Том V

Навчально-дослідна програма

«КИЇВСЬКЕ ХРИСТИЯНСТВО ТА УНІЙНА ТРАДИЦІЯ»

Український Католицький Університет
Гуманітарний факультет
Філософсько-богословський факультет

З благословення
Глави Української Греко-Католицької Церкви
Блаженнішого Святослава Шевчука

Видання здійснюється
у рамках публічного проекту
«Соборна Україна та Київська традиція»
за жертовної підтримки
українських меценатів

Олег Дух

ПРЕВЕЛЕБНІ ПАННИ
Жіночі чернечі спільноти
Львівської та Перемишльської
єпархій у ранньомодерний
період

ВИДАВНИЦТВО
УКРАЇНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Львів 2017

УДК [271.2+271.4](=161.2)(477.83+438.24)-788-055.2"15/18"
ББК 86.37(4Укр)44/51
Д 85
Науковий редактор: д.і.н., проф. Ігор Скочиляс
Рецензенти: д-р габ., проф. Здзіслав Будзинський, д-р габ., проф. Вітольд Колбук
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Гуманітарного факультету
Українського католицького університету(протокол № 10 від 30.12.2014)
Дух О.
Д 85		 Превелебні панни: Жіночі чернечі спільноти Львівської та Перемишльської
єпархій у ранньомодерний період. – Львів: Видавницво УКУ, 2017. – 752 с.:
іл., табл., карти + 7 карт. – (Серія «Київське християнство», т. 5).
ISBN 978-966-2778-80-9
Монографія присвячена жіночим чернечим спільнотам Православної та Унійної
Церков, які в ранньомодерну добу функціонували на теренах двох західних єпархій Київської митрополії – Львівської та Перемишльської. На основі переважно
неопублікованих джерел автор досліджує еклезіальний, матеріальний, правовий
і соціальний статус жіночих монастирів, їхню мережу й особливості внутрішньої
організації. Осібно розглядаються засади формації інокинь, молитовні практики, виховна, харитативна і господарська діяльність та інші аспекти повсякденного
життя монашої спільноти. Роль жіночого монастиря у локальному соціумі простежується на прикладі його взаємин з духовенством, церковними інституціями
і «світом» (ктиторами, міщанами, селянами, шляхтою). На особливу увагу заслуговують фактологічно багаті додатки: біографічний словник імен понад 300 черниць
і каталог жіночих обителей обох єпископств.

Dukh O.
D 85		 The Venerable Ladies: Female Monastic Communities of Lviv and Peremyshl
Eparchies in the Early Modern Period. – Lviv: UCU Publishing House, 2017. –
752 p. + 7 maps. – (Series “Kyivan Christianity”, Vol. 5).
ISBN 978-966-2778-80-9
The monograph is dedicated to female monastic communities of the Orthodox and
Uniate Churches which functioned in the early modern period on the territories of two
western eparchies of the Kyivan Metropolitanate – Lviv and Peremyshl. Taking mostly
unpublished sources, the author investigates the ecclesiastical, material, legal, and social
status of female monasteries, their network and peculiarities of internal organizational
structure. The principles of formation of nuns, prayer practices, educational, charitable,
and economic activity, as well as other aspects of everyday life of a monastic entity are
all studied separately. The role of nunnery in local society is traced through its relations
with the clergy, church structures and the “world” (churchwardens, lower middle class
citizens, peasantry, nobility). Of special value are the appendices abounding in factual
information – biographical vocabulary with over 300 nuns and a catalog of nunneries
in both eparchies.

ISBN 978-966-2778-80-9

© Олег Дух, автор, тексти, 2017
© Видавництво УКУ, макет, 2017

«Стіна еси дівам, Богородице Діво».
(Ікос 10 з Акафісту Пресв. Богородиці)

ЗМІСТ
Перелік скорочень....................................................................................................... 11
Перелік таблиць........................................................................................................... 13
Перелік картографічних матеріалів........................................................................ 15
Перелік ілюстрацій..................................................................................................... 23
Вступ.............................................................................................................................. 27
Розділ 1
Δόμος– домъ – domus: мережа монастирів
1. «Πρόλογος / Прологъ»: жіноче чернецтво на християнському
Сході в середньовіччі............................................................................................. 47
Візантійська традиція.......................................................................................... 47
Руське жіноче монашество................................................................................... 54
2. «Довге тривання»: обителі Львівської та Перемишльської
єпархій у XVI – першій чверті ХІХ ст. .............................................................. 60
«З незапам’ятних часів» (XVI ст.)..................................................................... 60
Фундаційний бум (перша половина XVII ст.).................................................. 64
«In tempore calamitoso» (друга половина XVII – 20-ті роки XVIIІ ст.)........ 70
Після Замостя (30–60-ті роки XVIII ст.)......................................................... 75
Трагічний фінал (70-ті роки XVIII – 20-ті роки ХІХ ст.)............................. 79
3..«Сакральна топографія»: просторова локалізація монастирів................... 91
На мапі Львівської та Перемишльської єпархій.............................................. 91
На карті великої земельної власності............................................................... 97
У міських поселеннях та сільській місцевості............................................... 102
Монастирський простір..................................................................................... 106
Розділ 2
Νόμος – законъ – ius: правові аспекти діяльності
1..Монастирські устави........................................................................................... 125
2..Соборові постанови............................................................................................. 133
Провінційні (митрополичі) собори................................................................... 134
Єпархіяльні конгрегації........................................................................................ 149
3. Фундаційні привілеї............................................................................................. 150

8

Зміст

Розділ 3
Κοινότητα – съборъ – communitas: чернеча спільнота
1..Від послушниці до схимниці............................................................................. 161
Причини вступу в монастир............................................................................. 161
Вік вступу............................................................................................................... 165
Чин облечин............................................................................................................ 168
Рясофорат (новіціат).......................................................................................... 174
Чин малої схими (професії). Чернече ім’я........................................................ 178
Посаг......................................................................................................................... 194
2. Станове і територіальне походження монахинь........................................... 197
Станове походження............................................................................................ 198
Територіальне походження................................................................................. 207
3..Чисельний склад................................................................................................... 210
4..Внутрішня організація........................................................................................ 219
Ігуменя..................................................................................................................... 219
Інші монастирські уряди.................................................................................... 232
5. Духівник.................................................................................................................. 238
Розділ 4
Δραστηριότητα – дѣланіє – activitas: молитва і праця
1..Молитовне життя................................................................................................. 251
Богослужіння добового й тижневого кіл.......................................................... 252
Богослужіння річного кола. Пости.................................................................... 253
Молитва за померлих.......................................................................................... 258
Богослужбові книги............................................................................................... 260
2..Ремесло і торгівля................................................................................................. 264
Ниткарство.......................................................................................................... 265
Свічкарство........................................................................................................... 274
Випікання і продаж проскур............................................................................... 276
3..Монастирське землеволодіння.......................................................................... 277
Земельна власність обителей............................................................................ 277
Залежне населення та його обов’язки.............................................................. 281
Челядь...................................................................................................................... 294
Млин і право «вільного млива»........................................................................... 298
Пасіка і сад.............................................................................................................. 301
Годівля свійських тварин.................................................................................... 302
4..Освітньо-виховна та «опікунська» діяльність.............................................. 306

9

Зміст

Розділ 5
Κοινωνία – сполечность – societas:
монастир у ранньомодерному соціумі
1..Взаємини з духовенством................................................................................... 313
Під юрисдикцією єпископського двору.............................................................. 313
«Превелебні панни» та клир: між добродіяннями і суперечками.............. 329
2..Взаємини зі шляхтою.......................................................................................... 335
Позиція сейму та сеймиків стосовно жіночих монастирів........................ 335
Відносини між патроном і чернечою спільнотою......................................... 337
«Превелебні панни» та шляхетська братія:
між добродіяннями і суперечками..................................................................... 343
3..Взаємини з міщанами й селянами.................................................................... 348
Ставлення магістрату до жіночих монастирів........................................... 348
«Превелебні панни» та місцева громада:
між добродіяннями і суперечками..................................................................... 354
Кінець епохи............................................................................................................... 375
ДОДАТКИ
Додаток 1. Жіночі монастирі Львівської та Перемишльської
єпархій у ранньомодерний період: зведений каталог............................... 379
Бібрка....................................................................................................................... 381
Вільче....................................................................................................................... 384
Голосків................................................................................................................... 384
Грабовець................................................................................................................ 386
Жовква.................................................................................................................... 387
Загвіздя.................................................................................................................... 391
Кам’янка-Струмилова......................................................................................... 393
Крехів....................................................................................................................... 396
Крилос..................................................................................................................... 396
Куликів.................................................................................................................... 397
Литвинів................................................................................................................. 400
Львів (Св. Катерини Александрійської).......................................................... 400
Львів (Різдва Пресвятої Богородиці)............................................................... 402
Львів (монастир «Лянґішівен»)......................................................................... 403
Львів (Введення в Храм Пресв. Богородиці)................................................. 405
Ляцьке..................................................................................................................... 409
Миколаїв................................................................................................................. 410
Нижній Березів..................................................................................................... 412
Підгороддя............................................................................................................. 412

