Âðóáëåâñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1712 ð. Ïîìåð

1721 ð. â Ëóöüêó.

602. Ìîäåñò Êë³íêîâñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1712 ð.

603. Ïàâëî Êîçëîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1714 ð. Íàâ÷àâñÿ â Ïàäó¿.

604. Ìàòåé Øîñòîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1714 ð Ëåêòîð.

605. ßê³â Ãîðáîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1715 ð. Ëåêòîð. Ïîìåð

1747 ð. â Ëóöüêó.

606. ²îàí Çàãîðîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1715 ð. Ïîìåð ÿê ñòóäåíò

ô³ëîñîô³¿ ó Âàðøàâ³ 1724 ð.

607. Òîìà Êè¿âñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1715 ð. Ïðåçåíòàò òåîëîã³¿.

Ïîìåð 1757 ð. â ßëîâè÷àõ.

608. Éîñèô Âèãîäîâñüêèé. Íàïðàâëåíèé 1726 ð. â ìîíàñòèð íà âàêàíòíó ïî-

ñàäó Ãåíåðàëüíîãî ïðîïîâ³äíèêà.Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1715 ð.

609. Ìèêîëàé Âèãîäîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1715 ð.

610. Àìâðîñ³é Îðàíñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1715 ð.

611. Ôåë³êñ Êàì’ÿíåöüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1715 ð.

612. Ï³é Ïåðåòÿòêîâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1716 ð. Ëåêòîð. Ïîìåð

1758 ð.

613. Ïåòðî Ùåðá³íñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1716 ð. Ïðåçåíòàò òåî-

ëîã³¿. Ïð³îð ó Ëóöüêó. Ïîìåð ó Ëóöüêó 1752 ð.

614. Ñòàí³ñëàâ Ëàçîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1716 ð. Ïîìåð ÿê äèÿ-

êîí ó Ëóöüêó 1719 ð.

615. Àäàëüáåðò Ðàäâàíñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1716 ð. Ïîìåð 1749 ð.

616. Ãðèãîð³é Ðóäíèöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1716 ð.

617. Ôåðäèíàíä Êàñüÿíîâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1716 ð. Ïîìåð 1722

ð. ó Ëóöüêó.

618. Ëåîïîëüä Ìàòóðàëüñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1716 ð. Ïîìåð

1749 ð. ó Ëóöüêó.

619. Ëþäîâ³ê Âîëüñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1716 ð. Ìàã³ñòð òåîëîã³¿.

Ïð³îð ó Êàìåí³-Êàøèðñüêîìó.

620. Àâãóñòèí ×àïë³÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1717 ð. Ëåêòîð.
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621. Àíãåë Ô³ÿëêîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1717 ð. Ïîìåð 1758 ð.

622. ×åñëàâ Äîìàíñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1717 ð.

623. Ðàéìóíä Áîãóøåâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1717 ð. Ëåêòîð. Âèêî-

íóâàâ ôóíêö³þ êóñòîøà ìîíàñòèðñüêîãî ìàéíà. Áóâ ïð³îðîì â Íåâèðêîâ³ òà

ßëîâè÷àõ. Ïîìåð ÿê ïð³îð ó Âîëîäèìèð³.

624. Ôåë³ö³àí Ãðÿçíèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1717 ð.

625. Âàëåð³àí Ãîëàíêåâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1717 ð. Ïîìåð 1725 ð. â

Ëóöüêó.

626. Ã³àöèíò Äàºâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1717 ð.

627. Ãóíäèñëàâ Áåëæåöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1717 ð.

628. Äîì³í³ê Âëîñîâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1718 ð.

629. Â³íöåíò³é Êîïêîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1718 ð.

630. ²ãíàò³é Ïóçîâñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1718 ð.

631. ²îàí Ñåâåë³÷. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1718 ð.

632. Ïëàöèä Ãðàáîâñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1718 ð. Ïîìåð

1720 ð.

633. Àìâðîñ³é Áàíüêîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1720 ð. Ãåíåðàëüíèé

ïðîïîâ³äíèê.

634. Êàçèìèð Ñå÷èíñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1720 ð.

635. Åäóàðä Ãâÿçäîâñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1720 ð.

636. Ñàìóåëü Áåãàíñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1721 ð.

637. Ãóíäèñàëüâ Ìàòóøåâñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1721 ð.

638. Òåîô³ë Âîëàíñüêèé. 1703 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Êàðàáë³ùå Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1722 ð. Ìàã³ñòð òåîëîã³¿.

639. Ïåòðî Ïåëåöêîâñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1721 ð.

640. Àëåêñàíäð ×åðíåöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1722 ð.

641. Êàðë Æèòêåâè÷. 1701 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Âîëîäèìèðà Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1722 ð.

642. Ñòåôàí Øîðíåëü. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1723 ð. Ïîìåð

1724 ð. ó Ëóöüêó.

643. Àíòîí³é Áåê. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1725 ð.

644. Áîíàâåíòóðà Àâåäèê. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1725 ð. Ïðåçåíòàò òåî-

ëîã³¿. Ïîìåð 1762 ð.

645. ²ïîëèò Ïóëêîâñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1725 ð. Ïîìåð

1748 ð.

646. Ëþäîâ³ê Ë³í÷îâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1725 ð.

647. ²ãíàò³é Íîâàêåâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1726 ð.

648. Ìèêîëàé Çàðåìáà. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1726 ð. Ãåíåðàëüíèé ïðî-

ïîâ³äíèê. Íà 1765 ð. – ïðîìîòîð Ðîçàð³þ â Ëóöüêó.

649. Ôðàíöèñê Çàâàäçüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1726 ð. Ïî-

ìåð 1763 ð.
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650. ²îàí Ïðàíîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1726 ð. Ïîìåð 1751 ð.

651. Áåðíàðä ×èòåâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1727 ð. Ïîìåð 1748 ð.

652. Ã³àöèíò Ðèá÷èíñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1727 ð. Ïîìåð 1727 ð.

653. Àíòîí³í Ìàºâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1727 ð. Ïîìåð 1748 ð. ó

Íåâèðêîâ³.

654. ßí Êàíòè Âîíñîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1727 ð. Ãåíåðàëüíèé

ïðîïîâ³äíèê.

655. Òåîäîð Ñå÷èíñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1728 ð. Ïîìåð 1760 ð.

656. Ñòåôàí Ïòàøèíñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1728 ð.

657. Àâãóñòèí Ìðî÷èíñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1728 ð. Ïîìåð 1748 ð.

ó Ëóöüêó.

658. Ñòåôàí Áëàøèíñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1728 ð. Ïî-

ìåð 1762 ð.

659. Â³íöåíò³é Êîñòðèíñüêèé. Â 1720-õ ðð. âèêëàäàº â ìîíàñòèð³ òåîëîã³þ.

660. Äîì³í³ê Ïíºâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1730 ð.

661. Êàíäèä Òîðë³íñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1731 ð. Ëåêòîð.

662. Êîíñòàíòèí Ãðèíåâåöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1731 ð.

663. Êèðèëî Òõîðåâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1731 ð. Ïîìåð 1772 ð.

664. Ïàòðèö³é Ñòîáåöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1731 ð.

665. Ìèêîëàé äå Òîëåíò³íî Äåðåìàöê³. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó

1731 ð. Ïîìåð 1754 ð.

666. Éîðäàí Çàêðåâñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1731 ð.

667. ªâñòàõ³é Ñóäç³íñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1731 ð. Ïðåçåíòàò òåî-

ëîã³¿. Ïîìåð 1765 ð.

668. Ôîðòóíàò Ìàºâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1731 ð. Ïîìåð 1763 ð.

669. Ôëîð³àí Ìàëàõîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1731 ð. Ïîìåð 1755 ð.

ó Âîëîäèìèð³.

670. ßíóàð³é Ïüîòðîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1731 ð.

671. Àìâðîñ³é Òîìàøåâñüêèé. 1716 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Áàòèéîâà(?) Ëóöüêî¿

ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1732 ð.

672. ²îàí Çëàòîóñò Êîçåëüñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1733 ð. Ïîìåð

1762 ð.

673. Äîì³í³ê Áàëäç³íñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1733 ð. Ïîìåð 1769 ð.

674. Ã³àöèíò Ñóë³ñòðîâñüêèé. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó

Ëóöüêó 1733 ð. Ïîìåð 1759 ð. ó Êàìåí³-Êîøèðñüêîìó.

675. Òîìà ×åëåéîâñüêèé. Ëåêòîð. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1733 ð. Ïîìåð

1760 ð.

676. Áåðíàðä Êàëóøîâñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1733 ð.

677. Àíäð³é Ñàâè÷. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1733 ð. Ïîìåð 1748 ð.

678. Ôðàíöèñê Êñàâåð³é Áÿëêîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1734 ð. Ïî-

ìåð 1758 ð.
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679. Éîçåô Äëóãîöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1734 ð.

680. ßê³â Äåí³øåâè÷. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1735 ð.

681. Ðàôà¿ë Àíäæåéîâñüêèé.1718 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Ñòóïëî Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1736 ð. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê.

682. Â³íöåíò³é Çàáëîöüêèé. 1718 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç Â³ëüíà. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó

Ëóöüêó 1736 ð.

683. Äàëìàö³é Ïðîíåâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1737 ð.

684. Ìàð³àí Â³ë÷èíñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1738 ð. Ïîìåð

1748 ð.

685. Ëþäîâ³ê Ì³êóëüñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1738 ð. Ïîìåð 1761 ð.

686. Êàºòàí ²ëÿøåâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1738 ð. Ïîìåð 1766 ð.

687. Àäð³àí Êîçèðñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1738 ð. Ïîìåð 1757 ð.

688. Ãàáð³åëü Áºëüñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1739 ð. Ëåêòîð. Áóâ

ïð³îðîì ó Êàìåí³ Êàøèðñüêîìó. Ïîìåð 1754 ð.

689. Íàçàð³é Ïîïåëü. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1739 ð. Ïîìåð 1758 ð.

690. Áåíåäèêò Êîáèëÿíñüêèé. 1716 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Ãîðîäèùå Ëóöüêî¿

ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1739 ð. Ëåêòîð òåîëîã³¿. Íà 1765 ð. –

ìàã³ñòð íîâ³ö³¿.

691. Âåíöåñëàâ ×åëåéîâñüêèé. Êîíâåðñ. Ïîìåð ó Ëóöüêó 1758 ð.

692. Ñåðàô³í Ïîäãàéñüêèé. 1719 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Êàì’ÿíöÿ Ëèòîâñüêîãî

Ïîçíàíñüêî¿ ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1741 ð. Ç 1765 ð. çãàäóºòüñÿ

ÿê ñóáïð³îð.

693. Òîìà Îêîëüñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1743 ð. Áóâ ïðîêóðàòîðîì ó

Êðàêîâ³.

694. Àìàíä Ëåëîâñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1743 ð. Ïîìåð

1770 ð.

695. Àâãóñòèí Ëèøêåâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1743 ð. Ëåêòîð. Ïîìåð

1764 ð.

696. Ñòåôàí-Ìèõà¿ë ×àöüêèé. 1725 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Ëóáÿò³â Ïîçíàíñüêî¿

ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1743 ð.

697. Äîì³í³ê Êîçèáñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1744 ð.

698. ²ãíàò³é Áÿëàøåâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1744 ð.

699. Êàñ³àí Áèøåâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1744 ð. Ïîìåð 1765 ð.

700. ßí Íåïîìóê Ñå÷èíñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1744 ð. Ïîìåð 1767 ð.

701. ßê³â Ñîëîìîí Ðàäâàíñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1745 ð. Íà 1765 ð.

– ïðîêóðàòîð êàçó¿ñòèêè.

702. Â³íöåíò³é Âîë³íñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1745 ð. Ïîìåð 1770 ð.

703. Ìèõà¿ë Êðîìåð. 1727 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Ëàíüöóòà Ïåðåìèøëüñüêî¿

ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1745 ð. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê.

704. ²îàí Çëàòîóñò Êîðåíüîâñüêèé. 1729 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Ñòóùå Ëóöüêî¿

ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1745 ð. Ëåêòîð.
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705. Êèïð³àí Æàêåâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1745 ð. Ëåêòîð. Ç 1765 ð.

çãàäóºòüñÿ ÿê ëóöüêèé ïð³îð. Ïîìåð 1770 ð.

706. Åðàçì Ãóðñüêèé. 1729 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Ïîëîííîãî Ëóöüêîãî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1746 ð. Ëåêòîð.

707. Àíäð³é Â³òêîâñüêèé. 1723 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Ñêðèííî Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1747 ð.

708. ²îàí ³ç Ìàòè Áæåç³öüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1748 ð. Ïîìåð 1770 ð.

ó Ïüîòðêîâ³.

709. Ëàâðåíò³é Õèë³íñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1748 ð. Ïîìåð 1760 ð.

710. Ñàâà Íîâîñòàâñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1747 ð. Ïîìåð

1770 ð.

711. Àëåêñàíäð Ãðèìàëà. 1725 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Ìàë³øåâî Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1748 ð.

712. Òàäåé Äæåäæ³öüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1748 ð. Ïîìåð 1770 ð.

713. Ñàìóåëü Êîðåíüîâñüêèé. 1729 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Êðóïà Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1748 ð. Ïðåçåíòàò òåîëîã³¿. Âèêëàäàâ â Êðàêîâ³.

Ïîìåð 1798 ð. ó Íåâèðêîâ³.

714. ßê³â Êëåìåíñ. 1725 ð. í. Ïîõîäèâ ç ì. Ëþáë³íà. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöü-

êó 1750 ð.

715. Òîìà Ëåíàðòîâè÷. 1733 ð. Ïîõîäèâ ³ç ì. Ñòàí³ñëàâïîëÿ Êàì’ÿ-

íåöü-Ïîä³ëüñüêî¿ ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1750 ð. Ëåêòîð.

716. ßê³â Ñòîöüêèé. 1733 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Îëèêè Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ

ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1750 ð.

717. Ïåòðî ×åíÿöüêèé. 1725 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. ßçëîâåöü Êàì’ÿ-

íåöü-Ïîä³ëüñüêî¿ ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1750 ð.

718. Ïàâëî Æèãàäë³íñüêèé. Êîíâåðñ. 1724 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Ãðóáîä

Õîëìñüêî¿ ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1750 ð.

719. Ìèêîëàé Áîãóñëàâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1750 ð. Ïîìåð 1760 ð.

720. Ìèõà¿ë Ðèá÷èíñüêèé. Êîíâåðñ. 1729 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Áðîäè Ëóöüêî¿

ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1751 ð.

721. Òîìà Ñòîöüêèé. Êîíâåðñ. 1751 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Çáàðàæ Ëóöüêî¿

ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1751 ð.

722. Äîì³í³ê Äîìàøåâñüêèé. 1729 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. ßëîâè÷³ Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1751 ð.

723. Ïåòðî Õèðîø. 1720 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. ßíîâà Êðàê³âñüêî¿ ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ

ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1751 ð.

724. Â³íöåíò³é Õèðîø. 1723 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. ßíîâà Êðàê³âñüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1751 ð.

725. Ôðàíöèñê Ìàðøàëüñüêèé. 1722 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Ïøåâîðñüêà Ïåðåì-

èøëüñüêî¿ ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1752 ð. Ãåíåðàëüíèé ïðî-

ïîâ³äíèê. Íà 1765 ð. çàéìàº â ìîíàñòèð³ ïîñàäó ñïîâ³äíèêà.
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726. Ãóíäèñàëüâ Ëåíàðòîâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1752 ð. Ïîìåð 1772 ð.

727. Ä³îí³ç³é Ëåíåø. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1753 ð. Ïîìåð 1761 ð.

728. Àìâðîñ³é ×îëêîâñüêèé. 1720 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Ãîöëîâî Ïëîöüêî¿

ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1753 ð.

729. ×åñëàâ ×åíÿöüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1753 ð. Ïîìåð

1770 ð.

730. Ôåë³ö³àí Ìðîçîâñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1755 ð. Ïî-

ìåð 1770 ð.

731. ²ºðîí³ì Âåíãëåíñüêèé. 1731 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Ëåíòîâíÿ Êðàê³âñüêîãî

âîºâîäñòâà. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1755 ð. Ëåêòîð.

732. Êîëóìáàí ×åíÿöüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1755 ð. Ïîìåð

1770 ð.

733. Ìèõà¿ë Ëîñåâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1755 ð.

734. Ìàðò³í Ïðîõàñêà. 1736 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Êóòåìáåðãà Ïðàçüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1755 ð.

735. Ñåáàñòüÿí Ñóõîöüêèé. 1727 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Éîçåôîâ Êðàê³âñüêî¿

ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1755 ð.

736. Êàðë Öåðåòîâè÷. 1737 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Äóáíî Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ

ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1757 ð. Ëåêòîð.

737. ²ãíàò³é Ëàñêîâñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1758 ð.

738. Ëþäîâ³ê Ìîëäàâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1758 ð.

739. Òåîô³ë Ñîêîëîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1759 ð.

740. Ìàð³àí Æîìáðîâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1759 ð. Ïîìåð 1770 ð.

741. Áåðíàðä Ðèíåâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1759 ð. Ïîìåð 1766 ð.

742. Êàçèìèð Êðåõîâåöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1759 ð. Ïîìåð 1770 ð.

743. Àíòîí³é Êàäåé. 1740 ð. í. Ïîõîäèâ ç ì. Çóõîâà Êðàê³âñüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1759 ð. Ëåêòîð.

744. Àëåêñ³é Ñàìá³ðñüêèé. 1734 ð. í. Ïîõîäèâ ç ì. Ñòàí³ñëàâîâà Ëüâ³âñüêî¿

ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1759 ð.

745. Ñòåôàí Òîêàðåâñüêèé. 1729 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Òîêàðè Êóÿâñüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1759 ð.

746. Ìàòåé Ñòðóñ. Êîíâåðñ. 1730 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Ñòðóñ Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1759 ð.

747. Ãðèãîð³é Ãðàáîâñüêèé. Êîíâåðñ. 1748 ð. í. Ïîõîäèâ ç ì. ßíîâ Õîëìñüêî¿

ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1759 ð.

748. Ïåòðî Ìðî÷êîâñüêèé. Â 1730-50-õ ðð. âèêëàäàâ ô³ëîñîô³þ àáî ñïåêóëÿ-

òèâíó òåîëîã³þ â ìîíàñòèð³. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ 1724 ð. â Ïåðåìèøë³. Ïîìåð

1763 ð. ÿê ïð³îð ó Ïåðåìèøë³.

749. Òàäåé Ëåâ³íñüêèé. 1736 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Øàðàôêà Êè¿âñüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1760 ð.

750. ªâñòàõ³é Æåëåçíèöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1760 ð. Ïîìåð 1768 ð.
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751. Éîçåô Øèìáàðñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1760 ð. Ïîìåð

1770 ð.

752. Òîìà Òèñüêèé. 1745 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Ðóäêà Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðî-

ôåñ³þ ó Ëóöüêó 1761 ð. Ëåêòîð.

753. Àëüáåðò Êàðâîâñüêèé. 1743 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Âàòèíü Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1761 ð. Ëåêòîð.

754. Àíòîí³í Õåëõîâñüêèé. 1745 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Áæí³í Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1761 ð.

755. Ï³é Ëåâèöüêèé. 1743 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Êëåâàíü Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ

ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1761 ð.

756. Ìèêîëàé Îðåïîâñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1761 ð.

757. Êàºòàí Îáåíäàë. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1763 ð. Ïîìåð

1767 ð.

758. ²îàí Íåïîìóê Áóäç³íñüêèé. 1744 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Êëåâàíü Ëóöüêî¿

ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1761 ð.

759. Ðîõ Ðàâ³÷ Îñòðîâñüêèé. 1740 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Ñòåïàíêîâè÷å Õîëìñüêî¿

ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1763 ð.

760. Äîì³í³ê ²ïîëèò (Ôðàíöèñê) Ãóëåâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1763 ð.

Ïîìåð 1770 ð.

761. Ã³àöèíò Òèñüêèé. 1748 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Íåñâ³æ Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ

ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1763 ð. Ëåêòîð.

762. Áàðòîëîìåé Æóêîâñüêèé. Êîíâåðñ. 1746 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Ïåíÿêè Ëóöü-

êî¿ ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1763 ð.

763. Â³íöåíò³é Ôåðåç³é Ñàâ³öüêèé. 1732 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç Êàì’ÿíåöü-

Ïîä³ëüñüêî¿ ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1764 ð.

764. Áðóíîí Óëåí³öüêèé. 1746 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Îæàíñüêî Ïåðåìèøëüñüêî¿

ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1764 ð. Ëåêòîð.

765. Ìàð³àí Ùåðá³íñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1764 ð. Ïîìåð 1770 ð.

766. Êðèñï³í Ãîì³öüêèé. 1740 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç Ëóöüêà. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó

Ëóöüêó 1764 ð.

767. Ôðàíöèñê Ìîëäàâñüêèé. Êîíâåðñ. 1742 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Êîçèíà Ëóöü-

êî¿ ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1764 ð.

768. Ìàð³àí Ïàâëîâñüêèé. 1735 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Ñåëüöå Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1764 ð.

769. Êèïð³àí Ðîíîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1765 ð. Ïîìåð 1770 ð.

770. ²îàí Êàï³ñòðàí ²æàíñüêèé. 1747 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Âåæè÷èí Ïëîöüêîãî

âîºâîäñòâà. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1765 ð. Ëåêòîð.

771. ²îàí Êàíòè Îë³âà. Ëåêòîð. Ïåðøèé âèêëàäà÷ ñòóä³óìó â 1765 ð.

772. Ãåíð³ê Øèìàíñüêèé. Íà 1765 ð. çàéìàº ïîñàäó äðóãîãî âèêëàäà÷à òåî-

ëîã³¿.

773. Àíäð³é Ðåïòîâñüêèé. Íà 1765 ð. çàéìàº ïîñàäó âèêëàäà÷à ô³ëîñîô³¿.
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774. Ìèõà¿ë ßéêîâñüêèé. 1744 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Âàöåðîâ Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1766 ð.

775. Àäàì Ìîäæåéîâñüêèé. 1743 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Ãðîäæèöüêî Ïåðåì-

èøëüñüêîãî âîºâîäñòâà. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1766 ð.

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1767 ð.

Îòö³:

776. Ñàìóåëü Êîðåíüîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ëåêòîð òåî-
ëîã³¿. Ïð³îð.
777. Òåîô³ë Âîëàíñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ìàã³ñòð òåîëîã³¿.
65 ðîê³â.
778. ²îàí Íåïîìóê Ñå÷èíñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ëåêòîð òå-
îëîã³¿.
779. Ñåðàô³í Ïîäãàéñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ñóáïð³îð.
780. Ìèêîëàé Çàðåìáà. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ëåêòîð òåîëîã³¿.
Ïðîìîòîð Ðîçàð³þ. 62 ðîêè.
781. ²îàí Çëàòîóñò Êîðåíüîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ëåê-
òîð òåîëîã³¿. Ïðîïîâ³äíèê. 35 ðîê³â.
782. ²îàí Êàíòè Îë³âà. Ëåêòîð òåîëîã³¿. Ïåðøèé âèêëàäà÷. 39 ðîê³â (äèâ.
âèùå).
783. Ãåíð³ê Øèìàíñüêèé. Ëåêòîð òåîëîã³¿. Äðóãèé âèêëàäà÷. 36 ðîê³â
(äèâ. âèùå).
784. Òîìà Ëåíàðòîâè÷. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ëåêòîð òåîëîã³¿.
Âèêëàäà÷ ô³ëîñîô³¿. 34 ðîêè.
785. Àíäð³é Ðåïòîâñüêèé. Ëåêòîð òåîëîã³¿. Íåä³ëüíèé ïðîïîâ³äíèê. 31
ð³ê (äèâ. âèùå).
786. Â³íöåíò³é Ðîìáëåâñüêèé. Åêîíîì.
787. Äîì³í³ê Äîìàøåâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ïðîêóðàòîð.
788. Ïåòðî ×åíÿöüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Îðãàí³ñò. 42 ðîêè.
789. Ìèõà¿ë Ëîñåâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ñèíäèê. 40
ðîê³â.
790. Ã³àöèíò Ôåë³êñåâè÷. Êàíòîð. 26 ðîê³â.
791. Ìèõà¿ë Ïüîòðîâñüêèé. 32 ðîêè.
792. Ñòàí³ñëàâ Àíäðóøåâè÷. 35 ðîê³â.
793. Àíòîí³é Êàäåé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ìàã³ñòð íîâ³ö³¿â (?). 27
ðîê³â.
794. ªâñòàõ³é Æåëåçíèöüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ìàã³ñòð
íîâ³ö³¿â (?). 25 ðîê³â.
795. Àëüáåðò Êàðâîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). 25 ðîê³â.
796. Àëàí Ìîð³ñ.
797. Ðîõ Ðàâ³÷ Îñòðîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). 26 ðîê³â.
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798. Â³íöåíò³é Ôåðåç³é Ñàâ³öüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). 33
ðîêè.

Ìîëîäø³ áðàòè:

799. Àíòîí³é Õåëõîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ. 23 ðîêè. Ïåäàãîã íîâ³ö³¿â.
800. Ï³é Ëåâèöüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Äèÿêîí. 24 ðîêè.
801. Ëþäîâ³ê Êâÿòêîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Äèÿêîí. 26
ðîê³â.
802. Òîìà Òèñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ñóáäèÿêîí. 23 ðîêè.
803. Êàðë Áåëëàí³. Ñóáäèÿêîí. 25 ðîê³â.
804. Ìàð³àí Ùåðá³íñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ñóáäèÿêîí.
805. Êèïð³ÿí Ðîíîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ñóáäèÿêîí. 22
ðîêè.
806. ²îàí Íåïîìóê Áóäç³íñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Êë³ðèê. 22
ðîêè.
807. Ã³àöèíò Êëîç³íñüêèé. Êë³ðèê. 19 ðîê³â.
808. ²îàí Êàï³ñòðàí ²æàíñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Êë³ðèê. 20
ðîê³â.
809. Ìèõà¿ë ßéêîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). 23 ðîêè.
810. Àäàì Ìîäæåéîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). 24 ðîêè.
811. Âàñèë³é Æåáðîâñüêèé. 1749 ð. í. Ïðîôåñ. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Çàëåíå
Êðàê³âñüêîãî âîºâîäñòâà. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1767 ð. Çãîäîì –
ëåêòîð.
812. Àíäð³é Ïà÷èíñüêèé. Ïðîôåñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1767 ð..
813. Ïàâëî ßñòðåìáñüêèé. Íîâ³ö³é. 1752 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Ïîäë³ï’ÿ
Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1768 ð. Çãîäîì – ëåêòîð.

