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К и ї в

„Освоєний простір”: місця поховань волинської шляхти 

(середина XVI – середина XVII ст.)

Поручаю Пану Богу всемогущому духа моєго, а тіло моє грішноє земли – цей 

повторюваний у преамбулі ледь не кожного заповіту рефрен відсилає нас до поховаль-

ного обряду. відображаючи стійкий страх перед непідвладною людському розумові 

вічністю, похорони, за спостереженням етнологів, належать до найповільніше 

змінюваних елементів традиційної культури. Існує без перебільшення неозора наукова 

література, присвячена аналізові есхатологічних уявлень про взаємини живих і мерт-

вих, про потойбічні мандри душі та відплату за вчинені в земному бутті гріхи. Те саме 

можна сказати й про число праць, де фіксуються та розшифровуються символічні 

дійства поховального обряду, часто вже не вповні зрозумілі самим його учасникам. 

Натомість коли йдеться про вибір місця спочинку «грішного тіла», то, як видається, 

дослідники вважають це за річ самоочевидну, обмежуючись короткими відсиланнями 

до релігійних уявлень. Мені принаймні праць, які би спеціально аналізували під цим 

кутом зору поховання XVI–XVII cт. на українському матеріалі, досі не траплялося. Тим 

часом вибір місця поховання у „доконфесіоналізовані” часи, коли ще не існувало 

ні регулярних кладовищ, ні контролю Церкви над приватним життям, на мою дум-

ку, може розповісти історикові чимало такого, про що тогочасні писемні джерела 

розповідати „не вміють”.

Серед іншого, ідеться про так званий „освоєний”, або „обжитий” простір 

(espace vécu, lived space) – місце, на якому соціальне та культурне життя протікає 

у нерозривному поєднанні матеріальних та ментальних чинників, а „посередни-

ками” між матеріальним і ментальним слугують відповідні соціальні практики, що 
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опосередковано „розповідають” про сприйняття даного простору його мешканця-

ми1. Свого часу, обговорюючи уявлення про „свій” життєпростір та засоби маркуван-

ня „своєї території” у мемуарах („хронічці”) дрібного київського шляхтича XVII ст. 

Йоакима Єрлича, я не без подиву констатувала, що „ментальна географія” Єрлича біла 

цілком сепарована від сконструйованих політико-ідеологічних параметрів на кшталт 

території воєводства/держави чи належності до «руського народу»: стрижневим мар-

кером «свого» простору виступало місцепроживання та місця поховання „спільноти 

своїх” – кровних родичів і свояків, що мешкали здебільшого на Київщині2. Ментальну 

географію пересічного волинського шляхтича у такому наскрізному наративі, як запи-

ски Єрлича, на жаль, не представлено, а доступний історикові розрізнений матеріал 

(листи, судові скарги, сеймикові інструкції тощо) видається для її реконструкції непри-

датним: по-перше, він спирається на усталені для такого роду документів мовленнєві 

штампи, себто є підозрілим щодо своєї адекватності світовідчуттю автора, а по-друге, 

ці тексти завжди ситуаційні, тож їхня проекція на ширший масштаб непевна.

власне тому за основу моїх спостережень над уявленнями волинської шлях-

ти про свій життєпростір узято дещо незвичне, зате достатньо „масове” та, поза вся-

ким сумнівом, цілком „об’єктивне” свідчення – вибір місця, де має бути поховане тіло 

згідно з волею шляхтича, висловленою у його тестаменті. Під цим кутом зору мною 

було розглянуто й „розсортовано” понад 500 відповідних згадок за період від появи 

наприкінці 1540-х рр. перших збережених шляхетських заповітів до 1650-х рр. (те-

стаменти й місця поховань княжих родин у цій статті до уваги не бралися: цим лю-

дям, чиї просторові пріоритети спиралися на інакші, ніж у пересічної шляхти, засади, 

присвячено окрему розвідку3). Шляхетські заповіти, на відміну від княжих, досі прак-

тично не публікувалися, тому основну масу спостережень запозичено з реґестів акто-

вого матеріалу, де видавці уміщували потрібну інформацію4, меншою мірою – зі зга-

док у відповідних дослідженнях та з текстів самих заповітів. Зрозуміло, що тестаментів 

 1 Концепцію „освоєного/обжитого»” простору (espace vécu) вперше сформулював Анрі Лефевр 

(H. Lefebvre, The Production of Space, Oxford 1991; перше французьке видання: 1974 р.), а спопуляри-

зував американський соціолог Едвард Сожа (S. Edward. Postmodern Geographies: the Reassertion of Space 
in Critical Social Theory. London 1989). Детальніший аналіз поглядів обох учених та спроб їх реаліза-

ції у пізніших наукових дослідженнях див.: А. Котенко. Повернення простору , „Український гуманітарний 

огляд”, вип. 15. Київ 2010. 

 2 Н. Яковенко, Життєпростір versus ідентичність українського шляхтича ХVІІ ст. (на прикладі Яна/

Йоакима Єрлича), [в:] Україна ХVІІ ст.: суспільство, філософія, культура, ред. Л. Довга, Н. Яковенко. Київ 

2005, c. 475–509.

 3 її буде опубліковано у збірці на пошану Професора Льва войтовича (готується до друку).

 4 Це, передусім, праці: М. Довбищенко, Волинська шляхта у релігійних рухах кінця XVI – першої поло-

вини XVII ст, Київ 2008, c. 491–616 (Додаток „Реєстр тестаментів волинської шляхти 1596-1660 рр.”); С. Горін, 

Заповіти як джерело дослідження історії монастирів Волині XVI – першої половини XVII ст, „Наукові за-

писки. Збірник праць молодих вчених”, t. XIX, Київ 2009, c. 19–35; Його ж. Монастирі Західної Волині (дру-
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за розглянутий час було написано значно більше, ніж мені вдалося використати, про-

те й доступне їх число, гадаю, є достатньо репрезентативним та дозволяє зробити бо-

дай попередні висновки.