10

Зміст

Рип’янка.................................................................................................................. 414
Рогатин.................................................................................................................... 416
Розгірче................................................................................................................... 420
Сасів......................................................................................................................... 424
Скит / Солотвин.................................................................................................... 426
Слобідка-Шелехівська......................................................................................... 427
Словіта..................................................................................................................... 428
Смільниця.............................................................................................................. 432
Сянок....................................................................................................................... 436
Теребовля................................................................................................................ 436
Унів........................................................................................................................... 437
Фороща / Лука....................................................................................................... 439
Яворів...................................................................................................................... 441
Жіночі обителі, задокументовані лише
в монастирських пом’яниках (XVII ст. (?))............................................... 445
Верб’яни.................................................................................................................. 445
Вишня...................................................................................................................... 445
Воля Арламівська................................................................................................. 446
Дусівці..................................................................................................................... 446
Жапалів................................................................................................................... 447
Зіболки.................................................................................................................... 447
Пикуличі................................................................................................................. 447
Підгайці................................................................................................................... 448
Підлуби................................................................................................................... 448
Смолин.................................................................................................................... 449
Фірлеїв..................................................................................................................... 449
Додаток 2. Черниці Львівської та Перемишльської єпархій
у ранньомодерний період: біографічний словник..................................... 529
Індекс черниць за монастирями....................................................................... 641
Індекс черниць за прізвищами......................................................................... 652
Бібліографія................................................................................................................ 659
Іменний покажчик.................................................................................................... 699
Географічний покажчик.......................................................................................... 713

Перелік скорочень

АМСВГ

→ Архів монастиря сестер василіянок у Горлицях

Архивъ ЮЗР

→ Архивъ Юго-Западной Россіи, издаваемый Коммиссіею
для разбора древнихъ актовъ, состоящей при Кіевскомъ,
Подольскомъ и Волынскомъ Генералъ-Губернаторѣ. Кіевъ

ДАІФО

→ Державний архів Івано-Франківської області

Записки НТШ

→ Записки Наукового товариства імені Шевченка

Записки ЧСВВ

→ Записки Чину Святого Василія Великого

ЛННБУ

→ Львівська національна наукова бібліотека імені Василя
Стефаника НАН України. Відділ рукописів

ЛЦПБОВ

→ Львівська центральна провінційна бібліотека отців василіян

НБ ЛНУ

→ Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка. Відділ рідкісної, рукописної та
стародрукованої книги імені Ф. П. Максименка

НМЛ

→ Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького.
Відділ рукописів і стародруків

Ркк

→ Фонд «Рукописи кириличні» (НМЛ)

Ркл

→ Фонд «Рукописи латинські» (НМЛ)

Сдк

→ Фонд «Стародруки кириличні» (НМЛ)

ЦДІА України
у Львові

→ Центральний державний історичний архів України,
м. Львів

AAB

→ Archiwum arcybiskupa Eugeniusza Baziaka w Krakowie

ABGK

→ Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego w Przemyślu
(фонд APP)

AGAD

→ Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

AGZ

→ Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitey Polskiej
z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie. Lwów

APL

→ Archiwum Państwowe w Lublinie

APP

→ Archiwum Państwowe w Przemyślu
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APPD

→ Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie

AR

→ Archiwum Warszawskie Radziwiłłów (фонд AGAD)

ASK

→ Archiwum Skarbu Koronnego (фонд AGAD)

BCz

→ Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie

BJ

→ Biblioteka Jagiellońska, m. Kraków

BNW

→ Biblioteka Narodowa w Warszawie. Dział rękopisów

BPAU/PAN

→ Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie

ChKGK

→ Chełmski Konsystorz Greckokatolicki (фонд APL)

LMAVB

→ Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.
Rankraščių skyriaus

MK

→ Metryka Koronna (фонд AGAD)

PSB

→ Polski Słownik Biograficzny

SGKP

→ Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło
wiańskich / ред. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Wawelski.
Warszawa
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ВСТУП

