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Юрій СТЕЦИК

НАГУЄВИЦЬКИЙ МОНАСТИР
CВ. МИКОЛАЯ (XVI – XVII ст.):

СПРОБА РЕТРОСПЕКТИВНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ

Село Нагуєвичі на Дрогобиччині відоме передовсім як батьківщина Івана Франка,
який протягом усього свого життя зберігав пошану до рідних з дитинства місць. Це
знайшло відображення в його творах, зібраних ним бувальщинах, приповідках, леген%
дах та переказах. Вивчаючи історію села, дослідник зібрав різноманітний матеріал,
у тому числі й з історичної топографії. Так, наприклад, у його творах згадуються мікро%
топоніми: гора Могила, ліс Дубники, ліс Тернавка, вигін Село з кутом Базарище, сло%
бода Гора та ін.1 Оскільки давня історія Нагуєвич, тривалий час залишалася невивче%
ною (зокрема, через малодоступність джерел), то й Франко її спеціально не дослідив.
З віддаленого минулого він згадує лише, що на місці стародавнього поселення Сольне
колись знаходився укріплений замок Башево/Дашево2. Щодо місцевого монастиря, то
І.Франко не мав про нього якоїсь скільки%небудь достовірної інформації, хоча в селі
досі згадують Монастирський потік, а Верхніх Нагуєвичах – урочище Монастирець3.

Назагал, історія монастирів завжди цікавила І.Франка, який розглядав їх у куль%
турно%освітньому, релігійному та політичному контексті розвитку Русі. Відомості про
чернечі обителі, незважаючи на відсутність у творчому доробку вченого великих спе%
ціальних праць, є важливим компонентом його наукових та публіцистичних творів.
І. Франко зосередив свою увагу на вивченні давніх монастирських рукописів, що збері%
галися у збірках великих василіянських обителей, які автор відвідав з археографічною
метою (напр., Крехівський монастир)4. Він звертається також до культурної спадщини
визначних монастирів, які зберігали давні традиції, наприклад, Києво%Печерського,
Скиту Манявського5. У своїх творах автор згадує низку галицьких монастирів: Дере%
жицький, Добромильський, Крехівський, Лаврівський, Лішнянський, Львівський
Св. Онуфрія та Св. Юра, Підгорецький, Святоспаський, Унівський, Щеплотський6.

Історики – сучасники і наступники Івана Франка – лише пунктирно окреслили іс%
торію Нагуєвицького монастиря. Так, фрагментарні відомості про обитель віднаходимо
у каталогах монастирів ЧСВВ (М. Коссака, Ю. Никоровича, І. Крип’якевича, М. Вав%
рика)7. Не пішли далі також і вихідці з Підгір’я (Ю.Рабій, О.Твердовський), які опи%
нилися в діаспорі8 та автори статті про Нагуєвичі в “Історії міст і сіл”9. Проте, нагує%
вицький краєзнавець Ганна Гром у нарисі з історії села подає досить цінну підставову
інформацію про монастир, зокрема, згадує грамоту князя Лева (без відповідного дату%
вання), локалізує монастир у поселенні Башево, а також наводить помонастирську іс%
торію об’єкта10.

Таким чином, оглянута література, здебільшого, не приділяє спеціальної уваги ма%
ловідомій й доволі загадковій чернечій обителі в Нагуєвичах. Тому ставимо собі за
мету, на основі віднайдених архівних джерел пролити світло на засадничі аспекти істо%
рії Нагуєвицького монастиря впродовж XVI – XVII ст., які реконструюються, голов%
ним чином, при ретроспективному вивченні джерел XVІІ – XVIII ст.
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Зупинимося коротко на підставовій інформації про давні Нагуєвичі, перша писемна
згадка про які датується 1424 р. (наданням локаційного привілею Владислава Ягай%
ла)11. У 1430р. Пашко Мороховський купив солтиство в Нагуєвичах12. У перемишль%
ських актах від 1437 р. виступає свідком Клімашко із Нагуєвич13. Перші документаль%
ні відомості про соляну жупу в місцевості Башево (Нагуєвичі) фіксуються під 1443 р14.
Відомий також декрет Сигізмунда І 1531 р., яким було відмежовано села Нагуєвичі,
Медвежа та Ясениця від м. Дрогобича та с. Унятичі15.

Із впровадженням нового адміністративного поділу, згідно з даними люстрації
1565 р., Нагуєвичі входили до Озиминської волості16. Однак утворення Самбірської
економії (1590 р.) спричинило поступову ліквідацію цієї волості. Так, у 1625 р. зустрі%
чаємо відомості про урядника Озиминського ключа Самбірської економії Войцеха
Кохановського17, а у 1630 р. – про крайника Підбузького Станіслава Татомира18. Адже
саме до Підбузької волоської країни Самбірської економії було приєднано с. Нагує%
вичі19, і тільки у 1779 р., за новим австрійським адміністративним поділом, воно увій%
шло до складу Дрогобицького циркулу20.

Упродовж XVI – XVIII ст. в селі проживали різні категорії залежних селян: кметі,
підсадки, які сплачували грошовий чинш і подимне (XVI ст.)21, кухонне від кожного
двору та проводили обслуговування і ремонт жупи (XVII ст.)22, збирали очерет та ви%
конували тяглове на користь жупи, виплачували поголовний чинш, торгове, кварту
(XVIII ст.)23. Серед жителів села зустрічаємо не тільки хліборобів, але й ремісників –
ткачів, шевців, мельників (діяло два млини)24. Від 1564 р. тут з’явилися нові поселенці,
яких зараховано до категорії вільних кметів, оскільки їм було надано у користування
по чверть лану землі терміном на 16 років. Вони були зобов’язані сплачувати тільки
подимне й стацію (XVI ст.)25 та служили у жупі (XVIII ст.)26.