Окремою проблемою, яку тут лише коротко заторкну, є питання, з якого часу 

увійшов у вжиток писаний тестамент. Княжі заповіти, складені не як вкладні записи 

на храми/монастирі, де місце поховання легко вгадати, хоча прямо про це й не ска-

зано5, починають фіксуватися за усталеним формуляром та із зазначенням обраного 

тестатором місця спочинку тіла починаючи від 1530-х рр. Серед шляхти такий зви-

чай було започатковано дещо пізніше. Найбільш ранній із відомих мені сьогодні во-

линських шляхетських заповітів датується 1548 р. – це тестамент Івана Богдановича 

Загоровського, онука фундатора-оновлювача старовинного Загорівського монастиря 

Михайла Загоровського: звісно, з проханням поховати тіло в обителі, патронованій ро-

диною6. Наступний зі збережених заповітів датується 1551 р.7, і належить він київській 

зем’янці Духні Дублянській з роду, вперше згадуваного під 1501 р. як власники кількох 

сіл під Києвом8 (місце свого похованні пані Духна залишає на розсуд дітей). У 1552 р. 

зафіксовано черговий заповіт у Кременці, складений особою не місцевого походжен-

ня – кременецьким бурграбієм Миколаєм Колачковським9, якого було введено на уряд 

1548 р. за розпорядженням тодішньої власниці Кременця королеви Бони10 (текст по-

шкоджений, встановити, чи є в ньому розпорядження про місце поховання, немож-

ливо). У 1554 р. один з братів Ловейків, мозирських зем’ян Київського повіту11, склав 

у вільні, ймовірно – за місцем своєї служби, заповіт, у якому прагне, сказати б, повер-

нутися додому, до Києва: тело мое абы было положоно у манастыры Светое Пречистое 

га половина XV – перша половина XVII ст., Львів 2007; Національно-визвольна війна в Україні, 1648–1657. 

Збірник за документами актових книг, yпор. Л. А. Сухих, в. в. Страшко, Київ 2008.

 5 Пор., для прикладу, відомий вкладний запис князя Андрія володимировича Олельковича 1446 р. 

на Києво-Печерський монастир: Українські грамоти XIV – першої половини XV ст., t. I, yпор. в. Розов. Київ 

1928, c. 154–155.

 6 С. Горін, Монастирі Західної Волині…, c. 117, 134.

 7 N. Biłous, Testamenty mieszkańców Kijowa z XVI – pierwszej połowy XVII wieku „Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej” 2(2010), s. 245–246.
 8 Центральний державний історичний архів України у м. Києві [далі – ЦДІА], ф. 44, оп. 1. спр. 1, 

арк. 511.

 9 Там само, ф. 21, оп. 1, спр. 4, арк. 10. Принагідно дякую Ігорю Тесленку, який надав мені інформацію 

про цей акт.

 10 A. Boniecki, Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i XVI wieku, Warszawa 1887, s. 12.
 11 Ім’я тестатора – Михайло Гринькович; під 1570 р. згадується Степан Григорович (Гринькович) як 

співвласник села на Київському Поліссі (ЦДІА. Ф. 25, опр. 1, спр. 12, арк. 88 зв.), а під 1591 р. його ж, на той 

час уже мозирського суддю, звинувачено у безбожництві (текст звинувачення опубл.: Из истории философ-

ской и общественно-политической мысли Белоруссии. Избранные произведения XVI – начала XVII в., Минск, 

1962, c. 98.
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Печерское12. врешті, 1559 р. датовано тестамент волинського хорунжого Федора 

Сербина-Хорохоринського – з проханням поховати тіло в Луцькому Успенському 

монастирі13. Така ж невелика кількість заповітів походить з 1560-х рр.: 1561 р. василя 

Семашка (тіло має бути поховане у Красносельському Преображенському монастирі 

під Луцьком)14; 1563 р. Марії Томківни Посяговецької – з проханням бути похованою: 

подле гроба небожчика первшого мужа моєго пана Маска Хомяка» у Дерманському 

монастирі15; 1567 р. василя Балабана Осекрівського і 1568 та 1569 рр. Оникія 

Бутятицького та Павла Черневського (без вказівки щодо місця поховання)16; врешті, 

1569 р. о. Йони, першого відомого архимандрита Жидичинського монастиря з роз-

порядженням поховати тіло: водле звычаю на местцу певном у тому-таки монастирі17.

Через незбереженість київських та ранніх кременецьких актових книг немо-

живо сказати, чи було до них вписано ще якісь акти останньої волі упродовж 1560-х 

рр., натомість приклад аналогічних у часі володимирських і луцьких книг, де такі за-

писи буквально одиничні (їх згадано вище), переконує, що тестамент став буденним 

явищем у житті руської спільноти не раніше 1570-х (для прикладу, в кременецько-

му земстві за це десятиліття занотовано вже 15 заповітів18, а до книг Руської метрики 

Коронної канцелярії почали вносити заповіти не лише князів, а й шляхти19). Зі ска-

заного випливає два висновки: по-перше, звичай фіксувати останню волю на письмі 

розповсюджувався, як і решта культурних інновацій, згори вниз – від князів, що пер-

шими переймали „латинські” звичаї, до пересічної шляхти; по-друге, появі „масово-

го” писаного заповіту, очевидно, посприяло входження в обіг Другого Литовського 

Статуту 1566 р., який уперше запровадив право повного розпорядження маєтком. 

Окрім того, тут коротку згадку про тестаменти попереднього, Першого Статуту 1529 р., 

 12 Метрыка Вялiкага Княства Лiтоўскага. Кнiга запiсаў 43 (1523-1560), падp. в. С. Мянжынскi, Мiнск 

2003, c. 55–56.

 13 Архив Югозападной России, издаваемый временною комиссиею для разбора древних актов (далі – 

Архив ЮЗР), ч. 8, t. IV, Киев 1907, c. 99.

 14 ЦДІА, ф. 26, оп. 1, спр. 3, арк. 197.

 15 С. Горін, Заповіти як джерело дослідження історії монастирі…, c. 20.

 16 Володимирський гродський суд: подокументні описи актових книг, вип. 1 (Спрви 1–5, 1566–1570),

C. Г. Сергійчук, Київ, 2002, c. 37; Волинські грамоти XVI ст., yпор. в. Б. Задорожний, А. М. Матвієнко, Київ 

1995, c. 23–24, 77–78.

 17 Цит. за републікацією в додатках до праці: С. Горін, Жидичинський Свято-Миколаївський монастир 

(до середини XVII сторіччя), Київ 2009, c. 299.

 18 Пор.: Кременецький земський суд. Описи актових книг, вип. 1: Книги 1–11 (1568–1598 рр.), yпор. 

Л. А. Попова, З. С. Хомутецька, в. Д. Чунтулова. Київ 1959, c. 29–58.