Згадуючи правління останнього представника династії Веттінів на річ
посполитському престолі, знаний мемуарист Єнджей Кітович (1728–
1804) в одному зі своїх творів писав: «Під час панування Авґуста ІІІ бували у Варшаві жінки руські, з покритими головами, і ходили в сукнях
чорного кольору, від чого їх названо черницями; вони були на зразок
наших терціарок, візиток або домініканок, котрі мешкають разом, але не
в закритих монастирях. Живуть із праці власних рук і ходять у монашому одязі. Черниці руські звичайно у Варшаві білі нитки продавали»1. Та
не лише в столиці Речі Посполитої Обох Народів, яка, хоч і не трансформувалася в конфедерацію трьох націй, але де-факто функціонувала як
держава багатьох етнічних і релігійних спільнот2, можна було побачити
жінок, зодягнених у чернечу рясу, котрі розносили свій нехитрий крам –
нитки, свічки й проскури. В українських землях Корони Польської, що
в ранньомодерний період покрилися густою мережею жіночих монастирів києвохристиянської традиції, не один шляхтич чи міщанин, священик чи селянин щодня стикався із «превелебними паннами». А їхні
обителі, які не лише виконували роль господарських осередків, а й були
передовсім місцем монашого подвигу й молитви, ставали невід’ємною
складовою сакрального простору багатьох міст, містечок і сіл на тих теренах. Незважаючи на це, наші знання про руські монастирі та про їхніх
насельниць усе ще доволі обмежені.
«Pod panowaniem Augusta III bywały w Warszawie kobiety ruskie, czarnego koloru
w nakryciach głów i sukniach zażywające, od którego koloru nazywano je czernicami; te
były na kształt naszych tercjarek, wizytek albo dominikanek, które mieszkają w kupie, ale
nie są za klauzurą, żyją z pracy rąk i chodzą w odzieniu zakonniczym. Czernice ruskie
pospolicie przedawały po Warszawie nici białe» (J. Kitowicz. Opis obyczajów za panowania Augusta III. Warszawa 2003, с. 99).
2
J. Kłoczowski. Dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga (Wielu) Narodów // його ж.
Europa. Rzeczpospolita Wielu Narodów. Świadectwa, wywiady, przemówienia i szkice z lat
1990–2012. Lublin 2012, с. 123–135.
1
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Необхідність дослідження історії жіночих обителей Київської митрополії домодерної доби зумовлена, на нашу думку, низкою причин. Спільноти «превелебних панн» становили інтегральну частину Православної та
Унійної Церков, тому пізнання їхньої еклезіальної та культурно-релігій
ної традиції є неодмінною передумовою розуміння процесів, що відбувалися в рамках обох конфесій. Аналіз особливостей етосу інокинь слов’янсько-візантійського обряду дозволить також сконструювати повніший
образ монашества на території Польсько-Литовської держави. Крім того,
вивчення руських спільнот та їхнього місця в локальному соціумі дасть
змогу глибше збагнути окремі аспекти суспільного життя тогочасної Речі
Посполитої. Врешті-решт, попри зростання кількості праць із церковноісторичної тематики протягом останнього часу, проблематика жіночого
чернецтва досить слабо розроблена в сучасній науці. Публікована монографія й має на меті хоча б частково заповнити цю прогалину.
Книга фокусує свою увагу на жіночих монастирях двох єпархій Київської митрополії – Львівської та Перемишльської. З дослідницької перспективи ця територія є вельми цікавою для студій3. Пригадаймо, єпис
копи львівський Гедеон (Балабан, 1569–1607) та перемишльський Михайло
(Копистенський, 1591–1610) виявилися єдиними єрархами Руської Церк
ви, які під час Берестейського собору 1596 р. відмовилися визнати зверхність Римської Апостольської столиці. Разом із владиками вірними ортодоксії залишились більшість духовенства, чернецтва та мирян обох
єпископств. У наступному столітті практично всі жіночі монастирі на
цих землях також були православними4. Обидві єпархії прийняли унію
Історія обох єпископств у ранньомодерний період найповніше висвітлена в:
В. Кметь. Львівська єпархія у XVI – на початку XVII століття: Автореф. дис. …
канд. іст. наук. Львів 2001; А. Добрянскій. Короткая вѣдомость историческая
о епископахъ русскихъ въ Перемышли ôтъ собора въ Берестѣ р. 1594. до введенія
уніи въ єпархіи Перемыскôй р. 1691 // Перемышлянинъ на годъ 1854. Перемышль
1854, с. 1–101; його ж. Короткая вѣдомость историческая о епископахъ рускихъ
въ Перемышли ôтъ введенія уніи въ Епархіи Перемыскôй р. 1691 до кôнца ôсмнад
цятого столѣтія // Перемышлянинъ: Мѣсяцословъ на годъ 1857. Перемишль 1857,
с. 98–127; його ж. Короткая вѣдомость историческая о епископахъ рускихъ въ Пе
ремышли ôтъ введенія уніи въ Перемышли // Перемышлянинъ: Мѣсяцословъ на
годъ 1858. Перемышль 1858, с. 9–27; І. Скочиляс. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ–
ХVIII ст.: організаційна структура та правовий статус. Львів 2010; M. Bendza.
Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596–1681: Studium historyczno-kanoniczne.
Warszawa 1982; S. Nabywaniec. Diecezja przemyska greckokatolicka w latach 1772–1795 //
Premislia Christiana, т. 5. Przemyśl 1992/93, с. 9–294.
4
У тогочасних джерелах згадуються лише два унійні монастирі – в Сяноку та
Смільниці (Архивъ ЮЗР, ч. 1, т. 10. 1904, с. 230, 234; А. Петрушевичъ. Сводная
3
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лише наприкінці XVII ст.5, відтак приклад місцевих архиєреїв наслідували підпорядковані їм обителі «превелебних панн»6. Незважаючи на ці
еклезіальні зміни, місцеві чернечі спільноти зберегли майже всі попередні релігійні практики та елементи внутрішнього духовного життя.
В унійних монастирях багатовікова традиція жіночого монашества, без
сумніву, й надалі розвивалася.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють ранньомодерний період. Його нижня межа є доволі умовною й визначається серединою
XVI ст., коли в джерелах з’являються перші згадки про існування на
аналізованих теренах православних обителей. Натомість верхню межу
маркує декрет від 9 червня 1784 р., підписаний австрійським монархом
Йосифом ІІ, який забороняв приймати кандидаток до монастирів василіянок7. Державна влада сподівалася, що така заборона спричинить
швидке знелюднення монаших осередків. І справді, впродовж наступної чверті століття в Галичині перестали функціонувати чи не всі жіночі
греко-католицькі обителі. Таким чином, наприкінці XVIII – на початку
ХІХ ст. у володіннях Австрійських Габсбурґів довготривала традиція
чернечого життя, що ґрунтувалася передовсім на молитовній практиці та «праці власних рук» (відводячи, натомість, освітній і харитативній
діяльності другорядну роль), була штучно перервана.
Одним із перших істориків, котрий почав систематично вивчати
джерела, пов’язані з минулим жіночих монастирів Львівської та Перемишльської єпархій, був Антоній Петрушевич (1821–1913)8, крилошанин митрополичої капітули у Львові. З огляду на свій статус, він мав
змогу ознайомитися не тільки з матеріалами, що походили з доступних
дослідникам документальних збірок, але також із фондами церковних
і монастирських бібліотек та архівів, доступ до яких для ширшого кола
галицко-русская лѣтопись съ 1600 по 1700 годъ. Львовъ 1874, с. 95; В. Щурат. В обороні Потієвої Унії. Письмо о. Петра Камінського Ч. С. В. В., авдітора гр.-кат. мит
рополії 1685 р. Львів 1929, с. 55).
5
Історіографію «нової унії» розглядає: С. Біла. Унійні процеси в західних єпархіях
Київської митрополії (остання третина ХVІІ – початок ХVІІІ ст.). Історіографія
проблеми: Автореф. дис. … канд. іст. наук. Київ 2004.
6
У XVIII ст. фіксується тільки один жіночий православний монастир – у Скиті,
неподалік від Солотвина (Ю. Целевичъ. Исторія Скиту Манявского вôдъ єго осно
вани ажъ до замкненя (1611–1785). Львовъ 1887, с. 82–83, 85–86).
7
Термін «василіянки» в цій монографії вживається здебільшого як синонім для
окреслення греко-католицьких черниць в австрійський період.
8
Більше про вченого: А. Королько. Громадсько-політична та наукова діяльність
Антона Петрушевича: Автореф. дис. … канд. іст. наук. Чернівці 2002.
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вчених у той час був істотно обмежений9. У 1851 р. А. Петрушевич опуб
лікував нарис історії обителі у Словіті10, що базувався головним чином
на протоколі візитації монастиря з 1763 р. Того ж року вийшла також
невеличка розвідка цього автора про жіночу монашу спільноту у Львові11. Головним здобутком історика стала, однак, тритомна «Сводная Галицко-Русская лѣтопись» (1874, 1887 рр.), з додатками, виданими в 1891,
1896 і 1897 рр. Завдяки цьому дослідженню, до наукового вжитку запроваджено чимало матеріалів, котрі стосувалися жіночого монашества на
території Львівського та Перемишльського єпископств12. Значення праці
А. Петрушевича полягає ще й у тому, що частину джерел, на які він покликався, внаслідок військових лихоліть було втрачено.
Певний вклад у вивчення чернецтва вніс Михайло Коссак13, управитель друкарні Ставропігійського інституту у Львові. 1862 року він опуб
лікував список жіночих обителей, що охоплював 24 монастирі ранньомодерних Львівської, Перемишльської, Холмської та Луцької єпархій14.
Суттєвим недоліком цього реєстру була відсутність наукового апарату.
У 1867 р. побачив світ опрацьований тим самим автором повніший каталог жіночих чернечих осередків, який містив 28 обителей з теренів
Львівської та Перемишльської єпархій у їхніх межах перед 1783 р.15 Праця М. Коссака стала основою для формування пізніших реєстрів. КатаА. Королько. Громадсько-політична та наукова діяльність, с. 12.
А. Петрушевичъ. Словицкій женскій Монастырь Чину Св. Василія В. и єго
дѣвычоє воспиталище // Зоря Галицка, ч. 13. 1851, с. 110–112; ч. 14, с. 118–119; ч. 15,
с. 127–128.
11
А. Петрушевичъ. Краткая истор. розпись всѣмъ русскимъ Церквамъ и Монас
тырямъ, так уничтоженымъ, какъ до сихъ поръ существующимъ в престолномъ
Червенорусскомъ Городѣ Лвовѣ // Зоря Галицка, ч. 79. 1851, с. 652. Пор.: його ж.
Краткая розпись русск. Церквамъ и Монастирямъ въ городѣ Львовѣ // Галицкій
историческій сборникъ, издаваемый обществомъ Галицко-Русской Матицы, вип. 1.
Львовъ 1853, с. 27–28.
12
А. Петрушевичъ. Дополненія ко Сводной Галицко-Русской Лѣтописи съ 1600 по
1700 годъ, изданной въ Львовѣ 1874 года. Львовъ 1891, с. 16, 86, 155, 200, 220, 420,
446, 589; його ж. Сводная, съ 1600 по 1700 годъ, с. 95, 161, 162, 195–196, 225–226, 235,
510.
13
Коссак Михайло // Енциклопедія українознавства: Словникова частина / гол.
ред. В. Кубійович, т. 3. Париж – Нью-Йорк 1959, с. 1146.
14
М. Коссак. О числѣ монастырєй въ Галичинѣ // Львовѩнинъ. Приручный и гос
подарскій мѣсяцословъ на рôкъ звычайный 1862. Львовъ 1862, с. 87–90.
15
М. Коссак. Короткій поглядъ на монастыри и на монашество руске, ôтъ заве
деня на Руси вѣры Христовои ажъ по нынѣшное время // Шематизмъ провинціи
Св. Спасителя Чина Св. Василія Великого въ Галиціи. Львовъ 1867, с. 203–210.
9