Громада Нагуєвич судилася за німецьким правом27, сплачувала грошовий чинш і почот
для утримання війта (XVI – XVII ст.) та допомагала в обслуговуванні жупи (XVIII ст.)28.
В документах XVII – XVIII ст. віднаходимо прізвища деяких нагуєвицьких війтів, які
наділялися королівськими привілеями на володіння війтівськими ланами та черу%
ном в жупі: Мацей Ковінський (1611–1637рр.), Казимир Турський (1637–1656рр.),
Станіслав Дрогоцький (1656–1674рр.)29, Юзеф Скшетуський (1735р.), Ілля Туркул
(1760–1779рр.), Петро Туркул (1779р.)30. Нагуєвицькі війти мали формальне право
здійснювати юрисдикцію тільки щодо власних підсадків та кметів, а також робочого
персоналу війтівської солеварні. Спроби узурпувати юрисдикцію над громадою села
викликали впертий опір31. Боротьба селян, що вилилася у непокору проти війта 1637–
1638 рр.32, тривала ще із кінця XVI ст. Так, у 1580 р. король Стефан Баторій заборонив
Станіславові Гербурту з Фельштина, Львівському каштелянові, Самбірському старості,
перешкоджати Вікторові Ковальському, власнику солтиства у Нагуєвичах, у збиранні
належних йому данин33.

Солтису переважно належало право на одержання третини від судових штрафів.
Однак війт Нагуєвич домагався привілею, за яким дістав під владу “ громаду і меш%
канців села … з усім послухом і юрисдикцією … скаргами, судами…”, причому штрафи
належали самому війту, а зверхність самбірського замку не повинна була втручатися
в жодну юрисдикцію, застерігаючи апеляцію від війта до королівських судів. Така
узурпація викликала антагонізм між війтом та громадою. У 1638 р. нагуєвицький війт
звинувачував громаду в тому, що вона не визнавала війтівського суду і що селяни про%
вадили власний суд. Цей антагонізм, особливо підсилювався ще й конфесійними
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суперечками. Так, у Нагуєвичах було складено план для побудови костьолу в XVII ст.,
однак він так і не був споруджений, оскільки більшість населення було православним34.

Найдавніше свідчення про попівство віднаходимо під 1565р. Воно складалося із
двох ланів та перебувало під управлінням двох “ руських “ священиків, одного парафі%
яльного, а іншого із монастиря, що під лісом35.

Нагуєвицька жупа перебувала під наглядом Котовського піджупника. При солянім
вікні діяло 30 приватних джерел та 4 королівські черуни, останні орендував місцевий
тивун36. У 1566 р. самбірський піджупник Станіслав з Кожухова одержав 2 соляні ко%
ролівські черуни37. На середину XVII ст. кількість приватних черунів скоротилася до
шести, а у 1788 р. занедбано варіння солі у Нагуєвичах38.

У XVII – XVIII ст., крім вище описаних землеволодінь (війтівське, попівське), бу%
ли ще вільницький та гайдуцький лани. У громадських володіннях окремо виділявся
гайдуцький лан, який звільнявся від будь%яких податків на користь Королівського
Скарбу (XVII ст.), однак утримував за собою військові зобов’язання, які у XVIII ст.
замінили грошовим чиншем (квартою)39. У 1756 р. король Август ІІІ надав привілей
Степанові Маху, Петрові Дрогобицькому, Степанові Лужничому та іншим членам гро%
мади Нагуєвич на використання “ вибранецьких “ ланів із дозволом збирання хмизу та
дерева для опалення, мелення в місцевому млині та право пропінації40.

Вільницький лан упродовж XVI ст. посідали новопоселенці (вільники), які були
зобов’язані служити в жупі. На 1760 р. половина цього лану була у володінні 5 осіб
(Степана та Івана Кімаковичів, Василія Дрогобицького, Степана Степ’юка, Костя Ла%
новича), які були зобов’язані прислуговувати при жупі та сплачувати гиберну і експен%
щизну. Друга частина лану перебувала в оренді Михайла Дрогобицького разом з інши%
ми невідомими 8 співорендарями, які сплачували ті ж, вищеназвані, грошові оброки41.

Динаміку чисельності населення можемо постежити за вибірковими статистични%
ми даними. Так, на 1565 р. люстратори в с. Нагуєвичі нараховують 83 двори, 4 підсад%
ків, 2 “ руських” священиків та 7 вільних кметів42. За даними ревізії Перемишльської
землі (1692 р.) в селі було 89 дворів, королівська корчма та жупа, при ній 30 будинків
виварювальників солі, які не сплачували громадських податків43. На 1785 р., за дани%
ми метричних книг та актів парафіяльних візитацій, кількість населення складала
1389 осіб, із яких 1300 греко%католики, 65 римо%католики та 24 євреї. Площа села в той
час становила 28,30 км2, із густотою заселення 49.1 особи на км2 44.