 19 Це, зокрема, заповіти: луцького підкоморія Михайла Сербина Хорохоринського (1576 р.), Дмитра 

Рогозинського (1576 р.) і жінки кременцького городничого Прасковії Куневської (1577 р.): Руська 

(Волинська) Метрика. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, 

Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569–1673, yпор. Г. Боряк, Г. вайс, К. вислобоков та ін., Київ 2002, 

c. 269, 288.
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де йшлося лише про юридичну правоздатність заповідача та свідків (розд. V, арт. 14–

–16)20, було доповнено вимогою публічно оприлюднювати акт останньої волі: «скоро 

по вчиненью мает тот тестамент объявлен быти перед нами господарем або перед су-

дом земским на первых роках судовых» (розд. VIII, арт. 3).

З іншого боку, той факт, що писаний за усталеним формуляром заповіт вхо-

дить у „масовий” вжиток починаючи з 1570-х рр., дозволяє обережно пов’язати цю, 

ще відносно нову для „литовської Русі”, практику з Люблінською унією 1569 р., яка 

відкрила шлях для проникнення на волинь і Київщину польських культурних прак-

тик. Життєва важливість акту останньої волі (і матеріальна – у сенсі впорядкування 

майнових справ, і духовна – в аспекті спасіння душі) посприяла тому, що уявлення по-

тридентських католиків про „мистецтво доброго умирання” (ars bene moriendi) були 

перейняті православним загалом без перебільшення блискавично.

Стереотипний формуляр тестамента передбачав, що після молитовної інвокації 

та аренґи, загалом тотожної у заповітах католиків, православних і кальвіністів21, 

диспозиційну частину тексту відкривало побажання щодо місця поховання „грішного 

тіла”. Тут уже натрапляємо на розбіжності, і то не тільки в зрозумілому виборі між пра-

вославним чи католицьким храмом/монастирем. Аби зробити подальші міркування 

предметнішими, ризикну навести умовне співвідношення вказівок на те, де слід ховати 

тіло. Його цифри, виведені на підставі близько 500 заповітів, звісно, є дуже приблизни-

ми, бо число самих заповітів було незрівнянно більшим, та й у взятих до уваги текстах 

віровизнання тестатора далеко не завжди ясне. Гадаю, проте, що на роль навіґатора 

в подорожі по лабіринту волевиявлень мої умовні підрахунки надаються. Отже, при-

ймаючи число розглянутих заповітів за 100%, отримаємо у його загальному розподілі, 

а всередині кожного з варіантів – із врахуванням різниць між конфесіями такі дані:

При храмах монастирів (68%).

Серед них:

«Удома»: в храмі свого замку/маєтку 

чи на території свого маєтку (27%).

Серед них:

На волю виконавців заповіту (5%).

Серед них:

Православні

53%

Католики

47%

Православні

78%

Католики

8%

Протестанти

14%

Православні

42%

Католики

55%

Протестанти

3%

З наведених підрахунків випливає, що і православні, і католики вважали 

„найнадійнішим” місцем поховання монастир – як сповнений sacrum осередок, де 

 20 Появу цього припису дослідники пов’язують із впливом римського права: J. Bardach, Statuta li-
tewskie a prawo rzymskie, Warszawa 1999, s. 22, 54.
 21 Тотожність їх звучання у католицьких та православних заповітах констатовано: M. Borkowska, 
OSB. Dekret w niebieskim ferowany parlamencie. Wybór testamentów z XVII–XVIII wieku, Warszawa 
1984, s. 11. Те саме, за спостереженням Малґожати Александрович-Смуліковської, властиве заповітам каль-

віністів: M. Aleksandrowicz-Smulikowska. Radziwiłłówny w świetle swoich testamentów. Przyczynek do ba-
dań mentalności magnackiej XVI–XVII wieku, Warszawa 1995, s. 7.
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в день Страшного Суду душа може сподіватися на заступництво святих патронів 

саме цього монастиря. Такі уявлення, що набули розповсюдження серед християн 

ще в добу високого Середньовіччя22, були потужно підштовхнуті Католицькою ре-

формою, в ході утвердження якої зросло пошанування локальних святих, а також 

відбулася своєрідна „регіоналізація” марійного культу23. виразніший доказ побуту-

вання таких уявлень дають поховання католиків: майже половина тестаторів (близь-

ко 80 заповітів за 1596–1657 рр.) побажала бути похованими при храмах Луцького 

та володимирського домініканських монастирів, де, згідно з давнім привілеєм Папи 

Орденові св. Домініка, здійснювана біля спеціального вівтаря відправа могла звільнити 

душу покійного від Чистилища24. Обидва монастирі належали до найшанованіших 

у Руській домініканській провінції як через свою давність (заснування Луцького да-

тують 1370-ми рр., а володимирського – початком XV ст.25), так і завдяки чудотвор-

ному образові Матері Божої Сніжної – копії кінця XVI cт., виконаної з ікони римської 

базиліки Sancta Maria Maggiore (сучасники, втім, вважали Луцьку Богородицю за на-

писану пензлем св. Луки, а перші свідчення про чудеса, видряпані на стінах костелу, 

датуються 1614 роком26).

Можна припускати, що вже на початку XVII ст., зі збільшенням серед волинської 

шляхти числа католиків, усталюється практика поховань у родинних усипальницях 

володимирського та Луцького домініканських храмів. Наприклад, Анджей Заленський 

у заповіті 1653 р. просить поховати його поруч із тілами діда й батька27: дідом тестато-

ра був мазовецький шляхтич Анджей Шлюбич (ze Słubic) Заленський герба Прус, який 

„з млодости літ” служив князю Романові Санґушку, вислуживши від нього с. Тулин 

у володимирському повіті28, а по смерті Романа перейшов на службу до князя василя-

Костянтина Острозького29. Це вийшло мазовшанину на добре, бо від 1588 р. до смерті 

(† 1616) він обіймав пост володимирського земського судді30; володимирським земсь-

ким суддею став з 1618 р. і його син Ян († 1637)31. Заповіти інших членів цієї родини, 

 22 Пор.: Історія європейської ментальності, за ред. П. Дінцельбахера. Переклад з німецької в. Кам’янець, 

Київ 2004, c. 294.

 23 S. Litak W dobie reform i polemik religijnych, [w:] Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian, 966–
–1979, red. J. Kłoczowski, Lublin 1992, s. 247.
 24 Н. Сінкевич, Laudare, benedicare, praedicare. Домініканський Орден на Волині в кінці XVI – на по-

чатку ХІХ ст., Київ 2009, c. 78 (у цій праці див. також велику попередню літературу з історії Руської домі-

ніканської провінції).