10

Вступ

31

лог жіночих монастирів Перемишльського єпископства (від найдавніших часів до другої половини XIX ст.) уклав у 1879 р. Юліан Никорович
(1832–1892)16, професор канонічного права Єпархіяльного інституту тео
логічних студій у Перемишлі17.
Розвиток історичної науки наприкінці XIX – на початку XX ст. спричинився до появи низки досліджень з історії монашества, які опиралися
на репрезентативну джерельну базу. Проте жіночі монастирі києвохрис
тиянської традиції ще не посіли свого належного місця в наукових заці
кавленнях учених. У тогочасному доробку дослідників цієї проблематики
варто, однак, виділити монографію професора Яґеллонського університету в Кракові Владислава Хотковського (1843–1926)18, видану 1905 р.,
один із розділів якої цілком присвячений ліквідації жіночих греко-католицьких обителей австрійською владою наприкінці XVIII ст.19 На увагу
заслуговує також дослідження відомого українського історика, багатолітнього редактора «Подільських єпархіяльних відомостей» Юхима Сіцинського (1859–1937)20 про історію монастирів на Поділлі, що вийшло
друком у 1891 р.21. У своїй праці автор серед п’яти жіночих осередків
монашого життя згадує також Слобідку Шелехівську, розташовану на
території Львівської унійної єпархії22. Окремі відомості про спільноти
черниць спорадично трапляються і в напрацюваннях істориків-крає
знавців, які вивчали минуле єпархій, міст, чоловічих монастирів, церков
і братств23.
D. Blazejowskyj. Historical Šematism of the Eparchy of Peremyšl Including the Aposto
lic Administration of Lemkivščyna (1828–1939). Lviv 1995, с. 28, 787.
17
Ю. Никорович. Монастырѣ чина св. Василія Великого въ єпархіи Перемыской //
Схиматісмъ всего клира руского-католического Епархіи Перемышльской на годъ отъ
рожд. Хр. 1879. Перемышль 1879, с. 417–427.
18
T. Glemma. Chotkowski Władysław // PSB, т. 3. Kraków 1937, с. 430–432.
19
W. Chotkowski. Historya polityczna dawnych klasztorów panieńskich w Galicji (1773–
1848) na podstawie akt Cesarskiej Kancelaryi Nadwornej. Kraków 1905.
20
Е. Піскова. Сіцінський (Сецинський) Юхим (Євфимій) Йосипович // Енциклопедія історії України / редкол.: В. Смолій (голова) та ін., т. 9. Київ 2012, с. 586.
21
Е. Сѣцинский. Матеріалы для исторіи монастырей Подольской епархіи. Каме
нецъ-Подольскъ 1891.
22
Там само, с. 41–60, 120–128, 131–143, 217–218.
23
Слід звернути увагу на наступні праці: І. Буцманюк. Унів і єго монастирі: на
підставі народних переказів, старих грамот та жерел історичних. Жовква 1904;
А. Добрянскій. Короткая вѣдомость, ôтъ собора въ Берестѣ р. 1594. до введенія уніи
въ єпархіи Перемыскôй р. 1691, с. 1–101; його ж. Короткая вѣдомость, ôтъ введенія
уніи въ Епархіи Перемыскôй р. 1691 до кôнца ôсмнадцятого столѣтія, с. 98–127; його ж.
Короткая вѣдомость, ôтъ введенія уніи въ Перемышли, с. 9–27; А. Крыловский.
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У міжвоєнній Галичині вивчення історії чернецтва зосередилося головним чином довкола часопису «Записки Чину Св. Василія Великого»24.
Та, на жаль, пізнання минувшини жіночих обителей і надалі перебувало
на маргінесі церковно-історичних студій. Продовженням попередніх каталогів М. Коссака та Ю. Никоровича став новий реєстр галицьких монастирів, який оприлюднив у 1926 р. видатний український історик Іван
Крип’якевич (1886–1967)25. Двома роками пізніше вказаний компендіум
був доповнений Миколою Голубцем (1891–1942)26. Описуючи осередки
жіночого монашества, обидва дослідники опиралися майже виключно
на доробок своїх попередників, практично не вносячи нічого нового.
Крім згаданих каталогів, на шпальтах часопису можна знайти ще кілька
матеріалів про жіночі чернечі спільноти27.
У 1934 р. було надруковане дисертаційне дослідження сестри Соломії (Цьорох) «Погляд на історію та виховну діяльність СС. Василіянок»28,
в якому жіноче чернецтво в Галичині вперше стало об’єктом глибокого
Львовское ставропигіальное братство. (Опытъ церковно-исторического изслѣдо
ванія). Киевъ 1904; Ф. Лабенскій. Русскія церкви и братства на предградіяхъ львов
скихъ. Львовъ 1911; І. Лозиньскій. Монастыръ Черниць Ч. С. Вас. В. въ Яворовѣ //
Перемышлянинъ на годъ 1855. Перемышль 1855, с. 48–50; Ю. Целевичъ. Исторія
Скиту Манявского; S. Barącz. Pamiątki miasta Żółkwi. Lwów 1877; W. Łoziński. Patry
cyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku. Lwów 1902; A. Schneider. Starożytności
miasta Żółkwi krótko opisane na pamiątkę obchodu uroczystości odnowienia kościoła farnego w tem mieście dnia 12. września 1867 r. Lwów 1867. Див. також неопубліковану працю о. Костянтина (Мрозовського), ЧСВВ, яка була написана в 1917 р.: ЦДІА Укра
їни у Львові, ф. 684, оп. 1, спр. 2554.
24
Докладніше про ґенезу часопису в міжвоєнний період: М. Ваврик. До постання
першої серії «Записок Чина Св. Василія Вел.» (1924–1948) // Записки ЧСВВ 9/15 (1–2)
(1974) 1–18.
25
І. Крип’якевич. Середневічні монастирі в Галичині. Спроба катальоґу // Записки ЧСВВ 2 (1–2) (1926) 70–105.
26
М. Голубець. Матеріяли до катальоґу василіянських монастирів у Галичині //
Записки ЧСВВ 3 (1–2) (1928) 165-170. Дослідник був також автором короткого на
уково-популярного нарису, присвяченого львівським обителям – Св. Катерини
Александрійської, «Лянґішівен» та Введення в Храм Пресв. Богородиці (його ж. Жіночі монастирі у старому Львові // Жінка, ч. 8. Львів 1939, с. 4). Більш докладно про
вченого: О. Цимбала. Громадська та наукова діяльність Миколи Голубця (1891–
1942): Автореф. дис. … канд. іст. наук. Львів 2017.
27
Т. Коструба. [Рец.:] Яворівщина. З її минулого й сучасного. З нагоди 50-ліття
заложення першої укр. читальні в Яворові. Яворів 1931 23 Х 15 32 (зі світлинами) //
Записки ЧСВВ 4 (1–2) (1932) 474–476; Й. Скрутень. «Візита» дубенського монастиря
СС. Василіянок 1818 р. // Там само 2 (3–4) (1927) 354–361.
28
С. Цьорох. Погляд на історію та виховну діяльність СС. Василіянок. Львів 1934.
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Праця Соломії (Цьорох) «Погляд на історію
та виховну діяльність СС. Василіянок» (обкладинка). 1934 р.

