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ЛЬВІВСЬКО-ГАЛИЦЬКО-КАМ’ЯНЕЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ (XVIII СТ.)
На основі аналізу опублікованих та невідомих документів у даній розвідці здійснено спробу короткого узагальнення інституційного розвитку та діяльності шкіл, які утримувалися церковними братствами Львівсько-Галицько-Кам’янецької єпархії в унійний період (XVІІІ ст.). Також розглядається
внутрішня організація шкіл, особливості змісту навчання, умови утримання бакалаврів і врешті підводяться статистичні дані по кількості шкіл на прикладі Барського крилосу за період 1782 – 1783 рр.
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THE CHURCH BROTHERHOODS SCHOLS
OF THE LVIV-GALICIA-KAMYANETS DIOCESE (XVIII CENTURY)
On the basis of the unpublished and unknown documents analysis it is made an attempt in this
exploration of the institutional development and activity short synthesis of schools that were kept by the
church brotherhoods of the Lviv-Galicia-Kamyanets diocese in the Uniate period (XVIII century). Also
the schools internal organization, the training content specifies, the bachelors maintenance conditions
are considered and finally the statistics data about the schools number on the Bar diocese example in the
period of the 1782 – 1783 years are summarized.
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ШКОЛЫ ЦЕРКОВНЫХ БРАТСТВ
ЛЬВОВСКО-ГАЛИЦКО-КАМЕНЕЦКОЙ ЕПАРХИИ (XVIII В.)
На основе анализа опубликованных и неизвестных документов в данной разведке предпринята
попытка короткого обобщения институционального развития и деятельности школ, которые
содержались церковными братствами Львовско-Галицко-Каменецкой епархии в униатский период (XVIII в.). Также рассматривается внутренняя организация школ, особенности содержания
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Постановка проблеми. У XVIII ст. церковні братства Львівсько-Кам’янецької єпархії продовжували розвивати освітньо-культурне життя української національної громади, утримуючи при церквах школи, друкарні, шпиталі, церковні хори тощо. Щоправда,
в сучасній українській історіографії існують помилкові рефлексії стосовно статусу шкіл
та характеру їх розвитку у XVIII ст. Скажімо, А. Трембіцький вважає, що в цей період
продовжували діяти православні школи, а відтак і православна традиція регулювання
діяльності братських шкіл. При цьому жодного слова про появу нової унійної традиції,
пов’язаної передовсім із реформаторськими ідеями львівського владики Йосифа Шумлянського у 1700 – 1702 рр. Врешті, саме в цей час зароджується програма постійного
дисциплінування діяльності братчиків, а відтак і устрою шкіл з боку владичого двору.
Така тенденція, до речі, побутувала також і на Волині. З іншого боку, побутуючі в українській історіографії концепції часто навіюють на виникнення необережних рефлексій, що нібито після переходу до унії освіта у школах Львівсько-Кам’янецької єпархії
«почала занепадати» [28]. Такі підходи є помилковими і потребують джерелознавчого
спростування.
Аналіз досліджень. Історіографія проблеми інституційного розвитку братських
шкіл Львівсько-Галицько-Кам’янецької єпархії в унійний період є доволі розлогою,
щоправда, на відміну від праць, присвячених освіті періоду XVI – XVII ст., масштаб
інтерпретованого архівного матеріалу з XVIII ст. є доволі спорадичний. Окремі спроби
дослідження братської освіти на загаданих теренах здійснили українські дослідники
Б. Філінський [35], Ф. Лабенський [23; 24], В. Фіґоль [32; 33], І. Крип’якевич, Я. Ісаєвич
[21], І. Скочиляс [14], Б. Лазорак [25], Ю. Шустова [34] та ін. Проте корпусний збір документів до історії внутрішньої організації шкіл церковних братств, способів їх контролю та механізмів їх утримання щойно розпочинається. Врешті, одним із основних завдань сучасної історіографії і надалі залишається реконструкція чисельності шкіл та
їх практичного і духовно-релігійного значення для розвитку української національної
громади.
