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Християнство у Х – ХVІІІ ст.

Іван Альмес

До історії формування книгозбірень
монастирів Львівської єпархії
в другій половині XVII–середині XVIII ст.
Ivan Almes
To the history of libraries formation of monasteries in Diocese of Lviv in the second
half XVII- mid XVIII century
On the bases of materials from book sales registers of Lviv Stauropegion Brotherhood
peculiarities of forming libraries of monasteries of Diocese in Lviv in the second half XVII –
mid XVIII. is considered. Based on the sources of outside the monastic origin the main ways
of book acquisition of monasteries and theme of these books are clarified. The role of the
Brotherhood printing house and of Brotherhood in formation of monastery book collections
on the Ukrainian lands in the early modern period is described.
Keywords: monastery libraries, book sales registers, Lviv Diocese XVII–XVIII centuries.
Lviv Stauropegion Brotherhood
Розглянуто особливості формування книгозбірень монастирів Львівської єпархії в
другій половині XVII – середині XVIII ст. за матеріалами реєстрів продажу книг Львівського Ставропігійного братства. На основі джерел позамонастирського походження
з’ясовано основні шляхи комплектування книжкових зібрань монастирів, тематику книг.
Охарактеризовано роль братської друкарні та братчиків для формування монастирських
книжкових зібрань на українських землях в ранньомодерний період.
Ключові слова: монастирські книгозбірні, реєстри продажу книг, Львівська єпархія
XVII–XVIII ст., Львівське Ставропігійне братство