 25 Там само, c. 54–55.

 26 Там само, c. 132–135.

 27 М. Довбищенко, Волинська шляхта…, c. 531.

 28 ЦДІА, ф. 28, оп. 1, спр. 20, арк. 237.

 29 Пор.: там само, ф. 27, оп. 1, спр. 4, арк. 155 зв.

 30 Urzędnicy wołyńscy XIV–XVIII wieku. Spisy, opr. M. Wolski, Kórnik 2007, s. 116 (тут невірно 

зреконструйовано ім’я Анджейового батька: суддю названо „васильович”, треба – „валентович”).

 31 Там само, c. 117.
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що перемістилася на волинь (як епізодично згаданий під 1582 р. Александр чи воло-

димирський ґродський суддя 1613–1620 рр. Криштоф, слуга Януша Острозького32), не 

збереглися, однак можна припускати, що їхнім місцем останнього спочинку теж мала 

би служити родова усипальниця Заленських у костелі володимирських домініканців.

Серед інших католицьких монастирів волині чимало поховань (понад 20 за 

1623–1661 рр.) припадає на Затурецький монастир оо. авґустиніан, зафундований 

1620 р. волинським каштеляном Яном Лагодовським33. Чим приваблював цей осередок 

– сказати з певністю важко, бо надто строкатим є склад осіб, які побажали знайти тут 

спочинок для свого тіла. Можливо, вирішальну роль відігравало те, що аж до 1637 р. 

(коли виник домініканський кляштор у розташованому за далекими болотами Камені-

Каширському) це був єдиний поза володимиром католицький монастир на весь роз-

логий повіт: на «поховальне призначення» по-своєму „натякає” й сам фундаційний 

акт, де, серед іншого, передбачалося: cmintarz porządnie ogrodzić34.
Близько десятка тестаторів обрало місцем спочинку тіла заснований наприкінці 

XVI ст. за королівським привілеєм монастир оо. бернардинів у Сокалі35, чому, 

найвірогідніше, мала посприяти слава тутешньої чудотворної Богородичної ікони. 

врешті, десять осіб побажало бути похованими в костелі Товариства єзуїтів у Луцьку, 

і троє – в аналогічному костелі в Острозі36. Ці поховання виглядають цілком умотиво-

ваними: половина з-поміж луцьких поховань – це доброчинці тутешнього єзуїтського 

колегіуму (Ян Харленський, Філон Гулевич, войцех Станішевський і його дружина, 

Ян вилежинський), а в Острозі до таких належав Ян Ґжибовський37; у храмі луцьких 

єзуїтів заповідав себе поховати 1640 р. й Станіслав Млодзяновський38, батько знаме-

нитого проповідника і теолога Томаша Млодзяновського, вихованця тутешніх єзуїтів.

Засадничо інакшу мотивацію, як видається, мали прохання бути поховани-

ми у ще трьох католицьких монастирях: Корецькому францисканському (понад 20 

осіб), Дубенському бернардинському (до 20 осіб) і Межиріцькому францискансь-

кому (півтора десятка осіб). Патронами першого з них були князі Корецькі, а двох 

інших – їхній фундатор Януш Острозький. Зазвичай монастирі такого типу служили 

 32 Його введення на уряд див.: ЦДІА, ф. 28, оп. 1, спр. 45, арк. 10.

 33 С. Горін , Монастирі Західної Волині…, c. 274, 279; М. Довбищенко, Волинська шляхта…, c. 493 passim.
 34 Цит. за: С. Горін, Монастирі Західної Волині…, c. 274.

 35 М. Довбищенко, Волинська шляхта…, c. 500, passim.
 36 Там само, c. 502 passim. До зафіксованих тут луцьких поховань треба додати поховання луцького 

підкоморія Яна Харленського 1618 р. (E. Rulikowski, Opis powiatu kijowskiego, wyd. M. Dubiecki, Kijów–
–Warszawa 1913, s. 162), а до острозьких – поховання 1618 р. брацлавського каштеляна Миколая 

Семашка (A. Kamieński, Kariera rodu Siemaszków w XV–XVI wieku, „Lituano-Slavica Posnaniensia. 
Studia Historyczne” III (1989), s. 200)).
 37 Див. перелік доброчинців колегій Товариства Ісуса: Т. Шевченко, Єзуїтське шкільництво на україн-

ських землях останньої чверти XVI – середини XVII ст., Львів 2005, c. 279, 282, 292, 295.

 38 М. Довбищенко, Волинська шляхта…, c. 564.
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місцем поховання слуг Княжого дому. Це зі зворушливою виразністю підтверджує 

заповіт Яна Покривницького 1635 р.: тестатор просить поховати себе не просто 

в костелі оо. францисканців у Корці, а якомога ближче до свого „пана і добродія” 

Самійла Корецького – у склепі, де спочиває його тіло39, а якби на це не дала згоди 

дочка покійного Анна, то в склепі пана вишневського там-таки40. Характерно, що 

коли всередині родини конфесія „слуг Дому” мінялася, то міг змінитися монастир/

храм, але це не порушувало практик поховання у патронованому князями сакраль-

ному осередку. Наведу один з багатьох можливих прикладів зміни конфесії, але не 

відданості патронам. У 1598 р. побажала знайти вічний спочинок у Дерманському 

(православному) монастирі «при костях матки моєє» Олександра Одинцевичівна41 

з роду здрібнілих князів Одинцевичів Соколовських, що оберталися в колі Острозьких 

від початку XVI ст.42 (і, додам, дружина клієнта Острозьких Остафія Єло-Малинського). 

У 1616 р. тут же „подле матки моєє” заповідає поховати себе Костянтин Одинцевич 

Соколовський43, одружений з Катериною Лонцькою з родини давніх слуг Княжого 

дому (Олександра Одинцевичівна не була його матір’ю, тож згадка про гріб матері 

засвідчує, що в Дермані мали бути поховані й інші Одинцевичі). врешті, під 1651 р. 

ще один Одинцевич Соколовський, Ян (уже католик), служачи й надалі Острозьким, 

прагне бути похованим у їхньому Межиріцькому францисканському монастирі44.

У цілому понад 180 католицьких поховань сконцентровано у дев’яти кляшто-

рах, причому мотивація вибору осередку для спочинку тіла виглядає достатньо прозо-

рою – або через сакральну славу місця, або через клієнтарно-патрональні пріоритети, 

або й просто через територіальну близькість (як у випадку Затурецького кляштору). 