Êîíâåðñè:
814. Òîìà Ñòîöüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). 38 ðîê³â. Ïåäàãîã êîí-
âåðñ³â.
815. ²îàí ³ç Ìàòè Áæåç³öüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). 64 ðîêè. Ðå-
ôåêòîð.
816. Ôåë³ö³àí Ìðîçîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Äèñïåíçàòîð.
817. Ìàðò³í Æîìáðîâè÷. 35 ðîê³â.
818. Ñàâà Íîâîñòàâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
819. Ãðèãîð³é Ãðàáîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
820. Ìèêîëàé Îðåïîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Çàõðèñò³àð³é.
821. Êàºòàí Îáåíäàë. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). 25 ðîê³â.
822. Ôðàíöèñê Ìîëäàâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). 25 ðîê³â.
823. Êð³ñï³í Õîì³öüêèé. 30 ðîê³â.
824. Ô³ë³ï Ì³õàëîâñüêèé. Íîâ³ö³é. 1741 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Çáàðîí Ïîçíà-
íñüêî¿ ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1768 ð..
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825. Åðàçì Äîìàíñüêèé. Íîâ³ö³é. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1769 ð.

826. Ñàìóåëü Ñòðåëüí³öüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1769 ð.

827. Àëàí Ê³ëÿíñüêèé. 1745 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Ëþáîìèðà Ïåðåìèøëüñüêî¿

ä³ºöåç³¿. Ìàã³ñòð òåîëîã³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1769 ð.

828. Â³íöåíò³é Ñàìóåëü Äîáðèöüêèé. 1752 ð. í. Ïîõîäèâ ç ñ. Æàáêà Ëóöüêî¿

ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1769 ð. Ëåêòîð.

829. Äàëìàö³é Ðàâ³÷ Îñòðîâñüêèé. Êîíâåðñ. 1714 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Ñòåïàíå-

âè÷³ Õîëìñüêî¿ ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1769 ð.

830. Ðîìóàëüä ßñòðåìáñüêèé. 1740 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Êîçèâíÿ Ëóöüêî¿

ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1770 ð.

831. Ìàðêîë³í Ãåðíøòåðìåð. Êîíâåðñ. 1737 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Ìåðàñê³ä

Òð³íåíñüêîãî ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1770 ð.

832. Àâãóñòèí Íåäçÿëêîâñüêèé. 1745 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. ßíîâ Êðàê³âñüêî¿

ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1770 ð. Íà 1787 ð. º ïåðøèì âèêëàäà÷åì

òåîëîã³¿ â ìîíàñòèð³.

833. Òåîäîð Ïèðêîâñüêèé. 1735 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Êîðèòîâ Ïîçíàíñüêî¿

ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1772 ð.

834. Ìèêîëàé Ã³íí. 1752 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Ïîãðîáè÷ Ïîçíàíñüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1772 ð.

835. Äàì³àí Âèøíèöüêèé. 1756 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. ßçëîâ³÷å Êàì’ÿ-

íåöü-Ïîä³ëüñüêî¿ ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1773 ð.

836. Àìàíä Áîãóñëàâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1773 ð. Ïðàöþâàâ â

ð³çíèõ ì³ñöÿõ ÿê ïðîïîâ³äíèê. Ïîìåð â Ëóöüêó.

837. Ëþäîâ³ê Âàðøàâñüêèé. 1756 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Êîáåòêà Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1773 ð.

838. Ðàéìóíä Ëàçîâñüêèé. 1753 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Ëàùîâ Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1773 ð.

839. Äîì³í³ê Ïðåâëîâñüêèé. 1755 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç Ìàë³íè Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1773 ð. Äðóãèé âèêëàäà÷ òåîëîã³¿ â ìîíàñòèð³ íà

1787 ð. Ìàã³ñòð òåîëîã³¿.

840. Êèïð³àí Âîäåöüêèé. Êîíâåðñ. 1747 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Ðàòíî Õîëìñüêî¿

ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1774 ð.

841. Ãàáð³åëü Øîòàéñüêèé. 1756 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Ëà÷ÿòèí Ëóöüêî¿

ä³ºöåç³¿.Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1774 ð.

842. Éîçåô Øîòàéñüêèé. 1758 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Ëîøÿ Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1776 ð.

843. Ãóíäèñàëüâ Æåë³íñüêèé. 1757 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç Ëüâ³âñüêî¿ ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ

ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1776 ð.

844. Äîì³í³ê Ëàíöóöüêèé. 1754 ð. í. Ïîõîäèâ ç ñ. Ãàáð³åë³âêà Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1776 ð.
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845. Ëóêà ªëíèöüêèé. 1751 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Ìà÷åéîâ Õîëìñüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1776 ð.

846. Êàçèìèð ×â³êë³íñüêèé. 1756 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç Õîëìñüêî¿ ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ

ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1777 ð.

847. Àíòîí³í Ëóöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1778 ð.

848. Â³íöåíò³é Êîðåíüîâñüêèé. Êîíâåðñ. 1743 ð. í. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó

1778 ð.

849. Ïåòðî Âàéíàðîâñüêèé. 1760 ð. í. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1778 ð.

850. Êàºòàí Ãàòóøåâñüêèé. 1756 ð. í. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1779 ð.

851. Áåíåäèêò Òèñüêèé. 1761 ð. í. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1781 ð.

852. Òåîô³ë Ñëîìêà. 1754 ð. í. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1781 ð.

853. Ëàâðåíò³é Ìàðêåâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1781 ð.

854. Ìàðò³í Â³ëüãîìèðñüêèé. 1739 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Êîïè Ñàíäîìèðñüêîãî

âîºâîäñòâà. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1782 ð.

855. ²îàí Õðèçîñòîì (Êàçèìèð) Íîâîñâüîíòñüêèé. 1764 (çã³äíî ç ³íøèìè äà-

íèìè – 1768) ð. í. Ïîõîäèâ ç Ãàëè÷èíè. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1782 ð. Â³ä

1793 ð. ïåðåõîäèòü ó Ãàëèöüêó ïðîâ³íö³þ î ðäåíó ³ âèêîíóº ïàðàô³ÿëüí³

îáîâ’ÿçêè ó Ëüâîâ³ òà Ñîêàë³.

856. Þë³àí Ìèøêîâñüêèé. 1765 ð. í. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1782 ð. Ïîìåð

1790 ð.

857. Ñèëüâåñòð Òóðèíåöüêèé. 1757 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Êðèëîâà Õîëìñüêî¿

ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1783 ð.

858. Àëî¿ç³é Îëåñíüîâè÷. 1745 ð. í. Ïîõîäèâ ç ñ. Áðîä Êðàê³âñüêî¿ ä³ºöåç³¿.

Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1783 ð.

859. ²îàí Ëåñåöüêèé. 1760 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ñ. Êë³ïà÷à Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿. Ñêëàâ

ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1783 ð.

860. Ñòåôàí Îëåíêåâè÷. 1761 ð. í. Ïîõîäèâ ³ç ì. Ïåðåìèøëÿ. Ñêëàâ ïðî-

ôåñ³þ ó Ëóöüêó 1783 ð.

861. Ãåíðèê Ïðîøîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1784 ð.

862. Þñòóñ Ëèêîâñüêèé. 1769 ð. í. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1785 ð.

863. Áîí³ôàö³é Íîâ³íñüêèé. 1768 ð. í. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1785 ð.

(çã³äíî ç ³íøèìè äàíèìè – 1781 ð.).

864. Êàíäèä ²æåâñüêèé. 1768 ð. í. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1785 ð.

865. Ñåâåðèí Âíîðîâñüêèé. 1766 ð. í. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1786 ð.

866. Íàðöèñ Ðåéñíåð. 1765 ð. í. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1788 ð.

867. ªâãåí³é Êâÿòêîâñüêèé. 1764 ð. í. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1788 ð.

868. Åì³ë³àí Ãóòîâñüêèé. 1771 ð. í. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1788 ð.

869. Ìèêîëàé Âåðáèöüêèé. 1771 ð. í. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöüêó 1789 ð.

870. Àëåêñ³é Ñîêîâñüêèé. Ïðåçåíòàò òåîëîã³¿. Ïðîôåñ³þ ïðèéìàâ ó Ï³íñüêó.

Ïîìåð 1803 ð. ó Ëóöüêó.
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Îñîáîâèé ñêëàä ìîíàñòèðÿ íà 1832 ð.:

871. Ðîõ Ìèñëîâñüêèé. Ïð³îð ³ ïðîâ³íö³àë. Íàâ÷àâñÿ ó Â³ëåíñüêîìó
óí³âåðñèòåò³. Äîêòîð òåîëîã³¿. 50 ðîê³â. Â îðäåí³ – 34.
872. Äîì³í³ê Êîñòðîâñüêèé. Äîêòîð òåîëîã³¿. 43 ðîêè, â îðäåí³ – 28.
873. Òîìà Äàøêåâè÷. Äîêòîð òåîëîã³¿. 60 ðîê³â, â îðäåí³ – 45. Íîâî-
ãðóäñüêèé ïðîôåñ. Ïåðåâåäåíèé ³ç ñòàðîêîñòÿíòèí³âñüêîãî ìîíàñ-
òèðÿ.
874. Àóðåä³àí Ãóëÿíèöüêèé. Äîêòîð òåîëîã³¿. 64 ðîê³â, â îðäåí³ – 45.
875. Ôðàíöèñê Êîðåíüîâñüêèé. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. Ñóáïð³îð.
33 ðîêè, â îðäåí³ – 17.
876. Êàºòàí Þñòèöüêèé. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. 50 ðîê³â, â îðäåí³ –
30.
877. ªâãåí³é Êâÿòêîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ãåíåðàëüíèé
ïðîïîâ³äíèê. 72 ðîêè, â îðäåí³ – 48.
878. Ã³àöèíò Áà÷èíñüêèé. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. 65 ðîê³â, â îðäåí³
– 41.
879. Êèðèë ßãàëêîâñüêèé. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. 37 ðîê³â, â îðäåí³
– 16.
880. Ãóíäèñàëüâ Îñòàíêåâè÷. Ëåêòîð òåîëîã³¿. 37 ðîê³â, â îðäåí³ – 22. Íà
1835 ð. – ëÿõ³âåöüêèé ïð³îð.
881. Êàçèìèð Ðàäç³êîâñüêèé. Ëåêòîð òåîëîã³¿. 29 ðîê³â, â îðäåí³ – 13.
882. Òåîäîð Êðåì³íñüêèé. 28 ðîê³â, â îðäåí³ – 8.
883. Àíñåëüì Â³òàíîâñüêèé. 30 ðîê³â, â îðäåí³ – 12.
884. Ñòàí³ñëàâ Äìîõîâñüêèé. Ëåêòîð òåîëîã³¿. 28 ðîê³â, â îðäåí³ – 10.
885. Ï³é Îñòðîøêåâè÷. 36 ðîê³â, â îðäåí³ – 20.
886. Ëþäîâ³ê Âàñþêåâè÷. 39 ðîê³â, â îðäåí³ – 9. Ïåðåâåäåíèé ³ç ñòàðî-
êîñòÿíòèí³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ.
887. Êîðíåë³é Ñàìîëîâè÷. 39 ðîê³â, â îðäåí³ – 15.
888. Âàðíàâà Äæàíäîëåò. 38 ðîê³â, â îðäåí³ – 11.
889. Ãðèãîð³é Ïóòêåâè÷. 38 ðîê³â, â îðäåí³ – 14.
890. Äîì³í³ê Çåë³íñüêèé. 33 ðîêè, â îðäåí³ – 14. Ïåðåâåäåíèé ³ç ÷àðòî-
ðèéñüêîãî ìîíàñòèðÿ.
891. Ãóíäèñàëüâ Ìàëåöüêèé. 45 ðîê³â, â îðäåí³ – 13. Ïåðåâåäåíèé ³ç òàð-
ãîâèöüêîãî ìîíàñòèðÿ.
892. ²ïîëèò Êóæì³íñüêèé. Êë³ðèê. 26 ðîê³â, â îðäåí³ – 6.
893. Êàññ³àí Êðèöüêèé. Êë³ðèê. 31 ð³ê. Â îðäåí³ – 10.
894. Ãåðâàñ³é Ïîëóæèíñüêèé. Êë³ðèê. 43 ðîêè, â îðäåí³ – 6.
895. Ô³ë³ï Ëåâèöüêèé. Êë³ðèê. 32 ðîêè. Â îðäåí³ – 6.
896. Ìàêñèì³ë³àí Ìàºâñüêèé. Êë³ðèê. 29 ðîê³â, â îðäåí³ – 6.
897. Êàðîëü Ìàðõ³ëåâè÷. Êë³ðèê. 23 ðîêè, â îðäåí³ – 6.
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898. Â³íöåíò³é Ïàðì³í. Êë³ðèê. 27 ðîê³â, â îðäåí³ – 6.
899. Ñèìîí Âèñîöüêèé. Êë³ðèê. 22 ðîêè, â îðäåí³ – 6.
900. Ñàíäîê Ïëîõîöüêèé. Êë³ðèê. 29 ðîê³â, â îðäåí³ – 11.
901. Òîìà Çóáêîâñüêèé. Êë³ðèê. 33 ðîêè, â îðäåí³ – 6.
902. Ìàðåê Çàëåâñüêèé. Êë³ðèê. 49 ðîê³â, â îðäåí³ – 11.
903. Ã³àöèíò Ïüîòðîâñüêèé. Êë³ðèê. 30 ðîê³â, â îðäåí³ – 5.
904. Ãåðâàñ³é Æèâ³öê³é. Êë³ðèê. 22 ðîêè, â îðäåí³ – 7.
905. Â³íöåíò³é Áóäðåâè÷. Êë³ðèê. 29 ðîê³â, â îðäåí³ – 6.
906. Ðàôàëü Çâ³íîãðîäçüêèé. Êë³ðèê. 24 ðîêè, â îðäåí³ – 8.
907. Àíäð³é Íàðóøåâè÷. Êë³ðèê. 21 ð³ê, â îðäåí³ – 7.
908. Óðáàí Êàëóæèíñüêèé. Êë³ðèê. 24 ðîêè, â îðäåí³ – 4.
909. Ïåòðî Ï³ëåâè÷. Êë³ðèê. 19 ðîê³â, â îðäåí³ – 2.
910. Àìâðîñ³é Íàãóºâñüêèé. Êë³ðèê. 20 ðîê³â, â îðäåí³ – 1.
911. Ðàôà¿ë Çâåíèãîðîäñüêèé. Íîâ³ö³é ìîíàñòèðÿ íà 1834 ð.

912. ßê³â Êåíäæåðñüêèé. Ïð³îð íà 1838 ð.

913. Äîì³í³ê Ï³äã³ðñüêèé. Ðåãåíò ñòóä³óìó, âèêëàäà÷ äîãìàòèêè ³ öåðêîâíî¿

³ñòîð³¿ íà 1838 ð.

914. ßê³â Ïîëèíîâñüêèé. Âèêëàäà÷ ìîðàëüíî-äîãìàòè÷íî¿ òåîëîã³¿ íà 1838 ð.

915. Êëèìåíò³é Ñåäëèöüêèé. Âèêëàäà÷ ìîðàëüíî¿ òåîëîã³¿ ³ ëàòèíñüêî¿ ìîâè

íà 1838 ð.

916. Êàðë Ìàðõèëåâè÷. Äèÿêîí ³ ñòóäåíò ìîíàñòèðñüêîãî ñòóä³óìó íà 1838 ð.

917. Áåíåäèêò Çäåòîâåöüêèé. Ñóáäèÿêîí ³ ñòóäåíò ìîíàñòèðñüêîãî ñòóä³óìó

íà 1838 ð.

918. Àëüáåðò Âàëèöüêèé. Ñóáäèÿêîí ³ ñòóäåíò ìîíàñòèðñüêîãî ñòóä³óìó íà

1838 ð.

919. Áîí³ôàò³é Ãàëåâñüêèé. Ñóáäèÿêîí ³ ñòóäåíò ìîíàñòèðñüêîãî ñòóä³óìó íà

1838 ð.

920. Ãåäåîí Êðèâèöüêèé. Ñóáäèÿêîí ³ ñòóäåíò ìîíàñòèðñüêîãî ñòóä³óìó íà

1838 ð.

921. Â³íöåíò³é Áóäðåâè÷. Ñóáäèÿêîí ³ ñòóäåíò ìîíàñòèðñüêîãî ñòóä³óìó íà

1838 ð.

922. Ìàðåê Çàëåâñüêèé. Êë³ðèê íà 1838 ð.
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Âîëîäèìèð38

1. Àíäð³é. Ïð³îð. Çàìó÷åíèé òàòàðàìè. Ð³ê ñìåðò³ íå âêàçàíî, ó ëüâ³âñüêîìó

ìîðòóîðóì³ çàïèñàíèé â äðóã³é ïîëîâèí³ XV ñò.

2. Ëàâðåíò³é ³ç Âîëîäèìèðà. Î÷åâèäíî, âîëîäèìèðñüêèé ïðîôåñ. 1468 ðîêó

íàïðàâëåíèé êîíâåíòóàëüíèì áðàòîì äî Ãðóáåøîâà.

3. Ìèêîëàé. Ïð³îð, çãàäàíèé ó ïðèâ³ëåÿõ êíÿçÿ Îëåêñàíäðà 1497 ð.

4. Còàí³ñëàâ ³ç Ñàíäîìèðà. Ïð³îð, íàïðàâëåíèé äî Âîëîäèìèðà 1524 ð.

ïðîâ³íö³éíîþ êàï³òóëîþ.

5. Ðàôà¿ë. Ïð³îð, ÿêîãî çâ³ëüíÿº 1536 ð. ïðîâ³íö³éíà êàï³òóëà.

6. Ìàòåé ç Ñàíäîìèðà. Ïð³îð. Íàïðàâëåíèé 1536 ð. ïðîâ³íö³éíîþ êàï³òóëîþ.

7. Ìàòåé ç Ëþáë³íà. Ïð³îð íà 19.06.1538 ð.

8. Ëåîíàðä. Ïð³îð, ÿêèé 1559 ð. áóâ âáèòèé íåâ³äîìèì ìèðÿíèíîì; ïîõîäèâ,

çã³äíî ç³ ëüâ³âñüêèì ìîðòóîðóìîì, ³ç êðàê³âñüêîãî êîíâåíòó.

9. Ìèêîëàé Êó÷êîâñüêèé. Ïð³îð. Ïîìåð, çã³äíî ç³ ëüâ³âñüêèì ìîðòóîðóìîì

1580 ð.

10. Àëüá³í ç Â³ëüíà. Ïð³îð, ïðèçíà÷åíèé ïðîâ³íö³éíîþ êàï³òóëîþ 1580 ð.

11. Ìèêîëàé Ëèñîâñüêèé. Ïð³îð íà 02. 03. 1581 ð.

12. Äîì³í³ê. Ïð³îð íà 26. 08. òà íà 17.12. 1583 ð.

13. Ìàòåé ç Æèâå÷à. Ïð³îð íà 19. 03. 1588 ð., çâ³ëüíåíèé ïðîâ³íö³éíîþ

êàï³òóëîþ 1593 ð.

14. Àíäð³é Êîâàëêîâñüêèé. Ïð³îð íà 29. 08. 1594 ð.
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15. Àâãóñòèí Ïåñòðåöüêèé. ×ëåí ìîíàñòèðÿ íà 1594 ð.

16. Ãàáð³åëü Çàâåøêî. Ïð³îð ó 1597-1602 ³ â 1610-1614 ðð. Ïðîôåñ

ëüâ³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ. 1598 ðîêó îòðèìóº òèòóë ãåíåðàëüíîãî ïðîïîâ³äíè-

êà. Àêòèâíèé ïðîóí³éíèé ä³ÿ÷, î÷åâèäíî, éîãî ìîæíà ³äåíòèô³êóâàòè ç

äîì³í³êàíöåì Ãàâðè¿ëîì, ÿêèé áóâ ïðèñóòí³é ï³ä ÷àñ ñìåðò³ ².Ïîò³ÿ.

17. Ñèêñò. ×ëåí ìîíàñòèðÿ íà 1598 ð.

18. Ðàôà¿ë Îáîðí÷èíñüêèé ç Ïîçíàí³. Íàïðàâëåíèé ïîëüñüêîþ

ïðîâ³íö³éíîþ êàï³òóëîþ 1599 ð.

19. Ã³àöèíò ³ç Ïîçíàí³. Íàïðàâëåíèé ïîëüñüêîþ ïðîâ³íö³éíîþ êàï³òóëîþ

1599 ð.

20. Ìèõà¿ë. Ïð³îð XV² ñò.

21. Ô³ë³ï Çàòîð³é. Áðàò. Î÷åâèäíî, ê³í. XVI – ïî÷. XVII ñò. Çãàäóºòüñÿ â

êðàê³âñüêîìó ìîðòóîðóì³.

22. Áðàò Ðàéìóíä, ñï³âåöü. Î÷åâèäíî, ê³í. XVI ñò. – ïî÷. XVII ñò. Çãàäóºòüñÿ â

êðàê³âñüêîìó ìîðòóîðóì³.

23. Ãåîðã³é. Ñâÿùåíèê. Î÷åâèäíî, XVI ñò. – ïî÷. XVII ñò. Çãàäóºòüñÿ â

êðàê³âñüêîìó ìîðòóîðóì³.

24. Áîí³ôàö³é ³ç Êðîñíà. Íàïðàâëåíèé ðóñüêîþ êàï³òóëîþ 1600 ð.

25. Àíäð³é ³ç Ãðîäåê. Íàïðàâëåíèé ðóñüêîþ êàï³òóëîþ 1600 ð.

26. Ãðèãîð³é. Êîíâåðñ. Íàïðàâëåíèé ðóñüêîþ êàï³òóëîþ 1600 ð. Ïîìèðàº ó

ìîíàñòèð³ 1605 ð.

27. Ñåâåðèíè Â³ëü÷óðà. ×ëåí âîëîäèìèðñüêîãî ìîíàñòèðÿ íà 31.01.1600.

Ïîõîäèâ ³ç ßðîñëàâà, ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó ëüâ³âñüêîìó ìîíàñòèð³.

28. Â³íöåíò³é Áëþê. Ïð³îð ìîíàñòèðÿ íà 24. 03. 1606 ð.

29. ßí ç Ñàíäîìèðà. Â³êàð³é, áë. 1606 ð.

30. ²îàí ªâàíãåë³ñò. Íàïðàâëåíèé â ÿêîñò³ ïðîïîâ³äíèêà 1607 ð.

31. Ñòàí³ñëàâ Äîáðîõîâñüêèé. Ïð³îð ìîíàñòèðÿ íà 1608-1609 ðð.

Ñïèñîê áðàò³â áëèçüêî 1613 ð.:
32. Ãàáð³åëü Çàâåøêî (äèâ. âèùå).
33. Éîàí ªâàíãåë³ñò. Áàêàëàâð òåîëîã³¿ (äèâ. âèùå).
34. Ìèêîëàé. Áàêàëàâð òåîëîã³¿.
35. Ôåë³êñ.
36. Ãåîðã³é.
37. Ìàðò³í. Ïåðåáóâàâ â êíÿç³â Çàñëàâñüêèõ, çãîäîì, ìîæëèâî, ñòàº
ïð³îðîì.
38. Ñòåôàí. Ïåðåáóâàâ çà ìåæàìè ìîíàñòèðÿ, î÷åâèäíî, ç äîðó÷åííÿì
ó Êðàêîâ³.
39. Â³êòîð³íóñ. Ñâÿùåííèê.
40. Âàëåíòèí. Äèÿêîí, ÿêèé çã³äíî ³ç çàïèñîì ó ñïèñêó, ñïåðå÷àâñÿ ç íà-
êàçàìè ïð³îð³â.
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41. Ñòàí³ñëàâ. Êîíâåðñ, 1613-14 ðð., ÿêèé òàêîæ ïåðåáóâàâ â îïîçèö³¿ ç
ïð³îðîì.

42. Ñ³ëüâåñòð. Êîíâåðñ, 1613-14 ðð.

43. Âîéöåõ. Ïð³îð ìîíàñòèðÿ íà 1616-1617 ðð.

44. Òåîô³ë Êàëèíîâè÷. Ïð³îð ìîíàñòèðÿ íà 1618 òà 1628 ðð.

45. Ìàòåé Ëóêàøåâè÷. Ïð³îð ìîíàñòèðÿ íà 1619 òà 1622 ðð.

46. ²ºðîí³ì. ×ëåí ìîíàñòèðÿ íà 1623 ð.

47. Ä³îí³ñ³é Ãîíøîâñüêèé. ×ëåí ìîíàñòèðÿ íà 1623-1624 ðð. Éìîâ³ðíî – ñóá-

ïð³îð.

48. Ãàáð³åëü Ãîäç³ìåðñüêèé. Ë³öåíö³àò Ñâ. Ïèñüìà. Ëåêòîð ³ îðäèíàðíèé ïðî-

ïîâ³äíèê. Çãàäóºòüñÿ ÿê ÷ëåí ìîíàñòèðÿ íà 1624 òà 1625 ðð. Î÷åâèäíî, öå

òàêîæ òîé «Ãàáð³åëü Ïðåçâ³òåð», ùî çãàäóºòüñÿ â àêòîâèõ êíèãàõ ï³ä 1623 ð.

49. Äîì³í³ê Øàíÿâñüêèé. Ïð³îð íà 1623-1624 ðð. Áàêàëàâð òåîëîã³¿. 1626

ðîêó êàï³òóëà ïðîñèòü ó ãåíåðàëà äîçâîëó íà ïðîäîâæåííÿ éîãî ïð³îðóâàííÿ.

Ïåðåä öèì ³ çãîäîì – ÷ëåí ìîíàñòèðÿ ó Ëóöüêó (äèâ. âèùå).

50. Ëþäîâ³ê Ìîäâèê. ×ëåí ìîíàñòèðÿ íà 1624 ð.

51. Àäàì ³ç ëþáë³íñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Ñóáïð³îð íà 1625 ð. Íàïðàâëåíèé äëÿ

âèêîíàííÿ ñïîâ³äíèöüêèõ ³ êàïåëàíñüêèõ ôóíêö³é ïðè äâîð³ Àëåêñàíäðà Çà-

ñëàâñüêîãî.

52. Ãðèãîð³é Ìùîíîâñüêèé. ×ëåí ìîíàñòèðÿ íà 1625 ð.

53. Âàöëàâ Ìàòóøåâñüêèé. ×ëåí ìîíàñòèðÿ íà 1625 ð.

54. Òîìà Äèáàëîâè÷. ×ëåí ìîíàñòèðÿ íà 1625 ð.

55. Ñòåôàí Ëàãîâñüêèé. Â³êàð³é ìîíàñòèðÿ íà 1625 ð.

56. Ñòåôàí ç ëþáë³íñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Íàïðàâëåíèé ñï³âàêîì 1626 ð.