Єдиним видом джерел, яке документально засвідчує існування в Нагуєвичах мо%
настиря є актовий матеріал. Тривалий час, упродовж XVI – середини XIX ст., фунда%
ційним документом даного монастиря вважалася дарча грамота князя Лева (1244 р.).
Внаслідок того, що в другій половині XIX ст. було проведено детальний джерелознав%
чий аналіз грамот князя Лева, частина їх була визнана неавтентичною. Наприклад,
Д.Зубрицький, який тривалий час у своїх ранніх працях уважав деякі із них автентич%
ними, в пізніших наукових розвідках, також доходить висновку про їх сфальсифіко%
ваність45. Переконливіше, аргументованіше пояснення у розв’язання даної проблеми
подали А. Петрушевич46, І.Линниченко47, М.Грушевський48, погляди котрих залиша%
ються актуальними в сучасній історичній науці49. Вони провели джерелознавчий ана%
ліз майже 20 різних надань князя Лева, не враховуючи грамоти, про які не має певних
відомостей. Дослідники зауважують, що жодна з грамот не збереглася в оригіналі,
а тільки в підтверженнях та облятах значно пізнішого часу, починаючи від XV ст. Всі
грамоти з’являлися в невеликій кількості, що викликало сумніви вже в польських уря%
довців. Так, під час ревізії 1564 р. ревізори зауважили разючу схожість документів.
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У більшості грамот фігурують одні й ті ж свідки, вони продатовані одним і тим же
днем, хоча й видавалися в різних місцях. Очевидно, більшість фальсифікатів було
укладено в XVI ст., оскільки в них згадуються межі володінь, яких за князя Лева не
існувало. Справа про підтвердження старих привілеїв Лева неоднаразово порушува%
лася на сеймах XVI ст. І тільки на Люблінському сеймі (1569 р.) було прийнято оста%
точне рішення про їх визнання і земельні володіння були залишені власникам50. Отже,
грамоти князя Лева були сфальсифіковані з метою захисту майнових прав перед но%
вою польською адміністрацією. Відповідно і польські королі, намагаючись зблизитися
з вищими станами Галицької Русі пішли на поступки і підтвердили староземельні на%
дання. Таким чином, протягом XV%XVI ст. тривав процес підтвердження фальсифі%
кованих грамот князя Лева51.

Серед відомого переліку згаданих грамот віднаходимо декілька документів, пов’я%
заних із монастирями Перемишльської єпархії, – Нагуєвичі (1244 р.), Спас, Созань
(1291, 1292 рр.), Лаврів (1291 р.).

Привертає увагу дарча грамота князя Лева, яка була надана нібито вже існую%
чому в той час (1244 р.) монастиреві Св. Миколая на володіння двома ланами та чо%
тирма соляними черунами в урочищі Башево, розташованому на території Верхніх
Нагуєвич. Аналіз джерела, в основному, підтверджує висловлені раніш аргументи про
його сфальсифікованість. Передусім дана грамота відома не в оригіналі, а подана у ко%
ролівських підтвердженнях (1566, 1601, 1658 рр.). У датуванні наведено тільки рік та
місце без означення числа та місяця. Досить важко повірити в те, що у 1244 р., в юнаць%
кому віці, Лев Данилович посідав Перемишльське князівство, допомагаючи своєму
батькові Данилові Романовичу (1205%1264 рр.) керувати державою. Адже, як згадує
Волинський літопис, він ще був надто молодим для участі в бойових діях52.

Підсумовуємо, що на підставі сфальсифікованої грамоти було б науково не корект%
но засвідчувати початки монастиря в Нагуєвичах. Пізніші, вищезгадані королівські
конфірмації (1566, 1601, 1658 рр.), які підтверджують сфальсифіковану дарчу грамоту
кн. Лева, містять вірогідну інформацію про існування монастиря в значно пізніший час
(XVI–XVII ст.), хоча поки що не вдалося віднайти облят королівських конфірмацій
(1566, 1601 рр.). Значно пізніша конфірмація (1658р.), яка збереглася в оригіналі, міс%
тить цінні відомості про попередні королівські підтвердження, як і зміст сфальсифіко%
ваної грамоти53. Проаналізуємо кожну з них, з’ясувавши обставини їх появи.