Складніше «розсортувати» понад 160 поховань у монастирях східного обряду, бо чис-

ло вибраних тестаторами обителей є незрівнянно більшим (25 монастирів), хоча в де-

яких фіксується лише по одному-два поховання (як наприклад, у володимирському 

Святого Спаса, Дубенському Преображенському, Красносельському, Перекальському, 

Перемильському, Підгаєцькому та ін.). Серед цих монастирів виразнішу „популярність” 

 39 Перевезення до Корця тіла страченого 1622 р. в Стамбулі Самійла Корецького детальніше фіксує 

Єрлич: „którego ciało przez staranie matki onego i brata jego xięcia Karola okupiono, do oyczyzny wy-
prowadzono y w Korcu pochowane” (J. Jerlicz Latopisiec abo kroyniczka, Южнорусские летописи, подг. 

О. Левицкий, Киев 1916, c. 38).

 40 ЦДІА, ф. 25, оп. 1, спр. 198. арк. 499-502. „Пан вишевський” – це, найімовірніше, Самійло 

вишневський, згадуваний під 1629 р. як державця невеличкого сільця Мала Солпа у Корецькій волості з руки 

Кароля Корецького: Ол. Баранович, Залюднення України перед Хмельниччино, ч. 1: Залюднення Волинського 

воєводства в першій половині ХVІІ ст, Київ 1930, c. 43.

 41 Цит. за: Архів Української Церкви, вип. 1: Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI – 

першої половини XVII ст., yпор. М. в. Довбищенко, Київ 2001, c. 101.

 42 Пор.: J. Wolff, Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa 1895, s. 282–283.
 43 С. Горін, Заповіти як джерело дослідження історії монастирів…, c. 20.

 44 М. Довбищенко, Волинська шляхта…, c. 570.
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мали ті, де зберігалися оточені легендарною аурою чудотворні ікони: старовинні 

Зимненська і Загорівська обителі (появу обох передання пов’язувало з києворуськими 

часами, а Богородичну ікону в Зимному вважали за написану св. Лукою45), а також 

Милецький монастир (образ св. Миколая). У кожному з перших двох число призначе-

них тестаторами поховань сягає близько двох десятків, а в другому зафіксовано десять 

побажань знайти спочинок саме тут46 (насправді поховань мало бути більше, бо в бага-

тьох заповітах натрапляємо на прохання покласти тіло біля праху родичів). Дещо мен-

ше, ніж по десятку поховань, фіксується і в решті монастирів, яким належали шановані 

ікони (пов’язані з ними випадки чудотворення почали документувати пізніше – в уже 

„дисциплінованій” Унійній Церкві кінця XVII–XVIII cт.). Серед таких обителей варто 

згадати: Жидичинський монастир (образ св. Миколая); Дерманський монастир (пер-

ший випадок чуда, що сталося за поміччю тутешньої Богородичної ікони, занотовано 

1636 р.47, себто невдовзі після того, як монастир став унійним); Дорогобузький мона-

стир (збережений до сьогодні образ т. зв. Доробузької Богородиці датують останньою 

третиною ХІІІ – початком ХIV ст48); врешті, номінальний володимирський монастир 

Пресвятої Богородиці, який служив осідком володимиро-берестейських єпископів49, 

а в його соборному Успенському храмі знаходилася чудотворна Богородична ікона 

(її написання датують XV ст.50). відомі на сьогодні тестаменти з проханням поховати 

тіло саме тут стосуються лише того періоду, відколи володимирський єпископський 

осідок став унійним. Зокрема, у тестаменті владики Йоакима Мораховського 1631 р. 

вже виділено певну суму на оздоблення ікони51, а в усіх наступних тестаментах 

апеляція до: obrazu cudownego na tamtym mieyscu będącego стає звичним рефреном52, хоча 

в давніших актах останньої волі, приміром, заповіті Михайла витонізького 1628 р., 

згадки про „cudowny obraz” ще немає53.

 45 З-поміж сучасної літератури про легенду Зимненського монастиря, у тому числі його ікони та мо-

щей св. варлаама, які тут зберігаються, див.: Л. Крощенко, Історично-архівні дослідження Зимненського мо-

настиря на Волині (реконструкція підвалин) „Записки Наукового Товариства імені Шевченка”, t. CCXLI, 

Львів 2001, c. 495–519.

 46 C. Горін, Монастирі Західної Волині…, c. 134–135; Його ж. Заповіти як джерело дослідження істо-

рії монастирі…, c. 28–29; М. Довбищенко, Волинська шляхта…, c. 504, passim.
 47 Це запис у пом’янику проти імені монаха Авраама: „Се аз приидох сліпим до Дерманя и прозріх 

у Святой Пречистой образу року 1636, июня первого” (цит. за: в. Рожко, Чудотворні ікони Волині і Полісся, 

Луцьк 2002, c. 25). 

 48 Про цю ікону див. детальніше: в. Александрович, Українське малярство ХІІІ–XV с., Львів 1995, c. 7–76.

 49 С. Горін, Монастирі Західної Волині…, c. 114.

 50 в. Луць, Матеріали до історії музейних збірок волинського іконопису, Волинська ікона: Питання іс-

торії вивчення, дослідження та атрибуції, Луцьк 1998, c. 22.

 51 Заповіт опубліковано: Архив ЮЗР, ч. 1, t. VI, c. 623–630.

 52 Пор. в опублікованих тестаментах: Катерини Хмелевської Потієвої 1637 р., Марії Линевської 1639 

р. і Маруші Обухівни Дубницької 1643 р. (Архів Української Церкви, вип. 1, c. 234, 260, 273).

 53 М . Довбищенко, Волинська шляхта…, c. 504. 
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У цілому ж, коли ми порівняємо число заповітів із побажанням спочинку тіла 

в тих монастирях, де зберігалися ікони, чиє чудотворення буде пізніше задокументова-

не (а це, крім згаданих, Білостоцький, вербський, Гощанський, Дубенський, Корецький 

і Почаївський54), то кількість православних/уніатів, які шукали спасіння душі під 

опікою оточених аурою чуда святощів, більш-менш дорівнюватиме аналогічному 

числу католиків. Це означає, що бажання перебувати в день Страшного Суду „ближ-

че” до sacrum виступало спільним мотивом для людей обох ортодоксальних обрядів 

– східного і латинського. Натомість в інших випадках поховань при монастирях чи 

монастирських храмах мотивація розбігається. Коли для католиків тут провідним ви-

ступав клієнтарно-патрональний зв’язок, то для православних – групова солідарність. 