34

Вступ

наукового аналізу. Щоправда, особливу увагу авторка присвятила першій третині XX ст., натомість минуле православних та унійних монастирів у ранньомодерну добу систематизоване головним чином у формі
каталогу, яким продовжено серію названих раніше реєстрів29. У додатку
до монографії поміщено також декілька документів з життя чернечих
спільнот у Словіті, Яворові та Львові (Введення в Храм Пресв. Богородиці) в часи Польсько-Литовської держави30.
У політичних реаліях Радянського Союзу об’єктивно вивчати істо
рію Православної та Унійної Церков було практично неможливо. У повоєнній Польщі також не існувало сприятливих обставин для таких студій. Тільки 1958 р. у Римі в «Записках ЧСВВ» з’явилася друком стаття
василіянина Бориса (Балика, 1913–1989) про монастирі Перемишльської
єпархії останньої чверті XVII ст., що базувалася переважно на матері
алах Державного архіву в Перемишлі і стосувалася також жіночих монаших осередків31. А в 1969 р. до колективної монографії «Церква в Польщі» увійшла праця люблінського історика Людомира Беньковського
(1925–1987) «Організація Східної Церкви у Польщі»32, один з розділів
якої висвітлював історію православних та унійних монастирів на теренах Речі Посполитої.
Першою синтезою, спеціально присвяченою жіночому чернецтву києвохристиянської традиції в українських і білоруських землях у ранньомодерний час, стала праця василіянки Софії (Сеник) «Жіночі монастирі
в Україні та Білорусії до періоду касат», видана в Римі 1983 р.33 У цій ди
сертації дослідниця проаналізувала не лише інституційну історію обителей, а й економічні, правові та організаційні аспекти їхньої діяльності.
Проте, не маючи, вочевидь, змоги провести джерельну евристику в архі
вах країн комуністичного блоку, авторка була змушена послуговуватися
лише опублікованими документами. Опираючись головним чином на
російські археографічні видання XIX – початку XX ст., Софія (Сеник)
неминуче мусила зосередитися на православних та унійних монастирях
з теренів Великого князівства Литовського. Усі джерельні матеріали про
обителі Львівської та Перемишльської єпархій почерпнуті із уже переліС. Цьорох. Погляд на історію та виховну діяльність, с. 57–68.
Там само, с. 227–249.
31
Б. Балик. Манастирі Перемиської єпархії за владицтва Іннокентія Винницького (1679–1700) // Записки ЧСВВ 3/9 (1–2) (1958) 69–97.
32
L. Bieńkowski. Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce // Kościół w Polsce, т. 2 /
ред. J. Kłoczowski. Kraków 1969, c. 781–1049.
33
S. Senyk. Women’s Monasteries in Ukraine and Belorussia to the period of suppressions.
Roma 1983.
29
30
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чених праць, а тому вони досить обмежені. Водночас книга містить найповніший на сьогодні каталог жіночих монастирів Київської митрополії, в якому упорядниці, на жаль, не вдалося уникнути певних помилок.
Проте загалом монографія Софії (Сеник) завдяки артикуляції нових дослідницьких підходів є надзвичайно важливим етапом у вивченні історії
жіночого монашества східного обряду.
Політичні зміни, які відбулися на зламі 80–90-х рр. ХХ ст. у Цент
рально-Східній Європі, створили сприятливі умови для широкомас
штабних студій з історії Православної та Унійної Церков. Поза увагою
вчених не залишилася й монастирська проблематика. Проте, на відміну від чоловічих обителей київохристиянської традиції, жіночі чернечі
спільноти меншою мірою цікавлять українських і зарубіжних учених.
Сучасні дослідження дотичні ранньомодерної доби, обмежуються кількома десятками статей, а також згадками про громади черниць у низці
монографій34. Брак зацікавлення можемо пояснити, зокрема, слабшою
джерельною базою та значним її розосередженням. Насамперед звертаємо увагу на розвідки Ольги Крайньої, котра займається вивченням минувшини жіночих монаших спільнот Києва35. Предметом студій Тетяни
Водночас зазначимо, що впродовж останньої чверті століття польська історіографія зробила величезний поступ у висвітлені історії жіночих монастирів латинського обряду в межах Польсько-Литовської держави. Насамперед варто звернути
увагу на студії бенедиктинки Малґожати Борковської, яка окреслила головні напрямки у вивченні жіночих римо-католицьких орденів на теренах Речі Посполитої
(M. Borkowska. Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, т. 1–3. Warszawa
2004–2008; її ж. Panny siostry w świecie sarmackim. Warszawa 2002; її ж. Zakony żeńskie
w Polsce w epoce nowożytnej. Lublin 2010; її ж. Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich
w XVII–XVIII wieku. Warszawa 1996). Чимало праць присвячено окремим орденам
чи обителям: P. Gąsiorowska. Konwent klarysek krakowskich do końca XVIII wieku: Studium prozopograficzne. Kraków 2015; Cz. Gil. Życie codzienne karmelitanek bosych w Polsce w XVII–XIX wieku. Kraków 1997; A. Szylar. Działalność wychowawczo-edukacyjna
żeńskich zgromadzeń zakonnych w Małopolsce w okresie potrydenckim do 1815 roku. Kraków 2012). Своєрідним підсумком досліджень у цій ділянці церковно-історичної
науки стала масштабна конференція «Sanctimoniles», що відбулася в містах Стшельно й Моґільно (Республіка Польща) у 2004 р., результати якої опубліковані у збірнику: Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX
wieku) / ред. A. Radzimiński, D. Karczewski, Z. Zyglewski. Bydgoszcz – Toruń 2010.
35
О. Крайня. Києво-Печерський жіночий монастир XVI – початку XVIII ст. і доля
його пам’яток. Київ 2012. З-посеред численних публікацій дослідниці в періодичних виданнях виділимо такі: О. Крайня. Києво-Печерський Вознесенський дівочий
монастир // Могилянські читання 2000 року: Зб. наук. праць. Київ 2001, с. 176–182;
Документи XVII ст. з історії Києво-Печерського Вознесенського дівочого монас
тиря / упоряд., вступ. ст. О. Крайньої // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра
34
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Кара-Васильєвої та Катерини Герелес стало гаптарське ремесло сестер36.
Вибрані аспекти діяльності монастирів Київської православної митропо
лії у XVIII ст. розкрила Людмила Шаріпова37. Дослідження Сергія Горіна
кидають світло на функціонування до середини XVII ст. спільнот ченців
і черниць на території Володимирської та Луцької єпархій38. Жіночі обителі на Волині, хоча й у більш пізніший період (друга половина XVIІІ –
початок ХІХ ст.), розглядає у своїх розвідках Валентина Лось39. Особливе
в контексті української історії та культури: Зб. наук. праць, вип. 5. Київ 2001,
с. 147–165. Варто відзначити статті інших дослідників: Т. Люта. До історії землеволодіння Київських Флорівського та Вознесенського монастирів у ХVI–ХVII ст. //
Наукові записки НаУКМА: Історичні науки 20 (2) (2002) 12–14; О. Попельницька.
Миколаївський та Богословський Йорданські монастирі у Києві // Київська старовина 1 (2005) 29–34; С. Сохань. Київські Богословський та Йорданський дівочі монастирі XVI-XVIII ст.: сплетіння долі в історичному просторі // Рукописна та книжкова спадщина України, вип. 13. Київ 2009, с. 79–98.
36
К. Герелес. Гаптарська майстерня Києво-Вознесенського монастиря за часів ігуменства Марії Магдалини Мазепи // Могилянські читання 1999 року: Гетьман Іван
Мазепа і Києво-Печерська лавра: Матеріали щорічної наук. конф. Київ 2000, с. 52–
55; її ж. Українське гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.: майстерні та їх твори. (За матеріалами колекції Заповідника) // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті
української історії та культури: Зб. наук. праць, вип. 11. Київ 2003, с. 29–40; Т. Кара-Васильєва. Літургійне шитво України XVII–XVIII ст. Іконографія, типологія,
стилістика. Львів 1996.
37
L. Charipova. Virgins and Widows: Imperial Legislation and Practices of Admission
to the Novitiate and Profession in Ukrainian Women’s Monasteries (1722–1786) // The Slavonic and East European Review 90 (2) (2012) 262–287; її ж. Earthly Mother, Holy Witch:
Social Perceptions of Maria-Magdalena Mazepa (1687–1707) // Russian History 40 (3–4)
(2013) 451–468; її ж. Spare Ribs? Early Modern Female Monasticism in the East Slavic
Lands // History Compass 12 (1) (2014) 51–61.
38
С. Горін. Монастирі Західної Волині (друга половина XV – перша половина
XVII століть). Львів 2007, с. 233–237, 240–241; його ж. Монастирі Луцько-Острозь
кої єпархії кінця XV – середини XVII ст.: функціонування і місце у волинському соці
умі. Київ 2012, с. 61–62, 64–65, 124–127, 135–138, 156–160, 165–170, 186, 243–264, 338,
353, 360–372, 386–387.
39
В. Лось. Волинська «панна василіанка» в XVIII–ХІХ ст.: збірний образ на тлі
доби // Київська старовина 3 (2011) 3–18; її ж. Дубенський жіночий василіянський
монастир в багатоконфесійному суспільстві: конфлікти з коляторами, стосунки
з уніатським та православним духовенством (XVlll–ХІХ ст.) // Studia z dziejów i tra
dycji metropolii kijowskiej XII–XIX wieku / ред. A. Gil. Lublin 2009, с. 137–150; її ж. Монастирська книга дубенських василіянок та її інформаційні можливості // Архіво
знавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий зб. наук. праць, вип. 9. Київ
2006, с. 128–145; її ж. Статути жіночих василіанських монастирів: джерело до повсякденної історії василіанок Волині другої половини XVIII – поч. ХІХ ст. // Волин-
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зацікавлення викликає стаття Анджея Ґіля про чернечі осередки Холмського єпископства40. Декілька публікацій про згромадження йосафаток,
що виникло наприкінці XVIII ст. на Підляшші, підготувала Дорота Вереда41. Що ж до жіночих монастирів Львівської та Перемишльської єпархій, то їх, крім автора цієї монографії, аналізують також Ігор Мицько42,
сестра Назарія (Наталія Михайлюк)43, Станіслав Набиванець44, Ігор Бокало45, Оксана Бегей46.
ські історичні записки: Зб. наук. праць, т. 4. Житомир 2010, с. 58–68; її ж. Sytuacja
gospodarcza klasztorów bazylianek na Wołyniu u progu kasat (koniec XVIII – początek
ХІХ w.) // Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej / ред. M. Derwich. Wrocław
2013, с. 611–622.
40
A. Gil. Bazylianki w diecezji chełmskiej XVII i XVIII w. Przyczynek do geografii historycznej monastycyzmu żeńskiego metropolii kijowskiej okresu nowożytnego // Confraternitas: Ювіл. зб. на пошану Ярослава Ісаєвича / відп. ред. М. Крикун, заст. відп. ред.
О. Середа. Львів 2006–2007, с. 346–352.
41
D. Wereda. Bazylianki i jozafatki na Podlasiu // Rocznik Bialskopodlaski 11 (2003) 271–
277; її ж. Z dziejów zakonu jozafatek w Białej w XVIII w. // Там само 10 (2002) 243–255.
42
І. Зенькович [І. Мицько]. Святокатерининський монастир у Львові // Лавра.
Часопис монахів Студитського уставу 10 (1999) 43–46.
43
Н. Михайлюк. Жіночі василіянські монастирі Вознесіння та Переображення
Господнього в Рогатині: історія, іконографія та сницарсько-малярські особливості
внутрішнього облаштування церков // Народознавчі зошити 2 (2013) 247–255; її ж.
Історико-мистецькі особливості різьби та малярства іконостаса монастирської
церкви Введення в храм Пресвятої Богородиці сестер Василіянок у Львові першої
половини ХVIІІ століття // Записки НТШ, т. 261. 2011, с. 102–114; її ж. Історико-мистецькі пам’ятки монастиря сестер Василіянок у селі Смільниця // Вісник Львівської
національної академії мистецтв 23 (2012) 303–315; її ж. Короткий огляд жіночих
Василіянських монастирів Перемиської єпархії. (Ікони монастиря Успення Пресвятої Богородиці на Вільчу в Перемишлі та монастиря Св. Онуфрія в с. Розгірче) //
Апологет. Богословський збірник Львівської Православної Богословської Академії
УПЦ КП: Матеріали ІV Міжнар. наук. конф. «Християнська сакральна традиція:
віра, духовність, мистецтво» (м. Львів, 24–25 листопада 2011 р.). Львів 2011, с. 34–44;
її ж. Стан вивчення історико-мистецької спадщини жіночих василіянських монастирів в Україні XVII – першої пол. ХХ ст. // Апологет... Матеріали V Міжнар. наук.
конф. «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво» (м. Львів,
23–24 листопада 2012 р.). Львів 2012, с. 196–204.
44
S. Nabywaniec. Diecezja przemyska greckokatolicka, c. 9–294.
45
І. Бокало. Іконостас Введенської церкви у Львові // Пам’ятки України 1 (2015)
20–23.
46
О. Бегей. Жіночий монастир у Смільниці: ХVІІ–ХVІІІ ст. // Гілея: науковий вісник: Зб. наук. праць, вип. 72. Київ 2013, с. 45–49; її ж. Смільницький жіночий монастир – унікальна історико-культурна пам’ятка Старосамбірщини // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти розвитку туризму:
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З огляду на обмеженість історіографічного доробку (більшість праць,
до того ж, побачили світ ще в XIХ – першій половині XX ст.), пропонована монографія ґрунтується головним чином на неопублікованих джерельних матеріалах. Відразу підкреслимо, що монастирські архіви ранньомодерного часу у своїй первісній формі практично не збереглися.
Закриття обителей у післязамойський період та в роки йосифінських реформ спричинилося до розпорошення їхньої документальної спадщини.
Лише незначна частка матеріалів потрапила до монастирів, що не були
скасовані. Свідченням цього є архів Словітської обителі, інвентарний
опис якого із середини ХІХ ст. дійшов до наших днів47. Він містив документи не лише тутешньої спільноти, а й ліквідованих монаших осередків у Львові (Введення в Храм Пресв. Богородиці), Рогатині, Сасові,
Смільниці та Уневі, насельниці котрих завершили своє життя у Словіті.
Не був утрачений в австрійську добу й архів Яворівської обителі, яка так
само пережила йосифінські інновації. Наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст. з нього користали місцеві сестри, укладаючи монастирську
хроніку, що охоплює й ранньомодерний час48. З матеріалами архіву працювала в міжвоєнний період і Соломія (Цьорох), готуючи до друку свою
монографію49. Після закриття радянською владою цих двох осередків
доля їхніх збірок склалася по-різному: більшість словітських документів
потрапили до ЦДІА України у Львові, а яворівські акти, вочевидь, загинули, і лише завдяки щасливому збігу обставин було врятовано згадану
хроніку, котра тепер зберігається в Архіві монастиря сестер василіянок
у Горлицях (Республіка Польща).
Документальною підставою дослідження стали найперше архівні,
бібліотечні та музейні збірки Львова: Центральний державний історичний архів України у Львові, Національний музей імені Андрея Шептицького у Львові, Львівська національна наукова бібліотека імені Василя
Стефаника НАН України, Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка. Матеріали, що відображають функціонування монаших спільнот Перемишльської єпархії, відклалися наЗб. матер. всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 21–22 березня 2013 р.). Львів 2013, с. 268–
276.
47
ЦДІА України у Львові, ф. 684, оп. 1, спр. 2989.
48
Пор.: O. Duch. Kronika monasteru jaworowskiego i jej autorki // Urzędy państwowe,
organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku: Materiały polsko-ukraińskiej konferencji
naukowej w Okunince koło Włodawy 10–12 września 2007 roku / за ред. H. Gmiterka i J. Łosowskiego. Kraków 2010, с. 831–835.
49
С. Цьорох. Погляд на історію.
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самперед у Державному архіві в Перемишлі50. Поодинокі акти виявлено
в інших вітчизняних та зарубіжних фондосховищах.
У ЦДІА України у Львові51 найбільший за обсягом корпус документів з історії православних та унійних обителей Київської митрополії
ранньомодерної доби зосереджений у ф. 684 (Протоігуменат монастирів Чину Св. Василія Великого). До його складу входять і матеріали, що
стосуються діяльності жіночих чернечих спільнот Львівського та Пере
мишльського єпископств – передовсім у Словіті та Львові (Введення
в Храм Пресв. Богородиці). У цій колекції переважають документи економічного характеру52. Серед них увагу привертають реєстри прибутків і видатків Словітського (1792–1800 рр.) та Львівського Введенського
(1762–1776, 1776–1805 рр.) монастирів53, які, з одного боку, уможливлюють з’ясування фінансового і матеріального стану обителей, а з іншого –
віддзеркалюють повсякдення «превелебних панн». Знаходимо також
кілька інвентарних описів монаших осередків54, здебільшого, за останню
чверть XVIII ст., відповідно до розпоряджень австрійської влади. Інші
церковні фонди ЦДІА України у Львові, як-от 129 (Львівський cтавропігійський інститут) і 408 (Греко-католицький митрополичий ординаріат),
набагато скромніше представлені джерелами з історії жіночого чернецтва.
Натомість деякі описи ф. 201 (Греко-католицька митрополича консисторія) перебувають в опрацюванні, тому при підготовці монографії до друку довелося обмежитися тільки доступними дослідникам матеріалами,
у т. ч. із колекції «Архів історії Унії»55.
Найновіше дослідження про унікальні матеріали з історії київського християнства в цьому архіві: A. Krochmal. Archiwum historyczne eparchii przemyskiej. Warszawa – Przemyśl 2016.
51
Див. анотований покажчик по архіву: Центральний державний історичний архів
України, м. Львів: Путівник / автори-упоряд.: О. Гнєвишева, У. Єдлінська, Д. Пельц,
Г. Сварник, І. Сварник, Н. Франко; відп. ред.: Д. Пельц. Львів – Київ 2001.
52
Про особливості майнової документації жіночих латинських монастирів пише:
M. Borkowska. Źródła do badań nad stanem majątkowym klasztorów żeńskich w Polsce
XVII–XVIII w. // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 40 (1) (1992) 33–39.
53
ЦДІА України у Львові, ф. 684, оп. 1, спр. 2575–2576, 2875. У Державному архіві
в Перемишлі зберігається фінансова книга Яворівської обителі з 1800–1825 рр.
54
ЦДІА України у Львові, ф. 684, оп. 1, спр. 2558, 2806, 2808.
55
Детальніше цю збірку характеризує: Н. Шестакова. Колекція архіву історії унії
у фонді «Греко-католицька митрополича консисторія у Львові» в ЦДІАЛ України //
Студії з архівної справи та документознавства, т. 7. Київ 2001, с. 61–65; її ж. Klasz
torne zespoły archiwalne na terenach Białorusi, Litwy i Podlasia (XVI–XIX w.) // Klasztor
w mieście średniowiecznym i nowożytnym: Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej
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Про функціонування обителей в найтрагічніший період їхнього існу
вання (остання чверть XVIII – перша чверть XIX ст.) дізнаємося з документів австрійського походження56. Серед фондів, що їх акумулюють,
без сумніву, основним є ф. 146 (Галицьке намісництво) з десятками тисяч
одиниць зберігання57. Першорядне значення для вивчення монастирсь
кої проблематики має опис 84 цього фонду, де відклалося листування Губернаторства з монаршим двором, єпархіяльними консисторіями та цир
кулярними урядами в справі ліквідації чернечих осередків на теренах
Галичини. Досі в церковно-історичних студіях не знайшли належного
застосування і Йосифінська (ф. 19) та Францисканська (ф. 20) метрики58.