Перше юридичне підтвердження дарчої грамоти 1244 р. було зроблене 1566р. ко%
ролем Сигізмундом II Августом. Документ подано Перемишльським єпископом Ан%
тонієм Радиловським, який був зацікавленим у закріплені двох ланів та чотирьох со%
ляних черунів, розташованих у місцевості Башево, на території Верхніх Нагуєвич, за
маєтками Перемишльської кафедри. Прагнучи зберегти єпархіальні маєтності, владика
посилається на текст грамоти кн. Лева в рукописному Євангелії місцевої церкви Св. Ми%
колая54. Отже, за ініціативою єпископа сфальсифіковані грамоти кн. Лева (1244, 1291,
1302 рр.), що стосувалися надань Перемишльського єпископства, були перекладені
польською мовою і запропоновані у 1549 та 1566 рр. королеві Сигізмундові Августу
для затвердження і отримали, таким чином, схвалення. Відомо також, що владика
Антоній Радиловський примножував церквоні бенефіції шляхом купівлі численних
володінь у приватних власників: 1552 р. купив від Василя Негребецького війтівство у Ше%
гинях, а від Якова Гербурта – сіножать між селами Волюничі, Пацьковичі та Малгони%
чі. Збільшенню володінь сприяли також організовані ним розмежування сіл на користь
владичих дібр. Так, наприклад, у 1558 р. єпископ здійснив розмежування владичого
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села Страшевичі та Воля Кобилянська55. Таким чином, розглядувана нами конфірмація
була зумовлена прагненням Перемишльського єпископа Антонія Радиловського об%
стояти свої давні права на володіння перед польською адміністрацією та певною мірою
розширити їх. Королівське підтвердження 1566 р. містить текст грамоти кн. Лева та
його юридичне визнання Сигізмундом Августом. Ця конфірмація послужила підста%
вою для наступних королівських підтверджень (1601, 1658 рр.). Частково вона опуб%
лікована в працях А. Петрушевича56 і М. Коссака57, а повний текст подано в рукописній
конфірмації 1658 р., яка збереглася в оригіналі58. Згодом 1601 р. Сигізмунд III повтор%
но підтвердив конфірмацію 1566 р., на цей раз – для Михайла Копистенського59, потім
для владики Атанасія Крупецького – першого уніата, для підтримки у боротьбі з пра%
вославними. Так з’явився окремий привілей про введення у володіння церковними
бенефіціями. Згідно із цим актом (1612 р.), за владикою були закріплені землеволо%
діння церкви, монастиря із дворами, фільварками, до котрих входили грунти, ліси та
соляне джерело у Нагуєвичах, згідно з наданнями раніших королівських конфірмацій
(1566, 1601 рр.)60. Цей же єпископ 1614 р. під час ревізії Самбірської економії уклав
опис Нагуєвицької жупи, в якому, зокрема, згадуються чотири соляні черуни в уро%
чищі Башево, які належали до маєтностей перемишльської кафедри61. У середньовіч%
ній Європі церква, зокрема й монастирі, часто володіла солеварними промислами. Та%
ка практика була поширена на Західному Помор’ї, в Угорському королівстві та в Речі
Посполитій62. На Підкарпатській Русі з багатими покладами солі, ряд монастирів Пе%
ремишльської єпархії користувалися правом солеваріння, закріпленим королівськими
привілеями, – Нагуєвицький (1566р.), Дережицький (1680р.), Лішнянський (1681р)63.

Нова нестабільна релігійна ситуація, зумовлена наслідками Берестейської унії
(1596 р.), яка тривала на теренах Перемишльської єпархії впродовж майже всього
XVII ст., призвела до занепаду та зменшення владичих володінь. Так, наприклад,
староста Самбірської економії Ян Данилович, скориставшись релігійним безладом,
приєднав кілька владичих сіл з околиць Самбора до Самбірської економії: Бабине, На%
гуєвичі, Стрілки, Тисовицю, Плоске, Лінину, Потік, Волошинове, Волю Коблянську,
Завадку та Лужок Горішній. Уніатський владика Атанасій Крупецький у судовому по%
рядку домагався їх повернення. Однак через втручання Владислава ІV рішення не було
виконане64. Тільки згодом, за Яна Казимира, було надано конфірмацію для монастир%
ського маєтку в Нагуєвичах. Цим документом підтверджувалася грамота кн. Лева та
конфірмації попередників65. Незабаром, 1659р., король адресує лист новопризначеному
старості Самбірської економії Станіславу Скаршевському (1656–1665 рр.), зобов’язуючи
його зберігати володіння, закріплені за Антонієм Винницьким, Перемишльським право%
славним єпископом, згідно з давніми правами, конфірмованих польськими королями66.

Останні відомості про монастир Св. Миколая в Нагуєвичах віднаходимо серед
фрагментарних витягів із інвентарного опису Самбірської економії 1669 р., зроблених
у 1754 р. на домагання громади Нагуєвич при вирішенні спірних прав на землеволо%
діння67. На жаль, оригінал інвентарного опису не зберігся, оскільки був знищений під
час Другої світової війни у Варшаві (Архів давніх актів). Однак збереглися дотичні
відомості у різноманітних джерелах, повторюваних у науковій літературі. На цей час
монастир разом із його маєтностями (двома ланами та чотирма соляними черунами
Нагуєвицької жупи) перебував і надалі у підпорядківанні Перемишльських владик,
зокрема був у юрисдикції помічника%ординарія Юрія Гошовського, номінованого зго%
дом єпископом (1670 р.) після призначення Антонія Винницького архиєпископом
Київської митрополії. За даними інвентарного опису, владика пілготував перелік



187

НАГУЄВИЦЬКИЙ МОНАСТИР CВ. МИКОЛАЯ (XVI – XVII ст.): СПРОБА …

документальних свідчень про єпископські бенефіції у Нагуєвичах. До цього переліку,
поданого у зворотній хронологічній послідовності, увійшли вищезгадані відомості про
введення у володіння Атанасія Крупецького (1612 р.), королівські конфірмації (1658,
1601, 1566 рр.) та повний текст фальсифікованої грамоти (1244 р.), витяги з опису На%
гуєвицької жупи за даними ревізії Самбірської економії (1614 р.), огляд листа Яна
Казимира, адресованого старості Самбірської економії (1659 р.)68.

Згодом, у 1694 р. Іннокентій Винницький, Перемишльський уніатський владика,
надав братам о. Степанові та добродію Яну Кімаковичам помонастирську церкву
Св. Миколая у Нагуєвичах із правом використання всіх посілостей, що до неї віддавна
належали. В грамоті від 11. 05.1694 р. (Перемишль) згадано про необхідність реставра%
ції місцевої церкви із правом залучення 1000 злотих, призначених на відбудову Пере%
мишльської катедри та 500 злотих, закладених за парафіяльними будинками. Останні
надавалися за добровільною згодою попереднього пароха о. Хіличковського. В доку%
менті також визначалися межі володінь попівства, до якого входили два лани та чо%
тири черуни згідно підтверджень давніх привілеїв (про які згадано в грамоті під 1244,
1566, 1601, 1658 рр.)69.