На це промовисто вказує „рекордне” число обумовлених заповітами поховань у храмі 

чи на цвинтарі Луцького Братського (Хрестовоздвиженського) монастиря. Луцьке 

православне братство, що виникло близько 1617 р.55, первісно не охоплювало так 

багато членів56, як ми бачимо з переліку людей, котрі висловили бажання знайти тут 

спочинок своєму тілові – не менше 40 осіб упродовж 1621–1657 рр. Число це, звісно, 

побільшують жінки, які в строгому сенсі слова „братчиками” не були, хоча й по-

ходили з родин „братчиків”, однак на те, що далеко не всі поховання зафіксовано 

заповітами, вказують застереження на кшталт покласти тіло: поряд з братом, у гробі, 

де лежить. . .57 тощо.

На ще виразніші різниці у похованнях людей східного та латинського обрядів 

натрапляємо, коли в заповіті висловлювалося бажання бути похованим „удома” – 

в храмі чи на храмовому цвинтарі власного маєтку, тобто у безпосередньому зв’язку 

з локальним родинним культом та понадчасовою „спільнотою своїх”58. Згадки, що 

цей храм спорудив сам тестатор-шляхтич (князівські фундації тут не враховано), 

одиничні: єдиний православний випадок (заповіт 1613 р. Івана Княгининського59) 

і три католицькі: Єжи Пясецького 1615 р. (ідеться про щойно розпочате будівництво 

костела у Тайкурах)60 та двох католиків-конвертитів Миколая Мишки-варковського 

 54 Про тутешні ікони, хоч і з наївною довірою до легенд їхнього «прадавнього» походження, див.: 

в. Рожко, Чудотворні ікони Волині і Полісся…, c. 28, 39, 63, 81, 95, 103.

 55 Ia. Isaievych, Voluntary Brotherhood. Confraternities of Laymen in Early Modern Ukraine, Edmon-
ton 2006, p. 31.
 56 Див. „упис” братства 1619 р.: Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних ак-

тов, t. I, Киев 1846, c. 9–12.

 57 С. Горін, Заповіти як джерело дослідження історії монастирi…, c. 25, 28.

 58 Пор. аналогічну прив’язаність до локальних культів у похованнях польських міщанок: A. Karpiński, 
Zapisy „pobożne” i postawy religijne mieszczanek polskich w świetle testamentów z drugiej połowy XVI 
i XVII w., [w:] Triumfy i porażki. Studia z dziejów kultury polskiej XVI–XVIII w., pod. red. M. Boguckiej, 
Warszawa 1989, s. 232.
 59 М. Довбищенко, Волинська шляхта…, c. 541.

 60 Там само, c. 585.
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(1613 р.)61 і Миколая Єло-Малинського (1629 р.)62. Натомість понад сто поховань 

фіксується у вже існуючих храмах, однак охоплюють вони тільки шляхту східного 

обряду. При цьому в одному місці знаходило вічний спочинок – байдуже, чи в право-

славному, чи в уніатському храмі – кілька поколінь родини: наприклад, 14 Гуляницьких 

у родовій усипальниці церкви с. Гуляники (1607–1638 рр.), восьмеро Костюшковичів-

Хоболтовських у с. Хоболтів (1610–1645 рр.), п’ятеро Порванецьких у с. Порванче 

(1631–1652 рр.), п’ятеро Русиновичів-Берестецьких у Берестечку (1611–1639 рр.)63 

і т.д. На те, що таких поховань в дійсності мало бути більше, вказують, як і в уже зга-

дуваних вище випадках, висловлені в заповітах побажання знайти вічний спочинок 

там: gdzie rodzycze i dziatki moje leżą»; podle rodzica mego тощо64.

Тестаментів, які б засвідчили поховання шляхтича-католика у родинному храмі 

його маєтку, за винятком трьох згаданих вище, наразі не виявлено. У тих небагатьох 

заповітах, де не йшлося про поховання при монастирі, тестатори визначали місце 

спочинку тіла або в якомусь «столичному» костелі Луцька, або за „місцем служби” (як 

такий собі Костянтин Ближинський, що 1649 р. просив поховати його тіло в костелі 

м-ка Рівне, де лежать „милі родичі”65), або й просто у якомусь найближчому костелі 

(як заповідав 1621 р. Станіслав Ґурський, побоюючись, аби його тіло часом не покла-

ли: w kościele schismatyków, to jest ruskim, choć unitowie, gdysz są tylko powierzchowni 
krześcianie66. Ще одним виходом із ситуації було передати вибір місця поховання 

на розсуд виконавців заповіту – із застереженням, що це має бути конче костел (як, 

приміром, у заповіті 1653 р. Олександра Болестрашицького67). Сказане переконли-

во підтверджує вже висловлену дослідниками думку, що католицьких парафіяльних 

костелів на волині й Київщині було в цей час ще дуже мало, а їхня парафіяльна 

юрисдикція могла охоплювати десятки чи й більше кілометрів68.

Залишається додати, що пріоритет поховання „вдома” був притаманний і проте-

стантам: з-поміж близько двох десятків збережених протестантських заповітів за 1599– 

–1655 рр. більшість фіксують бажання тестатора знайти вічний спочинок у власно-

му маєтку. За виразніший приклад можуть послужити тестаменти: Андрія Черневсько- 

 61 Там само, c. 563.

 62 О. Бірюліна, М. Довбищенко, Забуті імена української історії: шляхетська родина Єло-Малинських 

„Дрогобицький краєзнавчий збірник”, вип. 9, Дрогобич 2005, c. 496.

 63 Див. реєстр заповітів у додатку до праці: М. Довбищенко, Волинська шляхта…, c. 491–616.

 64 Цит. заповіти Анни Овлочимської 1626 р. (поховання у церкві с. Овлочим) та Андрія 

Подгороденського 1636 р. (поховання у церкві с. Підгороденці): Архів Української Церквu, вип. 1, c. 177, 231.

 65 Національно-визвольна війна в Україні, 1648–1657…, c. 51.

 66 ЦДІА, ф. 25, оп. 1, спр. 124, арк. 839. За інформацію про цей «категоричний» заповіт дякую Ігорю 

Тесленкові.