Обидва поземельні кадастри допомагають окреслити розмір монастирського землеволодіння у вказаний період, а також простежити переміщення власності після закриття обителей. Матеріали подібного змісту
містяться і в описі 9 ф. 159 (Галицька фінансова прокуратура). Для встановлення локалізації монастирів дуже важливими є кадастрові карти середини ХІХ ст., зібрані у ф. 186 (Крайова земельно-податкова комісія)59.
Вони істотно доповнюють дані, почерпнуті з інших картографічних джерел, передовсім Йосифінської топографічної карти (т. зв. мапи Фрідріха
фон Міґа) з 1779–1783 рр.60 та топографічної карти Королівства Галичини і Володимирії 1855 р.61
У ЦДІА України у Львові зберігається найбільша в Україні колекція
ґродських і земських книг з пізнього середньовіччя та ранньомодерного
zorganizowanej w Turawie w dniach 6–8 V 1999 r. / ред. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz. Wrocław – Opole 2000, с. 637–646.
56
Пор.: E. Barwiński, M. Wąsowicz. Reformy Józefa II i jego następców i ich pozostałości
archiwalne. Lwów 1935.
57
Галицьке намісництво (1772–1921): Архівно-бібліографічний фондовий покажчик. Київ 1990.
58
E. Barwiński, M. Wąsowicz. Reformy Józefa II, с. 31–33, 35–37. Див. інвентарний
опис цих фондів: Йосифінська (1785–1788) і Францисканська (1819–1820) метрики.
Перші поземельні кадастри Галичини. Київ 1965.
59
Розгорнутіше про це джерело: Є. Лісовська. Кадастрові карти як джерело до
історії Галичини ХІХ ст. // Картографія та історія України: Зб. наук. праць. Львів –
Київ – Нью-Йорк 2000, с. 245–251.
60
Карта-схема доступна в електронній версії: www.mapire.eu. Серед українських
дослідників чи не вперше звернула увагу на джерелознавчу цінність цієї мапи, використовуючи її у своїх урбаністичних студіях: Г. Петришин. Карта-схема Ф. фон
Міга (1779–1782 рр.) як джерело до містознавства Галичини. Львів 2006.
61
Administrativ-Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthume Krakau und den Herzogthümern Auschwitz, Zator und Bukowina in 60 Blättern. 1:115 000. Wien 1855.
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часу62. С. Горін своїми дослідженнями переконливо довів особливу цінність цих джерел для відтворення минувшини чернецтва києвохристиянської традиції63. До ґродських актів вносилися значущі для монашої
спільноти документи, насамперед монарші привілеї64, а також фундуші
та донації. Звичною практикою було облятування в замкових книгах заповітів65. Виявлено як тестаменти шляхти, де фіксуються побожні легати
на користь жіночих обителей, так і духівниці самих черниць – Макрини
(Дишкевичової) з Яворова та Атанасії (Желиборської) з Унева. Віднаходимо тут і матеріали судового розгляду конфліктів між монахинями та
їхніми сусідами. Зваживши на величезний масив актових матеріалів, вибірково опрацьовано кілька десятків книг ґродських судів Буська (ф. 3),
Галича (ф. 5), Жидачева (ф. 7) і Львова (ф. 9), а також ґродського й земського судів Перемишля (ф. 13 і 14)66. Проаналізовано й тісно пов’язані
з цими джерелами книги Львівського замкового (бургграфського) уряду,
які опинилися в складі ф. 52 (Магістрат м. Львова)67.
Досліджуючи функціонування жіночих чернечих громад у містах Руського воєводства, необхідно було ознайомитися і з документальною спадщиною міських органів влади, діяльність якої досить широко репрезен
тована в ЦДІА України у Львові68. Об’єктом нашої уваги стали фонди
магістратів тих поселень, де в ранньомодерну добу існували жіночі обителі:
О. Купчинський. Земські та гродські судово-адміністративні документальні
фонди Львова. Київ 1998. Інформація про ці фонди в путівнику архіву: Центральний державний історичний архів, с. 59–61.
63
С. Горін. Актові книги як джерело інформації для дослідження історії волинських монастирів XVI – першої половини XVII ст. // Релігія і церква в історії Укра
їни: Зб. матер. міжнар. наук. конф. Полтава 2006, с. 90–100.
64
Ширше про це: O. Duch. Przywileje królewskie dla prawosławnych i unickich monasterów żeńskich w eparchiach lwowskiej i przemyskiej w XVII i XVIII wieku // Klasztor
w państwie średniowiecznym i nowożytnym / ред. M. Derwich i A. Pobóg-Lenartowicz.
Wrocław – Opole – Warszawa 2005, с. 158–160.
65
Пор.: Ок. Вінниченко. Шляхетські тестаменти в канцелярії. (На матеріалах львівських та перемишльських ґродських актів першої половини XVIII століття) // Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku: Materiały polsko-ukraińskiej
konferencji naukowej w Okunince koło Włodawy 10–12 września 2007 roku / за ред. H. Gmi
terka i J. Łosowskiego. Kraków 2010, с. 635–655.
66
Висловлюю вдячність к. і. н. Ігорю Смутку, який вказав на низку згадок про черниць у книгах Перемишльського ґродського і земського судів.
67
Archiwum akt dawnych miasta Lwowa. A. Oddział staropolski. III. Księgi i akta administracyjno-sądowe 1382–1787 / упоряд. K. Badecki. Lwów 1935, с. 169–175.
68
Центральний державний історичний архів, с. 19–27.
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Рогатин (ф. 42), Львів (ф. 52), Жовква (ф. 69). Міські акти відклалися і в рукописних колекціях львівських бібліотек. Так, майже повний комплект
книг війтівсько-лавничого уряду Жовкви69 зберігається у Відділі рідкісної, рукописної та стародрукованої книги імені Ф. П. Максименка НБ
ЛНУ70. А в ф. 4 (Бібліотека Баворовських у Львові) Відділу рукописів
ЛННБУ є міська книга Куликова71. На превеликий жаль, до нашого часу
не збереглися актові книги інших міст Руського воєводства, де в досліджуваний період діяли жіночі спільноти, наприклад Бібрки, Кам’янкиСтрумилової, Миколаєва, Сасова чи Яворова.
Надзвичайно істотне значення для вивчення жіночого монашества,
перш за все на території Львівського єпископства, мають матеріали Відділу рукописів та стародруків НМЛ, передовсім його фонду «Рукописи
латинські»72, основу якого складає Львівський єпархіяльний архів ранньомодерної доби, що був переданий музеєві митрополитом-фундато
ром73. Найціннішими для пізнання внутрішнього життя обителей та
взаємин черниць із локальним соціумом виявилися книги Львівської
генеральної та Галицької крилоської консисторій, а також акти єпископ
ського суду з другої половини XVII – ХVIII ст.74 Джерельна евристика
дала змогу виявити кількадесят записів, у яких фігурують інокині розглянутих у цій монографії монастирів75. До рукописної збірки НМЛ належить також візитаційна документація, що охоплює вельми інформативні протоколи ординарних та надзвичайних ревізій жіночих обителей
НБ ЛНУ, спр. 601/III–619/III.
Наукова бібліотека Львівського державного університету ім. І. Франка: короткий довідник / укл. І. Крилов, відп. ред. М. Максименко. Львів 1959.
71
ЛННБУ, ф. 4, оп. 1, спр. 581.
72
Докладніше про збірку: Н. Вергун. Рукописи латинські у фондах Національного музею у Львові // Літопис Національного музею у Львові 3 (8) (2004) 99–101.
73
І. Скочиляс. Документи архіву Галицької (Львівської) єпархії XVI–XVIII століть у Відділі рукописів та стародруків Національного музею у Львові ім. А. Шептицького // Збереження й дослідження історико-культурної спадщини в музейних зібраннях: Історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності (доп. та
повідом. Міжн. наук. конф., Львів 25–27 вересня 2013 р.). Львів 2013, с. 426–437.
74
Про ці книги див.: І. Скочиляс. Галицька (Львівська) єпархія, с. 100–104; його ж.
Акти духовних судів українських церковних установ XVII–XVIII ст. (За матеріалами виїзних засідань єпископсько-консисторського суду Львівської єпархії 1700–
1725 років) // Вісник Львівського університету. Серія історична 34 (1999) 425–438.
75
У контексті історії чоловічих обителей ці акти проаналізував: А. Павлишин.
Книги духовного суду як джерело вивчення історії монастирів Львівської єпархії
в часи владицтва Йосифа Шумлянського // Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich
i Ukraińskich Uniwersytetów 2 (2004) 103–108.
69
70
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із другої половини XVIII ст.76 Важливими в контексті нашого дослідження є й богослужбові книги, які побутували у монаших спільнотах зі Словіти, Кам’янки-Струмилової, Бібрки та Загвіздя, а нині становлять час
тину фонду «Стародруки кириличні» НМЛ77.
Із документальної спадщини, акумульованої у Відділі рукописів
ЛННБУ78, виокремимо монастирські пом’яники, зосереджені головним
чином у двох фондах: 3 (Бібліотека та центральний архів монастирів
ОО. Василіян у Львові) та 77 (Архів А. С. Петрушевича). Тут виявлено, зокрема, три синодики, що походять із жіночих обителей у Яворові,
Львові (Введення в Храм Пресв. Богородиці) та Словіті79. У більшій кількості дійшли до нас, натомість, пом’яники чоловічих монаших осередків,
багато з яких містять вписи православних та унійних черниць.
Підставою для висвітлення історії жіночих монастирів Перемишльського єпископства став фонд «Архів греко-католицької єпархії в Пе
ремишлі» Державного архіву в Перемишлі, що налічує понад 10 тисяч
одиниць зберігання80. Особливо вартісними є книги духовного суду та
єпископської консисторії (із середини XVII ст.), де неодноразово фігу
рують насельниці Розгірчанської, Смільницької, Яворівської та Форо
щанської обителей. Досить добре задокументований австрійський період
в історії владицтва81. Зокрема, консисторські матеріали, що датуються
останньою чвертю XVIII – початком XIX ст., уможливлюють не лише
опис функціонування жіночих чернечих спільнот у цей час, але й дуже
докладне відтворення перебігу ліквідаційних процесів.
Монографія складається з п’яти розділів, потрійні назви кожного
з них (грецькою, староукраїнською та латинською мовами) символізують візантійські корені руського жіночого монашества, його своєрідну
Більше про це джерело див. у підрозділі 1 розділу 5.
НМЛ, Сдк-6, Сдк-65, Сдк-183, Сдк-257.
78
О. Дзьобан. Рукописні фонди ЛНБ: історія та сучасність // Рукописна україніка
у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблема створення інформаційного банку даних: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,
20–21 вересня 1996 р. / упоряд. і заг. ред. М. Трегуб. Львів 1999, с. 5–10.
79
ЛННБУ, ф. 3, спр. 22, 40в; ф. 77, спр. 11.
80
Цей фонд описано в: A. Krochmal. Akta wyznaniowe w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu. Przemyśl 1993, с. 34–77; її ж. Analiza struktury wewnętrznej Archiwum
Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu // Rocznik Historyczno-Archiwalny 13 (1998)
139–149; її ж. Archiwum historyczne eparchii przemyskiej, с. 311–382; її ж. Greckokatolicki Konsystorz Biskupi i jego kancelaria na przykładzie diecezji przemyskiej (1786–1946) //
Archeion 102 (2000) 92–109.
81
A. Krochmal. Analiza struktury, с. 143–146.
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руську традицію в ранньомодерну добу та латинські впливи в унійний
період. У першому розділі «ΔΌΜΟΣ – ДОМЪ – DOMUS» простежено
розвиток мережі жіночих обителей Львівської та Перемишльської єпархій з XVI до початку ХІХ ст., здійснено локалізацію чернечих осередків
(за адміністративно-територіальною належністю, видом землеволодіння, типом поселення) й описано монастирський простір. Другий розділ
«ΝΌΜΟΣ – ЗАКОНЪ – IUS» присвячується правовим питанням, пов’язаним із діяльністю жіночих монаших громад. У ньому проаналізовано
монастирське законодавство та рішення помісних і єпархіяльних соборів, які стосувалися життя інокинь. Найбільш докладно мовиться про постанови Замойського собору 1720 р., котрі мали фундаментальне значення для жіночих обителей Київської унійної митрополії. У цій же частині
монографії з’ясовуємо сутність фундаційного надання. У третьому розділі «ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ – СЪБОРЪ – COMMUNITAS» показано процес входження кандидатки до чернечої спільноти та визначено причини вибору
нею монашого життя. Розглядається також станове й територіальне походження «превелебних панн» та внутрішня організація їхньої громади,
на чолі якої стояла ігуменя. Йдеться тут і про служіння монастирських
духівників (капеланів). Четвертий розділ «ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ – ДѢЛАНІЄ – ACTIVITAS» розкриває різні аспекти повсякдення інокинь. Предметом особливої уваги стало молитовне й господарське життя в обителях, а також виховна та харитативна діяльність сестер. На завершення,
у п’ятому розділі «ΚΟΙΝΩΝΊΑ – СПОЛЕЧНОСТЬ – SOCIETAS» охарактеризовано роль, яку відігравав монастир у локальному соціумі. Окреслено систему взаємин між чернечою спільнотою та представниками різних соціальних станів (духовенства, шляхти, міщан і селян). У додатку
подаємо каталог жіночих монастирів досліджуваних єпархій, а також
біографічний словник черниць, які в них мешкали.
Складовою монографії є картографічний матеріал – 85 карт-схем, сім
з яких характеризують динаміку розвитку мережі монастирів у різні часові періоди, а решта вказує на локалізацію жіночих чернечих осередків.
Окреслені на перших семи мапах границі єпархій до певної міри умовні,
до того ж вони відображають історичні реалії 1760-х рр. Так само умовними є й межі генеральних намісництв, прив’язані до початку 1730-х рр.
***
Книжка, яку шановний читач тримає в руках, стала результатом наукових студій тривалістю майже у два десятиліття. Із теперішньої перспективи переконаний, що невипадковою була моя зустріч у далекому 1999 р.
біля головного корпусу Львівського державного університету ім. Івана
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Франка з відомим дослідником історії української ранньомодерної культури Ігорем Мицьком. Невдовзі по цій нетривалій розмові про чернецтво з’явився рекомендаційний лист поважного науковця для молодого
студента 4 курсу, який захопився історією жіночих обителей у Галичині,
скерований до завідувача Відділу рукописів і стародруків Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького Неоніли Вергун. Довіра цих
двох осіб відкрила мені дорогу в дослідницький світ, а вихід цієї книги є
виявом вдячності їм за таке довір’я.
Завдяки стипендії Європейського колегіуму польських і українських
університетів моє краєзнавче зацікавлення переросло в дисертаційну
роботу, яка виконувалася в стінах Люблінського католицького університету ім. Івана Павла ІІ (Республіка Польща) і згодом стала основою цієї
монографії. Висловлюю щиру вдячність моєму науковому керівникові
й Учителеві, професору Генрикові Ґапському, який провадив магістерсько-докторантський семінар, з учасниками якого я міг ділитися своїми
першими спостереженнями про «превелебних панн». Відтоді уважним
слухачем і критиком моїх ідей та міркувань став мій великий приятель
і земляк Андрій Павлишин. Складаю подяку й рецензентам дисертацій
ного дослідження – Здзіславові Будзинському (Жешувський університет)
і Вітольдові Колбуку (Люблінський католицький університет ім. Івана
Павла ІІ). Слова вдячності адресую також Анджеєві Ґілю, спілкування
з яким допомагало мені пізнавати сутність києвохристиянської традиції,
а книжки з його бібліотеки поглиблювали знання про цей цікавий, але
непростий період. Без сумніву, однією з провідних постатей люблінського
періоду мого академічного життя був і Вітольд Бобрик, найкращий знавець унійного духовенства, приятельські взаємини з котрим зав’язалися
саме тоді. Власне він увів мене в польське наукове середовище, а пізніше
став прискіпливим редактором моїх польськомовних текстів.
Після Любліна життєва стежина повернула до Львова, цього urbs mo
nachorum, де я на короткий час пов’язав свою професійну діяльність з Інститутом історії Церкви УКУ, а потім – з кафедрою давньої історії України та архівознавства ЛНУ ім. Івана Франка. Вдячний усім моїм колегам
і співробітникам, які творили доброзичливу атмосферу, говорили слова
підтримки та посутньо сприяли і в моїх наукових пошуках, і в підготовці
монографії. Серед львівських істориків насамперед хочу подякувати моїм
Вчителям, а тепер і приятелям – Ігореві Скочилясу (УКУ) та Василеві
Кметеві (ЛНУ ім. Івана Франка), на статтях і книгах яких я вчився розуміти історію Східної Церкви й до думок яких намагався прислухатися.
Ранньомодерний світ у всій його складності та неповторності відкривався
мені під час дискусій з Олексієм Вінниченком (ЛНУ ім. Івана Франка).
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Дякую й іншим колегам-науковцям, які висловлювали цікаві й корисні
міркування про наратив на різних стадіях роботи над монографіїю, а також радо ділилися зі мною виявленими в архівах матеріалами: Володимирові Александровичу, Андрієві Фелонюку, Ігореві Смутку, Тарасові
Шманьку, Володимирові Кіцелюку, Василеві Слободяну.
Опрацювання джерел не було б можливе без сприяння співробітників
численних архівних, бібліотечних і музейних установ України та Польщі –
Ольги Сороки, Анни Навроцької і Світлани Зінченко (НМЛ), Ростислава
Мельника, Володимира Доліновського, Олексія Оніщука й Андрія Когута
(Центральний державний історичний архів України у Львові), Мирослави
Дядюк, Марії Кольбух (Львівська національна наукова бібліотека Укра
їни ім. В. Стефаника), Миколи Ільківа-Свидницького (Наукова бібліотека
ЛНУ ім. Івана Франка), Анни Новак (Державний архів у Перемишлі).
В особі матері Даниїли (Винник), протоігумені Провінції Пресвятої
Тройці сестер Чину святого Василія Великого в Україні, маю честь вклонитися всім василіянкам, які несуть своє чернече служіння, тим самим
продовжуючи багатовікову традицію іночества на колишніх теренах давньої Київської митрополії. Не можна не згадати добрим словом і сестер
Лукію (Мурашко), Маргарету (Гутник) та Назарію (Михайлюк), розмови
з якими привідкривали для мене духовне обличчя сучасного монашества.
Підготовка монографії до друку спонукала мене виразно усвідомити, що її вихід не відбувся би без таких людей, як Наталія Кіт (літературно-наукова редакція), Юрій Пелех (комп’ютерна верстка й опрацювання
світлин), Юрій Гонек і Богдан Смерека (технічне оформлення карт) та
Іван Альмес (укладення іменного й географічного покажчиків), котрі доклалися до реалізації цього проекту. Усім вам велике спасибі!
Мої пошуки, наукова робота та написання книги стали можливими завдяки дослідницькому ґрантові від програми «Київське християнство та унійна традиція», та участі в проекті «Dziedzictwo kulturowe po
klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku
w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja», а також стипендії Фонду
Королеви Ядвіґи.
Насамкінець хочу вклонитися своїй дружині Ірині, без підтримки
й допомоги якої ця книжка ніколи б не побачила світу. Коли у безнадії
опускалися руки, саме вона додавала мені впевненості, що монографія
таки з’явиться друком. Складаю свою синівську вдячність батькам Зеновії й Зеновію Духам, котрі ще в шкільні роки підштовхнули мене на
історичну стежку, а батьківську подяку – синам Михайлові та Дмитрові,
які з терпеливістю очікували того дня, коли татко нарешті зможе присвятити їм трохи більше часу, ніж зазвичай. Здається, цей час настав…