Виклад основного матеріалу. Насамперед варто обумовити, що згідно з четвертим пунктом реформаційної грамоти Йосифа Шумлянського від 1700 р. братські
школи та вчителі (δάσκαλος) Львівсько-Галицько-Кам’янецької єпархії лише офіційно звільнялися від юрисдикції церковних братств, підпорядковуючись безпосередній душпастирській опіці священиків: «Bakałarze y wszsyscy Szkolni, aby do władzy,
dyrekcyi y Dysposycyi Duchownego w przyimowaniu y odprawieniu naleźeli» [1, 253].
Насправді цей пункт тільки вводив у систему опіки церковних братств над школами
механізм контролю з боку священика, який у дусі дисциплінарної політики владичого двору повинен був здійснювати контроль за дотриманням соборових постанов
чи єпархіальних декретів єпископа. До того ж, постанова Йосифа Шумлянського
стосувалася лише передміських шкіл Львова, у той час, як у Львівській Ставропігії
нагляд за навчанням повністю належав братчикам. На практиці церковні братства і
надалі підтримували викладання у школах церковнослов’янської мови, письма, церковного співу [15; 26] тощо, водночас забезпечуючи процес навчання необхідними
книгами.
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братства, які часто зобов’язували в неодмінному порядку засновувати школи [35, 75].
Хоча існували братства, які, навіть не маючи апробованого унійною владою статуту,
утримували школу, як, наприклад, це було у випадку із братством у Чорткові [11] чи в
багатьох подібних прикладах у Барському крилосі. Однією з визначальних передумов
для відкриття братських шкіл була наявність ґрунту для будівництва школи або володіння будинком. У переважній більшості випадків церковні братства будували школи
на території парафіяльного цвинтаря. Таке місце розташування було доволі вигідним,
оскільки будинок на території цвинтаря не вимагав додаткових витрат за оренду землі, водночас навчання проходило неподалік храму, що сприяло контролю за діяльністю
вчителів та учнів зі сторони пароха та братчиків. Частими були випадки, коли братські
школи відкривались безпосередньо у резиденції пароха [10, 680зв.–681].
На початку XVIII ст. школи були зосередженні переважно у центрах крилоських
намісництв. Наприклад, у Львові школи утримували церковні братства Успення Пресвятої Богородиці, Богоявлення Господнього, Благовіщення Пресвятої Богородиці, Св.
Теодора Тирона, Св. Параскеви П’ятниці, Різдва Пресвятої Богородиці, Воскресіння
Христового, Св. Миколая Чудотворця [22, 559] тощо. Школу утримувало навіть одне із
найбідніших передміських церковних братств Львова – братство Св. Спаса або Преображення Господнього [13, 94]. До слова, Ф. Лабенський констатував наявність у місті
11-ти братських шкіл [24, 27]. На думку Я. Ісаєвича, в часі прийняття унії Львівське
Ставропігійне братство, яке до 1708 р. залишалося православним, не чинило перешкод
для розвитку шкіл, які діяли у передмістях, а, навпаки, допомагало їм із підручниками
і готувало для них вчителів [22, 559]. Ставропігійне братство продовжувало підтримувати школу при монастирі Св. Онуфрія. Потужні школи утримували церковні братства
Рогатина, Куликова, Жовкви [7, 52зв.–63зв.], Тернополя, Бара (окрім братства Пресвятої
Тройці), Галича та ін. [29, 174]. Натомість львівська ставропігійна школа так само, як
і в XVII ст. [27, 209] поряд із Київською чи Луцькою школами, вважалася школою вищого типу.
У першій половині XVIII ст., з появою значної кількості церковних братств у сільській місцевості, відкриття шкіл стало важливим кроком для підняття освітянської та
духовної культури на парафіяльному рівні усієї єпархії. Я. Ісаєвич відносив вид цих
шкіл до початкових, організацією яких займались лише унійні церковні братства [22,
561].