57. Ã³àöèíò Êåë÷îâñüêèé. Ïð³îð ìîíàñòèðÿ íà 1629 ð. Áàãàëàâð òåîëîã³¿. Íà

1619 ð. – ëóöüêèé ïð³îð (äèâ. âèùå).

58. Ôðàíöèñê. ×ëåí ìîíàñòèðÿ íà 1629 ð.

59. Àäàì Êîðåíüîâñüêèé. Â³êàð³é íà 1630 ð.

60. Àìâðîñ³é Ñåëåöüêèé. ×ëåí ìîíàñòèðÿ íà 1630 ð.

61. Àíòîí³é Ñóñìàðà. Ïð³îð íà 1630-1631 ðð. Ë³öåíö³àò Ñâ. Ïèñüìà.

62. Àëåêñàíäð Îäåí. ×ëåí ìîíàñòèðÿ íà 1631 ð.

63. Õðèñòîôîð ³ç ëþáë³íñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. Íà-

ïðàâëåíèé ñóáïð³îðîì 1632 ð.

64. Àâãóñòèð Òàðíîâñüêèé. Ïð³îð íà 1632-35 ðð.

65. Ðàéìóíä ßð÷åâñüêèé. Ñâÿùåíèê. Íàïðàâëåíèé 1635 ð.

66. Ðàôà¿ë Ñóðèí. Ñóáïð³îð ìîíàñòèðÿ ó 1635 ð.

67. Êàðîëü Ùèãåëüñüêèé. ×ëåí ìîíàñòèðÿ íà 1635 ð.

68. Â³íöåíò³é Âèíîãðîäñüêèé. ×ëåí ìîíàñòèðÿ íà 1635 ð. 1655 ðîêó îòðèìàâ

çâàííÿ Ãåíåðàëüíîãî ïðîïîâ³äíèêà. Ïð³îð ìîíàñòèðÿ ó 1656-1658 ðð.

69. Â³íöåíò³é Ðåøêîâñüêèé. Ïð³îð íà 1635-1638 ðð.
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70. ßê³â Îëüøàìîâñüêèé. ×ëåí ìîíàñòèðÿ ó 1637 ð. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëóöü-

êó (äèâ. âèùå).

71. ²îàí Ïàâëî Ñóäîâñüêèé. Ñóáïð³îð ìîíàñòèðÿ ó 1638 ð.

72. ²îàí Ëàíöêîðóíñüêèé. Ïðîïîâ³äíèê ó 1638 ð.

73. Â³êòîðèí. ×ëåí ìîíàñòèðÿ ó 1638 ð.

74. ×åñëàâ Ñàìáîðñüêèé. ×ëåí ìîíàñòèðÿ ó 1639-1940 ðð.

75. Ìàòåé Áîðîâ³ö³é. Ïð³îð íà 1639-1641 ðð. Áàêàëàâð òåîëîã³¿.

76. Ôàá³ÿí Ìèñë³íñüêèé. Ñóáïð³îð ³ ïðîïîâ³äíèê íà 1641 ð. Áàêàëàâð òåî-

ëîã³¿.

77. Áåðíàðä Ïàðöåâè÷. Ïð³îð íà 1642-1645 ðð. Áàêàëàâð òåîëîã³¿.

78. Ã³àöèíò Ïåòðîâñüêèé. ×ëåí ìîíàñòèðÿ ó 1645 ð.

79. ²îàí Àâãóñòèí ×å÷³øåâñüêèé. Ïð³îð ³ äåô³í³òîð êàï³òóëè íà 1646 ð.

80. Ïåòðî Ìàðêîâñüêèé. ×ëåí âîëîäèìèðñüêîãî ìîíàñòèðÿ, ïîì³÷íèê

ïðîâ³íö³àëà íà 1646 ð.

81. Ñèã³çìóíä Ìëîäçÿíîâñüêèé. Ñóáïð³îð íà 1646 ð.

82. Êðàñîâñüêèé. Ïð³îð íà 1647 ð.

83. Ëþäîâ³ê Ñåìøèöüêèé. Ïð³îð íà 1649 ð. Öüîãî æ ðîêó ïîìèðàº.

84. Õðèçîñòîì ßñòðåìáñüêèé. Â³êàð³é ó 1649 ð.

85. Ãåîðã³é Êîïèëîâñüêèé. ×ëåí ìîíàñòèðÿ ó 1650 ð.

86. ²ãíàò³é. ×ëåí ìîíàñòèðÿ ó ² ïîëîâèí³ XVII ñò.

87. Ôëîðåíò Ìàñëîì’ÿíñüêèé. Ïð³îð íà 1650-1651 ðð. Ëåêòîð Ñâ. Ïèñüìà.

88. Êðèñöåíò³é Ðèäçèöüêèé. Ïðîïîâ³äíèê ó 1651 ð.

89. Ê³ïð³àí Ñòåôàíîâñüêèé, ëåêòîð. Ïð³îð ó 1653-1655 ðð. Àâòîð ê³ëüêîõ

îïóáë³êîâàíèõ ïðîïîâ³äåé.

90. Ñòåôàí Ãàíñüêèé. ×ëåí ìîíàñòèðÿ ó 1656 ð.

91. Ôåë³êñ Õðàíîâñüêèé. Ñóáïð³îð ³ â³êàð³é ó 1656 ð.

92. ×åñëàâ Ñóäåöüêèé. Ïð³îð ìîíàñòèðÿ ó 1659-1660 ðð.

93. Éîçåô Âåðáèöüêèé. Ïðîïîâ³äíèê ó 1661 ð.

94. Ñòàí³ñëàâ Îëåíêåâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Âîëîäèìèð³ 1680 ð. Çãîäîì –

êîíâåðñ ëóöüêîãî ìîíàñòèðÿ (äèâ. âèùå).

95. Ìèõà¿ë Ïîäãîðîäåíñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Âîëîäèìèð³ (çã³äíî ç

³íøèìè â³äîìîñòÿìè – ó Ëóöüêó) 1701 ð.

96. Ôëîð³àí Óëàíîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Âîëîäèìèð³ 1703 ð. (çã³äíî ç

³íøèìè â³äîìîìñòÿìè – ó Ëóöüêó).

97. Òîìà Ìîäæàëîâñüêèé. Áàêàëàâð òåîëîã³¿. Ïð³îð íà 1703 ð.

98. Àìáðîç³é Äóæåëüñüêèé. 1711 ð. íàä³éøëà ïåòèö³ÿ ïðî äîçâ³ë íà éîãî íà-

ñòóïíå ïð³îðóâàííÿ.

99. Ëþäîâ³ê Êîçäðîàñ. Ëóöüêèé ïðîôåñ. Ïð³îð íà 1715 ð., êîëè éîãî çâèíóâà-

÷åíî â äîïîìîç³ âò³êà÷àì ³ç êîíãðåãàö³¿ ñâ. Áåðòðàíà, ÿê³ ïðèíîñÿòü äî êîí-

âåíòó âêðàäåí³ ðå÷³ (äèâ. âèùå).
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100. Àíòîí³é Áîðåéêî. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê, â çâ’ÿçêó ³ç ñìåðòþ ÿêîãî

êàï³òóëà 1718 ð. íàïðàâëÿº íà öþ ïîñàäó Ãóíäèñëàâà ªíêîâñüêîãî.

101. Éîçåô Ëîïîöüêèé. Íàïðàâëåíèé 1722 ð. ÿê ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê.

Ïð³îð. 1726 ðîêó ïîñòóïèëà ïåòèö³ÿ ïðî äîçâ³ë íà éîãî íàñòóïíå ïð³îðóâàííÿ.

102. ²îàí Êàíòè Âîíñîâñüêèé. Ïð³îð íà 1743 ð.

103. Áåðíàðä Êåëá³öüêèé. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê íà 1743 ð.

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1767 ð.:
104. Ôðàíöèñê Ìàðøàëüñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ïð³îð. 46
ðîê³â.
105. ßê³â Ñòîöüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ñóáïð³îð. 34 ðîêè.
106. Éîçåô Äëóãîöüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ïðîïîâ³äíèê. 33
ðîêè.
107. Êàíäèä Òîðë³íñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). 52 ðîêè.
108. Áîíàâåíòóðà Ìàð÷³íêåâè÷. 46 ðîê³â.
109. Ãóíäèñàëüâ Ëåíàðòîâè÷. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). 33 ðîêè.
110. Ñèìîí Êîñòåöüêèé. 46 ðîê³â.
111. Àëåêñ³é Ñàìáîðñüêèé. 35 ðîê³â.
112. Éîçåô Øèìáîðñüêèé. Êîíâåðñ. 33 ðîêè.
113. Ìàð³àí Ïàâëîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Êîíâåðñ. 34
ðîêè.
114. Êèïð³àí Í³ì÷èêåâè÷. 34 ðîêè.
Îñîáîâèé ñêëàä íà 1775 ð.:
115. Òîìà Ëåíàðòîâè÷. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ëåêòîð. Ïð³îð.
116. Ðîõ Ðàâ³÷ Îñòðîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ñóáïð³îð.
117. Òàäåé Ëÿõîâè÷. Ïðîïîâ³äíèê.
118. Àíäð³é Â³òêîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
119. ßê³â Êëåìåíñ. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
120. Ñòåôàí Òîêàðåâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
121. Êðèñï³í Ãîì³öüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
122. Àíòîí³é Õåëõîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ïð³îð ìîíàñòèðÿ íà

1791 ð.

123. Ðàéìóíä Áîãóøåâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ïð³îð íà ² ïîë.

XVIII ñò.
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Ëþáàð39

1. Áîíàâåíòóðà ç³ Ëüâîâà. Ïåðøèé â³êàð³é ìîíàñòèðÿ, ïðèçíà÷åíèé êàï³òó-

ëîþ 1628 ð. 1632 ðîêó éîãî áóëî ³íñòèòóéîâàíî ïð³îðîì.

2. Âëàñ³é ç Ì³íñüêà. Äèÿêîí. Íàïðàâëåíèé ç ºçóïîëüñüêîãî ó ëþáàðñüêèé ìî-

íàñòèð 1634 ð., öüîãî æ ðîêó ïåðåâåäåíèé äî Ñòàðîêîñòÿíòèíîâà.

3. Ôîìà. Ñóáäèÿêîí. Ïåðåáóâàâ ó ìîíàñòèð³ 1634 ð.

4. ßê³â. Ïðîôåñ. Ïðèçíà÷åíèé äî ìîíàñòèðÿ 1634 ð.

5. Ñòåôàí ³ç Ìåäæèáîæà íàïðàâëåíèé 1640 ð.

6. Ãåðóá³í ç³ Ëüâîâà. Ëåêòîð. Ïðèçíà÷åíèé ì³ñ³îíåðîì äî Ëþáàðà 1640 ð.

7. Äàâèä ³ç Äîáðîìèëÿ. Ïîìåð ó ëþáàðñüêîìó ìîíàñòèð³ 1640 ð.

8. Àëüá³í ç ßðîñëàâà. Câÿùåííèê. ×ëåí ìîíàñòèðÿ íà 1643 ð.

9. Õðèñòèí Ìèêîëàºâè÷. Â³êàð³é. Âèõîâàíåöü ëüâ³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ ñâ. Ðî-

çàð³þ.Çàìó÷åíèé êîçàêàìè. Áåç âêàç³âêè ðîêó.

10. Ã³àöèíò ç Êðàêîâà. Ëåêòîð òåîëîã³¿. Çàìó÷åíèé â 1648-1649 ðð.

11. Â³òóñ Âºëþíñüêèé. Çàìó÷åíèé â 1648-49 ðð.

12. Êèïð³àí ç Êàçèìèðà. Â³äîìèé åêçîðöèñò. Çàìó÷åíèé â 1648-1649 ðð.

13. Àíòîí³é ç³ Ëüâîâà. Îðãàí³ñò. Çàìó÷åíèé â 1648-1649 ðð.

14. Ì. Áàë³íñüêèé. Ïð³îð ìîíàñòèðÿ â 1660-õ ðð.

15. Ëàêòàíò³é Ðóòà. Ïð³îð, ëåêòîð òåîëîã³¿, ÿêîãî íóíö³é 1681 ð. çâ³ëüíÿº â³ä

çâèíóâà÷åíü ó ºðåñ³.

16. Âàëåíòèí Ñàäêîâñüêèé. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê, ÿêîãî çì³ùàº êàï³òóëà

1695 ð.

17. Éîçåô Ãë³â³íñüêèé. Ïðèçíà÷åíèé Ãåíåðàëüíèì ïðîïîâ³äíèêîì 1695 ð.

18. Àâãóñòèí Ñåðâàòîâè÷. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê, ÿêèé ïîìåð ó ìîíàñòèð³

1748 ð.

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1756 ð.:

19. Óðáàí Âºðàéñüêèé. Â³êàð³é. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ â ëüâ³âñüêîìó ìîíàñ-
òèð³ ñâ. Ðîçàð³þ.
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20. Ìèõà¿ë Âîðîâñüêèé. Îðäèíàð³é. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó æîâêâ³âñüêîìó
ìîíàñòèð³.
21. ªâñòàõ³é Ìàðãîñ. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó ëüâ³âñüêîìó ìîíàñòèð³ Ò³ëà
Õðèñòîâîãî.
22. Ô³ë³ï Òðåñíüîâñüêèé. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó ëüâ³âñüêîìó ìîíàñòèð³
Ò³ëà Õðèñòîâîãî.
23. ²îàí Çàëàäçüêèé. Êîíâåðñ. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ â êàì’ÿíåöüêîìó ìîíàñ-
òèð³. Ïîìèðàº öüîãî æ ðîêó.
24. Åðàçì Áàëåíäîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëþáàð³. Ïîìåð ó Øêëîâ³ 1763 ð.

25. Äàëìàö³é Ãîðîäèéñüêèé. Ëüâ³âñüêèé ïðîôåñ. Ïîìåð ó ìîíàñòèð³ 1783 ð.

26. Ãåíð³ê Á³ë³íñüêèé. Âèêëàäà÷ ìîðàëüíî¿ òåîëîã³¿ â äðóã³é ïîëîâèí³ XVIII ñò.

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1798 ð.:

27. Äîì³í³ê Âèøèíñüêèé. Ïð³îð äî 1807ð.
28. Òîìà Îñòðîâñüêèé. Åìåðèò.
29. Ãàáð³åëü Ðóáàíîâñüêèé. Ñóáïð³îð.
30. ²îàí Êîæèöüêèé. Ìàã³ñòåð íîâ³ö³¿â.
31. Éîçåô Ãîð÷èíñüêèé. Ïðîïîâ³äíèê.
32. Äîì³í³ê Ñòàíêîâñüêèé. Ïðîïîâ³äíèê.
33. Áåàò Ì³ãàíîâè÷. Ïðîïîâ³äíèê.
34. Àâãóñòèí Ñòàí³øåâñüêèé.
35. Ëþäîâ³ê Ëþá³íåâñüêèé.
36. Äîì³í³ê Êîçåðñüêèé.
37. Ëþäîâ³ê Êîøèöüêèé.
38. Êàºòàí Ìàöåéîâñüêèé. Êë³ðèê.
39. Ëþäîâ³ê Ëàáîæåíêî. Ïðîôåñ³þ ïðèéìàâ ó Ëþáàð³. Ïîìåð áëèçüêî 1803 ð.

ó Ñìîëÿíàõ.

40. Àðõàíãåë Ëàáîæåíêî. Êë³ðèê. Ïðîôåñ³þ ïðèéìàâ ó ëþáàðñüêîìó ìîíàñ-

òèð³. Ïîìåð òóò æå áëèçüêî 1803 ð.

41. Ìîíñâåëü Ãàºâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó ìîíàñòèð³ 1804 ð. Çãîäîì –

ëÿõ³âåöüêèé ïð³îð.

42. Áàëüòàçàð Òèãë³öüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó ìîíàñòèð³ 1812 ð.

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1822 ð.:

43. Â³íöåíò³é Ïàâëîâñüêèé. Äîêòîð. 49 ðîê³â, 29 ðîê³â ï³ñëÿ ïðîôåñ³¿, 23
ðîêè ï³ñëÿ âèñâÿòè. Ïð³îð ç 1821 ð.
44. Áàðòîëîìåé Çâîëèíñüêèé. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. 49 ðîê³â, 23
ðîêè ï³ñëÿ ïðîôåñ³¿, 21 ð³ê ï³ñëÿ âèñâÿòè. Â³êàð³é ç 1819 ð.
45. Çåô³ðèí Òîìàøåâñüêèé. Ïðåçåíòàò òåîëîã³¿. 36 ðîê³â. 21 ð³ê ï³ñëÿ
ïðîôåñ³¿, 7 ðîê³â ï³ñëÿ âèñâÿòè. Çàê³í÷èâ îäèí ð³ê ô³ëîñîô³¿ ó Â³ëå-
íñüêîìó óí³âåðñèòåò³. Âèêëàäàâ ô³ëîñîô³þ ó êë³ðèê³â.
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46. Ãóíäèñàëüâ Îñòàíêåâè÷. Ëåêòîð. 25 ðîê³â. 10 ðîê³â ï³ñëÿ ïðîôåñ³¿, 2
ðîêè ï³ñëÿ âèñâÿòè. Ìàã³ñòð íîâ³ö³àòó. Ïåðåä öèì ïåðåáóâàâ ó ëóöüêî-
ìó ìîíàñòèð³ (äèâ. âèùå).
47. Ëþäîâ³ê Êîøèöüêèé. 87 ðîê³â. 24 ðîêè ï³ñëÿ ïðîôåñ³¿, 10 ðîê³â ï³ñëÿ
âèñâÿòè. Äðóãèé ð³ê ñïîâ³äíèê ó Ëþáàð³. Ëàòèí³çîâàíèé.
48. Ä³îí³ñ³é Êðóïñüêèé. 33 ðîêè. 6 ðîê³â ï³ñëÿ ïðîôåñ³é, 4 ðîêè ï³ñëÿ
âèñâÿòè. Ïðîïîâ³äíèê ³ ïðîìîòîð Ðîçàð³þ.
49. ßê³â Êåíäæåðñüêèé. Êë³ðèê. Ïðîôåñ.
50. Ôåðäèíàíä Âèøîì³ðñüêèé. Êë³ðèê. Ïðîôåñ.
51. Àëî¿ç³é Êàñïåðñüêèé. Êë³ðèê. Ïðîôåñ.
52. Áàëüòàçàð Êó÷åðñüêèé. Êë³ðèê. Ïðîôåñ.
53. Ôðàíöèñê Æàêîâñüêèé. Êë³ðèê. Ïðîôåñ.
54. Áàðòîëîìåé Âèøíåâñüêèé. Êë³ðèê. Ïðîôåñ.
55. Åðàçì ßðîøèíñüêèé. Êë³ðèê. Ïðîôåñ.
56. Ëþäîâ³ê Ëþáºâñüêèé. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. 78 ðîê³â, 52 ðîêè
ï³ñëÿ ïðîôåñ³¿, 45 ðîê³â ï³ñëÿ âèñâÿòè. Êîëèñü ñóáïð³îð, íà äîñë³äæó-
âàíèé ÷àñ – êàïåëàí ó Âîëèö³.
57. Ñåáàñòüÿí Ïîäãóðñüêèé. Ïðåçåíòàò òåîëîã³¿. 43 ðîêè, 27 ðîê³â ï³ñëÿ
ïðîôåñ³¿, 21 ð³ê ï³ñëÿ âèñâÿòè. Ðàí³øå ïðîïîâ³äíèê. Íà äîñë³äæóâàíèé
ìîìåíò êàïåëàí â Íîñîâêàõ ó Âåðîí³êè ç Ñóëÿòèíñüêèõ Ã³æèöüêî¿.

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1851 ð.:

58. Éîçåô Öâ³ðêî. Íàðîäèâñÿ 1790 ð. 1810 ð. ïðèéíÿâ êàïëàíñüê³ ñâÿ-
÷åííÿ. Ï³ñëÿ êàñàö³¿ ìîíàñòèðÿ â 1865 ð. áóâ â³êàð³ºì ìîíàñòèðÿ â
Ïóë³í³ (Ëèòîâñüêà ïðîâ³íö³ÿ).

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1857 ð.:

59. Äîíàò Îëñåéêî. Íàðîäèâñÿ 1799 ð., ñâÿ÷åííÿ ïðèéíÿâ 1816 ð. Ï³ñëÿ
êàñàö³¿ ïðîäîâæóâàâ àäì³í³ñòðóâàòè Ëþáàð.
60. Ãåäåîí Êðèâ³öüêèé. Íàðîäèâñÿ 1810 ð. Ñâÿ÷åííÿ 1829 ð. ï³ñëÿ êà-
ñàö³¿ – êðàñíîïîëüñüêèé â³êàð³é.
61. ßê³â Êîðæåíüîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëþáàð³ â ² ïîë. Õ²Õ ñò.
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Ñòàðîêîñòÿíòèí³â40

1. Ðàôàåëü ³ç Áåëçà. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. Äåô³í³òîð ï³ä ÷àñ êàï³òóëè

1617 ð.

2. Âàðôîëîìåé, ëåêòîð. Íàïðàâëåíèé 1619 ð. ÿê ëåêòîð òåîëîã³¿.

3. Ëàâðåíò³é Âîéíè÷ ³ç ëüâ³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Äèÿêîí. Íàïðàâëåíèé 1619 ð.

äî Ëüâîâà.

4. Òîìà. Ïð³îð íà 1622 ð.

5. Âåíöåñëàâ ³ç Ï³äãàºöü. Íàïðàâëåíèé ïðîâ³íö³éíîþ êàï³òóëîþ 1622 ð. ïðî-

ïîâ³äíèê.

6. Ëàâðåíò³é ç³ Ëüâîâà. Äèÿêîí, ÿêîãî çàáèðàº ç ñòàðîêîñòÿíòèí³âñüêîãî ìî-

íàñòèðÿ äî ëüâ³âñüêîãî êàï³òóëà 1622 ð.

7. Êëåìåíò ³ç Çóáðà. Íàïðàâëåíèé 1622 ð. Â 1640 ð. çíîâó ïðèçíà÷åíèé ñþäè

ãåíåðàëüíèì ïðîïîâ³äíèêîì.

8. Àíòîí³é Ñêðàãà. Ñâ³òñüêå ³ì’ÿ – Ñåâåðèí. Ïðèéíÿâ ïðîôåñ³þ ó ìîíàñòèð³

1623 ð. Çãàäóºòüñÿ ÿê ÷ëåí ìîíàñòèðÿ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîöåñó 1625 ð. Çà

äåÿêèé ÷àñ çäîáóâ çâàííÿ Îðäèíàðíîãî ïðîïîâ³äíèêà.

9. Ïåòðî ³ç ×óäíîâà. Êîíâåðñ. Ïðèéíÿâ ïðîôåñ³þ ó Ñòàðîêîñòÿíòèíîâ³ â

ïåð³îä ì³æ 1623-38 ðð. Þâåë³ð. Â 1648-50-õ ðð. ïîìåð ó Ëüâîâ³.

10. Ãóìáåðò ³ç Áóñüêà (Ëüâîâà). Ïðèéíÿâ ïðîôåñ³þ ó Ñòàðîêîñòÿíòèíîâ³ â

ïåð³îä ì³æ 1623-38 ðð. Êàï³òóëà 1629 ð. ïåðåì³ùóº éîãî äî Ëåòè÷åâà.

11. Áåðíàðä ³ç Ë³ïíà. Ïðèéíÿâ ïðîôåñ³þ ó Ñòàðîêîñòÿíòèíîâ³ â ïåð³îä ì³æ

1623-38 ðð.

12. Ã³àöèíò ³ç Êîñòÿíòèíîâà. Ïðèéíÿâ ïðîôåñ³þ ó Ñòàðîêîñòÿíòèíîâ³ â

ïåð³îä ì³æ 1623-38 ðð. Íàïðàâëåíèé 1640 ð. äî Íåñòåðîâà.

13. Àíòîí³é Êàñïðîâè÷. Ïðèéíÿâ ïðîôåñ³þ ó Ñòàðîêîñòÿíòèíîâ³ â ïåð³îä ì³æ

1623-38 ðð.

14. Ïåòðî Ïîïåë³÷êà. Ïðèéíÿâ ïðîôåñ³þ ó Ñòàðîêîñòÿíòèíîâ³ â ïåð³îä ì³æ

1623-38 ðð.
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15. Áåàòóñ Æîëêîâñüêèé. Ïðèéíÿâ ïðîôåñ³þ ó Ñòàðîêîñòÿíòèíîâ³ â ïåð³îä

ì³æ 1623-38 ðð.

16. Êðèøòîô. Ïð³îð ìîíàñòèðÿ íà 1625 ð.

17. Áåðíàðä ³ç Âàðåö³¿. Ïð³îð íà 1628 ð.

18. Ïàâëî. Ïðîïîâ³äíèê ³ç ñòàðîêîñòÿíòèí³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ, ÿêîìó íà ãåíå-

ðàëüí³é êàï³òóë³ ó Ðèì³ 1629 ð. íàäàëè òèòóë ãåíåðàëüíîãî.

19. Áåðíàðä ³ç Âàðêè. Ïð³îð íà 1629 ð.

20. Âëàäèñëàâ. Ñóáäèÿêîí, ïðîòè ÿêîãî 1629 ð. êàï³òóëà äîðó÷àº ïð³îðó ïðî-

âåñòè ïðîöåñ.

21. Êèðèë ³ç Â³ííèö³. Ñâÿùåíèê. Êàï³òóëà 1629 ð. ïåðåâîäèòü éîãî äî Ëüâîâà.

22. Ìåëüõ³îð ç³ Ëüâîâà. 1629 ð. Êàï³òóëà íàïðàâëÿº éîãî ç Êîñòÿíòèíîâà äî

Êèºâà íà ñòóä³¿.

23. ²ºðîí³ì ³ç Ôóëüøòèíà. Íàïðàâëåíèé 1629 ð. ÿê îðäèíàðíèé ïðîïîâ³äíèê

³ç ëÿòè÷³âñüêîãî êîíâåíòó.

24. Ãåîðã³é ³ç Áóñüêà. Íàïðàâëåíèé 1629 ð. ÿê êàíòîð.

25. Ãðàö³àí ³ç Êàì’ÿíöÿ. Íîâ³ö³é. Íàïðàâëåíèé 1629 ð. ³ç Áàðñüêîãî ìîíàñòèðÿ.

26. Òåîô³ë ç Îñòðîïîëÿ. Íîâ³ö³é. Íàïðàâëåíèé 1629 ð. ³ç Áàðó.

27. Ñòàí³ñëàâ ç Ìîãåëüíèöÿ. Íîâ³ö³é. Íàïðàâëåíèé 1629 ð. ³ç Áàðó.

28. Ïàâëî ç Êàðâîë³í. Ñóáäèÿêîí. Íàïðàâëåíèé 1629 ð. ç³ Ëüâîâà.