Зауважимо, що детальних відомостей про обставини ліквідації монастиря в істо%
ричних документах не збереглося. Місцеві перекази оповідають про спалення монас%
тиря татарами близько 1600 р. Як уважає Г.Гром, монастир був спалений значно піз%
ніше, приблизно в першій половині XVIII ст. При цьому дослідниця невмотивовано
аргументує своє припущення привілеєм 1658 р.70 З судових актів Перемишльської гре%
ко%католицької консисторії (1744 р.) довідуємося про існування монастирської цер%
кви Св. Миколая у Верхніх Нагуєвичах, яка фігурує як парафіяльна. Парохом храму,
фундованого, очевидно, василіянами, був о. Степан Кімакович, який через суд обстоював
право свого попівства на володіння частиною єпископських дібр у Нагуєвичах. Суть
справи полягала в тому, що наявна фальсифікована дарча грамота князя Лева та ви%
щезгадані королівські конфірмації не фіксували точних меж монастирських володінь,
правонаступником яких стала парафія Верхніх Нагуєвич. Отець Степан Кімакович
вимагав передати йому два лани та соляне джерело в урочищі Башево. Отримавши
відмову, він удався до самовільного приєднання частини лану, порушивши розмежу%
вання церковних володінь. Затим парох церкви Нижніх Нагуєвич о. Теодор Коблян%
ський в свою чергу зініціював судову справу в Перемишльській греко%католицькій
консисторії (1744 р.)71. З’ясовується, що майнові суперечки між парафіями Верхніх та
Нижніх Нагуєвич сягають ще 1686 р., коли до Люблінського Коронного трибуналу бу%
ло подано судовий позов проти парафіяльної помонастирської церкви за перерозподіл
володінь. Згідно з декретом, володіння поділили порівну, оскільки встановити давні
межі не вдалося72. Однак сторони тривалий час зволікали із виконанням цього рішен%
ня, що призвело до видання митрополичого декрету (1713 р.) про розподіл володінь та
встановлення офіційного межового знаку73.

Відтак, справа затягнулася на десятки років, переважно через опір парафіян Нижніх
Нагуєвич. Цікаво, що найдавніші відомості про цей храм походять з 1507 р.74 В резуль%
таті, як і монастирська, так і парафіяльна церква володіла королівськими привілеями
(1650, 1672 рр.), які слугували документальною підставою для їх володінь у числених
судових суперечках (1686, 1744, 1746 рр.). Оглянемо коротко кожен із цих привілеїв
для окреслення майнових володінь парафії.

У 1650 р. Ян Казимир надав привілей парафіяльній церкві Нижніх Нагуєвич, за
яким самбірський староста Богуслав Лещинський виділив із королівських маєтків
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у Нагуєвичах лан ріллі для місцевих парохів о. Федора Сушицького, о. Євстафія, дяка
Ігната та їхніх синів. Слід зауважити, що лан був розділений на дві частини: півлану
поблизу нижньої церкви, інший – біля монастирської горішньої церкви. Такий поділ
пізніше й став приводом для судових претензій помонастирськоі парафії. За попів%
ством закріплювалася місцевість “Мости”, яка починалася від війтівських ланів і тягну%
лася вздовж меж сіл Винники, Ступниця, Медвежа, разом зі всіма городами, луками,
сіножатями, потоками, лісами, пустирями. Надавалося право користуватися громад%
ським ставком і млином, які звільнялися від будь%яких повинностей, однак попівство
зобов’язувалося сплачувати чинш Самбірському замку за використання лану ріллі –
2 злотих і 22 гроші щорічно75.

Наступний привілей 1672 р. був наданий королем Михайлом Вишневецьким від%
повідно до нового клопотання місцевих парохів нижньої церкви о. Євстахія Бучин%
ського, о. Теодора Сушицького, дяка Івана Б’ялозовича та їхніх синів. Цим документом
було затверджено попередні землеволодіння за новими власниками попівства та на%
дано певні права: дозволено мати двох підсадків на своїх грунтах, корчму та броварню.
Надавалося право пропінації та вільного вирубу у місцевих лісах. Прийнято рішення
про проведення триденного торгу на празник Святого Миколая з вільним продажем
без жодних грошових стягнень на користь Самбірської економії. Згідно з ревізією Сам%
бірської економії, попівство зобов’язувалося на свято Св. Мартина сплачувати за
чверть лану 40 грошів. Парафія звільнялася від повинностей і зобов’язувалася дотри%
муватися законів Речі Посполитої та християнської церкви76.

Отже, нижня церква отримала юридичне підтвердження своїх маєтностей, нато%
мість горішня помонастирська церква була позбавлена цього. Згадані обставини зму%
сили о. Степана Кімаковича до незаконних дій і він порушив межовий знак. У 1744 р.
проти отця, як уже згадувалося, було подано судовий позов до Перемишльської греко%
католицької консисторії. Єпископський суд на чолі з єпископом Єронімом Устриць%
ким прийняв рішення поділити наявні володіння порівну – по одному лану кожній
парафії77.