Одним із важливих аспектів дослідження історії монастирських книжкових зібрань є вивчення шляхів (способів) їхнього формування. Як відомо,
основними шляхами надходження книг до книгозбірень монастирів були:
1) купівля (здебільшого літургійних книг 1) за рахунок пожертвувань 2;
2) даровизни духовних і світських осіб. Кількісне зростання відбувалося
і внаслідок переписування книг3. Джерелами до історії формування книгозбірень слугують насамперед збережені монастирські книги. Відповідно,
вивчення власницьких, дарчих, покрайніх записів дає змогу з’ясувати особу
дарувальника, час і місце, мотивацію та інші обставини пожертвування чи
купівлі книг4. Відомості з історії формування книжкових зібрань інколи
фігурують у монастирських хроніках5, книгах прибутків і видатків6. Окрім
церковних документів, подібна інформація подається і в джерелах позамонастирського походження, зокрема в тестаментах владик 7. Вартісним
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джерелом є реєстри продажу книг (далі – реєстри) Львівського Ставропігійного братства.
Успенська конфратернія була знаним ктитором (патроном) православних на
теренах Речі Посполитої. Важливою сферою діяльності братчиків вважалося
благодійництво. Зокрема, в Уставі мовилося, щоб «церквам и монастырем подьятие» давати8. Тож вони систематично допомагали, насамперед фінансово9,
чернечим згромадженням як з Київської митрополії, так і з православного Сходу
(афонським, молдовським та ін.). Львівська братська друкарня відіграла ключову роль у поширенні книги в українських землях ранньомодерного періоду.
Починаючи з другої третини XVII ст. продаж книг перетворився на основне
джерело доходів братства. Окрім активної торгівлі книгами, братчики поширювали друки й безкоштовно. Як правило, всім своїм гостям вони дарували
один чи декілька кодексів власного видання10. Чимало фоліантів жертвувалися
духовенству, монастирям11, що власне було однією із типових складових подарунків львівського братства12, а для обителей така даровизна могла охоплювати
й комплекти богослужбових книг13.
Особливо інформативними є реєстри продажу книг – одна із тематичних
груп книг видатків і доходів братства. Збереглися реєстри доходів від продажу, починаючи зі середини XVII ст.: 1) Матвія Федоровича (1643–1645,
1651–1654 рр.); 2) Павла Прокоповича (1645–1655 рр.); 3) Степана Лавришевича (1659–1664 рр.); 4) Івана Захаркевича (1663–1665 рр.); 5) Янія Мазаракі
(1674–1676 рр.); 6) Анастасії Лясковської (1676–1683 рр.); 7) Григорія Русяновича (1688–1690 рр.); 8) Миколи Красовського (1690–1696 рр.); 9) Петра
Семяновича (1692–1696 рр.); 10) Степана Лясковського (1705–1721 рр.); 11) Івана Чесноковського (1733–1741 рр.); 12) Христофора Дейми (1752–1775 рр.);
13) Михаїла Лясковського (1756–1758 рр.)14. Також використовуються реєстри
видатків і продажу книг за 1733–1756 рр.15 і 1740–1752 рр.16
З ХІХ ст. дослідники використовували реєстри Львівської ставропігії
для дослідження культурно-освітньої діяльності братчиків. Стислу характеристику реєстрів другої половини XVII ст. та публікацію фрагментів записів за 1679–1680 рр. подає Ісидор Шараневич17. Знаний дослідник історії
львівського братства Амвросій Криловський розглядав розповсюдження
книг як один із видів благодійницької діяльності, звернувши особливу увагу на географію поширення книг та їхній продаж (продавці, ціни тощо)18.
Зрештою, з ініціативи Амвросія Криловського було опубліковано реєстри
продажу книг за 1643–1692 рр.19
У другій половині ХХ ст. дослідники передовсім використовували дані
джерела в контексті вивчення книготорговельної діяльності Ставропігії. Свого
часу Ярослав Ісаєвич, який досліджував географію поширення книг з братської
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друкарні20, маршрути торгівлі книгами та торговців львівськими братськими
кодексами у другій половині XVII–XVIII ст.21, принагідно зауважив і про
дарування братчиками книг22. В одній зі своїй монографії дослідник окремо
розглянув і джерелознавчий потенціал реєстрів23. Окрім торгівлі книгами, науковці звертають увагу й на дарування книг «українському та закордонному»
духовенству, братствам та монастирям – Львівському Святоонуфріївському,
Крехівському, Любарському та іншим24. Книготорговельні каталоги Ставропігійського інституту кінця XVIII–початку ХХ ст. досліджувала Наталія Рибчинська25. На основі реєстрів продажу книг вивчала книготорговельну справу
братчиків в численних своїх наукових розвідках Юлія Шустова26, основну увагу
акцентуючи на таких аспектах, як ціна, географія поширення27, способи збуту,
механізми книготоргівлі28. В контексті благодійницької діяльності братчиків
дослідниця принагідно описує і особливості дарування книг монастирям,
церквам і братствам29.
***
Незважаючи на ретельність ведення братчиками реєстрів, у них записували
не всі фактично продані та подаровані книги, оскільки книги почасти дарували
безпосередньо з книжкового складу. Відповідно такі випадки не фіксувались
у документах30, в чому і полягає обмеженість даних джерел. Записи про даровизни чи купівлю містять наступну інформацію: 1) назва книги; 2) кількість
примірників; 3) дарувальник чи покупець (подекуди) – особа, монастир,