29. Ìàòåé. Ïð³îð íà 1631 ð.

30. Àäàëüáåðò ç³ Ëüâîâà. Íàïðàâëåíèé 1632 ð. ÿê ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê.

31. Õðèñòîôîð ³ç ßñëà íàïðàâëåíèé ³ç ìîíàñòèðÿ 1632 ð. íà ñòóä³¿ äî Ëüâîâà.

32. Âëàñ³é ç Ì³íñüêà. Íàïðàâëåíèé â 1634 ð. ³ç Ëþáàðà.

33. ßê³â. Ïðîôåñ ñòàðîêîñòÿíòèí³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ (?). Â 1634 ð. ñêåðî-

âóºòüñÿ ³ç Ñòàðîêîñòÿíòèíîâà äî Ëþáàðà.

34. Ôåë³ö³àí. Â 1643 ð. íàïðàâëåíèé ç Ëþáàðà äî Ñòàðîêîñòÿíòèíîâà.

35. Ñèìîí Îêîëüñüêèé. Ïð³îð â 1638-1641 ðð. Â³äîìèé äîì³í³êàíñüêèé ³ñòî-

ðèê, ïóáë³öèñò, çãîäîì ïðîâ³íö³àë.

36. ²ºðîí³ì ç Ãðàáîâà. Ëåêòîð. Ì³ñ³îíåð äëÿ ³íîâ³ðö³â. Íàïðàâëåíèé â Ñòàðî-

êîñòÿíòèí³âñüêèé êîíâåíò 1640ð.

37. Ãàáð³åëü ç³ Ëüâîâà. Íàïðàâëåíèé 1640 ð. ÿê ëåêòîð casuum òà ãåíåðàëü-

íèé ïðîïîâ³äíèê.

38. Ñåðàô³í ç³ Ëüâîâà. Íàïðàâëåíèé 1643 ð. ÿê ïðîïîâ³äíèê.

39. Ñèìôîð³àí ×åðíåöüêèé. Ëåêòîð òåîëîã³¿. Çàìó÷åíèé â 1648-49 ðð.

40. Ñèìôîð³àí Ïîêðèâíèöüêèé. Ñâÿùåííèê. Çàìó÷åíèé â 1648-49 ðð.

41. Ôëîð³àí Âàêèëèíñüêèé. Äèÿêîí. Ñòóäåíò (î÷åâèäíî – ìàòåð³àëüíîãî

ñòóä³óìó). Çàìó÷åíèé â 1648-49 ðð.

42. ªðîí³ì Ãíºâêîâñüêèé. Ñóáäèÿêîí. Ñòóäåíò (î÷åâèäíî – ìàòåð³àëüíîãî

ñòóä³óìó). Çàìó÷åíèé â 1648-49 ðð.

43. Ñòàí³ñëàâ Ñðåäæ³íñüêèé. Ñóáäèÿêîí. Ñòóäåíò (î÷åâèäíî – ìàòåð³àëüíî-

ãî ñòóä³óìó). Çàìó÷åíèé â 1648-49 ðð.
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44. ²îàí Çëàòîóñò Ïîäîëüñüêèé. Ñóáäèÿêîí. Ñòóäåíò (î÷åâèäíî – ìàòåð³àëü-

íîãî ñòóä³óìó). Çàìó÷åíèé â 1648-49 ðð.

45. Ïàâëî. Êîíâåðñ. Çàìó÷åíèé â 1648-49 ðð.

46. Ôîðòóíàò. Êîíâåðñ. Çàìó÷åíèé â 1648-49 ðð.

47. Êèïð³àí ³ç Ñàëå. Ïîìåð â ìîíàñòèð³ â 1648-50-õ ðð.

48. Àëüá³í ³ç Êîñòÿíòèíîâà. Êîíâåðñ. Íîâ³ö³é. Ïîìåð 1648-50-õ ðð. ó Ëüâîâ³.

49. Ñåáàñòüÿí Ãîíøîðîöê³é. Ïðîôåñ ñòàðîêîñòÿíòèí³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ.

Ïîìåð òóò æå 1745 ð.

50. Ïåòðî Òîíøîðîâè÷. Ëåêòîð òåîëîã³¿. Ïð³îð. Ïîìèðàº 1747 ð.

51. Ïåòðî Óðáàíñüêèé. Ëüâ³âñüêèé ïðîôåñ. Ïîìåð ó ìîíàñòèð³ 1749 ð.

52. Áåíåäèêò Øàðåöüêèé. Ïîìåð â ìîíàñòèð³ 1753 ð.

53. ²ïîëèò Çàëåéñüêèé. Ïðåçåíòàò òåîëîã³¿. Ïîìåð ó ìîíàñòèð³ 1684 ð.

54. Àëüá³í Øóõàéñüêèé. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. Ïð³îð, ÿêîãî çâ³ëüíÿº

êàï³òóëà 1691 ð.

55. Äàí³åëü Øóìëÿíñüêèé, ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. 1691 ðîêó ïðèçíà÷åíèé

äî ìîíàñòèðÿ ãåíåðàëüíèì ïðîïîâ³äíèêîì. Íàñòóïíîãî ðîêó êàï³òóëà íàïî-

ëÿãàº íà éîãî ïåðåîáðàíí³.

56. Ïåòðî Êàïåðñüêèé. Ïð³îð, ùî ïîìåð ó ìîíàñòèð³ 1751 ð.

57. Êàçèìèð Ãàøèíñüêèé. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê, ÿêîãî êàï³òóëà íàïðàâ-

ëÿº 1754 ð., éîãî íàïðàâëåííÿ ïîâòîðèòüñÿ 1756 ð.

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1756 ð.:

58. Ãîðãîí³é Âàäîâè÷. Ïðåçåíòàò òåîëîã³¿. Ïð³îð. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó
ëüâ³âñüêîìó ìîíàñòèð³ Ò³ëà Õðèñòîâîãî.

59. Êîçüìà Äëóãîø. Ñóáïð³îð. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó ëüâ³âñüêîìó ìîíàñ-
òèð³ Ò³ëà Õðèñòîâîãî.

60. Ãàáð³åëü Ñâºõîâñüêèé. Ïåðøèé âèêëàäà÷ òåîëîã³¿. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ
â ëüâ³âñüêîìó ìîíàñòèð³ ñâ. Ðîçàð³þ.

61. Ãóíäèñëàâ Êîö. Äðóãèé âèêëàäà÷ òåîëîã³¿ ³ ïðîìîòîð Ðîçàð³þ. Ïðî-
ôåñ³þ ñêëàâ ó ï³íñüêîìó ìîíàñòèð³.

62. Ôðàíöèñê Ñàñ³íñüêé. Îðäèíàð³é. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó ëüâ³âñüêîìó
ìîíàñòèð³ ñâ. Ðîçàð³þ.

63. Àìâðîñ³é Òåáåíêà. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó ëüâ³âñüêîìó ìîíàñòèð³ Ò³ëà
Õðèñòîâîãî.

64. Ìèõà¿ë Äóí³í Ðóõåâñüêèé. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó ëüâ³âñüêîìó ìîíàñòèð³
ñâ. Ðîçàð³þ.

65. Òîìà Ãóùà. Ñòóäåíò òåîëîã³¿. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó êàì’ÿíåöüêîìó ìî-
íàñòèð³.

66. Öåëåñòèí Ïàëüñèíêîâñüêèé. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó ëüâ³âñüêîìó ìîíàñ-
òèð³ Ò³ëà Õðèñòîâîãî.
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67. Äîì³í³ê Ìîãåëüíèöüêèé. Êë³ðèê. Ñòóäåíò òåîëîã³¿. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó
ëüâ³âñüêîìó ìîíàñòèð³ Ò³ëà Õðèñòîâîãî.

68. Åðàçì Ïåíäæåéîâñüêèé. Êîíâåðñ. Ïðîôåñ³þ ñêëàäàâ ó Ñòàðîêîñ-
òÿíòèíîâ³.

69. Äîì³í³ê Âåëèêîïîëüñüêèé. 1702 ðîêó íàðîäæåííÿ (äàë³ – ð.í.), ïðîôåñ³þ

ñêëàâ 1720 ð. Ïðîïîâ³äíèê ó ìîíàñòèð³ íà 1756 ð., êîëè êàï³òóëà ïðîïîíóº

éîãî íà çäîáóòòÿ çâàííÿ Ãåíåðàëüíîãî.

70. Àëüáåðò Ñëîòâ³íñüêèé. Âèêëàäàº â ìîíàñòèð³ íà 1759 ð. ô³ëîñîô³þ.

71. Â³íöåíò³é Òðåë³íñüêèé. Ëüâ³âñüêèé ïðîôåñ. Ïîìå ó ìîíàñòèð³ 1766 ð.

72. Åðàçì Ëàêîâñüêèé. Êàì’ÿíåöüêèé ïðîôåñ. Ïîìåð ó ìîíàñòèð³ 1771 ð.

73. Êàíäèä Îñòðîâñüêèé. Ïð³îð íà 1775 ð.

74. Êëèìåíò Êàë³íîâñüêèé. Ì³íñüêèé ïðîôåñ. Ïîìåð ó ìîíàñòèð³ 1790 ð.

75. Ðàôàåëü Äóá³ñüêèé. Âèêëàäà÷ ìîðàëüíî¿ òåîëîã³¿ â äðóã³é ïîëîâèí³ XVIII ñò.

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1832 ð.:

76. Äîì³í³ê Ïîäãóðñüêèé. Ïð³îð. 29 ðîê³â, â îðäåí³ – 12 ðîê³â.

77. Òîìà Äàøêåâè÷. 61 ð³ê, â îðäåí³ – 46 ðîê³â. Â öüîìó æ ðîö³ áóäå ïåðå-
âåäåíèé äî Ëóöüêà (äèâ. âèùå).

78. Ä³îí³ñ³é Øåìáåëü. 40 ðîê³â, â îðäåí³ – 17 ðîê³â.

79. Ëþäîâ³ê Âàñþêåâè÷. 31 ð³ê. Â îðäåí³ – 10 ðîê³â.

80. Ôëîð³àí Ãðàáîâñüêèé. Ïðîôåñ. 30 ðîê³â, â îðäåí³ – 10 ðîê³â.

Ëÿõ³âö³41.

1. Àâãóñòèí. Ñóáïð³îð íà 1615 ð.

2. ²îàí Çëàòîóñò. Ïð³îð íà 1617ð.

3. Áàçèë³é. Ñâÿùåííèê. ×ëåí êîíâåíòó íà 1617 ð.

4. ²ëàð³îí ³ç Ïåðåìèøëÿ. Ïð³îð, îáðàííÿ ÿêîãî ï³äòâåðäæóº êàï³òóëà 1617 ð.
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– K. 96; Chodykiewicz C. Op. cit. – P. 80, 246; Tylus Sac S. Op. cit. – S.
149-167;Wo³yniak (Gi¿ycki J. M.). Op. cit. – S. 111.



5. Ãåîðã³ÿ. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. Ïð³îð íà 1627 ð.

6. Ðàéìóíä. Ïð³îð íà 1622 ð.

7. Ãåîðã³é ³ç Ùåðåöü. Ïð³îð íà 1628 ð.

8. ²ëàð³îí ³ç Ïåðåìèøëÿ. Ñâÿùåíèê. 1629 ðîêó ïåðåì³ùåíèé êàï³òóëîþ äî

Ëüâîâà.

9. Ä³îí³ñ³é ç Îëåíèíà. Íàïðàâëåíèé 1629 ð. ç Êîëîìè¿.

10. Áåðíàðä ³ç Âàðåö³¿. Ïðèçíà÷åíèé 1632 ð. ÿê ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê.

11. Â³òóñ Âåëóíñüêèé. ×ëåí êîíâåíòó. Çàìó÷åíèé ìîñêîâèòàìè â 1634 ð.

12. Àíäð³é Ðàâñüêèé. Ïð³îð, ïðèçíà÷åíèé êàï³òóëîþ 1640 ð.

13. Êèðèë ç Â³ííèö³. Ëåêòîð. Ïðèçíà÷åíèé ì³ñ³îíåðîì ó êîíâåíò 1640 ð.

14. Áåðíàðä ³ç Âàðêè. Ïðèçíà÷åíèé ãåíåðàëüíèì ïðîïîâ³äíèêîì 1640 ð. Äî

òîãî ïð³îð â Ñòàðîêîñòÿíòèíîâ³ (äèâ âèùå).

15. Êîíñòàíòèí ç Ëîñ³÷à. Íàïðâëåíèé 1640 ð.

16. Ðàéìóíä. Ïð³îð íà 1641ð.

17. Ô³ë³ï ç Êàì’ÿíöÿ. Íàïðàâëåíèé ó Ëÿõ³âö³ 1643 ð. Ïîìèðàº òóò æå

1645 ð.

18. Ãîíîð³é Êëåç÷åâè÷. Ïð³îð, ÿêîãî íóíö³é 1681 ð. çâ³ëüíÿº â³ä çâèíóâà÷åíü ó

ºðåñ³.

19. Êèïð³àí ßâîðñüêèé. Ïð³îð. 1681 ðîêó éîãî çâ³ëüíÿþòü â³ä çâèíóâà÷åíü ó

ºðåñ³. 1692 ðîêó êàï³òóëà ïðîñèòü ïðî éîãî ïåðåîáðàííÿ.

20. Àíàñòàñ³é Îðëîâñüêèé. Ïðåçåíòàò òåîëîã³¿. Ïîìåð ó ìîíàñòèð³ 1710 ð.

21. Áåðíàðä Ïîìàðàíñüêèé. Ëüâ³âñüêèé ïðîôåñ. Ïîìåð ó ìîíàñòèð³

1722 ð.

22. Àëàí Ñîáîòí³öüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ â Ëÿõ³âöÿõ. Ïîìåð 1731 ð.

23. Þñòóñ Êàìºíñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ â Ëÿõ³âöÿõ. Ïîìåð 1731 ð.

24. Òîìà Êåéë³÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ â Ëÿõ³âöÿõ. Ïîìåð 1736 ð. ó Êëåöêó.

25. ²ºðîí³ì Ðàºöüêèé. Êîíâåðñ. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ ó ëüâ³âñüêîìó ìîíàñòèð³.

Ïîìåð ó Ëÿõ³âöÿõ 1751 ð.

26. Â³íöåíò³é Ñïåíäîâñüêèé. Ïð³îð íà 1754 ð., ÿêîãî êàï³òóëà îáèðàº

ïðîâ³íö³àëîì.

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1756 ð.:

27. Â³íöåíò³é Ñïåíäîñüêèé. Ïð³îð. Ìàã³ñòð òåîëîã³¿. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó
ëüâ³âñüêîìó ìîíàñòèð³ ñâ. Ðîçàð³þ. Çãîäîì – ïðîâ³íö³àë.
28. Éîçåô Ðîìàíîâñüêèé. Ñóáïð³îð. 1720 ð. í. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó
ëüâ³âñüêîìó ìîíàñòèð³ Ò³ëà Õðèñòîâîãî. 1795 ðîêó ïðàöþâàâ äóøïàñ-
òèðåì ó Ëüâîâ³, äå ïîìåð 19.04.1795 ð..
29. ßê³â Ëîáîäç³íñüêèé. Îðäèíàð³é. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó ëüâ³âñüêîìó ìî-
íàñòèð³ ñâ. Ìàãäàëèíè.
30. Ðåã³íàëüä Ñòðåëá³öüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó ëüâ³âñüêîìó ìîíàñòèð³
ñâ. Ðîçàð³þ.
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31. Áàðòîëîìåé Çàëåâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó ëüâ³âñüêîìó ìîíàñòèð³

ñâ. Ðîçàð³þ.

32. Ôðàíöèñê Áåò³ñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó ëüâ³âñüêîìó ìîíàñòèð³ Ò³ëà

Õðèñòîâîãî.

33. Êàðë Ìàë³øåâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó ì³íñüêîìó ìîíàñòèð³.

34. Åñõ³ë³é Ïëàñîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó êàì’ÿíåöüêîìó ìîíàñ-

òèð³.

35. Þñòèí Ðîòóíüîâñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó ëüâ³âñüêîìó ìî-

íàñòèð³ Ò³ëà Õðèñòîâîãî.

36. Ã³àöèíò Çåëåçíèöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ â Ëÿõ³âöÿõ. Ïîìåð ó ªçóïîë³

1763 ð.

37. Äîì³í³ê Çåëåçíèöüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ â Ëÿõ³âöÿõ. Ïîìåð ó ªçóïîë³

1764 ð.

38. Ðàôà¿ë Çóðîâñüêèé. Ëåêòîð òåîëîã³¿. Ïð³îð. Ïîìåð ó ìîíàñòèð³ 1780 ð.

39. Äîì³í³ê Äîáðîâñüêèé. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó Ëÿõ³âöÿõ. Ïîìåð ó Áèøîâ³

1798 ð.

40. Êàçèìèð Ãðèá³íñüêèé. Âèêëàäà÷ ìîðàëüíî¿ òåîëîã³¿ â äðóã³é ïîëîâèí³

XVIII cò.

41. ²îàí Êîç³öüêèé. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. Ïðîôåñ³þ ïðèéìàâ ó Ï³äêà-

ìåí³. Ïîìåð ó Ëÿõ³âöÿõ áëèçüêî 1803 ð.

42. Ã³àöèíò Äóëåâè÷. Ïðèçíà÷åíèé Ãåíåðàëüíèì ïðîïîâ³äíèêîì 1803 ð.

43. Ìàñâåò Ãàºâñüêèé. Ïð³îð ç 1820 ð.

44. ªë³ñåé Çóáðèöüêèé. Êë³ðèê. Ïðîïîâ³äíèê íà 1820 ð.

45. Êèðèë ßòêîâñüêèé. Ïðîôåñ íà 1820 ð.

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1826 ð.:

46. Ìîíñâåëü Ãàºâñüêèé. Ïð³îð ç 1821 ð. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. Ëþ-

áàðñüêèé ïðîôåñ. 39 ðîê³â. Â îðäåí³ – 23 ðîêè (äèâ. âèùå).

47. Áîí³ôàö³é Íîâ³íñüêèé. Ñóáïð³îð ç 1823 ð. Ëóöüêèé ïðîôåñ. 59 ðîê³â.

Â îðäåí³ – 26 ðîê³â (äèâ. âèùå).

48. Áàëüòàçàð Òèãë³öüêèé. Ïðîïîâ³äíèê ç 1824 ð. Ëþáàðñüêèé ïðîôåñ.

35 ðîê³â. Â îðäåí³ – 16 ðîê³â (äèâ. âèùå).

49. Àäàì Êîðåíüîâñüêèé. Êîíâåðñ. Íîâ³ö³é. 36 ðîê³â. Â îðäåí³ – 1 ð³ê.

50. Ãóíäèñàëüâ Îñòàíêåâè÷. Ïð³îð íà 1835 ð. Ïåðåä öèì ïåðåáóâàâ ó ëþáàð-

ñüêîìó ³ ëóöüêîìó ìîíàñòèðÿõ (äèâ. âèùå).

362 LAUDARE, BENEDICERE, PRAEDICARE



Êàì³íü-Êàøèðñüêèé42

1. Ëàçàð Òðîÿíîâè÷. ×ëåí ìîíàñòèðÿ ó 1638 ð.

2. Ôåë³ö³àí Øàôîðñüêèé. Ïåðåáóâàâ ïðè äâîð³ êíÿçÿ Ñàíãóøêà íà 1653 ð.

3. Ôëîð³àí Òðîÿíîâè÷. Êàïåëàí ïðè äâîð³ êíÿçÿ Ñàíãóøêà íà 1653 ð.

4. Ïåòðî Áàðòåöüêèé. Ïð³îð ìîíàñòèðÿ äî 1661 ð.

5. Ôåë³êñ Õðàíîâñüêèé. Â³êàð³é ìîíàñòèðÿ ó 1660-1661 ðð. Ó 1656 ð. ñóáïð³îð

³ â³êàð³é ó Âîëîäèìèð³ (äèâ. âèùå).

6. Àóðåë³àí Ðîáàêîâè÷. Íàäçâè÷àéíèé ïðîïîâ³äíèê, àâòîð ô³ëîñîôñüêîãî

òðàêòàòó. Ïîìåð 1670 ð.

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1660-70-õ ðð.:

7. Àíòîí³é Êîð÷åâñüêèé. Ïðîôåñ ëþáë³íñüêîãî êîíâåíòó. Ïðîôåñ³þ
ñêëàâ 1655 ð. Äîêòîð òåîëîã³¿. 1687 ðîêó áóâ ïð³îðîì â Ñàìáîð³.
1687-1690-ò³ ðð. – ïðîâ³íö³àë.
8. Áåðíàðä ×èæåâè÷. Ï³äïð³îð. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
9. Êàçèìèð Êðèøêåâè÷. Ïðîïîâ³äíèê.
10. Áåíåäèêò ªçåðñüêèé. Ñâÿùåíèê. Ïåðåä òèì – ÷ëåí ëóöüêîãî ìîíàñ-
òèðÿ.
11. Êàçèìèð Ñòîõîâñüêèé. Ñóáä³àêîí.
12. Ãðèãîð³é Ìóñêàëüñüêèé. Êë³ðèê.
13. Ñåâåðèí Ðóäíèöüêèé. Êë³ðèê.
14. Ïëàöèä Ñòðóæ. Êë³ðèê.
15. Êðèñï³í Òõîðåâñüêèé. Êîíâåðñ.
16. Ìèêîëàé ×àïñüêèé. Ïð³îð ìîíàñòèðÿ íàïðèê³íö³ XVII ñò.

17. Êàðë Ñâåðòîí. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó ìîíàñòèð³ 1710 ð.

18. Ìèõà¿ë Âëîñ³íñüêèé. Îðãàí³ñò. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó ìîíàñòèð³ 1712 ð.

19. Àäàì Áàëàíäêà. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó ìîíàñòèð³ 1712 ð.

20. Ã³àöèíò Áóòðèíîâè÷. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó ìîíàñòèð³ 1712 ð.

21. Ñèìåîí Ïüîòðîâñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó ìîíàñòèð³ 1714 ð.

Äîäàòîê Ê 363

42 ²íôîðìàö³ÿ ïîäàíà íà ï³äñòàâ³: ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 28. – Îï. 1. – Ñïð. 89. – Àðê.
1021-1025; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 442. – Îï. 64. – Ñïð. 166. – Àðê. 147-147 çâ.; ÖÄ²ÀÊ
Óêðà¿íè. – Ô. 442. – Îï. 64. – Ñïð. 166-à. – Àðê. 111-112, 306 çâ.-307; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè.
– Ô. 2227. – Îï. 1. – Ñïð. 651. – Àðê. 118; Acta capitulorum Provinciae Poloniae... – V. 3:
Supplementa, pars 1. – P. 1-422; Acta capitulorum Provinciae Russiae... – V. 5 (1). – Ð.
1-633; Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie. – Kk. 3. – K. 2-6; Archiwum OO.
Dominikanów w Krakowie. – Ðð. 76. Ê. 83; Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie. –
Pr. 19. – Sine paginatio; Biblioteka Narodowa . Dzia³ rêkopisów. – BOZ 1732/2. – K.
15-15 v., 63 v.; Sieykowski M. Dni roczne Swiêtych, B³ogos³awionych y Pobo¿nych s³ug
Bo¿ych zakonu Kaznodziejskiego. – Kraków, 1743. – K. I (3); Wo³yniak (Gi¿ycki J. M.)
Op. cit. – S. 7, 114; Ãîð³í Ñ. Âêàçàíà ïðàöÿ. – Ñ. 286.



22. Ñàìóåëü Êåðíåð. Ëåêòîð. Ïð³îð, 1717 ð. íàä³éøëà ïåòèö³ÿ ïðî äîçâ³ë íà

éîãî íàñòóïíå ïð³îðóâàííÿ. Òàêå æ ïðîõàííÿ ñêåðîâàíå 1718 ð., 1722 ³ 1726 ðð.

Âîñòàííº, âî÷åâèäü, âîíî áóëî â³äõèëåíå – ãåíåðàë ó â³äïîâ³äü çàáîðîíèâ

îá³éìàòè ïð³îðñüêó ïîñàäè á³ëüøå 2 òåðì³í³â.

23. Ìàðò³í Çàõðîâñüêèé. Íàïðàâëåíèé 1722 ð. ÿê ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê.

24. Áåíåäèêò Ñòåôàíîâñüêèé. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê äî 1727-36 ðð.

25. Ëþäîâ³ê Âîëüñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ïð³îð ìîíàñòèðÿ íà

1743 ð.

Îñîáîâèé ñêëàä 1767 ð.:

26. Áåíåäèêò Êîáèëÿíñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ëåêòîð.
Ïð³îð.
27. Ôåë³ö³àí Áîðóäçüêèé. Ñóáïð³îð.
28. Òîìà Æîðäàí. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê.
29. ×åñëàâ Ìàöêåâè÷. Ëåêòîð. Ïðîïîâ³äíèê.
30. Àíäð³é Â³òêîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
31. ßê³â Êëåìåíñ. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
32. Ãåîðã³é Ãðóøåâñüêèé.
33. Ìèõà¿ë Ïåï÷èíñüêèé. Êîíâåðñ.
34. Êîëóìáàí ×åíÿöüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Êîíâåðñ.

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1775 ð.:

35. Êàðë ×åðåòîâè÷. Ëåêòîð. Ïð³îð.
36. Ñåáàñòüÿí Ñóõîöüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ñóáïð³îð.
37. Ñòåôàí ×àöüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ëåêòîð.
38. Àëüáåðò Êàðâîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ïðîïîâ³äíèê.
39. Äîì³í³ê Äîìàøåâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
40. Êàðë Áåëëàí³. Ïåðåä öèì – ÷ëåí ëóöüêîãî ìîíàñòèðÿ (äèâ. âèùå).
41. Ìàòåé Ãðóñ. Åêîíîì â ìàºòêó Îëüáëà Ðóñüêà.
42. Ïàâëî Æèäàãëîâñüêèé. Êîíâåðñ.
43. Áàðòîëîìåé. Æóêîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Êîíâåðñ.
44. Ïåòðî ×åíÿöüêèé. Ïð³îð ìîíàñòèðÿ íà 1784 ð.

45. Âîéöåõ Íºäæàëêîâñüêèé. Ïð³îð ç 1795.