Навчання у школі проводив «бакалавр» або ж наймався дяк, якому у 1782 – 1783
рр. кожен господар окремо оплачував в середньому від 4 гр. до 1, 5 зл. щороку. Вдалося
виявити закономірність, що при збільшенні кількості парафіян збільшувалась сума виплат і навпаки. Шкільні вчителі повинні були володіти необхідним дипломом про право
викладання. В окремих випадках братські артикули дозволяли обирати «дидаскалів»
серед числа братчиків (які мали шкільну освіту), при цьому учні підпорядковувались
виключно обраному бакалаврові чи дякові [32, 223]. Вибори чи переобрання шкільного
вчителя відбувалися один раз на рік під час елекційних зборів братства [18]. Зважаючи
на те, що школа знаходилась поблизу храму, братство часто довіряло шкільному дякові
утримувати ключі від церковних дверей, оскільки навчальні книги зберігались безпосередньо у храмі [13, 98зв.].
У XVIII ст. у сільських братських школах навчали переважно церковно-слов’янської
мови, польської (з 1730-х рр.), зрідка латинської. В братських книгах реєстру часто спостерігається тенденція до збільшення грамотності серед братчиків. Наприклад, після
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братчики почали особисто заносити свої імена в реєстр польською мовою, не позначаючи свій підпис хрестиком [12, 18].
У XVIII ст. лише у львівській ставропігійній школі продовжували викладати світські науки: граматику, поезію, риторику, історію, логіку, арифметику, геометрію, географію, співи, музику тощо. Церковні дисципліни передбачали вивчення церковного уставу (церковні напіви, пасхалії), докладно вивчалося Святе Письмо, маральне
богослов’я, літургікон тощо. Незважаючи на те, що з переходом церковних братств до
унії зміст викладання релігійного матеріалу докорінно змінився, внутрішня організація братських шкіл залишалася майже незмінною. Взірцем для внутрішньої організації
братських шкіл у XVIII ст. продовжував залишатися статут ставропігійної школи, який
ґрунтувався на «порядку шкільному» періоду XVI – XVII ст. [21, 114]. У школах учні
продовжували вивчати «Букваръ языка славенска писаний, чтений, оучения хотящим в
полезное руковожение», який витримав три тиражі у 1720, 1723 та 1751 рр. [34, 171].
Після освоєння букваря учні приступали до вивчення Часослова і Псалтиря, які часто
спеціально друкувались для молодших учнів [34, 171].
Нещодавно вдалося віднайти уривки конспектів із щоденника невідомого бакалавра
періоду другої половини XVIII ст., в якому описано поведінку кожного учня у класі, також вчитель окреслив ряд методів та засобів навчання [2, 1–3зв.]. Наприклад, бакалавр
докладно занотував різноманітні вправи для вивчення алфавіту і тренування кириличного письма. Під час заняття на кожну літеру алфавіту вчитель надиктовував учням 50
слів, які починались на однакову літеру, завдання учнів полягало у тому, щоб співставити записані слова в алфавітному порядку, причому кожна друга та третя літера слова
так само повинні були розташовуватися згідно алфавітного ряду: «Даръ, Дверъ, Добро, Дубъ, Другъ» або «Санє, Сверъ, Свещъ, Свестъ, Светъ, Свекровъ, Скваръ, Сластъ,
Слогъ, Следъ, Смертъ, Сницаръ, Спасъ….» та ін. [2, 2]. Вчитель зауважив, що коли
батьки завчасно купували учням дощечки для писання («дищицю»), учні енергійніше
працювали під час занять. Особливої уваги у своїх записах вчитель приділив якомусь
учневі Іванові, який був здібним до множення, а його мати Марія приводила його на
додаткові заняття [2, 1]. Водночас у школі навчався якийсь невправний учень Федько, який постійно заважав у навчанні іншим, бив по руках сусідів, тупотів ногами та
відмовлявся читати. Про цього учня вчитель занотував у щоденнику свою педагогічну
рефлексію: «жалъ ми тя, еще так чинити будешъ не чего же ся непоучишъ» [2, 1].
