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Важливим питанням сучасної історії України є роль і місце різних
конфесій у соціально-екномічному житті регіонів. У цьому контексті
науковий інтерес має проблема соціально-економічного становища РимоКатолицької Церкви на Правобережній Україні в першій половині ХІХ ст.
Вивчення

особливостей

господарювання

правобережного

римо-

католицького духовенства в складі Російської імперії наприкінці ХVIII –
першій половині ХІХ ст. привертає увагу істориків. В українській
історіографії цій проблемі присвячені дослідження О.Крижанівського [1],
А.Зінченка [2], І.Шостак [3], В.Левицького [4] та ін.
У статті зроблено спробу простежити особливості господарювання
римо-католицького духовенства на Правобережній Україні в першій
половині ХІХ ст. з використанням документів ЦДІАК (ф. 442, ф. 491) і
Державного архіву Житомирської області (Ф. 178).
Основою економіки на Правобережній Україні в першій половині ХІХ
ст.

залишалося

сільськогосподарське

виробництво,

товарність

якого

поступово зростала. Проте воно базувалося на недосконалій агротехніці.
Приклади таких сільськогосподарських знарядь знаходимо в описах
фільварків Фастівського маєтку (землю обробляли 49 плугами, 141 ралом і 83
боронами) [5,арк.26].
Поступове

виснаження

грунтів

і

зниження

врожайності

при

екстенсивній технології сільськогосподарського виробництва змушувало
духовенство

переходити

на

досконалішу

сівозміну

й

використання

сільськогосподарських машин. Волинське семінарське управління навіть
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організувало

в

духовних

училищах

практичні

заняття

з

передової

агротехніки[1,с.85]. Найбільші площі в церковних господарствах засівалися
зерновими культурами, основними серед яких були жито й пшениця.
Незважаючи на зростання посівів деяких технічних культур (коноплі, льон),
їхня питома вага залишалася в цілому досить невеликою.
У Фастівському ключі (1831–1842 рр.) посіви жита зросли в 1,5 рази,
пшениці – в 1,1 рази. На полях Кам’янецького домініканського монастиря в
1839 р. було висіяно 72,5 корця жита і 71 корець пшениці, а на фільварках
Мурафського домініканського монастиря – відповідно 83,5 і 162 корці.
У першій половині половині ХІХ ст. маєтки римо-католицького
духовенства

поступово

набувають

товарного

характеру.

Наприклад,

товарність зерна Заславського костьолу становила 26 відсотків. Понад
половину проданого збіжжя (100,5 корця з 190,5) припадало на пшеницю. На
горілку й пиво йшло 12% врожаю, у виробництві яких переважно
використовувалися жито та ячмінь [2,с.53].
Варто зазначити, що гуральництво гальмувало перебудову структури
посівних площ на користь технічних культур, а також розвиток на
Правобережній Україні цукрової промисловості. Тому указом імператора
Олександра І від 29 вересня 1810 р. римо-католицькому духовенству
заборонялося варити пиво й горілку для власних потреб. Наприклад, на
Волині луцький городничий подав до консисторії звернення про необхідність
заборонити Луцькому бернардинському кляштору варити пиво [6,арк.20].
Потрібно визнати й той факт, що уряд вбачав у римо-католицькому
духовенстві серйозного конкурента в реалізації спиртних напоїв, торгівля
якими приносила значний доход державним відкупам, тобто крамницям.
Отримувати прибутки прагнули й римо-католицькі священики. Так,
настоятель Ковельського костьолу ксьондз Младзяновський почав боротьбу
проти будівництва крамниці поблизу його корчми. У листі Ковельського
земського суду зазначалося, що за наказом пробоща корчемна горілка
продавалася у великій кількості, що надзвичайно зменшувало казенний

3

відкуп. Тому на захист питейного дому було відправлено чиновника для
вилучення корчемних напоїв у будинку ксьондза, у якому селяни с. Вулька
гнали горілку [7,арк.2зв.–3].
Згодом ксьондз Младзяновський звернувся із відзивом до Ковельського
земського суду, у якому зазначав, що 26 квітня 1826 р. під час багатолюдного
зібрання (поминок) на римо-католицькому кладовищі в м. Ковелі утримувач
питейного відкупу відправив на кладовище єврея для продажу горілки під
час богослужіння [8,арк.1].
Костьоли, отримуючи населені маєтки вотчинників, не мали права
відкривати в них шинки й здійснювати продаж напоїв. 30 червня 1845 р. до
Луцько-Житомирської римо-католицької духовної консисторії надійшов
рапорт від луцького декана Ю. Хорошинського. У ньому зазначалося, що
священики дієцезії не збирають корчемної оренди.
Натомість було дозволено, щоб селяни, які мешкали в цих маєтках,
належали до загальної корчемної оренди вотчинника, який надавав би
священику

відповідну

отримували

від

винагороду.