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1832 ð.:

46. Ìàð³àí Êóëåøà. Ïð³îð. 45 ðîê³â, â îðäåí³ – 26 ðîê³â.
47. Ôðàíö Êîçàêîâñüêèé. Ñóáïð³îð. 64 ðîêè, â îðäåí³ – 36 ðîê³â.
48. Ðàéìóíä Ðîæåâñüêèé. Ïðîïîâ³äíèê. 36 ðîê³â. Â îðäåí³ – 8 ðîê³â.
49. Ãåðàñèì ßáëåöüêèé. Ïðîìîòîð Ðîçàð³þ. 53 ðîêè, â îðäåí³ – 32 ðîêè.
50. ²îàí Ðîæèöüêèé. Íîâ³ö³é. 36 ðîê³â, â îðäåí³ – 6 ðîê³â. Ðàí³øå áóâ ÷ëå-
íîì ï³íñüêîãî íîâ³ö³àòó.
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ßëîâè÷³43

1. Ïðåöëàâ Îñòðîâñüêèé. Íà 1663 ð. âèêîíóâàâ îáîâ’ÿçêè â³êàð³ÿ ó ßëîâè÷àõ,

áóäó÷è ÷ëåíîì ëóöüêîãî ìîíàñòèðÿ (äèâ. âèùå).

2. Ðàéìóíä Áîãóøåâñüêèé. Ïåðøèé ïð³îð ìîíàñòèðÿ. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ.

âèùå).

3. Òîìà Âîëüñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ. Ïð³îð ó ßëîâè÷àõ â 1680-õ ðð.

4. Áåíåäèêò. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó ßëîâè÷àõ 1687 ð.

5. Ïàâëî Ì³õàëåâñüêèé. Êîíâåðñ. Ñêëàâ ïðîôåñ³þ ó ßëîâè÷àõ 1696 ð.

6. ²îàí Ëîêåíá. Íàïðàâëåíèé 1711 ð. ãåíåðàëüíèì ïðîïîâ³äíèêîì.

7. ²îàí Çëàòîóñò Êîçèöüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ïð³îð íà 1714 ð.

Öüîãî æ ðîêó íàä³éøëà ïåòèö³ÿ ïðî äîçâ³ë íà éîãî íàñòóïíå ïð³îðóâàííÿ.

1743 ðîêó çíîâó îá³éìàº ïîñàäó ïð³îðà.

8. Òåîô³ë Ãðîäåöüêèé. Ïð³îð, 1716 ð. íàä³éøëà ïåòèö³ÿ ïðî äîçâ³ë íà éîãî íà-

ñòóïíå ïð³îðóâàííÿ.

9. Ìàð³àí Ìàíåâè÷. Íàïðàâëåíèé 1722 ð. ÿê ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê.

10. Òîìà Çàëåçüêèé. Ïð³îð, ïðî ïåðåîáðàííÿ ÿêîãî ïðîñèòü ïðîâ³íö³àë â

ëèñò³ äî ãåíåðàëà 1722 ð.

11. Ìàðò³í Ìàíåâè÷. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê íà 1743 ð.

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1767 ð.:
12. Ðàôà¿ë Àíäæåéîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ãåíåðàëüíèé
ïðîïîâ³äíèê. Ïð³îð. 50 ðîê³â.
13. ßê³â Ãàíóøåâè÷. Ñóáïð³îð. 60 ðîê³â.
14. Êàðë Æèòêåâè÷. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). 64 ðîêè.
15. Â³íöåíò³é Çàáëîöüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Êàíòîð. 50
ðîê³â.
16. Ìèõà¿ë Êðîìåð. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ïðîïîâ³äíèê. 41 ð³ê.
17. Ñòåôàí ×àöüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). 40 ðîê³â.
18. Ñåáàñòüÿí Ñóõîöüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ïðîìîòîð Ðî-
çàð³þ. 36 ðîê³â.
19. Àìàíä Ëåëüîâñüêèé. Êîíâåðñ. 50 ðîê³â.
20. Ïàâëî Æèãàäë³íñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Êîíâåðñ. 41 ð³ê.
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43 ²íôîðìàö³ÿ ïîäàíà íà ï³äñòàâ³: ÄÀÆÎ. – Ô. 178. – Îï. 6. – Ñïð. 815. – Àðê. 1 çâ.;
ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 221. – Îï 1. – Ñïð. 656. – Àðê. 102; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 228. –
Îï. 1. – Ñïð. 162. – Àðê. 203 çâ.; Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie. – Ðð 76. –
K. 83 v.; Biblioteka Narodowa . Dzia³ rêkopisów. – BOZ 1732/2. – K. 15-15 v., 63 v.; Acta
capitulorum Provinciae Poloniae... – V. 3: Supplementa, pars 1. – P. 1-422; Nowowieyski
F. Phoenix decoris et ornamenti Provinciae Poloniae. – Poznaniae, 1752. – P. 61;
Sieykowski M. Dni roczne Swiêtych, B³ogos³awionych y Pobo¿nych s³ug Bo¿ych zakonu
Kaznodziejskiego. – Kraków, 1743. – K. I (4).



Îñîáîâèé ñêëàä íà 19.01. 1775 ð.:

21. Òåîô³ë Âîëàíñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ìàã³ñòð òåîëîã³¿.
Ïð³îð.
22. ßê³â Ãàíóøåâè÷. Ñóáïð³îð (äèâ. âèùå).
23. Ðàôà¿ë Àíäæåéîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ãåíåðàëüíèé
ïðîïîâ³äíèê.
24. Ïåòðî Õèðîø. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ïðîïîâ³äíèê.
25. Êàðë Æèòêåâè÷. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
26. Â³íöåíò³é Çàáëîöüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ïðîìîòîð Ðî-
çàð³þ.
27. Ãåîðã³é Ãðóøåâñüêèé. Ïåðåä öèì – ÷ëåí ìîíàñòèðÿ ó Êàìåí³-Êàøè-
ðñüêîìó (äèâ. âèùå).
28. Ìèõà¿ë Ïüîòðîâñüêèé.
29. Àäàì Ìîíäæåéîâñüêèé.
30. Ô³ë³ï Ìèõàëîâñüêèé. Êîíâåðñ.
31. Äîì³í³ê Êîñòðîâñüêèé. Ïð³îð íà 1825-26 ðð.

Îâðó÷.44

1. Ìàð³àí ç Õë³íåöü. Ïåðøèé â³êàð³é ìîíàñòèðÿ.

2. Áàëüòàçàð ç Áóñüêà. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê, ÿêîãî 1640 ð. ïðèçíà÷èëè

ì³ñ³îíåðîì äî Îâðó÷à.

3. ßê³â Âåíãðèíîâñüêèé. Â³êàð³é, ïðèçíà÷åíèé 1640 ð. êàï³òóëîþ.

4. Ñòåôàí ³ç Ëèïí³. Íàïðàâëåíèé 1643 ð.

5. ²ñàéÿ Êîøèöüêèé. Íàïðàâëåíèé 1643 ð.

6. Ìèêîëàé Ñîêîëîâñüêèé. Ïð³îð, ëåêòîð òåîëîã³¿, ÿêîãî íóíö³é çâ³ëüíÿº

1681 ð. â³ä çâèíóâà÷åíü ó ºðåñ³.

7. Àðõàíãåë Æóëèíñüêèé. Â³êàð³é íà 1699 ð.

8. Äîì³í³ê Áàðê³íîâè÷. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. Ïîìåð â ìîíàñòèð³ 1699 ð.

9. ²îàí Çëàòîóñò Êðàñîâñüêèé. Ïîìåð 1715 ð. â Îâðó÷³.

10. Àíòîí³é Áåºð. Ëåêòîð òåîëîã³¿. Ïåðåìèøëüñüêèé ïðîôåñ. Ïîìåð ó ìîíàñ-

òèð³ 1759 ð.

11. Õðèñòîôîð Ïíåóñüêèé. Âèêëàäà÷ ìîðàëüíî¿ òåîëîã³¿ ³ â³êàð³é ìîíàñòèðÿ

â äðóã³é ïîëîâèí³ XVIII ñò.
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44 ²íôîðìàö³ÿ ïîäàíà íà ï³äñòàâ³: ÄÀÆÎ. – Ô. 178. – Îï. 6. – Ñïð. 306. – Àðê. 7 çâ.-8;
Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie. – Pr. 18. – K. 11; Archivio Generale
Domenicani – XIII 458 A. – P. 23; Acta capitulorum Provinciae Russiae... – V. 5 (1). – Ð.
1-633; Acta nuntiaturae Poloniae. – Romae, 1997. – T. 34: Opitus Pallavicini, vol. 2. / Ed.
Domin-Jaèov. – P. 6; ÀðõÞÇÐ. – Ê., 1871. – ×. 1, ò. 4. – Ñ. 120.



Îñîáîâèé ñêëàä íà 1815 ð.:

12. Êèïð³àí Ìîãèëüíèöüêèé. Ïð³îð ³ íàñòîÿòåëü ïàðàô³¿. 29 ðîê³â. Â îðäåí³
– 12 ðîê³â. Ïåðåä öèì áóâ ñóáïð³îðîì ³ ïðîïîâ³äíèêîì â Õîäîðêîâ³.

Ñîêîëîâ45

1. ßê³â ³ç Ñîêîëîâà ïðèçíà÷åíèé 1629 ð. äî Íîâãîðîäà Ñ³âåðñüêîãî.

2. Êîíðàä ç³ Ëüâîâà. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. Ïðèçíà÷åíèé ì³ñ³îíåðîì äî

ìîíàñòèðÿ 1640 ð.

3. Àâãóñòèí. Â³êàð³é ìîíàñòèðÿ íà 1646ð.

4. Õðèñòîôîð Ïåíüîíæåê. Îðäèíàðíèé ïðîïîâ³äíèê. Çàìó÷åíèé â 1648-49 ðð.

Òàðãîâèöÿ46

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1709 ð.:

1. Éîðäàí Øï³íêîâñüêèé. Ïð³îð. 64 ðîêè. Â îðäåí³ 41 ð³ê. Äâà ðîêè áóâ
ïðîìîòîðîì Ðîçàð³þ. 6 ðîê³â â³êàð³é êîíâåíòó. Ñóáïð³îð êîíâåíòó 6
ðîê³â, ïð³îð 5 ðîê³â.

2. Íîðáåðò Êàâîâè÷. Ñâÿùåíèê. 44 ðîêè. Â îðäåí³ 26 ðîê³â. 4 ðîêè áóâ
ïðîìîòîðîì Ðîçàð³þ. 3 ð. – ïðîïîâ³äíèêîì. Â³êàð³é êîíâåíòó 2 ðîêè.

3. Â³ò Ñèðåíîâè÷. Ñâÿùåíèê. Îðäèíàðíèé ïðîïîâ³äíèê. 34 ðîêè, 14
ðîê³â â îðäåí³. Ïðîïîâ³äíèê 1 ð³ê. Äî òîãî âèêîíóâàâ îáðÿäè â ð³çíèõ
öåðêâàõ. 2 ðîêè áóâ â³êàð³ºì. 1729 ð. ïðèçíà÷åíèé ïð³îðîì ìîíàñòèðÿ.
Âäðóãå ïðèçíà÷åíèé íà öþ ïîñàäó 1735 ð.

4. Áîí³ôàö³é Ìàçóðêåâè÷. Ñâÿùåíèê. Ïðîìîòîð Ðîçàð³þ. 31 ð. Â îðäåí³
7 ðîê³â. 1732 ð. ïðèçíà÷åíèé ïð³îðîì ìîíàñòèðÿ. Ïîìåð ó Òàðãîâèö³ ïå-
ðåä 1745 ð.

5. Ñòåôàí Ñóëàòèöüêèé. Êîíâåðñ. 63 ðîêè. Â îðäåí³ 30 ðîê³â.

6. Ôðàíöèñê Áî÷êîâñüêèé. Êîíâåðñ. 54 ð. Â îðäåí³ 9 ðîê³â.

7. Òðàô³äëîâñüêèé Á. Âèêëàäà÷ íà 1710 ð.
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45 ²íôîðìàö³ÿ ïîäàíà íà ï³äñòàâ³: ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 11. – Îï. 1. – Ñïð. 11. – Àðê.
403-403 çâ.; Acta capitulorum Provinciae Russiae... – V. 5(1). – Ð. 268; MOPH – Romae,
1902. – V. 12 - P. 370.

46 ²íôîðìàö³ÿ ïîäàíà íà ï³äñòàâ³: ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 442. – Îï. 64. – Ñïð. 166. – Àðê.
147-147 çâ.; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 442. – Îï. 64. – Ñïð. 166-à. – Àðê. 51-54; Archiwum
OO. Dominikanów w Krakowie. – Kb. 3. – Ê. 4; Biblioteka Jagie³³oñska. – 6235 III. – Ê.
13v., 101v.; Acta dietarum congregationis S. Ludovici Bertrandi in Polonia ab anno 1693
ad annum 1793 celebrandum / Elaboravit R.F.Madura – Maszynopis w Bibliotece OO.
Dominikanów w Krakowie. – P. 11-20; Œwiêtochowski R. Szkolnictwo teologiczne
dominikanów... – S. 251.



8. Ôëîð³àí Çàâàäñüêèé. Âèêëàäà÷ íà 1710 ð. 1735 ðîêó ïðèçíà÷åíèé ïð³îðîì

ìîíàñòèðÿ.

9. Îãðîäç³íñüêèé Å. Âèêëàäàâ ìîðàëüíó òåîëîã³þ 1784 ð.

10. Ïåòðî Ïàë³çåâè÷. Ïðèéíÿâ ïðîôåñ³þ â òàðãîâèöüêîìó ìîíàñòèð³. Ïîìåð

1801 ð. â Êîçèí³.

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1832 ð.:

11. Ìèêîëàé Ãàëèíñüêèé. Ïð³îð. Ëóöüêèé ïðîôåñ. 37 ðîê³â, â îðäåí³ – 18
ðîê³â.
12. Ãóíäèñàëüâ Ìàëåöüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ. 36 ðîê³â, â îðäåí³ – 8 ðîê³â.
13. Åã³ä³é Ãîðáà÷åâñüêèé. Ïðîïîâ³äíèê. Ï³íñüêèé ïðîôåñ. 28 ðîê³â, â
îðäåí³ – 13 ðîê³â.

×àðòîðèéñüê47

1. Âàëåð³àí ç Ïîçíàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Ïåðøèé â³êàð³é, ïðèçíà÷åíèé 1603 ð.

2. Ìàðê³àí ç Áóñüêà. Áóâ âòîïëåíèé âîëîäàðåì êîíâåíòó 1648 ð.

3. Àíòîí³é Ëåïàðñüêèé. Ïð³îð íà 1622 ð.

4. Ïàâëî Øóì³íñüêèé. Âò³êà÷ ç Êîíãðåãàö³¿ ñâ. Ëþäîâ³êà, î÷åâèäíî, ç ÷àðòî-

ðèéñüêîãî ìîíàñòèðÿ, áî ðîçãëÿäàòè éîãî ñïðàâó äîðó÷åíî ñàìå ÷àðòîðè-

éñüêîìó ïð³îðó.

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1709 ð.:

5. Áåðíàðä Êóðîâñüêèé. Ñâÿùåíèê. Ïð³îð. 42 ðîêè. Â îðäåí³ 27 ðîê³â. 3
ðîêè áóâ ïðîìîòîðîì Ðîçàð³þ, 4 ðîê³â – ìàã³ñòðîì íîâ³ö³¿â, 2 ðîêè –
ñóáïð³îð. Òàêîæ áóâ îðäèíàðíèì êàíòîðîì ³ ñèíäèêîì.
6. Ðåì³ã³é Ðóäæåéîâñüêèé. Ñóáïð³îð. 52 ðîêè. 27 ðîê³â â îðäåí³. 4 ðîêè –
ïðîïîâ³äíèê, 4 ðîêè – ïð³îð, 1 ð³ê – êîì³ñàð äëÿ 4 ìîíàñòèð³â, 6 ðîê³â –
ñóáïð³îð.
7. Ãóíäèñëàâ Ðåçâ³öüêèé. Ñâÿùåíèê. 44 ðîêè. Â îðäåí³ 22 ðîêè.
8. Ôðàíöèñê Áîðîâèöüêèé. Ñâÿùåíèê. 42 ðîêè. Â îðäåí³ 8 ðîê³â.
9. Ñèìîí Ëîõîâñüêèé. Êîíâåðñ. 70 ðîê³â. Â îðäåí³ 36 ðîê³â.
10. Àëüá³í Çáèøèíñüêèé. Êîíâåðñ. 66 ðîê³â. Â îðäåí³ 9. ðîê³â
11. Àíòîí³é Ëåïàðñüêèé. Íàïðàâëåíèé êàï³òóëîþ ÿê ïð³îð 1729 ð.

12. Ëþäîâ³ê Äçåâÿòèíñüêèé. Íàïðàâëåíèé êàï³òóëîþ ÿê ïð³îð 1732 ð.

13. ×åñëàâ Ñòðóæèíñüêèé. Ïð³îð, îáðàíèé ïðîâ³íö³àëîì 1745 ð.
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47 ²íôîðìàö³ÿ ïîäàíà íà ï³äñòàâ³: ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 442. – Îï. 64. – Ñïð. 166. – Àðê.
147-147 çâ, 239-240; ABMK. – Mikrofilm 2417. – P. 238; Biblioteka Jagie³³oñska. – 6235
III. – Ê. 11, 35 v.; Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie. – Kb. 3. – K. 4; Acta
capitulorum provinciae Poloniae... – V.2, pars 1. – P. 16; Acta dietarum congregationis S.
Ludovici Bertrandi... – P. 11, 17; Wo³yniak (Gi¿ycki J. M.) Op. cit. – S. 38-40.



14. Àíãåë Âðîí³êîâñüêèé. Ïðîïîâ³äíèê. Ïîìåð ïåðåä 1758 ð.

15. Àëåêñàíäð Îïóõîâñüêèé. Ëåêòîð òåîëîã³¿, åêñ-ïð³îð ïåðåìèøëüñüêîãî

ìîíàñòèðÿ. Ïåðåáóâ ó ÷àðòîðèéñüêîìó êîíâåíò³ ó 1770-õ ðð., êîëè íàäñèëàº

äî íóíö³ÿ ïðîõàííÿ ïåðåâåñòè éîãî äî Âàðøàâè.

16. Àòàíàç³é Ìàëå÷åíñüêèé. Ïð³îð íà 1803 ð.

17. Ñèëüâåñòð Òóðåíåöüêèé. Ïð³îð íà 1806 ð.

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1832 ð.:

18. Åäâàðä Öâ³ðêî. Ïð³îð. Ëóöüêèé ïðîôåñ. 36 ðîê³â, â îðäåí³ – 17 ðîê³â.
19. ²íîêåíò³é Áîÿíîâñüêèé. Ëþáàðñüêèé ïðîôåñ. 52 ðîêè, â îðäåí³ – 35
ðîê³â.
20. Àâàêóì Êðèíèöüêèé. Ëþáàðñüêèé ïðîôåñ. 30 ðîê³â. Â îðäåí³ – 10 ðîê³â.
21. Äîì³í³ê Çåë³íñüêèé. Ëþáàðñüêèé ïðîôåñ. 36 ðîê³â, â îðäåí³ – 18
ðîê³â.
22. ßê³â Êîðæåíüîâñüêèé. ßëîâèöüêèé ïðîôåñ. Óðîäæåíåöü ñ. Ëèñèíà
Ëóöüêîãî ïîâ³òó. 39 ðîê³â, â îðäåí³ – 6 ðîê³â.

Êîçèí48

1. Éîçåô Ëîïîöüêèé. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. Â³êàð³é íà 1743 ð.

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1767 ð.:

2. ßê³â Ðàçâàíñüêèé. Â³êàð³é. 40 ðîê³â.
3. Àìâðîñ³é Òîìàøîâñüêèé. 51 ð³ê.
4. ßê³â Áëàøêåâè÷. Ïðîïîâ³äíèê.
5. Â³íöåíò³é Âîë³íñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). 40 ðîê³â.
6. Êèïð³àí Æàêåâè÷. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ëåêòîð.
7. Òàäåé Äæåäæ³öüêèé.

Îñîáîâèé ñêëàä íà 16.01. 1775 ð.:
8. ßê³â Áëàøêåâè÷. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. Â³êàð³é. Íàðîäèâñÿ 1718
ð. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ 1739 ð.
9. Ìàðò³í Îõåíêîâè÷. Íàðîäèâñÿ 1734 ð. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ 1755 ð.
10. Ôåë³ö³àí Áîðóöüêèé. Ïðîïîâ³äíèê. Ïåðåä òèì – ÷ëåí ìîíàñòèðÿ â
Êàìåí³-Êàøèðñüêîìó (äèâ. âèùå).
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48 ²íôîðìàö³ÿ ïîäàíà íà ï³äñòàâ³: ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 442. – Îï. 64. – Ñïð. 166. – Àðê.
147-147 çâ.; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 442. – Îï. 64. – Ñïð. 166-à. – Àðê. 57-60; Biblioteka
Jagie³³oñska. Dzia³ rêkopisów. – 6235 III. – K. 101 v.; Biblioteka Narodowa . Dzia³

rêkopisów. – BOZ 1732/2. – K. 15-15 v., 63 v.; Sieykowski M. Dni roczne Swiêtych,
B³ogos³awionych y Pobo¿nych s³ug Bo¿ych zakonu Kaznodziejskiego. – Kraków, 1743. –
K. K (4); Wo³yniak (Gi¿ycki J.M.). Op. cit. – S. 102.



11. Àëåêñ³é Ñàìáîðñüêèé. Íàðîäèâñÿ 1734 ð. Ïðîôåñ³þ ñêëàâ 1759 ð.
Ïåðåä öèì – ÷ëåí ìîíàñòèðÿ ó Âîëîäèìèð³ (äèâ. âèùå).

12. Àëüâàð Îõîòí³êåâè÷. Ïðèáóâ äî ìîíàñòèðÿ 1775 ð. Íàðîäèâñÿ 1735 ð.

Ïðîôåñ³þ ñêëàâ 1762 ð.

13. Ïåòðî Ïàë³çåâè÷. Òàðãîâèöüêèé ïðîôåñ. Ïîìåð ó Êîçèí³ 1801 ð. (äèâ.

âèùå).

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1832 ð.:

14. Ïåòðî Ëåñåâèöüêèé. Ïð³îð. Ëþáàðñüêèé ïðîôåñ. 42 ðîêè, â îðäåí³ –
22 ðîêè.

15. Êâ³ð³í Äàíèëåâè÷. Ïðîïîâ³äíèê. Ï³íñüêèé ïðîôåñ. 31 ð³ê, â îðäåí³ –
10 ðîê³â.

Êóëü÷èíè49

1. Áåíåäèêò Ðóñàëüñüêèé. Ïîìåð ó ìîíàñòèð³ 1803 ð.

2. Ðàéìóíä Êî÷³øåâñüêèé. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. Ïðîôåñ³þ ñêëàäàâ ó

Ï³äêàìåí³. Ïîìåð ó ìîíàñòèð³ 1803 ð.

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1832 ð.:

3. Êèïð³ÿí Ñêàçèìèðîâñüêèé. Ïð³îð. 33 ðîêè, â îðäåí³ – 15 ðîê³â.

4. Ãóíäèñàëüâ Øèäëîâñüêèé. Ïðîð. 32 ðîêè, â îðäåí³ – 14 ðîê³â.

Íåâèðê³â50

1. Òåîäîð Øå÷èíñüêèé. Ïð³îð ìîíàñòèðÿ íà 1743 ð.

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1767 ð.:

2. Â³íöåíò³é Ðîìáëåâñüêèé. Ïð³îð. Îäíî÷àñíî – åêîíîì ó ëóöüêîìó êîí-
âåíò³ (äèâ. âèùå).

3. ²ºðîí³ì Âåíãëåíñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ñóáïð³îð.

4. Ôëîð³àí Êâ³÷îðîâñüêèé. Ïðîïîâ³äíèê.

5. Êèðèëî Òõîðåâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
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49 ²íôîðìàö³ÿ ïîäàíà íà ï³äñòàâ³: ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 442. – Îï. 64. – Ñïð. 166. – Àðê.
147-147 çâ.; Biblioteka Jagie³³oñska. Dzia³ rêkopisów. – 6235 III. – K. 114 v.; Biblioteka
Narodowa. Dzia³ rêkopisów. – BOZ 1732/2. – K. 15-15 v., 63 v.;

50 ²íôîðìàö³ÿ ïîäàíà íà ï³äñòàâ³: ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 442. – Îï. 64. – Ñïð. 166 – Àðê.
147-147 çâ., 237; Biblioteka Narodowa. Dzia³ rêkopisów. – BOZ 1732/2. – K. 15-15 v., 63
v.; Sieykowski M. Dni roczne Œwiêtych, B³ogos³awionych y Pobo¿nych s³ug Bo¿ych
zakonu Kaznodziejskiego. – Kraków, 1743. – K. K (3).



6. Ñòåôàí Òîêàðåâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ïðîìîòîð Ðî-
çàð³þ. 38 ðîê³â.
7. Ìàòåé Ñòðóñ. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Êîíâåðñ.

Îñîáîâèé ñêëàä íà 12.01. 1775 ð.:

8. Ãåíð³ê Õìåëüîâñüêèé. Ãåíåðàëüíèé ïðîïîâ³äíèê. Ïð³îð.
9. Ôðàíöèñê Ìàðøàëüñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). Ãåíåðàëü-
íèé ïðîïîâ³äíèê.
10. Àìâðîñ³é Òîìàøåâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
11. ßê³â Ñòîöüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
12. Âàñèë³é Æåáðîâñüêèé Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
13. Ìèõà¿ë ßéêîâñüêèé. Ëóöüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå).
14. Ìèõà¿ë Ïèï÷èíñüêèé. Êîíâåðñ.

Îñîáîâèé ñêëàä íà 1832 ð.:

15. Éîñèô Öâ³ðêî. Ïð³îð. Ï³íñüêèé ïðîôåñ. 42 ðîêè, â îðäåí³ – 23 ðîê³â.
16. Ìàòâ³é Ñíîâîäåöüêèé. Ëþáàðñüêèé ïðîôåñ (äèâ. âèùå). 63 ðîêè, â
îðäåí³ – 37 ðîê³â.
17. Ëþäîâ³ê Ìåäíèíñüêèé. Ì³íñüêèé ïðîôåñ. 33 ðîêè, â îðäåí³ – 11
ðîê³â.
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Êóëüòè ó âîëèíñüêèõ äîì³í³êàíñüêèõ ìîíàñòèðÿõ XIV – ïî÷. Õ²Õ ñò.51 *
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â ÿê³é çíàõîäèâñÿ

ìîíàñòèð, òà
õðîíîëîã³÷íèé çð³ç

ç³áðàíèõ äàíèõ

Òèòóëàòóðà õðàì³â,
êàïëèöü

Òèòóëàòóðà
â³âòàð³â

²êîíè, ðåë³êâ³¿ Ìîëèòîâí³ ïðàêòèêè,
ïîâ’ÿçàí³ ç êóëüòîì,
³íø³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî
ïîøèðåííÿ êóëüò³â

²ìåíà, ÿê³ îòðè-
ìóâàëè ìîíàõè ï³ñëÿ
âñòóïó äî â³äïîâ³ä-

íîãî ìîíàñòèðÿ

Ëóöüê 1. Ê³í. XIV ñò.
Òîâàðèñòâî Áðàò³â-
ï³ë³ãðèì³â

Ñâ. Ìèêîëàÿ, Âîçíå-
ñ³ííÿ Áîãîðîäèö³

Îñòðîã
Ñåðåäèíà XV ñò.
Òîâàðèñòâî
Áðàò³â-ï³ë³ãðèì³â

Áîãîìàòåð³

Âîëîäèìèð 1.
ê³íåöü XV cò.
Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Ñâ. Òð³éö³ Ëàâðåíò³é

3
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51
Äàí³ ïîäàíî íà ï³äñòàâ³: ÄÀÆÎ. – Ô. 90. – Îï. 1. – Ñïð. 451. – Àðê. 1 çâ.; ÄÀÆÎ. – Ô. 90. – Îï. 1. – Ñïð. 704. – Àðê. 1-1 çâ.; ÄÀÆÎ. – Ô. 90. – Îï. 1. – Ñïð.