Головним джерелом прибутку для утримання братських шкіл були леґації та доброчинні пожертвування. Наприклад, у Львові ці пожертвування укладались у спеціальні
книги жертводавців на школу та шпиталі [16]. Господарські справи, пов’язані з утриманням шкіл, братчики, як правило, виконували своїми силами. Так, львівське братство
Благовіщення Пресвятої Богородиці самотужки ремонтувало в будівлі школи двері, купувало до них нові замки, зав’язки на огорожу шкільного подвір’я тощо. [3, 7зв.]. Зрештою, вже у 1751 р. ці ж братчики розпочали капітальний ремонт школи. Наприклад, на
суму 31 зл. було закуплено дошки, якими лагодились стіни. Згодом братство додатково
найняло працівників для обмазування шкільних стін глиною, яка у негоду утримувала
тепло в залах для навчання [3, 10].
У XVIII ст. церковні братства призначали двох провізорів (з числа братчиків), які
стежили за виявом правопорушень зі сторони бакалавра та його учнів. Серед передміських шкіл Львова у цьому плані особливо вирізнялася школа братства Різдва Богородиці «на Тарнавці», освітяни якої часто за грубі порушення потрапляли навіть до лав
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Пресвятої Богородиці доводилося відповідати за вчинки учнів та вчителів, при цьому
іноді братські вчителі самі ставали підсудними. Наприклад, збереглась протестація від
10 квітня 1694 р. [4, 13–13зв.], в якій зустрічаємо факт побиття вчителем свого учня.
«Убогий» студент Тарнавської школи Юліан позивав проти свого вчителя Семиона,
який безпідставно та жорстоко побив його києм, а також обкидав камінням, завдавши
настільки сильних травм, що потерпілий мало не помер (учень розповів про важкі поранення плечей, правих руки та ноги). Не встигнувши розглянути дану справу, 18 квітня 1694 р. проти цього ж вчителя була порушена нова справа, проте тепер зі сторони
львівських міщан Івана Качора і його дочки Анастасії. Однак обвинувачений до суду
так і не з’явився, тому справу було перенесено [4, 13 зв.] (продовження справи віднайти
не вдалося).
Інколи шкільні «бакалаври» створювали конфлікти, які носили міжконфесійний
характер. Прикладом може слугувати судова справа, яку 4 лютого 1702 р. [5, 40] порушив львівський міщанин Іван Бахцяк «з Тарнавки» (мешканець Замкової юридики)
[20, 91, 102, 103, 123, 125, 154] проти дидаскала Антонія Чарнушовича, який по відношенню до позивача учинив протиправні дії. І. Бахцяк стверджував, що «минулого
четверга» А. Чарнушович разом зі своїми студентами Мартином Лаґовським, Андрієм
Самборовичем та іншими особами опівночі увірвалися на весілля, яке відбувалось в
домі «uczciwego» протестанта Івана Дунчика [5, 40]. За словами позивача, ні в чому не
винний І. Дунчик був побитий мало не до смерті. Крім цього, учні та вчитель, галасливо
ображаючи потерпілого, за допомогою кия почали бити по руках господаря будинку,
який разом зі своєю дружиною намагалися захистити І. Дунчика. Бійка, зрештою, заторкнула й інших гостей. Позивач стверджував, що, окрім розбою, нападники також
почали грабувати гостей. Усі ці дії позивач пояснював зневагою до протестантів. Наступного ранку потерпілий лежав у домі з важкими пораненнями голови, переломами
пальців рук тощо. Його жупан та сорочка були сильно порвані і покривавлені. Відтак
позивач І. Бахцяк, будучи свідком згаданих подій та отримавши фізичні ушкодження,
ствердив свої звинувачення особистим підписом та вимагав від духовного суду жорсткого покарання винних. Варто відзначити, що цього ж дня [5, 40–40зв.] до духовного
суду особисто з’явилися представники церковного братства Різдва Пресвятої Богородиці: старший братчик Андрій Ґловецький, війт Тарнавської юридики Іван Михаловський,
а також Микола Ніжинський та Юрій Струмилецький. Вони добровільно підписалися в
окремому судовому акті як представники обвинуваченого дидаскала А. Чарнушовича,
тим самим стаючи співвідповідальними за скоєне своїм підопічним. На жаль, нам не
вдалось віднайти остаточного декрету цієї справи. Цілком вірогідно, що протиправні дії
підсудних були зумовлені релігійною нетерпимістю, яка побутувала в цей час між середовищем протестантів та уніатів, котрі проживали «на Тарнавці», натомість братчики
у даному випадку фактично повинні були примирити ворогуючі сторони.