Про виконання судового рішення 1744 р. свідчать візитаційні протоколи церков
Верхніх та Нижніх Нагуєвич (1744 р.). Так, за верхньою церквою закріплювалося пів%
лану з соляним джерелом, який межував із землями с. Ясениця. Друга частина лану
перебувала в оренді Якова Сікори. Згідно з судовим вердиктом, було надано монас%
тирський обшар з будинком пароха. Нижня церква залишила за собою лан землі “Мос%
ти” та частину грунтів, що перебували у власності Ф.Нагуєвського і В. Чернецького.78

Згодом о. Степан Кімакович, незадоволений таким розподілом, у 1746 р. подав
апеляцію до Митрополичої Курії для повторного судового розслідування, скаржачись,
що нижча судова інстанція погано вивчила майнову і фундаційну документацію та
прийняла хибне рішення.79 Однак він зазнав чергової невдачі, оскільки згідно з мит%
рополичим декретом 1746 р. був позбавлений права на володіння соляним джерелом,
а також зобов’язаний відшкодувати судові витрати в розмірі 1200 злотих.80

Судовий процес, зініційований парохом верхньої церкви, на цьому не завершився.
У 1753 р. він подав клопотання до Королівської Скарбової комісії з проханням надати
йому пустир при нагуєвицькій жупі поблизу горішньої церкви у місцевості Башево,
апелюючи до ревізії Самбірської економії 1614 р. та декрету Люблінського Трибуналу
1694 р. Позивач уважав, що саме тут знаходилося давнє соляне джерело, яке зга%
дано в дарчій грамоті князя Лева (1244 р.), оскільки двісті років тому воно було за%
недбане. Комісія передала цю місцевість парохові, проте це викликало невдоволення
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громади с. Нагуєвич, яка звернулася у 1754 р. до самбірського замку з проханням на%
дати документальні свідчення81. Саме з цією метою й було зроблено згадані витяги
з інвентарного опису Самбірської економії 1669 р. Для ведення цієї судової справи
вищезгаданий парох вимушений був вдатися до грошової позики на суму 158 злотих
16 грош у о. Шегеля Негребецького (ЧСВВ), вікарія Лішнянського монастиря. Однак,
очевидно, через матеріальні нестатки та невдалі судові процеси, вимушений був двічі
прохати про продовження терміну грошового повернення (1756, 1759 рр.)82.

Останні відомості про існування давньої помонастирської церкви походять з кінця
XVIII ст., тобто з часу її занепаду. За даними на 1780р., у Верхніх та Нижніх Нагуєви%
чах були дві церкви, обидві під титулом св. Миколая, які входили до складу Мокрян%
ського деканату83. У 1785 р. Перемишльський єпископ Максиміліан Рилло передав час%
тину Нагуєвич, яка становила давню монастирську фундацію і належала пізніше до
перемишльських владичих володінь, у користування світським людям84. Тільки зго%
дом, у 1801 р. на місці давнього монастиря у Верхніх Нагуєвичах було побудовано су%
часний храм Перенесення мощей Святого отця Миколая85.

Культ святого Миколая був досить шанованим у Нагуєвичах, що засвідчує збере%
жена й дотепер традиція побудови парафіяльних храмів на його честь у різних части%
нах села. Очевидно, особливе шанування цього святого було зумовлене місцевою спе%
цифікою. Адже, як відомо, Св. Миколай уважався охоронцем від стихійних лих,
характерних для Підгір’я. Так, Нагуєвичі поділене річкою Збір на дві частини, від якої
в різні боки відходять потічки Шишів, Задній, Монастирський, Ріпницький, Чере%
мосник, розливи яких спричинювали повені86.

Давніми осередками почитання культу святого Миколая були монастирі Гали%
чини – Нагуєвицький, Добромильський, Белзький, Домашівський, Крехівський, Ми%
кулицький, Нимирівський, Перемишльський, Тустановицький. У цих чернечих обите%
лях відбувалися урочисті, багатолюдні відпусти під час святкувань літнього та зимового
свята Миколая.

Заслуговує на увагу зібрана Г.Гром інформація про те, що з помонастирської церкви
залишилися монастирські книги, які зберігав у ХХ ст. дяк Микола Хруник. За радян%
ських часів він віддав їх до інших церков, бо церква у Верхніх Нагуєвичах була вже
нечинною87. Доля їх невідома. Припущення ж дослідниці про існування монастирської
школи не знаходить поки що джерельного підтвердження. Маємо лише поодиноке
свідчення з 1726 р., за яким у Нагуєвичах фіксується парафіяльний бакаляр (ідеться
про вирок церковного суду, яким йому наказувалося навчати співу і читанню, а також
допомагати у відправленні служб)88. На жаль, імені згаданого вчителя ми не знаємо.

Оглянуті фрагментарні документальні свідчення ставлять більше запитань, аніж да%
ють відповідей. Однак документальні джерела таки підтверджують існування монас%
тиря в Нагуєвичах, згаданого в грамоті Лева Даниловича. Цінними є відомості про
майнові відносини Нагуєвич і місцевого монастиря у XVI–XVIIІ ст.

1 Див. напр.: Франко І. Неолітичні знахідки в околицях Нагуєвич і їх сучасне уживанє //
Записки Наукового Товариства Шевченка. – Т.103. – 1911. – С.201; Його ж. Сожжение упырей
в с.Нагуевичах в 1831 г. // Франко І.Я. Твори у 50%ти т. – Т.46, кн.1. – С.572%573, 557.

2 Франко І. Татарські напади на Підгір’я // Життє і слово. – Львів, 1895
3 Гром Г. Нагуєвичі. – Дрогобич, 2002. – С.248%249.