1009. – Àðê. 1-2; ÄÀÆÎ. – Ô. 90. – Îï. 2. – Ñïð. 2. – Àðê. 16; ÄÀÆÎ. – Ô. 178. – Îï. 6. – Ñïð. 306. – Àðê. 2-2 çâ.; ÄÀÆÎ. – Ô. 178. – Îï. 6. – Ñïð. 363. – Àðê. 1-1

çâ; ÄÀÆÎ. – Ô. 178. – Îï. 6. – Ñïð. 1301. – Àðê. 11-13 çâ.; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 22. – Îï. 1. – Ñïð. 35. – Àðê. 8 çâ.-10; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 25. – Îï. 1. – Ñïð.

225. – Àðê. 1176 çâ.-1178 çâ; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 25. – Îï. 1. – Ñïð. 269. – Àðê. 814-818 çâ.; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 28. – Îï. 1. – Ñïð. 89. – Àðê. 564-568;

ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 221. – Îï 1. – Ñïð. 656. – ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 2227. – Îï. 1. – Ñïð. 625; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 442. – Îï. 64. – Ñïð. 166-à. – Àðê. 147-147

çâ; ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 2227. – Îï. 1. – Ñïð. 651. – Àðê. 84-120; Archivio Generale Domenicani. – XIV. – Liber LLL. – Pars III. – P. 254 (f.2); Archiwum OO.

Dominikanów w Krakowie. – Kk. 1. – K. 1; Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie. – Lu 1. – K.13-14; Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie. – Pr. 26. – K.

69-75, 261-262. Biblioteka Jagie³³oñska. Dzia³ rêkopisów. – 6236 III. – K. 11-20; Óðñó Í. Ìèñòåöüêà ñïàäùèíà äîì³í³êàíñüêîãî îðäåíó íà Âîëèí³ (XVII-XIX ñò.)



Íàçâà ì³ñöåâîñò³,
â ÿê³é çíàõîäèâñÿ

ìîíàñòèð, òà
õðîíîëîã³÷íèé çð³ç

ç³áðàíèõ äàíèõ

Òèòóëàòóðà õðàì³â,
êàïëèöü

Òèòóëàòóðà
â³âòàð³â

²êîíè, ðåë³êâ³¿ Ìîëèòîâí³ ïðàêòèêè,
ïîâ’ÿçàí³ ç êóëüòîì,
³íø³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî
ïîøèðåííÿ êóëüò³â

²ìåíà, ÿê³ îòðè-
ìóâàëè ìîíàõè ï³ñëÿ
âñòóïó äî â³äïîâ³ä-

íîãî ìîíàñòèðÿ

Ëóöüê 2.
Ê³í. XVI.-² ïîë. XVII ñò.
Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Âîçíåñ³ííÿ
Áîãîðîäèö³

Ðîçàð³þ
²ìåí³ ²ñóñà
Áîãîðîäèö³

²êîíà
Ìàòåð³ Áîæî¿
Ñí³æíî¿

Áðàòñòâî Ðîçàð³þ Ã³àöèíò - 2, Ìàòåé - 1,
ßê³â - 1, Ãàáð³åëü - 1,
Êàðë - 1, Àâãóñòèí - 1,
Ñòàí³ñëàâ - 1, Áî-
íàâåíòóðà - 1, Äàì³àí
- 1, Ñòåôàí - 1

Ëÿõ³âö³ 1.
² ïîë. XVII ñò.
Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Ñâ. Òð³éö³,
Ïåòðà ³ Ïàâëà

Âîëîäèìèð 2
² ïîë. XVII ñò.
Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Ñâ.Òð³éö³ Áðàòñòâî Ðîçàð³þ

// Îñâ³òà, íàóêà ³ êóëüòóðà íà Ïîä³ëë³. – Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, 2005. – Ò. 5. – Ñ. 91-104; Óðñó Í. Ìèñòåöüêà ñïàäùèíà äîì³í³êàíñüêîãî îðäåíó XVII-XIX
ñò. íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. – Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, 2007. – Ñ. 225-227, 270-274; Óðñó Í. Õðàìîâèé ³íòåð’ºð äîì³í³êàíñüêîãî îðäåíó XVII-Õ²Õ ñòîë³òü íà
çåìëÿõ Âîëèí³ // Òåîðåòè÷í³ òà ïðàêòè÷í³ ïðîáëåìè êóëüòóðîëîã³¿. – Ìåë³òîïîëü, 2005. – Âèï. 20. – Ñ. 20; Bar¹cz S. Wiadomoœæ o klasztorze w. o.
Dominikanów w Podkamieniu. – Lwów, 1887. – S. 17; Karolewicz G. Werwania koœcio³ów dominikañskich w XVII-XVIII wieku // Sprawozdania Towarzystwa
Naukowego KUL. – 1972. – R. 19. – S. 106; Kownacki I. Sparta Polska. – Zamoœæ, 1703. – S. 71-115; Litak S. Koœæo³ ³aciñski w Rzeczypospolitej oko³o 1772 roku.
– Lublin, 1998. – S. 104-112; Nowakowski E. O cudownych obrazach w Polsce Przenajœwiêtszej Matki Bo¿ej. – Kraków, 1902. – Zesz. 1. – S. 119-759; Sieykowski
M. Dni roczne Œwiêtych, B³ogos³awionych y Pobo¿nych s³ug Bo¿ych zakonu Kaznodziejskiego. – Kraków, 1743. – K. E (2)-K (4); Wo³yniak (J. M. Gi¿ycki) Wykaz
klasztorów Dominikañskich prowincyi Ruskiej. – Kraków, 1923. – T. 2. – S. 1-278.

* Êóðñèâîì ïîçíà÷åíî êóëüòè, ïîÿâà ÿêèõ íå çàëåæàëà â³ä áàæàííÿ äîì³í³êàíö³â; æèðíèì øðèôòîì ïîçíà÷åíî êóëüòè, òèïîâ³ äëÿ îðäåíó òà ïðîâ³íö³é. Ï³ä
òèïîâèìè äëÿ îðäåíó êóëüòàìè ðîçóì³þòüñÿ, ïåðåäóñ³ì, êóëüòè êàíîí³çîâàíèõ òà áåàòèô³êîâàíèõ ÷ëåí³â îðäåíó, ò³, ç ÿêèìè â îðäåíñüê³é òðàäèö³¿ ïîâ’ÿçàí³
ñïåö³àëüí³ â³äïóñòè òà áîãîñëóæáîâ³ ïðàêòèêè òà ÷èñëåíí³ (ì³í³ìóì 4) ïîñâÿòè äîì³í³êàíñüêèõ õðàì³â â Ðå÷³ Ïîñïîëèò³é.
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â ÿê³é çíàõîäèâñÿ

ìîíàñòèð, òà
õðîíîëîã³÷íèé çð³ç

ç³áðàíèõ äàíèõ

Òèòóëàòóðà õðàì³â,
êàïëèöü

Òèòóëàòóðà
â³âòàð³â

²êîíè, ðåë³êâ³¿ Ìîëèòîâí³ ïðàêòèêè,
ïîâ’ÿçàí³ ç êóëüòîì,
³íø³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî
ïîøèðåííÿ êóëüò³â

²ìåíà, ÿê³ îòðè-
ìóâàëè ìîíàõè ï³ñëÿ
âñòóïó äî â³äïîâ³ä-

íîãî ìîíàñòèðÿ

Êàì³íü-Êàøèðñüêèé 1.
² ïîë. XVII ñò.
Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà ³
âñ³õ àíãåë³â

Îâðó÷ 1.
² ïîë. XVII ñò.
Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Ñâ. Ã³àöèíòà

Ñòàðîêîñòÿíòèí³â 1.
² ïîë. XVII ñò.
Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Î÷èùåííÿ
Áîãîðîäèö³.
²îàíà Õðåñòèòåëÿ

²êîíà Áîãîìàòåð³
Ðîçàð³þ, ÿêó â³ðí³
ïðèêðàøàëè âîòàìè

Ïåòðî - 2, Àíòîí³é - 2,
Ã³àöèíò - 1, Áåðíàðä -
1, Ãóìáåðò - 1, Àëüá³í
- 1; Áåàò - 1.

Ëþáàð 1
² ïîë. XVII ñò.
Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà

ßëîâè÷³ 1.
²² ïîë. XVII ñò.
Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Ïîæåðòâè Áîãîðîäèö³ ²êîíà Ïîæåðòâè
Áîãîðîäèö³

Ëóöüê 3.
²² ïîë. XVII ñò.
Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Âíåáîâçÿòòÿ
Áîãîðîäèö³

²ìåí³ ²ñóñà ²êîíà Ìàòåð³ Áîæî¿
Ñí³æíî¿; ç’ÿâëåíå â
÷óäåñíèé ñïîñ³á
çîáðàæåííÿ
Áîãîðîäèö³ íà êðåìåí³

Áðàòñòâî Ðîçàð³þ ²îàí - 6, Äîì³í³ê - 6,
Ã³àöèíò - 4, Éîçåô - 3,
Òîìà - 3, Ãðèãîð³é - 3,
Àíòîí³é - 3, Ãàáð³åëü -
2, Ìàðò³í - 2, Áåðíàðä
- 2
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Íàçâà ì³ñöåâîñò³,
â ÿê³é çíàõîäèâñÿ

ìîíàñòèð, òà
õðîíîëîã³÷íèé çð³ç

ç³áðàíèõ äàíèõ

Òèòóëàòóðà õðàì³â,
êàïëèöü

Òèòóëàòóðà
â³âòàð³â

²êîíè, ðåë³êâ³¿ Ìîëèòîâí³ ïðàêòèêè,
ïîâ’ÿçàí³ ç êóëüòîì,
³íø³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî
ïîøèðåííÿ êóëüò³â

²ìåíà, ÿê³ îòðè-
ìóâàëè ìîíàõè ï³ñëÿ
âñòóïó äî â³äïîâ³ä-

íîãî ìîíàñòèðÿ

Ðàéìóíä - 2, Àëüá³í -
2, Êèïð³àí - 2, Ôðàí-
öèñê - 2, Àìâðîñ³é - 2,
Àíäð³é - 2, Äìèòðî - 2,
Ìèêîëàé - 2, Ä³îí³ñ³é -
2, ²îàí ªâàíãåë³ñò - 2,
²îàí Õðåñòè-
òåëü - 2, Ñòåôàí - 2,
Áàðòîëîìåé - 2, Àâãó-
ñòèí - 2, Êàçèìèð - 2,
Ëþäîâ³ê - 2, Äàí³åëü -
2, Â³íöåíò³é - 2,
Ôåë³ö³àí - 2, ßê³â - 2,
Ãåîðã³é - 2, Áåíåäèêò -
1, Êàñïåð - 1, Ìàð³àí -
1, Àëåêñàíäð - 1,
Ðåã³íàëüä - 1,
Àëàí - 1, Ãåíð³ê -1,
Ïåòðî - 1, ²ëàð³é - 1,
²ãíàò³é - 1, ²ºðîí³ì - 1,
Ìèõà¿ë -1, Ãóíäè-
ñàëüâ - 1, Êàðë - 1,
Àëüáåðò - 1, Ï³é - 1,
×åñëàâ - 1, Óðáàí - 1,
Ìàòåé - 1, Ïëàöèä - 1,
Òåîô³ë - 1,
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Íàçâà ì³ñöåâîñò³,
â ÿê³é çíàõîäèâñÿ

ìîíàñòèð, òà
õðîíîëîã³÷íèé çð³ç

ç³áðàíèõ äàíèõ

Òèòóëàòóðà õðàì³â,
êàïëèöü

Òèòóëàòóðà
â³âòàð³â

²êîíè, ðåë³êâ³¿ Ìîëèòîâí³ ïðàêòèêè,
ïîâ’ÿçàí³ ç êóëüòîì,
³íø³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî
ïîøèðåííÿ êóëüò³â

²ìåíà, ÿê³ îòðè-
ìóâàëè ìîíàõè ï³ñëÿ
âñòóïó äî â³äïîâ³ä-

íîãî ìîíàñòèðÿ

Àòàíàç³é - 1, Âàöëàâ -
1, Ôëîð³àí -1, Áîãó-
ñëàâ - 1, Ñàìóåëü - 1,
Ðåì³ã³é - 1, Ñòàí³ñëàâ
- 1, Ôåë³êñ - 1, Ïàóë³í -
1, Òàäåé - 1, Êàí-
äèä - 1, Áîí³ôàö³é - 1,
Êîíñòàíòèí - 1, Êàðë - 1,
Êð³ñï³í - 1, Îíóôð³é - 1,
Ïðîêîï³é - 1, Ïàâëî - 1,
Äàì³àí - 1, Ëóêà - 1,
Áîíàâåíòóðà - 1

Íåâèðê³â 1. ²² ïîë. XVII ñò.
Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Ñâ. Òð³éö³. ²êîíà Áîãîðîäèö³
Áîëÿùî¿

Ëóöüê 4
² ïîë. XVIII cò.
Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Âíåáîâçÿòòÿ
Áîãîðîäèö³

Ñâ. Äîì³í³êà,
ñâ. Ã³àöèíòà,
ñâ. Òîìè Àêâ³íñüêî-
ãî, ñâ. Ðîçè,
ñâ. Àííè, ñâ. Êàºòàíà,
Ìàð³¿ Ìàãäàëèíè,
â êîðèäîð³ ïåðåä
ñàêðèñò³ºþ â³âòàð
Óâ³í÷àííÿ òåðíÿì
²ñóñà, â êàï³òóëÿð³¿
â³âòàð ²ñóñà á³ëÿ
ñòîâïà

×óäîòâîðíà ³êîíà
Ìàòåð³ Áîæî¿
Ñí³æíî¿; ç’ÿâëåíå â
÷óäåñíèé ñïîñ³á
çîáðàæåííÿ
Áîãîðîäèö³ íà
êðåìåí³, çîáðàæåííÿ
²ñóñà Õðèñòà á³ëÿ
ñòîâïà, ùî ñëàâèëîñü
÷óäåñàìè

Â³äïóñòè íà âñ³
ìàð³éí³ ñâÿòà
â³äïðàâëåííÿ
Äåâ’ÿòîãî ÷àñó á³ëÿ
÷óäîòâîðíî¿ ³êîíè
Áîãîðîäèö³; ùîäåíí³
ìåäèòàö³¿, ïðèñâÿ÷åí³
Ä³â³ Ìàð³¿; Ðîçàð³é;
Ïðîïàãóâàííÿ êóëüòó
ëóöüêîãî ìîíàõà
Êàðîëÿ Ôðàíêà.
Íà ñâÿòî Òîìè

Â³íöåíò³é - 5,
Ìèêîëàé - 5, ²ãíàò³é -
4, Òîìà - 4, Ìèõà¿ë -
4, Äîì³í³ê - 4, ²îàí - 4,
ßê³â - 4, Ñòåôàí - 4,
Éîçåô - 3, Áåíåäèêò -
3, Ïåòðî - 3, Ëþäî-
â³ê - 3, Àìâðîñ³é - 3,
Ã³àöèíò - 3, Àâãóñ-
òèí – 3, Àíòîí³é - 2,
Ãàáð³åëü - 2,
Ñàìóåëü - 2,
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Íàçâà ì³ñöåâîñò³,
â ÿê³é çíàõîäèâñÿ

ìîíàñòèð, òà
õðîíîëîã³÷íèé çð³ç

ç³áðàíèõ äàíèõ

Òèòóëàòóðà õðàì³â,
êàïëèöü

Òèòóëàòóðà
â³âòàð³â

²êîíè, ðåë³êâ³¿ Ìîëèòîâí³ ïðàêòèêè,
ïîâ’ÿçàí³ ç êóëüòîì,
³íø³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî
ïîøèðåííÿ êóëüò³â

²ìåíà, ÿê³ îòðè-
ìóâàëè ìîíàõè ï³ñëÿ
âñòóïó äî â³äïîâ³ä-

íîãî ìîíàñòèðÿ

Àêâ³íñüêîãî
ïðîâîäèëàñü òàê
çâàíà „Ô³ëàäåëüô³ÿ”
ñï³ëüíî ç ºçó¿òàìè,
ïàñ³éí³ áîãîñëóæ³ííÿ
òà óðî÷èñòà ìåñà
ùîï’ÿòíèö³ êîëî
çîáðàæåííÿ ²ñóñà
Õðèñòà á³ëÿ ñòîâïà

Àíãåë - 2, Åäóàðä - 2,
Ñåðàô³í - 2, ²îàí
Õðèçîñòîì - 2, Ôëî-
ð³àí - 2, Àëåêñàíäð - 2,
Ãóíäèñàëüâ - 2,
Ôðàíöèñê - 2, Ôðàí-
öèñê Êñàâ’ºð - 1, Ðà-
ôàëü - 1, Äàëìàö³é -
1, Êàºòàí - 1, Àäð³àí -
1, Íàçàð³é - 1, Êàíäèä
- 1, Êîíñòàíòèí - 1,
Êèðèë - 1, Ïàòðèö³é -
1, Éîðäàí - 1,
ªâñòàõ³é - 1, Ôîðòó-
íàò - 1, Óðáàí - 1, Áî-
í³ôàò³é - 1, Àäàëü-
áåðò - 1, Ïàâëî - 1,
Ìàòåé - 1, Ï³é - 1,
Ìàð³àí - 1, ²ºðîí³ì - 1,
Ñòàí³ñëàâ - 1, Ãðè-
ãîð³é - 1, Ôåðäèíàíä -
1, Ëåîïîëüä - 1, ×å-
ñëàâ - 1, Ðàéìóíä - 1,
Êèïð³àí - 1, Åðàçì - 1,
Àíäð³é - 1,
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Íàçâà ì³ñöåâîñò³,
â ÿê³é çíàõîäèâñÿ

ìîíàñòèð, òà
õðîíîëîã³÷íèé çð³ç

ç³áðàíèõ äàíèõ

Òèòóëàòóðà õðàì³â,
êàïëèöü

Òèòóëàòóðà
â³âòàð³â

²êîíè, ðåë³êâ³¿ Ìîëèòîâí³ ïðàêòèêè,
ïîâ’ÿçàí³ ç êóëüòîì,
³íø³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî
ïîøèðåííÿ êóëüò³â

²ìåíà, ÿê³ îòðè-
ìóâàëè ìîíàõè ï³ñëÿ
âñòóïó äî â³äïîâ³ä-

íîãî ìîíàñòèðÿ

Ëàâðåíò³é - 1, Ôåë³-
ö³àí - 1, Âàëåð³àí - 1,
Êàçèìèð - 1, Êàñ³àí -
1, ²îàí Íåïîìóê - 1,
Òåîô³ë - 1, Êàðë - 1,
Áîíàâåíòóðà - 1, Áåð-
íàðä - 1, Àíòîí³í - 1
²îàí Êàíòèé, Òåîäîð -
1, Òàäåé - 1, Àëüáåðò
- 1, Éîñàôàò - 1, ²îàí
Õðåñòèòåëü - 1, Â³ò -
1, Ìîäåñò - 1, Ôåë³êñ -
1, Àíòîí³é - 1,
²ïîëèò - 1, ßíóàð³é - 1,
Ïëàöèä - 1, Àìàíä - 1,
Ñàâà - 1

Êîçèí 1. ² ïîë. XVIII cò.
Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Ìó÷åíèêà
Ñòàí³ñëàâà

ßëîâè÷³ 2.
² ïîë. XVIII cò.
Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Ïîæåðòâè Áîãîðîäèö³ Ðîçàð³þ ²êîíà Ïîæåðòâè
Áîãîðîäèö³, êîï³ÿ
ëóöüêî¿ ÷óäîòâîðíî¿
³êîíè Ìàòåð³ Áîæî¿
Ñí³æíî¿

Êàì³íü-Êàøèðñüêèé 2.
² ïîë. XVIII ñò.
Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà
³ âñ³õ àíãåë³â

×óäîòâîðíà ³êîíà
Áîãîðîäèö³
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Íàçâà ì³ñöåâîñò³,
â ÿê³é çíàõîäèâñÿ

ìîíàñòèð, òà
õðîíîëîã³÷íèé çð³ç

ç³áðàíèõ äàíèõ

Òèòóëàòóðà õðàì³â,
êàïëèöü

Òèòóëàòóðà
â³âòàð³â

²êîíè, ðåë³êâ³¿ Ìîëèòîâí³ ïðàêòèêè,
ïîâ’ÿçàí³ ç êóëüòîì,
³íø³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî
ïîøèðåííÿ êóëüò³â

²ìåíà, ÿê³ îòðè-
ìóâàëè ìîíàõè ï³ñëÿ
âñòóïó äî â³äïîâ³ä-

íîãî ìîíàñòèðÿ

Ëÿõ³âö³ 2
² ïîë. XVII² ñò.
Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Ñâ. Òð³éö³,
Âíåáîâçÿòòÿ
Áîãîðîäèö³,
Ïåòðà ³ Ïàâëà.

Íåïîðî÷íîãî
Çà÷àòòÿ Áîãîðîäèö³
(ãîëîâíèé)
câ. Äîì³í³êà

×óäîòâîðíà ³êîíà
×åíñòîõîâñüêî¿
Áîãîðîäèö³ â
ãîëîâíîìó â³âòàð³ (íà
çàñóâ³ – çîáðàæåííÿ
ñâ. Àíòîí³ÿ). ²êîíè
Ñïàñèòåëÿ, ñâ.
Àíòîí³ÿ, ñâ. Äîì³í³êà,
ïðèêðàøåí³ âîòàìè

Áðàòñòâî Ðîçàð³þ Äîì³í³ê - 1, Ã³àöèíò -
1, Àëàí - 1, Þñòóñ - 1,
Òîìà - 1

Ñòàðîêîñòÿíòèí³â 2.
² ïîë. XVII² ñò.
Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Î÷èùåííÿ
Áîãîðîäèö³

×óäîòâîðíà ³êîíà
Áîãîðîäèö³ Ðîçàð³þ

Áðàòñòâî Ðîçàð³þ Åðàçì - 1,
Ñåáàñòüÿí - 1

Îâðó÷ 2.
² ïîë. XVII² ñò.
Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Ñâ. Ã³àöèíòà ²êîíè ñâ. Äîì³í³êà,
Àíòîí³ÿ. ²êîíà Áîãî-
ðîäèö³ «ðóñüêîãî
ïèñüìà»

×àðòîðèéñüê 2.
² ïîë. XVIII ñò.
Êîíãðåãàö³ÿ
îáñåðâàíò³â

Ï³äíåñåííÿ
ñâ. Õðåñòà

Â³äïðàâà Ðîçàð³þ

Òàðãîâèöÿ.
² ïîë. XVIII ñò.
Êîíãðåãàö³ÿ
îáñåðâàíò³â

Ìàòåð³ Áîæî¿
Ðîçàð³þ

Ñâÿòîãî Éîçåôà
Ïðåñâÿòî¿
Áîãîðîäèö³

×óäîòâîðíà â³âòàðíà
³êîíà Áîãîðîäèö³.
Ïåðåíîñíà ³êîíà
Áîãîðîäèö³
Ðîçàð³þ

Áðàòñòâî Ðîçàð³þ

Ä
î
ä

à
òî

ê
Ë

3
7

9



Íàçâà ì³ñöåâîñò³,
â ÿê³é çíàõîäèâñÿ

ìîíàñòèð, òà
õðîíîëîã³÷íèé çð³ç

ç³áðàíèõ äàíèõ

Òèòóëàòóðà õðàì³â,
êàïëèöü

Òèòóëàòóðà
â³âòàð³â

²êîíè, ðåë³êâ³¿ Ìîëèòîâí³ ïðàêòèêè,
ïîâ’ÿçàí³ ç êóëüòîì,
³íø³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî
ïîøèðåííÿ êóëüò³â

²ìåíà, ÿê³ îòðè-
ìóâàëè ìîíàõè ï³ñëÿ
âñòóïó äî â³äïîâ³ä-

íîãî ìîíàñòèðÿ

Ëóöüê 5
²² ïîë. ÕVIII ñò.
Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Âíåáîâçÿòòÿ
Áîãîðîäèö³

×óäîòâîðíà ³êîíà
Ìàòåð³ Áîæî¿
Ñí³æíî¿

Â³íöåíò³é - 4, Äîì³-
í³ê - 4, Ìèõà¿ë - 3,
Ìàðò³í - 3, Ãóíäè-
ñàëüâ - 2, Ïåòðî - 2,
Êàçèìèð - 2, Àíòî-
í³é - 2, Ìàð³àí - 2,
Ñòåôàí - 2, Êèïð³àí -
2, Ìèêîëàé - 3,
Êàºòàí - 2, Ëþäîâ³ê -
2, Ôðàíöèñê - 2,
Êð³ñï³í - 2,
Ä³îí³ñ³é - 1, Àìâðî-
ñ³é - 1, ²ºðîí³ì - 1,
Ôåë³ö³àí - 1, Êîëóì-
áàí - 1, Ñåáàñòüÿí -
1, Êàðë - 1, ²ãíàò³é -
1, Òåîô³ë - 1, Ìàòåé
- 1, Áåðíàðä - 1,
Àëåêñ³é - 1, Òàäåé -
1, ªâñòàõ³é - 1, Éî-
çåô - 1, Òîìà - 2, ,
Ñåâåðèí - 2, Àëü-
áåðò - 1, Àíòîí³í - 1,
Ï³é - 1, Ïàâëî - 1,
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Íàçâà ì³ñöåâîñò³,
â ÿê³é çíàõîäèâñÿ

ìîíàñòèð, òà
õðîíîëîã³÷íèé çð³ç

ç³áðàíèõ äàíèõ

Òèòóëàòóðà õðàì³â,
êàïëèöü

Òèòóëàòóðà
â³âòàð³â

²êîíè, ðåë³êâ³¿ Ìîëèòîâí³ ïðàêòèêè,
ïîâ’ÿçàí³ ç êóëüòîì,
³íø³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî
ïîøèðåííÿ êóëüò³â

²ìåíà, ÿê³ îòðè-
ìóâàëè ìîíàõè ï³ñëÿ
âñòóïó äî â³äïîâ³ä-

íîãî ìîíàñòèðÿ

×åñëàâ - 1, ²îàí
Íåïîìóê - 1, Ðîõ - 1,
²ïîëèò - 1, Ã³àöèíò -
1, Áàðòîëîìåé - 1,
Áðóíîí - 1, ²îàí Êà-
ï³ñòðàí - 1, Ô³ë³ï - 1,
Åðàçì - 1, Àäàì - 1,
Âàñèë³é - 1, Àíäð³é -
1, Ïàâëî - 1, Àëàí -
1, Äàëìàö³é - 1,
Ðîìóàëüä - 1,
Ìàðêîë³í - 1,
Àâãóñòèí - 1, Òåîäîð
- 1, Äàì³àí - 1,
Àìàíä - 1, Ðàéìóíä -
1, Ãàáð³åëü - 1, Éî-
çåô - 1, Ëóêà - 1,
Áåíåäèêò - 1, ²îàí
Õðèçîñòîì - 1, Òåî-
ô³ë - 1, Þë³àí - 1,
Ñèëüâåñòð - 1, Àëî¿-
ç³é - 1, ²îàí - 1,
Íàðöèñ - 1, ªâãåí³é -
1, Åì³ë³àí - 1, Ãðèãî-
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Íàçâà ì³ñöåâîñò³,
â ÿê³é çíàõîäèâñÿ

ìîíàñòèð, òà
õðîíîëîã³÷íèé çð³ç

ç³áðàíèõ äàíèõ

Òèòóëàòóðà õðàì³â,
êàïëèöü

Òèòóëàòóðà
â³âòàð³â

²êîíè, ðåë³êâ³¿ Ìîëèòîâí³ ïðàêòèêè,
ïîâ’ÿçàí³ ç êóëüòîì,
³íø³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî
ïîøèðåííÿ êóëüò³â

²ìåíà, ÿê³ îòðè-
ìóâàëè ìîíàõè ï³ñëÿ
âñòóïó äî â³äïîâ³ä-

íîãî ìîíàñòèðÿ

ð³é - 1, Ëàâðåíò³é - 1,
Ãåíð³ê - 1, Þñòóñ - 1,
Áîí³ôàö³é, - 1
Êàíäèä - 1.