 67 М. Довбищенко, Волинська шляхта…, c. 497–498.

 68 Пор.: S. Litak, W dobie reform i polemik religijnych..., s. 229.
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го 1599 р. (тіло належало поховати «за звичаєм християнським євангелицьким» 

у маєтку заповідача в с. Бутятичі неподалік церкви під грушкою)69; володимирсь-

кого городничого Станіслава Кандиби 1612 р. (у маєтку на горі під гаєм); вацлава 

вільгорського 1618 р. (у маєтку, спорудивши над тілом башту); Яна Перекладовського 

1638 р. (у лісі біля с. Перекладовичі поруч із могилою батька)70; волинського меч-

ника Яна Кашовського 1655 р. (в маєтку с. Подриж «на горі в дубняку напроти 

церкви», звівши над тілом колону)71. Разом з тим частина тестаторів наголошує на 

бажанні знайти вічний спочинок біля праху рідних. Приміром, дружина Збіґнева 

Любенецького Анна з Зорева 1652 р. просила поховати її в «мурованому гробі» батьків 

у Киселині72, а Олександр Єнич у заповіті 1625 р. обумовив два варіанти поховання: 

або в с. Mакотерти поруч з тілом дружини, дочки Станіслава Кандиби, або в Лешні – 

у храмовому склепі, де поховано двох його молодших братів73.

Насамкінець коротко зупинюся на такому строкатому в „доконфесіоналізовану” 

добу явищі, як поховання членів конфесійно мішаних родин. Проаналізовані мною 

випадки дозволяють визначити дві стратегії поведінки у таких ситуаціях: або похо-

вання у храмі „чужого” обряду, однак поруч із рідними, або поховання нарізно – кож-

ного з членів родини у „своєму” храмі/монастирі. За виразний приклад домінування 

родових пріоритетів над конфесійними можуть послужити декларації останньої 

волі у заповітах таких помітних аріан, як волинський хорунжий вацлав (василь) 

Гостський (1628 р.) і київський каштелян Роман Гостський (1635 р.): обидва поба-

жали знайти вічний спочинок біля предків – у родовій усипальниці в церкві м-ка 

Гоща74, належного родині щонайменше з XV cт. Ще один представник давнього та за-

можного роду, аріанин Криштоф Чаплич, заповідає 1654 р. поховати себе у дідичній 

маєтності Милостів „при гробах предків”75, але серед Чапличів та їхніх найближчих 

свояків православ’я і протестантизм перепліталися так щільно, що визначити, у яко-

му „товаристві” лежатиме тіло, нереально, та й тестатора, слід гадати, це не турбува-

ло. Чіткіше висловлює свою останню волю 1651 р. Матвій Лісовський: підкреслюючи, 

що сам він уже: добре навчений у святій католицькій вірі, тестатор все ж просить по-

 69 ЦДІА, ф. 28, оп. 1, спр. 32, арк. 636–637 зв. За інформацію про цей заповіт і про згаданий далі запо-

віт Єнича дякую Ігорю Тесленкові.

 70 Усі три приклади: М. Довбищенко, Волинська шляхта…, c. 503, 537, 576.

 71 Національно-визвольна війна в Україні, 1648–1657…, c. 351.

 72 Там само, c. 256.
 73 ЦДІА. Ф. 25, оп. 1, спр. 210, арк. 594-601 зв.

 74 М. Довбищенко, Волинська шляхта…, c. 511 (тут імена заповідачів переплутано). Про віровизнання 

і шлюбні зв’язки членів родини див.: в. Собчук, Волинський шляхетський рід Гостських (XV–XVII ст.) 

„Соціум. Альманах соціальної історії”, вип. 5, Київ 2005, c. 143–164.

 75 Національно-визвольна війна в Україні, 1648–1657…, c. 302.
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ховати своє тіло у церкві містечка Хабне, поруч із дружиною Раїною Трипольською76. 

врешті, можна було передати колізію на розсуд виконавців заповіту: Анна Свідерська, 

схоже католичка, у 1599 р. вирішує цю дилему власне так, прохаючи про похован-

ня або в костелі у Дорогостаях, або в церкві с. Букойма біля праху першого чоловіка 

Адама Єло-Букоємського77.

Певна частина тестаторів, однак, уже пильніше дбала про спасіння душі, 

і тоді членів родини ховали нарізно. Характерний приклад хиткості та мінливості 

конфесійного вибору містить заповіт 1645 р. Катерини Смиковської: сама тестатор-

ка просить бути похованою у Луцькому Братському монастирі, натомість пожертви 

адресує православному Пречистенському монастирю під Луцьком, де поховано одно-

го брата, і костелові св. Якуба в Луцьку, де лежить тіло другого брата78. У Загорівському 

монастирі заповіла 1608 р. поховати себе Анна Линевська, дружина згадуваного вище 

кальвініста (аріанина?) Андрія Черневського79; в один і той самий 1639 рік, згідно із 

заповітами, було поховано у луцьких домініканців Якуба Обремського, а його дру-

жину – в Луцькому Братському монастирі80; те саме під 1651 р.: тіло Миколи Киселя 

знайшло вічний спочинок у Низкиницькому монастирі (тут невдовзі поховають 

і його брата Адама Киселя), а дружину Миколи Гелену Заленську – у володимирьких 

домініканців81 (найімовірніше, в згаданій вище усипальниці Шлюбичів-Заленських); 

у 1653 р. Марина Янішовська прохає, аби її поховали „звичаєм костелу євангельського” 

у Берестечку82, тим часом як її чоловік, Миколай Ощовський, знайшов спочинок 

ще 1640 р. у родинній православній церкві с. Ощів поруч з іншими Ощовськими83. 

Особливо показовими видаються заповіти такого змісту, коли їх написано в один і той 

самий день, як приміром, Яна Марцишевського та його дружини Олени Черниківни 

під датою 10 травня 1651 р.: Ян, виїжджаючи на посполите рушення, просить у разі 

загибелі поховати його тіло в Межиріцькому францисканському кляшторі, а Олена 

– у себе в маєтку чи деінде (адже йде війна), однак при «церкві святій» та священика-

ми «послушенства східного»84.

* * *

Як випливає із наведених спостережень, уявлення волинських шляхтичів про 

ту частину буття, що асоціювалася з вічністю, не були цілісними. Проте, всупереч 

 76 Там само, c. 237.

 77 М. Довбищенко, Волинська шляхта…, c. 592. 