190

Юрій СТЕЦИК

4 Шкрабюк П. Крехів: дороги земні і небесні. – Львів, 2002. – С. 181%182.
5 Андрійчук М. Історія монастирів у творчій спадщині Івана Франка // Дрогобицький

краєзнавчий збірник.%Вип. 2. – Дрогобич, 1996. –С.137%138.
6 Андрійчук М. Вказ. праця. – С.135%136.
7 Коссак М. (ЧСВВ) Монастирі Галичини (передрук праці 1867 р.) // Лавра. – Вип.7. –

1999. – С.41; Никорович Ю.(ЧСВВ) Церкви та монастирі Перемишля та Перемишльської
єпархії (передрук праці 1879 р.) // Лавра. – Вип.12. – 1999. – С.51.; Крип’якевич І. Середньо%
вічні монастирі в Галичині (спроба каталогу) // Лавра. –Вип.5. – 1999. – С.58.; Ваврик М.
(ЧСВВ) Історичний нарис чернечого життя і василіянські монастирі на Бойківщині // Бой%
ківщина. Монографічний збірник матеріалів про Бойківщину з географії, історії, етнографії
і побуту. – Філадельфія–Ню%Йорк, 1980. – С.256.

8 Рабій Ю. Село Нагуєвичі. Історичний нарис // Свобода. – США, 1962; Твердовський О.
Нагуєвичі – село Івана Франка // Дрогобиччина – земля Івана Франка. – Т І. – Ньо%Йорк–
Париж–Сідней. –Торонто, 1973. – С.328%332.

9 Данилькевич Г.О., Гром Г.П. Івана Франка // Історія міст і сіл Української РСР. Львів%
ська обл. – К., 1968. – С.286%296.

10 Гром Г. Вказ. праця. – С.99%100. Рец. на працю Г. Гром див.: Дрогобицький краєзнавчий
збірник. – Вип.VI. – Дрогобич, 2002. – С.591%594.

11 Sіownik Geograficzny Krуlestwa Polskiego i innych krajуw sіowiaсskich (далі PSG.) –
Т.6 – Warszawa,1885.%S.880.

12 AGZ.�Т.XI. – № 394. – Lwуw,1886. – S.55.
13 Ibidem.% T. XIII. – № 457. – S.38.
14 Ibidem – № 2043. – S.145 – 146.
15 Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР

у Львові (1233%1799 рр.). – К%,1972. – C.211 – 212.
16 Грушевський М. Жерела до історії України%Руси. – Т.І. – Львів, 1895. – C.292
17 Відділ стародруків та рукописів бібліотеки Львівського Національного університету

ім. І. Я. Франка. – 518/ ІІІ. – Арк. 389.
18 Там само – 548 / ІІІ. – Арк. 539 – 540.
19 Lustracja wojewуdztwa Ruskiego 1661 – 1665. – Cz.I. – Wrocіaw,1970. – S.127.
20 Czemeryсski K. O dobrach koronnych byіej Rzeczypospolitej polskiej. – Lwуw,1870. – S.204.
21 Грушевський М. Вказ. праця. – Т. Ш. – С. 292.
22 Lustracja wojewуdztwa Ruskiego 1661 – 1665. – Cz. I. – Wrocіaw, 1970. – S. 129.
23 PSG. – T. I. – S. 881.
24 Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1651 r. – T. I. – Cz. 2. – Rzeszуw, 1997. – S. 82.
25 Грушевський М. Вказ. праця. – Т. І. – С. 294.
26 PSG. – T. 6. – S. 881.
27 Інкін В. Ф. Сільські суди німецького права в Галичині XVI – XVIII ст.// Вісник Львів%

ського університету. – Серія історична. – Вип. 20. – Львів, 1984. – С. 35.
28 PSG. – T. 6. – S. 881.
29 Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1658 r. – T. I. – Cz. 3. – Rzeszуw, 2000, – S.30.
30 PSG. – T. 6. – S. 882.
31 Інкін В. Ф. Вказ. праця. – с. 35.
32 Селянський рух на Україні 1569 – 1647 рр. Збірник документів та матеріалів. – К., 1993. –

С. 259, 466, 469%
33 PSG. – T. 6. – S. 882.
34 Інкін В.Ф. Вказ. праця. – С. 37, 39.



191

НАГУЄВИЦЬКИЙ МОНАСТИР CВ. МИКОЛАЯ (XVI – XVII ст.): СПРОБА …

35 Lustracja wojewуdztw Ruskiego, Podolskiego i Beіskiego. 1564 – 1565 rr. – Cz. II. – War�
szawa, 2001. – S. 130

36 Грушевський М. Вказ. праця. – Т ІІ. – С. 51.
37 Matricularum Regni Poloniae Summaria. – Pars. V. –Vol. 1 – № 3448. – Warsovia, 1919. –

S. 197.
38 PSG. – T. 6. – S. 882.
39 Ibidem. – S. 881.
40 ЦДІАЛ. – Ф. 856. – Оп. 1. – Спр. 427. – Арк. 1 – 2.
41 PSG. – T. 6. – S. 881.
42 Грушевський М. Вказ. праця. – Т. І. – С. 292.
43 ЦДІАЛ. – Ф. 258. – Оп. 1. – Спр. 225. – Арк. 7.
44 Budzyсski Z. Ludnoњж pogranicza polsko�ruskiego w drugiej poіowie XVIII w. Stan.

Rozmieszczenie. Struktura wyznaniowa i etniczna. – Przemyњl. – Rzeszуw, 1993. – S. 256.
45 Зубрицький Д. Критико%историическіе повъсти Червоной Руси. – Львовъ, 1875.
46 Петрушевичъ А. Обзоръ важнъйшихъ политическихъ и церковнихъ произшествый въ

Галицкомъ княжествъ съ половины XII – до конца XIII въка//Зоря Галицкая. – Ч. 7. – Львовъ,
1854. – ГодъVII. – С. 73%75.