Ëÿõ³âö³ 3.
²² ïîë. ÕVIII ñò.
Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Ñâ. Òð³éö³,
Âíåáîâçÿòòÿ
Áîãîðîäèö³,
Ïåòðà ³ Ïàâëà

Ãîëîâíèé â³âòàð –
Âíåáîâçÿòòÿ Áîãî-
ðîäèö³; â³âòàð³
ñâ. Äîì³í³êà, ñâ.
Â³íöåíò³ÿ Ôåððåðà,
ñâ. Ã³àöèíòà

×óäîòâîðíà ³êîíà
ñâ. Â³íöåíò³ÿ
²êîíà Áîãîðîäèö³
ó ãîëîâíîìó â³âòàð³

Êàì³íü-
Êàøèðñüêèé 3.
²² ïîë. ÕVIII ñò.
Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Ìèõà¿ëà Àðõàíãåëà
³ âñ³õ àíãåë³â

Ãîëîâíèé â³âòàð
Ìèõà¿ëà Àðõàíãåëà,
â³âòàð³ Áîãîðîäèö³
Ðîçàð³þ, Ðîçï’ÿòîãî
Õðèñòà, ñâ. Êàðëà
Áîðîìåÿ, ñâ. Éîñè-
ôà, ñâ. Àíòîí³ÿ,
ñâ. Ìàð³¿ Ìàãäà-
ëèíè, ñâ. Òåêë³,
ñâ. Äîì³í³êà,
ñâ. Àííè,
ñâ. Ã³àöèíòà

Â³äïðàâà Ðîçàð³þ,
Îñîáëèâ³ óðî÷èñ-
òîñò³ ³ àäîðàö³ÿ Ñâÿ-
òèõ Äàð³â íà Íîâèé
Ð³ê, ñâÿòà Ç³ñëàííÿ
Ñâÿòîãî Äóõà, Âîçíå-
ñ³ííÿ, Áîæîãî Ò³ëà,
Áîãîðîäèö³ Ãðîìíè-
÷íî¿ (Î÷èùåííÿ
Áîãîðîäèö³), Áëàãî-
â³ùåííÿ, Âíåáî-
âçÿòòÿ, Áîãîðîäèö³
Ðîçàð³þ ³ Íåïîðî÷-
íîãî Çà÷àòòÿ
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Íàçâà ì³ñöåâîñò³,
â ÿê³é çíàõîäèâñÿ

ìîíàñòèð, òà
õðîíîëîã³÷íèé çð³ç

ç³áðàíèõ äàíèõ

Òèòóëàòóðà õðàì³â,
êàïëèöü

Òèòóëàòóðà
â³âòàð³â

²êîíè, ðåë³êâ³¿ Ìîëèòîâí³ ïðàêòèêè,
ïîâ’ÿçàí³ ç êóëüòîì,
³íø³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî
ïîøèðåííÿ êóëüò³â

²ìåíà, ÿê³ îòðè-
ìóâàëè ìîíàõè ï³ñëÿ
âñòóïó äî â³äïîâ³ä-

íîãî ìîíàñòèðÿ

Âîëîäèìèð 3.
²² ïîë. XVIII ñò.
Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Ñâ. Òð³éö³, ç ³íøèõ
â³äîìîñòåé –
Âîçíåñ³ííÿ
Áîãîðîäèö³
òà ñâ. Ã³àöèíòà

Ðîçàð³þ, ñâ. Äî-
ì³í³êà, ñâ. Ã³àöèíòà,
ñâ. Òîìè Àêâ³í-
ñüêîãî, ñâ. Â³í-
öåíò³ÿ Ôåððåðà,
²îàíà ç Äóêë³,
Àíòîí³ÿ, â êàïëèö³ –
Áîãîðîäèö³

Â ãîëîâíîìó â³âòàð³ –
çîáðàæåííÿ ²ñóñà
Õðèñòà, íàÿâí³ñòü ïðè
ÿêîìó âîò ñâ³ä÷àòü
ïðî éîãî ïî÷èòàííÿ
ÿê ÷óäîòâîðíîãî; ³êîíà
Áîãîðîäèö³ Ðîçàð³þ,
ùî ñëàâèëàñü
ëàñêàìè, ïåðåíîñíà
³êîíà Áîãîìàòåð³.
Ìîù³ ñâ. Äîíàòè

Áðàòñòâî Ðîçàð³þ

Ëþáàð 2.
²² ïîë. XVIII ñò.
Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà,
²îàíà Íåïîìóêà

Ïðîñëàâëåíà ÷óäå-
ñàìè ³êîíà Ðîçï’ÿ-
òîãî ²ñóñà Õðèñòà

Ëþäîâ³ê - 1, Àð-
õàíãåë - 1, Åðàçì – 1

Íåâèðê³â 2.
²² ïîë. XVIII ñò.
Ïîëüñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Ñâ. Òð³éö³ Áîãîðîäèö³ Áîëÿùî¿;
ñâ. Äîì³í³êà,
ñâ. ²îàíà Íåïîìóêà,
ñâ. Â³íöåíò³ÿ
Ôåððåðà,
Áîãîðîäèö³
Ðîçàð³þ

²êîíè Áîãîðîäèö³
Áîëÿùî¿, ñâÿòî¿
Òð³éö³ ²ñóñà Ìèëî-
ñåðäíîãî òà ÷óäî-
òâîðíà ³êîíà Àíòîí³ÿ
Ïàäóàíñüêîãî

Òàðãîâèöÿ 2
²² ïîë. XVIII ñò. Êîí-
ãðåãàö³ÿ îáñåðâàíò³â

Ìàòåð³ Áîæî¿
Ðîçàð³þ

Ìàòåð³ Áîæî¿
Ðîçàð³þ

²êîíà Áîãîðîäèö³
ó ãîëîâíîìó â³âòàð³

Áðàòñòâî Ðîçàð³þ Ïåòðî – 1
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Íàçâà ì³ñöåâîñò³,
â ÿê³é çíàõîäèâñÿ

ìîíàñòèð, òà
õðîíîëîã³÷íèé çð³ç

ç³áðàíèõ äàíèõ

Òèòóëàòóðà õðàì³â,
êàïëèöü

Òèòóëàòóðà
â³âòàð³â

²êîíè, ðåë³êâ³¿ Ìîëèòîâí³ ïðàêòèêè,
ïîâ’ÿçàí³ ç êóëüòîì,
³íø³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî
ïîøèðåííÿ êóëüò³â

²ìåíà, ÿê³ îòðè-
ìóâàëè ìîíàõè ï³ñëÿ
âñòóïó äî â³äïîâ³ä-

íîãî ìîíàñòèðÿ

Êóëü÷èíè.
²² ïîë. XVIII ñò.
Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Ñâ. Ëàâðåíò³ÿ

Îâðó÷ 3.
² ïîë. Õ²Õ ñò.
Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Ñâ. Ã³àöèíòà,
Âîçíåñ³ííÿ
Áîãîðîäèö³

Ãîëîâíèé â³âòàð –
Ðîçï’ÿòîãî Õðèñòà
Ñâ. Àíòîí³ÿ
Ñâ. Éîñèôà
Ñâ. Äîì³í³êà

×óäîòâîðíà ³êîíà
Áîãîðîäèö³, ðåë³êâ³¿
ñâ. Ã³àöèíòà ³ Â³í-
öåíò³ÿ Ôåððåðà
â ãîëîâíîìó â³âòàð³
²êîíè Õðèñòà, Áîãî-
ðîäèö³, ñâ. Â³íöåí-
ò³ÿ, ñâ. Äîì³í³êà, ñâ.
Ã³àöèíòà, Âàðâàðè.
Ñòàòóÿ Íåïîðî÷íîãî
Çà÷àòòÿ Áîãîðîäèö³
á³ëÿ õðàìó.²êîíà ñâ.
Äîì³í³êà ó êàïëèö³
íà êëàäîâèù³

×àðòîðèéñüê 2.
² ïîë. Õ²Õ ñò.
Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Ï³äíåñåííÿ
ñâ. Õðåñòà

Ï³äíåñåííÿ ñâ. Õðåñ-
òà Áîãîðîäèö³ (íà
çàñóâ³ çîáðàæåííÿ
ñâ. Äîì³í³êà ³ ñâ.
Ôðàíöèñêà). Ñâ. Àí-
íè. Ñâ. Éîñèôà.
²ñóñà á³ëÿ ñòîâïà

Â³âòàðí³ ³êîíè Áîãî-
ðîäèö³, Ðîçï’ÿòîãî
Ñïàñèòåëÿ ³ ñâ. Â³í-
öåíò³ÿ Ôåððåðà
ç âîòàìè. ²êîíè Ñâ.
Òð³éö³, Ìàð³¿ Ìàãäà-
ëèíè, Ìèêîëàÿ,
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Íàçâà ì³ñöåâîñò³,
â ÿê³é çíàõîäèâñÿ

ìîíàñòèð, òà
õðîíîëîã³÷íèé çð³ç

ç³áðàíèõ äàíèõ

Òèòóëàòóðà õðàì³â,
êàïëèöü

Òèòóëàòóðà
â³âòàð³â

²êîíè, ðåë³êâ³¿ Ìîëèòîâí³ ïðàêòèêè,
ïîâ’ÿçàí³ ç êóëüòîì,
³íø³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî
ïîøèðåííÿ êóëüò³â

²ìåíà, ÿê³ îòðè-
ìóâàëè ìîíàõè ï³ñëÿ
âñòóïó äî â³äïîâ³ä-

íîãî ìîíàñòèðÿ

. Ñâ. Äîì³í³êà (íà
çàñóâ³ – Â³íöåíò³ÿ
Ôåððåðà). Ñâ. Òåêë³.
Ñâ. Âàðâàðè. Ñâ.
àïîñòîëà Òàäåÿ.
Íà õîð³ â³âòàð ³ç çî-
áðàæåííÿì Òàéíî¿
Âå÷åð³

²ñóñà Áîðåìåëü-
ñüêîãî, Àíòîí³ÿ.
Ñòàòó¿ ñâ. ßíà Íåïî-
ìóêà òà ñâ. Ìèõà¿ëà.
Íà õîð³ ³êîíà Ñïàñè-
òåëÿ, ùî íåñå õðåñò.
Â ñàêðèñò³¿ 2 ³êîíè
ñâ. Ôðàíöèñêà, ³êîíà
Çíÿòòÿ ³ç Õðåñòà

Ëþáàð 3.
² ïîë. XIX ñò.
Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà,
²îàíà Íåïîìóêà.
Êàïëèöÿ ñâ. Âàð-
âàðè.

Àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà,
Ðîçï’ÿòîãî Õðèñòà,
Àíòîí³ÿ Ïàäóàíñüêî-
ãî, Äîì³í³êà, Â³íöåí-
ò³ÿ Ôåððåðà

²êîíè Áîãîìàòåð³
Ðîçàð³þ òà ×åíñòî-
õîâñüêî¿ Áîãîðîäèö³
â ãîëîâíîìó â³âòàð³.
Ñêóëüïòóðè ñâ. Ïåò-
ðà, Ïàâëà, Àâãóñòè-
íà, Ã³àöèíòà, Â³í-
öåíò³ÿ Ôåððåðà.
×óäîòâîðíà ³êîíà
Ðîçï’ÿòîãî ²ñóñà
Õðèñòà

Ðîçàð³é; ìîëèòâè
äî Ðîçï’ÿòîãî Ñïà-
ñèòåëÿ, Áîãîìàòåð³
Áîëÿùî¿ òà ïîêðîâè-
òåë³â õðàìó

Ìîíñâåëü - 1,
Áàëüòàçàð - 1

Êîçèí 2.
² ïîë. Õ²Õ ñò.
Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Ñâ. Ñòàí³ñëàâà,
²îàííà Õðåñòèòåëÿ

Ãîëîâíèé - ²ñóñà
Õðèñòà; â³âòàð³
ñâ. Äîì³í³êà, ñâ.
Â³íöåíò³ÿ Ôåððåðà

²êîíà ²ñóñà Õðèñòà
ó ãîëîâíîìó â³âòàð³
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Íàçâà ì³ñöåâîñò³,
â ÿê³é çíàõîäèâñÿ

ìîíàñòèð, òà
õðîíîëîã³÷íèé çð³ç

ç³áðàíèõ äàíèõ

Òèòóëàòóðà õðàì³â,
êàïëèöü

Òèòóëàòóðà
â³âòàð³â

²êîíè, ðåë³êâ³¿ Ìîëèòîâí³ ïðàêòèêè,
ïîâ’ÿçàí³ ç êóëüòîì,
³íø³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî
ïîøèðåííÿ êóëüò³â

²ìåíà, ÿê³ îòðè-
ìóâàëè ìîíàõè ï³ñëÿ
âñòóïó äî â³äïîâ³ä-

íîãî ìîíàñòèðÿ

Ñòàðîêîñòÿíòèí³â 3.
² ïîë. Õ²Õ ñò.
Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Î÷èùåííÿ
Áîãîðîäèö³

Ñâ. Äîì³í³êà (íà çà-
ñóâ³ çîáðàæåíèé ñâ.
Ìèêîëàé), ñâ. Àíòî-
í³ÿ (íà çàñóâ³ – ñâ.
ßê³â), òðè â³âòàð³ â
ñò³í³ (ñâ. Ìèõà¿ëà,
²îàíà Õðåñòèòåëÿ,
²îàíà Íåïîìóêà), â
êàïëèöÿõ – ñâ. Â³í-
öåíò³ÿ Ôåððåðà,
ñâ. Òàäåÿ

²êîíà Áîãîìàòåð³
Ðîçàð³þ â ãîëîâ-
íîìó â³âòàð³, ÷óäî-
òâîðíå ð³çüáëåíå
çîáðàæåííÿ Õðèñòà

Áðàòñòâî Ðîçàð³þ Ôëîð³àí – 1

Ëóöüê 6.
² ïîë. Õ²Õ ñò.
Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Âíåáîâçÿòòÿ
Áîãîðîäèö³

Áîãîðîäèö³. Ñâ.
Ï³ÿ. Ñâ. Â³íöåíò³ÿ
Ôåððåðà. Ñâ. Äîì³-
í³êà. Â êàïëèö³ â³â-
òàð³ ñâ. Òîìè Àêâ³í-
ñüêîãî, ñâ. Ã³àöèí-
òà. Êàòåðèíè Ñ³ºí-
ñüêî¿

×óäîòâîðíà ³êîíà
Áîãîðîäèö³ â
ãîëîâíîìó â³âòàð³ (íà
çàñóâ³ – çîáðàæåííÿ
Âíåáîâçÿòòÿ
Áîãîðîäèö³).²êîíà ñâ.
Éîñèôà.Çîáðàæåííÿ
Ìèëîñåðäíîãî
²ñóñà.²êîíà ñâ.
²ºðîí³ìà. Â êàïëèö³
³êîíè ñâ. Àíòîí³ÿ,
ñâ. Ïåòðà ³ ñâ. Ñå-
áàñòüÿíà.

Áðàòñòâî Ðîçàð³þ Ðàôà¿ë – 1
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Íàçâà ì³ñöåâîñò³,
â ÿê³é çíàõîäèâñÿ

ìîíàñòèð, òà
õðîíîëîã³÷íèé çð³ç

ç³áðàíèõ äàíèõ

Òèòóëàòóðà õðàì³â,
êàïëèöü

Òèòóëàòóðà
â³âòàð³â

²êîíè, ðåë³êâ³¿ Ìîëèòîâí³ ïðàêòèêè,
ïîâ’ÿçàí³ ç êóëüòîì,
³íø³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî
ïîøèðåííÿ êóëüò³â

²ìåíà, ÿê³ îòðè-
ìóâàëè ìîíàõè ï³ñëÿ
âñòóïó äî â³äïîâ³ä-

íîãî ìîíàñòèðÿ

Íåâèðê³â 3.
² ïîë. Õ²Õ ñò.
Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Ñâ. Òð³éö³ Áîãîðîäèö³ Áîëÿùî¿;
Ñâ. Äîì³í³êà, Ñâ. ßíà
Íåïîìóêà; Ñâ. Â³í-
öåíò³ÿ Ôåððåðà.
²ñóñà Ìèëîñåðäíîãî
³ç çîáðàæåííÿì ñâ.
Àíòîí³ÿ íà çàñóâ³

²êîíà Áîãîðîäèö³
Áîëÿùî¿ ó ãîëîâíîìó
â³âòàð³ (íà çàñóâ³ –
³êîíà ñâ. Òð³éö³)

Áðàòñòâî Ðîçàð³þ

Ëÿõ³âö³ 4.
² ïîë. Õ²Õ ñò.
Ðóñüêà ïðîâ³íö³ÿ

Ñâ. Òð³éö³,
Âíåáîâçÿòòÿ
Áîãîðîäèö³, Ïåòðà ³
Ïàâëà

×óäîòâîðíà ³êîíà
Áîãîðîäèö³
×óäîòâîðíà ³êîíà ñâ.
Â³íöåíò³ÿ.
Â öåíòðàëüíîìó
â³âòàð³ – çîáðàæåííÿ
ñâ. Òð³éö³, ùî êîðîíóº
Áîãîðîäèöþ.
Ñêóëüïòóðè ñâÿòèõ
ßöêà, ×åñëàâà,
Àìâðîñ³ÿ, Àâãóñòèíà,
Éîñèôà ³ Ñèìåîíà â
ãîëîâíîìó â³âòàð³.
Çîáðàæåííÿ Ðîçï’ÿ-
òîãî Õðèñòà, Áîãîðî-
äèö³, ùî ïåðåäàº
Ðîçàð³é ñâ. Äîì³í³êó,
ñâÿòèõ Äîì³í³êà,

Àäàì – 1
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Íàçâà ì³ñöåâîñò³,
â ÿê³é çíàõîäèâñÿ

ìîíàñòèð, òà
õðîíîëîã³÷íèé çð³ç

ç³áðàíèõ äàíèõ

Òèòóëàòóðà õðàì³â,
êàïëèöü

Òèòóëàòóðà
â³âòàð³â

²êîíè, ðåë³êâ³¿ Ìîëèòîâí³ ïðàêòèêè,
ïîâ’ÿçàí³ ç êóëüòîì,
³íø³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî
ïîøèðåííÿ êóëüò³â

²ìåíà, ÿê³ îòðè-
ìóâàëè ìîíàõè ï³ñëÿ
âñòóïó äî â³äïîâ³ä-

íîãî ìîíàñòèðÿ

Â³íöåíò³ÿ Ôåððåðà,
Ã³àöèíòà, Îíóôð³ÿ,
²îàíà Íåïîìóêà,
Òåêë³, Ðîõà, Åðàçìà
â áîêîâèõ â³âòàðÿõ.
Çîáðàæåííÿ ÷îòè-
ðüîõ ºâàíãåëèñò³â òà
²îàíà Õðåñòèòåëÿ
íà àìâîí³.

3
8

8
Ä

î
ä

à
òî

ê
Ë



Äîäàòîê Ì

Ñîö³àëüíèé ñêëàä îñ³á, ÿê³ äàëè ñâ³ä÷åííÿ ïðî ÷óäîòâîðí³ñòü ëóöüêî¿ ³êîíè Áîãîðîäèö³52

² åòàï
(äî 1648 ð.)

²² åòàï
(äî êîì³ñ³¿

1701 ð.)

²²² åòàï
(êîì³ñ³ÿ
1701 ð.)

IV åòàï
(êîì³ñ³ÿ
1703 ð.)

V åòàï
(ñâ³ä÷åííÿ,
íàä³ñëàí³ â

ïèñüìîâîìó
âèãëÿä³)

VI åòàï
(1703-

1757 ðð.)

Çàãàëîì

Ìàãíàòè ³ øëÿõòà 56% 58% 79% 90% 100% 63% 74%

Äîì³í³êàíö³ 14% 18% 3% 0% 0% 17% 7%

²íø³ ïðåäñòàâíèêè
äóõîâåíñòâà

0% 4%; 6% 0% 0% 9% 3%

Ì³ùàíè, ÷åëÿäü òà ³íø³
îñîáè íåøëÿõåòñüêîãî
ïîõîäæåííÿ

26% 19% 2% 0% 0% 17% 11%

Ñåëÿíè 0% 0% 0% 10% 0% 3% 2%

Ñï³ëüíå ïðîõàííÿ 7% 1% 0% 0% 0% 0% 1%
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Äîäàòîê Í

Êàòàëîãè á³áë³îòåê äîì³í³êàíñüêèõ ìîíàñòèð³â Âîëèí³, ¿õí³ ðåêîíñòðóêö³¿ ³ ðåïåðòóàð

Òàáëèöÿ Í.1

Êàòàëîãè á³áë³îòåêè ëóöüêîãî ìîíàñòèðÿ 1607 ð.53, 1608 ð.54 òà êàòàëîãó 1609-10 ðð.55

(Æèðíèì øðèôòîì ïîçíà÷åí³ êíèãè, â³äñóòí³ ó ïîïåðåäí³õ ñïèñêàõ. Êóðñèâîì ïîçíà÷åí³ êíèãè, ùîäî ÿêèõ ³ñíóþòü â³äì³ííîñò³ ì³æ êà-
òàëîãàìè ïðè âèçíà÷åíí³ ôîðìàòó)

Librorum conventus Luceoriensis Ordinis
praedicatorum denuo recollectorum descriptio

Anno Domini 1607 die 16 januariiH
aec volumina sunt integra

Catalogus librorum conventus Luceoriensis
Ordinis Praedicatorum Anno Domini 1608

Haec volumini in folio sunt integra

Catalogus librorum conventus Luceorien
B.M.V.

1. Biblia latina
2. Concordantiae majores
3. Vitas patrum S. Hiero
4. Homiliae doctorum
5. Cathena auråa D. Thomae Cum opusc.
Caje
6. Super eptas Pauli D. Tomae Aqui
7. Jacobi de Vitriaco sermos de tempore
8. Postilla Catholica Eiseigrein

1. Biblia latina
2. Concordantiae majores
3. Vitas patrum S. Hieronimi
4. Homiliae doctorum
5. Cathena auråa D. Thomae Cum opusc.
Cajet.
6. Super epistolas Di. Pauli Tomae Aquinatis
7. Jacobi de Vitriaco sermones de tempore
8. Postilla Catholica Eiseigrein

1. Âiblia sacra in fol.
2. Vitae S. Patrum in fol.
3. Homiliae doctorum in fol.
4. Eckius sine principio in fol.
5. Lombardica scripta in fol.
6. Discipulus sine principio in fol.
7. Lombardica impressa ex toto in fol.
8. Stellarium Coronae Benedictae V.M. in fol.
9. Plato divinus in fol.
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9. Dominicus de Soto de jure et justiti
10. D. Dionisii Cartusiani hom. De tempore et
sanct
11. Joannes Lanspergi de tempo
12. Plato Divinus
Et haec de parte lacerata
13. Stellarium coronae B.Virginae sive Mariali
14. Discipulus super decem prae et
sacramentosine principium
15. Discipuli sermos
16. Eckius Homiliae de tempore et san
17. Lombardica de toto

9. Dominicus de Soto De jure et justitia
10. Joannes Lanspergius de tempore
11. Plato Divinus
Haec deperte laceratae
12. Stellarium coronae B.V.sive Mariali
13. Discipulus super decem prae et
sacramesine principium
14. Discipuli sermones
15. Eckius Homiliae de tempore et sanctis
odarthe
16. Lombardica de toto
17. It. Lombardica scripta

10. Homiliae Fabri in fol.
11. Concordantiae majores in fol.
12. Liber summistus cujusdem scriptus in fol.
13. Postilla Einseingrein in fol.
14. Sermones Vitriaci
15. D. Thomas. In eptas D. Paul³ in fol.
16. Cathena aurea D. T.
17. Opa Stanislai Hosii in fol.
18. Alfonsus de Castro Adversus haeresås in fol.
19. Dominici Sot de jure justitiae in fol.
20. ¯ywoty swiêtych in fol.
21. Belarmini 4 tomi in fol.