Дещо іншого характеру набула судова справа, яка відбулась 28 травня 1725 р. [13,
93зв.–94] між позивачами Андрієм Коринчаком і Андрієм Солтиковичем та обвинуваченими братством «на Тарнавці» і його дидаскалом. Позивачі скаржились, що учні
братської школи «sokolni wyrostki» на території парафіяльного цвинтаря за допомогою
кийків та лопат побили одного з позивачів, від чого «gugle zrobili» [13, арк. 94].
Невипадково у 1744 р. владика Атанасій Шептицький ствердив «Decretum
reformationis», яким намагався дисциплінувати діяльність учнів та вчителів. Причину
частих учнівських нападів на львівських міщан єпископ вбачав у недостатньому фінан--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)
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братство повинно було подбати про додаткові витрати на школу, з метою покращення
умов для утримання та навчання учнів. Згідно з постановами декрету 1744 р., у церкві повинна була знаходитись додаткова «пушка на подзвінне», кошти з якої рівномірно розподілялись на три частини: одна для бакалавра, друга для братства, а третя на
шпиталь [23, 97–98]. Декрет також визначив умови виборів шкільного бакалавра, який
призначався за згоди усього братства та священика, причому бакалавр повинен був
вирізнятися грамотністю та релігійністю [23, 97]. Приблизно у цей же час Львівське
Ставропігійне братство почало закуповувати для своєї школи більше провіанту, зокрема
у літній час, коли продукти були найбільш дешевими. Школярам видавали різноманітні крупи, сало та ін. Проживали школярі в будинку шпиталів, поряд із різноманітною
обслугою Ставропігійної церкви: дзвонарем, фіртіаном, співаками та ін. [32, 224].
Варто зазначити, що дисциплінування діяльності ставропігійної школи розпочалося,
ще в 1725 р., коли папська нунціатура призначила комісію, до якої увійшли львівський
вікарій Фелікс Шанаявський, львівський канонік Томаш Юзефович та архімандрит мелецького василіанського монастиря Інокентій Піхович. Їхні постанови стосувались, в
основному, виведення з навчального процесу підручників, які мали православний зміст
[21, 114]. Також передбачався перехід до унії учнівського середовища, в протилежному
випадку братство повинно було відрахувати зі школи «студентів схизматиків» [34, 192].
У часі владицтва Петра Білянського, школи, які утримувались церковними братствами, були включені до програми реформування парафіяльного шкільництва. У цей
час особлива роль в організації шкіл належала парафіяльному священикові, який згідно з 2-ю та 4-ю конституцією єпархіального собору 1782 р. повинен був стежити за
досконалим вивченням руської мови. Особлива турбота пароха повинна була зосереджуватись на відборі бакалаврів, крім того, парафіяльний священик особисто призначав дяка, який навчав учнів хорового співу [14, 662] і часто виконував обов’язки сеньйора хору. У 1782 р. на Поділлі візитатори зобов’язували сільські церковні братства
до кінця року збудувати школу під страхом грошової кари на суму 50 зл. і більше [6,
60–61зв.]. Зрештою, наші статистичні підрахунки підтверджують пожвавлення у розвитку братських шкіл у другій половині XVIII ст. Скажімо, у Барському крилосі станом на
1782 – 1783 рр. серед 362 церковних братств (у 395 парафіях) 342 утримували школи,
і лише 18 братств не мали достатніх фінансів для відкриття школи чи утримання вчителя. Водночас у цьому крилосі тільки 2 школи перебували в занедбаному стані, який
пояснювався аварійністю шкільних будинків, відсутністю необхідних книг тощо.