КИЇВСЬКЕ ХРИСТИЯНСТВО
Започаткована у 2013 р. видавнича серія «Київське християнство» пред
ставляє наукові результати навчально-дослідної програми Гуманітарного
і Філософсько-богословського факультетів Українського католицького
університету «Київське християнство та унійна традиція». Підтримана
Синодом Єпископів УГКЦ академічна ініціатива має зміцнити пророчий
голос Київської Церкви і сприяти єдності українських Церков Володимирового Хрещення. Від 2015 р. почав діяти публічний сеґмент програми – проект «Соборна Україна та Київська традиція», який уможливлює
суспільну артикуляцію ідеї Київської Церкви та наголошує на тисячолітньому зв’язку між українською культурою і християнством. Академічним
завданням програми є критичне дослідження богословських, канонічних і соціокультурних джерел передання Київської митрополії у шир
шому порівняльному контексті універсальних християнських традицій
Візантії, латинського Заходу та східних православних спільнот, а також
рецепції в слов’янських землях унійної ідеї. Головну увагу програма зосереджує на міждисциплінарному вивченні сформованої на цивілізаційному пограниччі християнського Сходу і Заходу київської традиції. В її
основу лягли слов’янсько-візантійський обряд (зокрема східна Літургія),
оригінальна богословська думка й помісне церковне право, єдина канонічна територія, особлива духовість, спільні соціокультурні й релігійні
практики, кодифікована церковнослов’янська мова та усталена пам’ять
про минуле. Сукупно вони творили елементи тяглості тогочасної культури, а в модерну добу уможливили формування національних ідентич
ностей та появу нових еклезіальних спільнот у Східній і ЦентральноСхідній Європі.