47 Линниченко І. Суспільні верстви Галицької Русі XIV%XV века. – Львів, 1899. – С. 54%55, 57.
48 Грушевський М. Чи маємо автентичні грамоти князя Лева? Критично%исторична роз%

відка // Записки НТШ.% Т.XIV. – 1902. – с. 1%22.; Його ж: Історія України%Руси. – Т. V. – К.,
1994. – С. 262 – 267.

49 Мицько І. Феномен грамот князя Лева // Старосамбірщина. Альманах. – Т. ІІ. – Ста%
рий Самбір, 2002. – С. 187% 194; Інкін В. Ф. Чи є історична основа в фальсифікатах грамот
князя Лева Даниловича ? // Вісник Львівського університету. – Серія історична. – Вип.
24. – Львів, 1988. – с. 59 – 61.; Купчинський О. А. Дослідження та публікації грамот Галицько%
Волинського князівства у XVIII ст. – перша половина XIX ст. // Київська Русь. Культура,
традиції. – К., 1982. – C. 129 –149.

50 Грушевський М. Вказана праця. – С.15%16.
51 Линниченко І. Вказ. праця. – С. 54.
52 Петрушевичь А. Вказ. праця. – С.74.
53 ЦДІАЛ. – Ф.856. – Оп.1. – Спр. 423. – Арк. 1%2.
54 Там само. – Арк. 1 (зв.).
55 Добрянський А. Исторія єпископовъ трехъ соединенныхъ епархій Перемышльськой,

Самборской и Сяноцкой отъ найдавнъйшихъ временъ до 1794 г. – Львовъ, 1803.– С. 46%48.
56 Петрушевич А. Вказ. праця. – С. 73.
57 Коссак М. Вказ. праця. – С. 41.
58 ЦДІАЛ. – Ф. 856. – Оп. 1. – Спр. 423. – Арк. 1 (зв).
59 Там само.
60 Там само. – Спр. 424. – Арк. 1
61 Там само. – Арк. 1 (зв.).
62 Мицько І. Про солі // Вказ. праця. – С. 10.
63 Стецик Ю. Монастирі Дрогобиччини (XIV – початок XIX ст.). – Дрогобич, 2000.% С. 16%17.
64 Добрянський А. Вказ. праця.% С. 23%24.
65 ЦДІАЛ. – Ф. 856. – Оп. 1 – Спр. 423. – Арк. 1.
66 Там само. – Спр. 424. – Арк. 1 (зв).
67 Там само. – Арк. 1%2.
68 Там само.



192

Юрій СТЕЦИК

69 Archiwum Paсstwowie w Przemyњlu .� AGBP . – Dyplomy. – Syg. 173. – S. 1.
70 Гром Г. Вказ. праця. – С.100.
71 Archiwum Paсstwowie w Przemyњіu. – AGBP. – Supl. – Syg. 14. – S. 280�288. Копія цієї

судової справи також знаходиться в Національному музеї у Львові в теках Подолинського. –
Ркл. – 2204. – Т.ІІ. – Арк. 167.168.

72 Іbid. – S.282.
73 Іbid. – S.284.
74 Слободян В. Церкви України. Перемиська єпархія. – Львів, 1998. – С.164.
75 Національний музей у Львові. – Ркл. 2204. – Т.І. – Арк. 115%118.
76 Там само. – Арк. 119.
77 Archiwum Paсstwowie w Przemyњіu. – AGBP. – Supl. – Syg. 14. – S. 282.
78 Національний музей у Львові. – Ркл. 2205. – Т. ІІІ. – Арк. 415%415 (зв).
79 ЦДІАЛ. – Ф. 856. – Оп. 1. – Спр. 425. – Арк. 1.
80 Там само. – Арк. 3 (зв). – 4.
81 Національний музей у Львові.% Ркл. 2204. – Т.ІІ. – Арк. 122%127.
82 ЦДІАЛ. – Ф. 201. – Оп. 4б. – Спр. 1917. – Арк. 491.
83 Koіbuk W. Koњcioіy wschodnie w Rzeczypospolitej okoіo 1772 r. – Lublin, 1998. – S. 253.
84 PSG. – T. 6. – Warszwa, 1885. – S. 882; – Гром Г. Вказ. праця. – С.100.
85 Слободян В. Вказ. праця. – С. 165.
86 Гром Г. Вказ. праця. – С. 12.
87 Там само. – С. 100.
88 Pelczar R. Szkolnictwo parafialne w ziemi przemyskiej i sanockiej (XIV–XVIII w.). –

Warszawa, 1998. – S.65, 98, 128, 196.

Юрій Стецик.
Нагуєвицький монастир Cв. Миколая (XVI�XVII ст.):
спроба ретроспективної реконструкції.
В даній статті узагальнено найдавніші відомості з історії с. Нагуєвич. На основі ар%

хівних джерел (XVII – XVIII ст.) проведено ретроспективну реконструкцію засадни%
чих аспектів історії Нагуєвицького монастиря (XVI – XVII ст.), доповнивши іх сту%
діями про культ Cв. Миколая.

Yuriy Stetsyk.
Nahujowyche Saint Nicola’s Monastery (XVI – XVII centuries):
trial of the reconstraction retrospection.
At this attical is generalization the oldest informations from the village’s history of Na%

hujowyche. On the grounds of archival sources (XVII – XVIII centuries) had led the recon%
struction retrospection of the foudation aspects of the monastery’s history in Nahujowyche
(XVI – XVII centuries) had increased studys about the cult of Saint Nicolas.