Впродовж 1780 – 1787 рр. особливе піднесення в освіті спостерігалося у львівській
ставропігійній школі. У цей час тут викладав священик Іван Горбачевський, який був
доктором філософії та теології [9, 163зв.]. У часі свого пресвітерства в Успенській церкві Іван Горбачевський ініціював збільшення фінансування школи та оплату праці бакалавра [19, 61]. У червні 1791 р., працюючи над упорядкуванням та описом єпархіального архіву [30, 21], о. І. Горбачевський чи не вперше проаналізував та зберіг урядові
декрети, які регулювали діяльність ставропігійної школи.
Проте вже у 1782 р. цісарська канцелярія Йосифа ІІ ствердила спеціальний патент
про обмеження діяльності церковних братств «omnes piae confraternitates obolitae», згідно з якою усі братства повинні були бути ліквідовані. Щоправда, на ділі цей документ
лише обмежив діяльність передміських чи сільських церковних братств. Натомість
Львівське Ставропігійне братство було ліквідоване щойно у 1788 р. У цей час братчиків почали називати «опікунами Ставропігійної церкви та школи» [33, 32]. Також було
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навчання дозволялося проводити на церковно-слов’янській мові, в школі повинні були
вчитися лише «діти зубожілого духовенства» [33, 32], а керівництво школи підчинялось
інспектурі австрійських нормальних шкіл. У 1789 р. для вступу у ставропігійну школу
було укладено нові правила, які звужували потенційне середовище учнів, зокрема серед
бідних. Щоправда, варто зауважити, що впродовж 1789 р. на користь ставропігійної
школи надходило чимало нових леґацій, які серйозно підтримували навчальний процес. Наприклад, у 1789 р. Михайло Слонський леґував для ставропігійної школи 1200
зл. [17, 2].
З кінця 1780-х рр. колишні школи церковних братств ставали основою для утворення нормальних шкіл, натомість у селах братські школи в основному почали називати
дяківськими, підпорядковуючись лише владичому двору [33, 34]. Про це свідчать акти
генеральних візитацій, в яких візитатори часто зобов’язують братчиків покращувати
умови для утримання дяка та шкіл. Вже у 1794–1795 рр. у деяких школах Львова вдалося простежити покращення умов навчання учнів. Скажімо, 31 липня 1794 р. розпочався
масштабний ремонт школи при церкві Богоявлення Гсподнього, опис якого у 1795 р.
уклав шкільний провізор. Для прикладу, в період 1794 – 1795 рр. за допомогою ґонту
було повністю перекрито дах, а для ремонту стін було закуплено вапно, також відбулася
заміна та утеплення вікон [8, 1]. У цей час зустрічаються випадки, коли навчання здібних, проте бідних учнів, підтримувало керівництво шкіл. Наприклад, у 1795 р. шкільний провізор львівського братства Богоявлення Господнього оплачував послуги за проживання студента Ґвоздиковського, який мешкав у будинку о. Білінського [8, 1зв.].
Висновки. Таким чином, у XVIII ст. на території Львівсько-Галицько-Кам’янецької
єпархії діяльно понад 3 000 церковних братств, на утриманні яких були школи. З іншого боку, в унійний період школи, як і братства, почали підпорядковуватися владичому
дворові, який на рівні програм реформування єпархії здійснював системне дисциплінування як внутрішньої організації шкіл, так і змісту навчання. В цілому братські школи
забезпечували виховання молоді, яка навчалася не тільки грамоти, але й отримувала
повний курс духовно-релігійного виховання, забезпечуючи передання обрядовості майбутнім поколінням вірних.
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