братство; 4) мотивація подарунка чи купівлі; 5) ціна книги. Зважаючи на те,
що зазвичай рік і формат видання не вказувались, вважається, що дарувались/
продавались останні надруковані книги на момент їхньої ревізії31. Ускладнює
опрацювання джерельного матеріалу й те, що інколи записи про даровизни є
суто формального змісту.
На основі реєстрів можна дізнатись про два шляхи формування монастирських книгозбірень – даровизни та купівля. Книги жертвували як
продавці, так і безпосередньо «старші» братчики. Як правило, перші з
них дарували книги з дозволу старших 32 («z rozkazania pp. bracy» 33, «kazali
dać» 34, «зезволили пано(ве) братия даровати» 35). В одному із записів
більш обширного змісту записано, що у 1678 р. пан Семион Лавришевич
приходив до продавця просити «іменем всіх братів», щоби він з «їхньої
волі» дав Шестодник до Угорницького монастиря 36. Нерідко «старші»
дарували книги й самі. Наприклад, у 1663 р. «панове даровали до Скиту»
Часослов 37, а «до Погони монастиря сами панове» дали Тріодь Цвітну 38.
Рішення про даровизну приймалось на загальних зборах або з «доброї
волі» старших братчиків 39.
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Дарували книги і на прохання єпископів. Наприклад, у 1678 р. таким чином
друки надійшли до Манявського Скита та обителі в Угорниках40. У 1682 р. «za
instancio iasnie przewielebnego i. m. oyca episkopa naszego [Йосифа Шумлянського] zezwolili dać» Євангеліє до Погонської чернечої спільноти41. Інколи в реєстрах
занотовано й прохання самих іноків, як правило, настоятелів монастирів. Зокрема, в 1687 р. братчики подарували Октоїх «za prosbą oycow Krechowskich»42.
Однією із причин дарування «комплектів» чи декількох богослужбових книг був
вияв підтримки новозаснованим монастирям. Так, у 1691 р. братчики подарували Октоїх, Псалтир і Півустав (Часослов Малий) до Святоонуфріївської обителі
в Перегінську43, фундованій львівським єпископом Йосифом (Шумлянським)44.
Хоча в реєстрах про це не вказується, проте відомо, що ця даровизна також була
здійснена на прохання владики45. Нерідко книг продавали монастирям за зниженими цінами. Впливали на таке рішення прохання «старших». Наприклад, у
1669 р. Євангеліє «z rozkazania panow przedało się» до Угорницького монастиря
за 18 золотих46, хоча його ринкова вартість становила 20 золотих47.
Львівське братство переважно друкувало богослужбові книги, що зумовлювалось практичними потребами у літургійній літературі на парафіях і в монастирях48. Відповідно майже всі із подарованих чи придбаних до монастирів книг – це
книги для відправи Служб Божих. Найчастіше дарували Октоїхи (14), Часослови
(Півустави) і «Часословчики» (11) та Псалтирі (7). Причинами популярності саме
таких видань могли бути два чинники – ціна та презентабельність кодексу. З іншого боку, братчики нерідко дарували книги на прохання ченців. Тож репертуар
даровизн певною мірою відображає і пріоритетні зацікавлення монастирів, їхні
книжкові потреби. Не так часто жертвували дорожчі та інші книги: Требник (5),
Служебник (4), Акафістник (4), Євангеліє (3), Трефолой (3), Тріодь Цвітна (3),
Тріодь Пісна (2), Молитовник (2), Апостол (2), Шестодник (2). Відомий лише
один випадок безоплатної передачі Ірмолоя (див. Додаток № 1).
Більш показовими та вірогідними свідченнями книжкових потреб і зацікавлень ченців є купівля певного асортименту книг49. За даними реєстрів, чимало до
монастирів купували «шкільної» літератури – граматики (54), Псалтирі (20) та
«Часословчики» (19). Наприклад, у 1719 р. до Унівського монастиря придбали 30
примірників граматик, а до Віцинської обителі – 20. Можна припустити, що при
цих чернечих осередках діяли школи, для навчальних потреб яких і купляли таку
значну кількість граматик. З іншого боку, книги подібного змісту дуже часто були
келійною лектурою, особливо Псалтирі, які, як писав Франциск Скорина, «абы мы
Псалтырю поючи, чтучи и говорячи всегда имели»50. Тому поширеність таких друків
серед чернецтва була одним із чинників відносно «великих» обсягів закупівлі.
Меншою популярністю користувались дорогі, проте більш презентабельні
книги – Євангеліє (14), Тріодь Цвітна (11), Служебник (8), Трефолой (7), а
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також дешеві кодекси – Шестодник (15), Півустав (12), Акафістник (6). Це
були видання повсякденного літургійного вжитку в монастирях. Відповідним
чином, часте використання зумовлювало їхнє швидке зношення та потребу заміни. Одним з найдорожчих видань була Мінея Святкова (Трефолой). Далеко
не всі монастирі чи парафії мали змогу придбати таку об’ємну за обсягом і
дорогу книгу51. Хоча випадки таких закупівель відомі. Зокрема, у 1717 р. до
Віцинського та Унівського монастирів придбали Трефолої по 100 зл.52. Так
само купівля дорогих чи дешевих видань певною мірою виступає індикатором
купівельної спроможності чернечих обителей. На основі матеріалів реєстрів
вдалося зафіксувати 15 монастирів з теренів Львівської єпархії, які практикували закупівлю друків або ж приймали вотивні книжкові дари53. При дуже
нестабільній територіальній структурі намісництв (протопопій) Львівської
єпархії54 географія розповсюдження книг до монастирів Львівської єпархії виглядає наступних чином:

Львівська земля

Бесіди55, Віцинь56, Крехів57,
Львів (Св. Онуфрія), Львів (Св. Юрія),
Підгірці58, Унів59, Яворів60.

Галицька земля

Крилос61, Манявський Скит62, Перегінсько63,
Погоня64, Сокілець65, Теребовля66, Угорники67.

Зазвичай Ставропігія дарувала книги до Львівського Святоонуфріївського
монастиря – вдалося виявити десять таких випадків (12 подарованих книг)
(див. Таб.). Це пояснюється тим, що братчики в особливий спосіб опікувались
саме цією обителлю68. Окрім львівських ченців, часто обдаровували книгами
чернечі братії в Крехові69 та Погоні. Якщо Львівський монастир перебував під
особливою опікою братчиків, меншою мірою – Крехівський, то систематична
допомога книгами погонським інокам могла бути зумовлена тим, що місцеві
чорноризці часто потерпали від наїздів татар70, внаслідок чого знищувалось
монастирське майно, в тому числі й книги. Тому братчики (нерідко на прохання ченців) і дарували богослужбові книги до цього монастиря, особливо
у 1660 х рр. Зберігся лист з 17 січня 1664 р. ігумена Серапіона (Угленського),
який просив надіслати церковні друки71.
Хоча й епізодично, проте великими «партіями» дарували книги до Унівського та Крилоського монастирів. Даровизни книг до інших обителей є поодинокими (див. Таблицю). Що цікаво, особливою матеріальною опікою, насамперед
фінансовою, вирізнявся Манявський Скит72. Проте, за даними реєстрів, дарували
сюди книги не часто – таких випадків зафіксовано лише два.
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Таблиця
Динаміка дарування книг до монастирів Львівської єпархії
(друга половина XVII – середина XVIII ст.)

За даними реєстрів, найінтенсивнішим періодом поширення книг до чернечих
спільнот Львівської єпархії були 60-ті роки XVII ст. За цей час відомо про 13 випадків
пожертв 15 книг (див. Додаток № 1). Активно в цей час монастирі і купляли друки –
всього придбано 14 кодексів. Успенське братство найактивніше дарувало й продавало
книги монастирям у другій половині XVII ст. (на цей період припадає близько 70%
зафіксованих випадків пожертв і продажів). Натомість з початку XVIII ст. активність
братчиків в книжковому забезпеченні монаших осередків суттєво зменшується.
Таким чином, джерельний потенціал реєстрів уможливлює вивчення не
лише історії братства, але й історію монастирських книгозбірень Львівської
єпархії, насамперед у другій половині XVII – середині XVIII ст., але не тільки73.
Особливо вартісними дані джерела є для вивчення особливостей формування
книжкових зібрань обителей Львівської єпархії ранньомодерного часу, оскільки
в монастирських документах дуже рідко фіксувалося про поповнення бібліотеки
друками, а вивчення провенієнцій ускладнено розпорошеністю зібрань.
Львівське Ставропігійне братство було відомим ктитором (патроном) православних у Київській митрополії в ранньомодерний час74, в тому числі і монастирів, для яких звичною практикою були пошуки впливового опікуна-патрона,
який би матеріально допомагав інокам75. До найважливіших обов’язків ктиторів
належала турбота про храм та рухоме й нерухоме майно парафії чи монастиря76.
Одним із видів патронату був міщанський, що репрезентувався в т. ч. церковними братствами77. Для конфратерній церковний патронат охоплював декілька
правових норм: jus donandi – матеріальне забезпечення храмів і монастирів; jus
praesentandi – право пропонувати своїх осіб на рукоположення в священики,
ігумени й архімандрити; jus patronandi – право загального патронату над церквами і монастирями78. Власне дарування книг – це один із засобів матеріального
забезпечення монастирів, їх рухомого майна. Таким чином, упродовж тривалого
часу Львівське братство було для монастирів неформальним ктитором.
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