 78 Там само, c. 596.

 79 Там само, c. 556.

 80 С. Горін, Заповіти як джерело дослідження історії монастирів…, c. 27–28.

 81 М. Довбищенко, Волинська шляхта…, c. 540, 595.

 82 Національно-визвольна війна в Україні, 1648–1657…, c. 314.

 83 М. Довбищенко, Волинська шляхта…, c. 574.

 84 Національно-визвольна війна в Україні, 1648–1657…, c. 213–214.
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історіографічним стереотипам, найпомітнішим акцентом у сприйнятті/переживанні 

посмертної долі душі виступала не різниця конфесій, а пошанування загальновизна-

них „святих місць” – кляшторів та монастирів, де заповідало поховати себе найбільше 

осіб, причому у практично рівній пропорції між людьми латинського та східного 

обрядів. Натомість коли йдеться про розсіяні по всій волині приватні родові куль-

ти, де небіжчиків ховали поруч із прахом предків, то католики опинялися в гіршій 

ситуації, ніж православні/уніати. Адже храм східного обряду діяв у кожному маєтку, 

тоді як костелів по селах і містечках, що належали шляхті, а не маґнатам-католикам, 

за поодинокими винятками ще не було. відтак, сеґмент приватної „культової пам’яті” 

фактично повністю належав шляхтичам східного обряду, і в цьому сенсі вони мали 

підстави вважати себе „справжнішими” господарями терену, ніж шляхта-католики. 

На різних засадах групувалися у поховальних практиках і менші „спільноти своїх”. 

Серед католиків об’єднавчу роль відігравали клієнтарно-патрональні мережі, що 

й зрозуміло, бо „освоєний простір” прибульців-католиків, людей без місцевого 

коріння, збігався з простором влади/впливу патрона, реалізуючись через похован-

ня у кляшторі, яким опікувався патрон. Натомість серед православних таке групу-

вання мотивувалося „ідеологічно”, на що вказують численні заповіти з проханням 

поховати тіло у монастирі/храмі Луцького православного братства – місці, де по-

чуття солідарності з групою-Ми горувало над пієтетом перед локальними культа-

ми предків.

Утім, фраґментованість поховальних практик не перешкоджала солідарному об-

стоюванню спільних, „волинських” інтересів, тож дедалі виразнішої форми набувало 

те явище, що його Франк Сисин окреслив як реґіоналізм – „концептуалізацію” своєї 

території як реґіону з властивими лише йому прикметами та, серед іншого, почуттям 

належності до „старожитного руського народу”85. Показово, проте, що на волині „русь-

кий народ” не був „руським” в етнічному сенсі поняття. Для прикладу: laudum волинсь-

кого сеймику перед елекцією 1632 р. категорично вимагає: nas wszytkich, naród Rusky... 
totaliter відновити у правах, застережених унійним привілеєм86 , однак маршалком 

сеймику, що апробував цю вимогу „руського народу”, був поляк-протестант Анджей 

Фірлей. Це означає, що на суспільній площині, на відміну від площини приватної, 

інтереси волинців-нерусинів та волинців-русинів збігалися, а отже, їхній „освоєний 

простір” помалу ставав спільним.

 85 F. E. Sysyn, Regionalism and Political Thought in Seventeen-Century Ukraine: The Nobility’s 
Grievances at the Diet of 1641, “Harvard Ukrainian Studies”, 1982, vol. 6, no 2, p. 167–180.
 86 Архив ЮЗР, ч. 2, t. I, c. 203.
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S U M M A R y

The ‘domestication of Space’: Places of Burial of the Elite of Volhynia 
(middle of 16th to middle of the 17th centuries)

The article introduces the theme of places of burial and their choice. On the basis of 
the archival sources, we may analyze issues of “domesticated spaces” – places in which co-
cultural and social life combined with material and mental factors, and appropriate social 
practices mediated between the physical and mental and indirectly inform us about the 
treatment of space by residents.

In the seventeenth century, denoting one’s territory guided the place of residence and 
burial of members of a specific group – relatives and soldiers who lived mostly in the Kiev 
region. The article focused on examining the issue of the the nobility of Volhynia and its 
living space. For this purpose, the wills of the gentry from 1540 to 1650 were examined.

A problem is the question when the practice of creation of a last will and testament 
in writing had begun. Princes’ wills are known since the 1530s, but those of noblemen only 
from 1548 (the testament of Zagorowski). Another testament dates from 1551, according 
to this, the children had the sole discretion to decide where to bury their mother. In the 
testament of Kremenczuk of 1552, due to the destruction of the document, nothing is 
said about the place of burial. In 1554 Łowejko in his will chose Kiev as his burial place. 
A testament of 1559, decreed the burial of the body in Luck, etc..

Among other things, the set form of the will of this period indicated the burial place 
of the “sinner”. Here there are differences concerning not only the choice of an Orthodox or 
Catholic church. Both Orthodox and Catholics however gave priority to churches as a place 
of burial. At the beginning of the seventeenth century, with an increase of Catholics among 
the nobility of Volhynia it became the practice to be buried in the Dominican churches of 
Vladimir and Lutsk (eg, the testament of Andrzej Zaleński in 1653).

Among the other Catholic churches in Volhynia, over 20 funerals took place in the 
Zaturecki monastery between 1623–1661. The attractiveness of the place of burial is not clear 
because of the diversity of people buried there. About ten people chose as their resting place 
the Bernardine monastery in Sokal. A further ten people were buried in the Jesuit church 
in Lutsk, and three in Ostrog. 

In total, about 180 Catholic graves are located in the nine monasteries, which were 
selected either by popularity or because of physical proximity or the presence of a miraculous 
icon. The number of wills requesting burial in the monasteries with miraculous icon is the 
same for Catholics and Orthodox. But in other cases the motive is different. For Catholics 
of importance was their status as patrons of particular foundations, and for the Orthodox 
reasons of group solidarity.

There is an even more marked difference between the Catholics and Orthodox among 
those buried “at home” – in a place of worship on their own farm or in direct connection 
with local family cult.
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It is worth noting that burial “at home” was also a characteristic feature of Protestants. 
Of the 20 wills from 1599 to 1655, most order the body buried on the deceased’s own 
farm. For example, the testament of Czernewski of 1599, Kandyby of 1612, Kaszowski of 
1655, etc..

In the case of mixed families, the bodies were buried in a church of foreign rite next 
to loved ones, or buried separately – each family member in his church.