18. Ite Lombardica scripta
19. Liber summistae ejusdem scriptus
Et haec sunt in folio
20. Summa Silvestrina
21. Compendium suber libros sententiae
Nicolai Dorbelli
22. Wiserunk Polskii Werescinskiego
23. Joannis Eckii. Sermones de san et de tem-
pore volumina duo
24. Concilium Tridentinum
25. Loci comunes rer Theolo Joan Hofmeiste
26. Dialogus de substantiis phisi Guilelmi
Grataroli
27. Constitutiones ordinis
28. Calendarium perpetuum
29. Antonii Broiczkwy enarrationes in Evang
Tomi 2. Primus et secundus

18. Liber summistae cujusdem scriptus
Hi libres sunt omnes in octavo
19. Summa Silvestrina
20. Compendium suber libros sententiam
Nicolai Dorbely
21. Wiserunk Polskyi Weresczynskiego
22. Joannis Eckius. Sermones de sanctis et de
tempore volumina duo
23. Concilium Tridentinum
24. Loci commones rerum Theologicarum
Joannis Hofmeisteri
25. Dialogus de substantius phisicus Guilelmi
Grataroli
26. Constitutiones ordinis
27. Calendarium perpetuum
28. Antonius Broiczkwy enarrationes in
29. Evang Tomi 2. Primus et secundus

22. Joannis Lanspgii Sermones in fol.
23. Mathias Bredenbachius. Sup psal in fol.
24. Orthodoxographa in fol.
25. Discipulus super decem praecepta
26. Ñhronologia in fol.
27. Postillae duae unius authoris in fol.
28. Summa Sylvestrina in quarto
29. Vocabularius Marmothrecti in quarto
30. Liber epistolarum in quarto
31. Erasmi Roterodami De duplici copia in
quarto
32. Concilium Tridentinum duo libri separati in
octavo
33. Eckii duo tomi in octavo
34. Homiliae D. Maximi Episcopi in octavo
35. Quadragesimale thesauri in octavo
36. Thesaurus alter de tempore et de
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30. Quadragessimale Thesauri Novi
31. Marmotrectus
32. Homiliae B. Maximi Episcopi
33. Testament Nowy
Et hac omnia in octavo
Duo libri ex biblioteca catedra Eccle Luceorien.
Retenti, ratione non solutae macedis, pro
labori Praedicatoris vist. 7 flori et 15 gros
34. Alfonsus de Castro
35. Operum Stanislai Osii volumen unius

30. Quadragessimale Thesauri Novi
31. Marmotrectus
32. Homiliae B. Maximi Episcopi
33. Testament Nowy
34. Bellarmini Thomi 4
35. Mathias Brendenbachius Super
Psalmos
36. Ortodoxae fidei Confessio
37. Osorius Epitomes duo tomi
38. Thomas de Kaempis ... opera
39. Ioannis Funcky Hronologia totus liber
Haereticus
40. ¯ywoty S. Polskich Skargi

sanctis in octavo
37. Thesaurus tertius pars hyemalis in oc-
tavo
38. Testamentum Novum polonicarum aliud
lati in oct
39. Osorii tres tomi in octavo
40. Granatensius tres tomi in octavo
41. Loci communes rerum Theolog in octavo
42. Dialogus de substantiis physicis in octavo
43. Antonii Broickwy duo tomi in octavo
44. Werescinski Liber Polonicus in octavo
45. Constitutiones Ord. Praed in octavo
46. Quadragesimale Panigarolae in octavo
47. Quadragesimale Thomae Beaulxamis in
octavo
48. Joannes Chrysostomus de calab.
Fastivit. Liber de amdotione religiosoris
Erasmus Roterodamus in octavo
49. D. Ambrosius de offis in octavo
50. Cathechisis sanctorum patrum in oc-
tavo
51. Colloquiis Poloni cum Rutheno poloni
in octavo
52. Paraenesis in Eptas et Evang in octavo
53. Opus quadrag. Valentini Posnanii in oc-
tavo
54. Sermones Jakobi de Voragine in octavo
55. Sermones Parati in octavo
56. Calendarium Perpetuum in sedecimo
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57. Compendium totus Theolo in sedecimo
58. Breve directorium in sedecimo
59. Liber de imitatione Christi in sedecimo
60. Summa sacramentorum in sedecimo
61. Enchiridion locorum communium in
sedecimo
62. Methodus confesionis in sedecimo
63. Vitae regum polonorum comune
scriptes
64. Fabulae Hesopi
65. Porozumienie calwinistow Polskie
66. Seraphica in vitam S. Francisci
67. In funere Sigismundi Augusti orationes
68. Liber Hebraicus
69. Novum Testamentum in sedecimo
70. Aphorismi Emanuelis in sedecimo
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Òàáëèöÿ Í.2

Ðåêîíñòðóêö³ÿ á³áë³îòåêè ëóöüêîãî äîì³í³êàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ Âíåáîâçÿòòÿ Áîãîðîäèö³

1607-10 ðð.

(Â³äîìîñò³ ïåðøîãî òà äðóãîãî êàòàëîã³â ïîäàí³ çâè÷àéíèì øðèôòîì, â³äîìîñò³ òðåòüîãî – æèðíèì. Êóðñèâîì ïîçíà-

÷åíà ñóìí³âíà ³íôîðìàö³ÿ.)

Íàçâà êíèãè çã³äíî êàòàëîã³â Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïîâíî¿ íàçâè êíèãè, ÷àñ ¿¿ ïåðøîãî âèäàííÿ Òåìàòèêà

Biblia latina
Âiblia sacra

Biblia Latina. 1456 Ñâÿòå Ïèñüìî

Concordantiae majores
Concordantiae majores

Conradus de Harberstadt. Concordantiae majores Bibliae. 1496 Åêçåãåòèêà

Vitas patrum S. Hieronimi
Vitae S. Patrum

Hieronymus Sophronius Eusebius. Vitae sanctorum patrum, sive Vitas patrum. 1473 Àã³îãðàô³ÿ

Homiliae doctorum
Homiliae doctorum

Homiliarius doctorum super evangeliis. a Paulo Diacono collectus. 1482 Ãîì³ëåòèêà

Cathena auråa D. Thomae Cum
opusc. Cajet.
Cathena aurea D.T.

S. Thome de Aquino Cathena aurea super quatuor evangelistas. 1475-1476
Tomas de Vio (Cajetan). Opuscula omnia tribus tomis distincta. 1558

Åêçåãåòèêà

Super epistolas Di. Pauli Tomae
Aquinatis
D. Thomus. In eptas D. Pauli

Thomas Aquinas. Commentaria in omnes epistolas Sancti Pauli. Ed: Petrus
Bergomensis. 1495

Åêçåãåòèêà

Jacobi de Vitriaco sermones de
tempore
Sermones Vitriaci

Jacques de Vitri. Sermones de tempore Ãîì³ëåòèêà
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Postilla Catholica Eiseigrein
Postilla Einseingrein

Eisengrein Marthinus. Postilla catholica evangeliorum de tempore (de sanctis) totius
anni. 1570

Åêçåãåòèêà

Dominicus de Soto De jure et ju-
stitia
Dominici Sot de jure justitiae

Dominicus de Soto. De justitia et jure libri X. 1556 Êàíîí³÷íå ïðàâî

D. Dionisii Cartusiani hom. de
tempore et sanct
Postillae duae unius authoris
in fol.

Dionisius Cartus a Rickel. Homiliae de tempore et de sanctis Ãîì³ëåòèêà

Johannes Lanspergius de tem-
pore
Joannis Lanspgii
Sermones

Lanspergii Justi Joannes. Sermones de tempore Ãîì³ëåòèêà

Plato Divinus
Plato divinus

Plato. Omnia divini Platonis. 1546 Ô³ëîñîô³ÿ

Stellarium coronae B.V.sive
Mariali
Stellarium Coronae
Benedictae V.M.

Pelbartus de Themeswar Stellarium coronae benedictae Mariae virginis in laudem
eius pro singulis praedicationibus elegantissime coaptatum. 1485

Ãîì³ëåòèêà

Discipulus sup Decem prae et
sacrame sine principium
Discipulus super decem
praecepta

Michael de Carcano. Sermonarium de decem praeceptis per quadragesimam. 1492 Ãîì³ëåòèêà

Discipuli sermones
Discipulus sine principio

Herolt alias Discipulus Johannes. Sermones Discipuli de tempore et sanctis. 1480 Ãîì³ëåòèêà
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Eckius Homiliae de tempore et
sanctis odarthe
Eckius sine principio

Eckius Johannes. Thomus primus homiliarum super Evangelia de tempore, a prima
dominica Adventus usque ad diem Resurrectionis dominicae... Thomus secundus...
a die dominicae resurrectionis usque ad Adventum Domini. 1534.

Ãîì³ëåòèêà

Lombardica de toto
Lombardica impressa ex toto

Quatuor libri Sententiarum. 1472. Äîãìàòèêà

It. Lombardica scripta
Lombardica scripta

Quatuor libri Sententiarum Äîãìàòèêà

Liber summistae cujusdem
scriptus
Lib summistus cujusdem
scriptus

Äîãìàòèêà

Summa Silvestrina
Summa Sylvestrina

Silvester Mazzolini de Prierio. Suma summarum quae Sylvestrina dicitur de casibus
conscientiae. 1518

Moðàëüíà
òåîëîã³ÿ

Compendium sub libros
sententiam Nicolai Dorbely
Compendium totus Theolo

Nicolas d’Orbelles. Commentarii (Compendium) in (super) quatuor libri
Sententiarum. 1488

Äîãìàòèêà

Wiserunk Polskyi
Weresczynskiego
Werescinski Lib Polonicus

Wereszczynski J. Wizerunek na kszta³t kazania uczyniony o wzgardzie
œmierci i œwiata nêdznego, tudze¿ te¿ o chorale onego wdziêcznego a
wiecznego królestwa niebieskiego. 1585

Ãîì³ëåòèêà

Joannis Eckius. Sermones de
sancti et de tempore volumina
duo
Eckii duo tomi

Eckius Johannes. Thomus primus homiliarum super Evangelia de tempore, a prima
dominica Adventus usque ad diem Resurrectionis dominicae... Thomus secundus...
a die dominicae resurrectionis usque ad Adventum Domini. 1534

Ãîì³ëåòèêà
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Concilium Tridentinum
Concilium Tridentinum duo
libri separati

Ñoncilium Tridentium ed. J. Sturminus. 1565 Êàíîí³÷íå ïðàâî

Loci commones rerum
Theologicarum Joannis
Hofmeisteri
Loci communes rerum
Theolog

Johannes Hofmeister. Loci communes rerum theologicarum, quae hodie in
controversia agitantur, ad regulam et consensum verae Catholicaeque Ecclesiae e
S. Patrum sententiis confecti. 1547

Ïîëåì³êà

Dialogus de substantiis phisicis
Guilelmi Grataroli
Dialogus de substantiis
physicis

Grataroli Guglielmo. Opuscula ab ipso autore denuo correcta et aucta. 1558 Ô³ëîñîô³ÿ

Constitutiones ordinis
Constitutiones Ord. Praed.

Constitutiones ordinis Praedicatorum. 1536 Êàíîí³÷íå ïðàâî

Calendarium perpetuum
Ñalendarium perpetuum

Calendarium perpetuum iuxta regulam Sacri Ordini Praedicatorum Ë³òóðã³êà

Antonius Broickwy enarrationes
in Evang Tomi 2. Primus et
secundus
Antonii Broickwy duo tomi

Antonii Broickvy a Koningstein. In quator Evangelia enarrationum in duas partes
divisum. 1539

Åêçåãåòèêà

Quadragessimo Thesauri Novi
Quadragesimale thesauri

Petrus de Palude. Sermones quadragesimales thesauri novi. 1485 Ãîì³ëåòèêà

Mammotrectus
Vocabularius Marmothrecti

Marchesinus Johannes de Reggio. Mammotrectus super Bibliam 1479 Åêçåãåòèêà
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Homiliae D. Maximi Episcopi
Homiliae D. Maximi Episcopi

Maximi episc. Thauriensis. Opus in signe homiliarum hyemalium et aestivalium tam
de tempore quam de sanctis. 1487

Ãîì³ëåòèêà

Testament Nowy
Testamentum Novum
polonicarum aliud lati

Nowy Testament. 1561 Câÿòå Ïèñüìî

lparHomiliae Fabri Faber Stapulensis (Lefèvre d’Etaples Jacques). Homiliae Ãîì³ëåòèêà

Thesaurus alter de tempore et
de sanctis

Petrus de Palude. Sermones thesauri novi de tempore et de sanctis. 1487 Ãîì³ëåòèêà

Thesaurus tertius pars
hyemalis

Petrus de Palude. Sermones thesauri novi de tempore.Pars hyemalis Ãîì³ëåòèêà

Granatensius tres tomi Granatensis Ludovicus. Quartus tomus concionum de tempore, quae post festum
sacratissimi corporis Christi, usque ad initium dominici adventus in ecclesia
habentur. 1581

Ãîì³ëåòèêà

Alfonsus de Castro
Adversus haereses
Alfonsus de Castro
Adversus haeresis

Alfonsus de Castro.
Àdversus omnes haereses 1539

Ïîëåì³êà

Operum Stanislai Osy volumen
unum
Opa Stanislai Hosii

Stanislai Hosii. Opera omnia. 1562 Ïîëåì³êà

Bellarmins. Thomi 4
Belarmini 4 tomi

Bellarminus Robert. Disputationes de controversiis christianae fidei, adversus hujus
temporis haereticos. Quator tomi comprehensae. 1586

Ïîëåì³êà
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Mathias Bredenbachius. Sup
Psalmos
Mathias Bredenbachius. Sup
psal

Mathias Bredenbach. In LXIX Psalmos et Evangelium secundum Mathei catholica et
pia commentaria. 1560

Åêçåãåòèêà

Ortodoxae fidei Confessio
Orthodoxographa

Pac Nicolaus. Ortodoxa fidei confessio. 1566 Ïîëåì³êà

Osorius Epitomes duo tomi
Osorii tres tomi

Osorio Girolamo. In Gualterum Haddonum ... libellorum supplicum apud Principem
Helisabetham Angliae Reginam De religione libri tres. 1569

Ïîëåì³êà

Thomas de Kaempis ... opera
Liber de imitatione Christi

Thomas a Kempis De imitatione Christi. 1487 Àñêåòèêà

Ioannis Funcky. Hronologia
totus liber
Ñhronologia

Funccius Ioan. Chronologia hoc est, omnium temporum et annorum initio mundi
usque ad resurrectionem. 1545.

²ñòîð³ÿ

Zywoty S. Polskich Skargi
Zywoty swietych

Skarga P. ¯ywoty œwiêtych polskich. 1579 Àã³îãðàô³ÿ

Lib epistolarum Augustinus Hipponensis. Liber epistolarum. 1493 Àñêåòèêà

Erasmi Roterodami De duplici
copia

Desyderii Erasmi Roterodami. De duplici copia, verborum ac rerum commentarii
duo. Ab Autore ipso diligentissime recogniti, & emaculati, atque in plerisque locis
aucti. 1512.

Ãðàìàòèêà

Quadragesimale Panigarolae Francesco Panigarola. Ñonciones quadragesimales. 1602 Ãîì³ëåòèêà

Quadragesimale Thomae
Beaulxamis

Thoma Beauxamis. Homiliae in omnia quae per Quadragesimam leguntur
Evangelia. 1572

Ãîì³ëåòèêà
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Joannes Chrysostomus de
calab. fastivit. Liber de
amdotione religiosoris
Erasmus Roterodamus

Joannes Chrysostomus. Concionalae sex e fato et providentia Dei. Edidit Erasmus.
1520

Ãîì³ëåòèêà

D. Ambrosius de offis Ambrosii, episcopi Mediolanensis. Officiorum libri tres, per J. Costerium ex collatione
diversorum codicum accuratissime restituti. 1470

Àñêåòèêà

Cathechisis sanctorum
patrum

Musculus Andreus. Cathechesis Sanctorum Patrum ac Doctorum catholicae et
orthodoxae Ecclesiae, a temporibus Apostolorum ab annos plus minus 1274. 1556

Äîãìàòèêà

Colloquiis Poloni cum
Rutheno poloni

De religione, sacrosancta, de ecclesia ac ceremoniis eius dialogus. 1563 Ïîëåì³êà

Paraenesis in Eptas et Evang Åêçåãåòèêà

Opus quadrag. Valentini
Posnanii

Walenty Wróbel (Walenty z Poznania) Popugnaculum Ecclesiae Catholicae
adversus varias sectas, opusculum quadragesimale 1536

Ãîì³ëåòèêà

Sermones Parati Sermones «Parati» de tempore et de sanctis. Strassburg, 1487-1500 Ãîì³ëåòèêà

Sermones Jakobi de Voragine Jacobi de Voragine. Sermones de tempore 1482 Ãîì³ëåòèêà

Breve directorium Jan de Polanco. Breve directorium ad confessarii ac confitentismunus recte
obeundum

Ìîðàëüíà
òåîëîã³ÿ

Summa sacramentorum Vittoria Francisco. Summa sacramentorum. 1560 Ñàêðàìåíòîëîã³ÿ

Enchiridion locorum
communium

Eckius Johannes. Enchiridion locorum communium. 1525 Ïîëåì³êà

Methodus confesionis Methodus confessiones. Hoc est ars sive ratio et brevis quaedam via confitedi, in
qua peccata et eorum remedia, plenissime continentur. 1546

Ìîðàëüíà
òåîëîã³ÿ
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Vitae regum polonorum
comune scriptes

Janicki Clementius. Vitae regum polonorum. 1563
Gwagnin Alexander. Vitae regum polonorum. 1578

²ñòîð³ÿ

Fabulae Hesopi Aesopus. Vita et fabulae. 1485. Àíòè÷íà
ë³òåðàòóðà

Porozumienie calwinistow
Polskie

Powodowski Hieronim. Porozumienie Kalwinistów Francuskich z
Protestanty Niemieckimi, o pogodzeniu Religijej swej i o podniesieniu
woyny przeciw katolikom. 1585

Ïîëåì³êà

Seraphica in vitam S.
Francisci

Maripetrus H. Seraphicae in Divi Francisci vitam. 1594 Àã³îãðàô³ÿ

In funere Sigismundi Augusti
orationes

Solikowski Jan. In funere D. Sigismundi Augusti Poloniae Regis, Magni Ducis
Lithuaniae etc. Oratio Joan. Demetrii Solicovii. 1574

Ãîì³ëåòèêà

Liber Hebraicus Leonardus David. Elementa Hebraica. 1530
Bellarminus Robertus. Institutiones linguae Hebraicae.

Eêçåãåòèêà

Novus testamentus Novum Testamentum 1545 Ñâÿòå Ïèñüìî

Aphorismi Emanuelis Emanuel Sa. Aphorismi confessariorum, ex variis doctorum sententiis collecti. 1603 Ìîðàëüíà
òåîëîã³ÿ
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Òàáëèöÿ Í.3

Ðåêîíñòðóêö³ÿ á³áë³îòåêè âîëîäèìèðñüêîãî ìîíàñòèðÿ çã³äíî ç êàòàëîãîì 1609-1613 ðð.56

Êóðñèâîì ïîçíà÷åíà ñóìí³âíà ³íôîðìàö³ÿ

Bibliae 2. Biblia Latina. 1456 Ñâÿòå Ïèñüìî

Calepin Ambros³³ Ambrosii Calepini Dictionarium ex optimis quibusque authoribus studiose
collectum. 1520.

Ãðàìàòèêà

Pomerius de tempore Pelbartus de Themeswar Sermones Pomerii de tempore. 1500 Ãîì³ëåòèêà

Vincent³³ Sermo pars estivalis. Ferrerius, Vincentius, Sermones de tempore. Pars estivalis. 1485 Ãîì³ëåòèêà

Mefrets. Pars hismalis Meffrett Vilhelmus. Sermones de tempore et de sanctis, sive Hortulus reginae.
Vol. 2: Pars hismalis de tempore. 1486

Ãîì³ëåòèêà

Thesaurus de sanctis Petrus de Palude. Sermones thesauri novi de tempore et de sanctis.1487 Ãîì³ëåòèêà

Nausea conciones Nausea (Grau) Fredericus. Sermones quadragesimales super evangelicis per
sacrum quadragessimae tempus occurentibus. 1544.

Ãîì³ëåòèêà

Sermones Hajmo. Pars estivalis
et hismalis

Haymo. Homiliarium, S. Concionum popularium in evangelia de tempore et
sanctis quaemadmodum in ecclesiis per totum annu leguntur... pars utraque, h.
e. hyemalis et aestivalis. 1536.

Ãîì³ëåòèêà

2 Parat lacerati Sermones «Parati» de tempore et de sanctis. Strassburg, 1487-1500 Ãîì³ëåòèêà

Cigt sermo de sanctis Ãîì³ëåòèêà

Sermo Lanspergi de tempore a
Pascho

Lanspergii Justi Joannes. Sermones de tempore Ãîì³ëåòèêà
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Concordantiae majores Conradus de Harberstadt. Concordantiae majores Bibliae. 1496. Åêçåãåòèêà

Concordantiae minores Concordantiae minores Bibliae. 1490. Åêçåãåòèêà

Romanorum historiae Dionisius Halicarnasseus. Romanorum historiarum libri XXXIII. 1548 ²ñòîð³ÿ

Assertiones missae Uchañski Jakub. Assertio missae. 1577. Ïîëåì³êà

Primus tomus Ekii Eckius Johannes. Thomus primus homiliarum super Evangelia de tempore, a
prima dominica Adventus usque ad diem Resurrectionis dominicae.... 1534.

Ãîì³ëåòèêà

Concilium Tridentum Ñoncilium Tridentium ed. J. Sturminus. 1565 Êàíîí³÷íå ïðàâî

Apologia Joan Feri Joannes Wild vel Ferrus. In Evangelium secundum Joannem... enarrationes pro
contionae explicatae. 1536

Åêçåãåòèêà

Poligranus de sanctis Poligranus Franciscus. Sermones de sanctis Ãîì³ëåòèêà

Maiardii de Adventu et
quadragesima

Maillard Olivier. Sermones de adventu: quadragesimales, dominicales et de
peccati stipendio et gratie premio. 1498.

Ãîì³ëåòèêà

Confutationes assertio
Luteranae

Confutatio assertionis Lutheri Ïîëåì³êà

Summa conciliorum Carranza Mirandendensis Bartholomeus. Summa conciliorum et Pontificum a
Petro usque ad Paulum tertium succincte complectens omnia, quae alibi sparsim
tradita sunt. 1546.

Êàíîí³÷íå ïðàâî

Thesaurus pars estivalis de tem-
pore

Petrus de Palude. Sermones thesauri novi de tempore.Pars aestivalis Ãîì³ëåòèêà

Vitas patrum Hieronymus Sophronius Eusebius. Vitae sanctorum patrum, sive Vitas patrum.
1473.

Àã³îãðàô³ÿ
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Òàáëèöÿ Í.4

Ðåïåðòóàð âîëèíñüêèõ á³áë³îòåê ê³íöÿ XVIII – ïî÷àòêó XIX ñò.

Ëþáàð
1822 ð. 57

Ëÿõ³âö³
1821 ð. 58

Ëóöüê
1832 ð.59

Êàì³íü-
Êàøèðñüêèé

179660

Êàì³íü-
Êàøèðñüêèé

1817 ð.61

Íåâèðê³â
1802 ð.62

Îâðó÷
1815 ð.63

Á³áë³ÿ ³ åêçåãåòèêà 21 36 22 5 8 2 3

Ãîì³ëåòèêà 302
(ç ÷àñó îñòàí-
íüî¿ â³çèòàö³¿

ïðèáóëî 19 òî-
ì³â ïîëüñüêî-
ìîâíèõ ïðîïî-

â³äåé)

137 41
(ïîëüñüêà

21
(ëàòèíñüêà)

24
(ïîëüñüêà)

16
(ëàòèíñüêà)

30
(ïîëüñüêà)

13
(ëàòèíñüêà)

36
(ïîëüñüêà)

11

40
(ïîëüñüêà)

2
(ëàòèíñüêà)

Àñêåòèêà, ì³ñòèêà,
àã³îãðàô³ÿ

158 5 28 12 14 7

4
0

4
Ä

î
ä

à
òî

ê
Í

57 Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie. – Lu 1. – K. 13-14.
58 Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie. – Lch. 2. – K. 9-10.
59 ÄÀÆÎ. – Ô. 90. – Îï. 1. – Ñïð. 1009. – Àðê. 18-23 çâ.
60 ÖÄ²ÀÊ Óêðà¿íè. – Ô. 2227. – Îï. 1. – Ñïð. 651. – Àðê. 117 çâ.-119.
61 ÄÀÆÎ. – Ô. 178. – Îï. 6. – Ñïð. 363. – Àðê. 5-5 çâ.
62 ÄÀÆÎ. – Ô. 90. – Îï. 2. – Ñïð. 2. – Àðê. 19 çâ.-20 çâ.
63 ÄÀÆÎ. – Ô. 178. – Îï. 6. – Ñïð. 306. – Àðê. 6-7.



Ñâÿòîîòö³âñüêà
ë³òåðàòóðà

17 1 1

Ô³ëîñîôñüêà
ë³òåðàòóðà

203
(ðàçîì

³ç ïîåòè÷íîþ)

34
(ðàçîì ç ïîë³-
òèêîþ ³ ïðà-

âîì)

18 8 3 1

Ðèòîðèêà ³
ïîåòèêà

14 32 4 15 8 1

Äîãìàòè÷íà
òåîëîã³ÿ

169
(ëàòèíîìîâíà)

30
(ïîëüñüêî-

ìîâíèõ)

152 14 4 5 1 3

Ìîðàëüíà
òåîëîã³ÿ

167
(ëàòèíîìîâíèõ)

26
(ïîëüñüêîìîâí

èõ)

48 17 4 8 7 3

²ñòîð³ÿ 56
(öåðêîâíà)

125
(ñâ³òñüêà)

106
(ðàçîì ç

ãåîãðàô³ºþ)

7
(öåðêîâíà)

15
(ñâ³òñüêà)

5
(öåðêîâíà)

7
(ñâ³òñüêà)

3
(öåðêîâíà)

4
(ñâ³òñüêà)

5
(öåðêîâíà)

1
(ñâ³òñüêà)

1
(ñâ³òñüêà)

1
(öåðêîâíà)

Ïðàâî 79
(ñâ³òñüêå)

73
(öåðêîâíå)

74
(êàíîí³÷íå)

7
(êàíîí³÷íå)

5
(câ³òñüêå)

5
(êàíîí³÷íå)

3
(ñâ³òñüêå)

4
(êàíîí³÷íå)

5
(ñâ³òñüêå)

3
(êàíîí³÷íå)

1
(ñâ³òñüêå)

5
(êàíîí³÷íå)

2
(ñâ³òñüêå)
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«Åëåìåíòàðí³»
êíèãè

49

Îáðÿäîâ³ êíèãè 12 9 1 10

Ð³çíå 135
(ç ÷àñó îñòàí-
íüî¿ â³çèòàö³¿

íàä³éøëî 6 òî-
ì³â ïîëüñüêîãî

ñëîâíèêà)

35 9 9 3 3

Âñüîãî 1438 794 185 135 113 85 80
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