KYIVAN CHRISTIANITY
The publication series, Kyivan Christianity, launched in 2013, disseminates the
scholarly results of the education and research program of the Humanities Department and the Department of Philosophy and Theology at the Ukrainian
Catholic University entitled Kyivan Christianity and the Uniate Tradition. This
academic initiative, supported by the UGCC Synod of Bishops, seeks to
strengthen the prophetic voice of the Kyivan Church and foster unity among
the Ukrainian churches that emerge from the event of Volodymyr’s baptism.
One public aspect of the program – a project entitled United Ukraine and
the Kyivan Tradition – has been active since 2015. This project has been
the means for a public articulation of the idea of a Kyivan Church while underlining the millennium-long connection between Ukrainian culture and
Christianity. The academic objective of the program lies in the critical study of
theological, canonical, social, and cultural sources of the Kyivan Metropolitan
tradition. This is undertaken in the wider, comparative context of broader
Christian Byzantine traditions, traditions of the Latin West and Eastern Orthodox communities, and the reception of the Uniate idea in Slavic lands. Primary attention is paid within the program to the inter-disciplinary study of
the Kyivan tradition as developed on the border between the civilizations
of East and West. Its essence, in turn, is made up of the Slavonic Byzantine rite
(namely, Eastern Liturgy), original theological thought and local church canon
law, unified canonical territory, specific spirituality, shared social, cultural and
religious practices, codified Church Slavonic language, and well-established
memory of the past. Together, these were the fundamental elements of cultural
continuity of the period, while in more modern times they paved way for
the formation of national identities and the emergence of new ecclesiastical
communities in Eastern and Central-Eastern Europe.
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