власників

маєтків

Річну
у

корчемну

Волинській

орендну

губернії,

плату
зокрема

Горохівський костьол – 45 крб. сріблом, Порицький костьол – 60 крб.
сріблом; у Ковельському деканаті до Любомльського костьолу від графа
Браницького надійшло 75 крб. сріблом [9,арк.26,42зв.].
За

порушення

заборони

торгувати

спиртними

напоями

був

оштрафований Ковельський костьол [10,арк.11]. У лютому 1831 р. Волинське
губернське правління дало наказ настоятелю Любарського домініканського
кляштора ксьондзу Павловському ліквідувати в містечку шинок [11,арк.54].
Проте урядові чиновники намагалися отримувати зиск від надання
дозволу на продаж спиртних напоїв. Так, казенна палата видавала (за плату 5
крб.) римо-католицьким священикам акцизні свідоцтва – право на торгівлю в
корчмах. На тих, хто ухилявся від їх купівлі, накладався штраф. Наприклад,
20 серпня 1848 р. Волинська палата державного майна повідомляла в
Луцько-Житомирську

римо-католицьку

духовну

консисторію,

що
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розпорядилася стягнути штраф (10 крб.) із настоятеля Корецького римокатолицького костьолу ксьондза Ігнатія Домбровського за відсутність
акцизного свідоцтва на корчму в с. Кроватці, дозвіл на яку був наданий ще в
1844 р. [12,арк.52–53].
7 квітня 1849 р. у Луцько-Житомирській римо-католицькій духовній
консисторії слухали звернення міністра внутрішніх справ до римокатолицької Духовної Колегії про заборону римо-католицькому духовенству
брати участь у торгівлі вином. Колегія, керуючись 288 ст. (Т. ІХ) зводу
законів Російської імперії, згідно з якою духовним особам було заборонено
займатися винокурінням і продажем вина, а надано право здавати корчми в
оренду,

рекомендувала

Луцько-Житомирському

римо-католицькому

єпископові Каспару Боровському заборонити настоятелю Овруцького римокатолицького приходського костьолу ксьондзу Земновичу брати особисту
участь у торгівлі вином. Колегія зазначала, що такий промисел непристойний
для духовенства й суперечить церковним правилам. Овруцький земський суд
постановив заборонити ксьондзу Земновичу торгувати горілкою в корчмі с.
Кирдан, а видане йому в 1849 р. акцизне свідоцтво відібрати й передати тій
особі, яка мала на це право. У консисторію про виконання її указу від 30
травня 1849 р. надійшли рапорти Дубнівського й Кременецького деканів, у
яких вони зазначали, що встановили нагляд за священиками у ввірених їм
деканатах [13,арк.1,12,17].
У багатьох маєтках існувало й несільськогосподарське виробництво:
залізоробне, паперове, свічкове, черепичне та ін. Із сільськогосподарським
були тісно пов’язані борошномельне й круп’яне виробництва. У великих
маєтках розмах господарської діяльності був особливо широким і налічував
декілька десятків виробництв [14,арк.251]. У таких маєтках спостерігалася
тенденція до розширення підприємницької діяльності. Так, у маєтках
Овруцького монастиря на час прийому їх у казенне відомство (1831 р.) у
порівнянні з 1824 р. були збудовані нові винокурні, корчми, цегельня [3,с.84].
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В описі маєтку Мурафського домініканського монастиря за 1823 р.
зазначено наявність чотирьох млинів. Продаючи горілку, хліб, сіно, мед,
вапно, худобу, монастир був активно пов’язаний із ринком. Від торгових
операцій кляштор одержав 1666 крб. сріблом, що становило 48,9% його
річного прибутку [4,с.104].
Проведений у 1842 р. опис Фастівського маєтку зафіксував у м. Фастові
наявність цегляного, двох винокурних заводів, а також пивоварню в с.
Снігурівка.

Окрім

того,

налічувалося

17

водяних

і

4

круп’яних

млини[15,арк.40зв.].
Із відомості про нерухомі маєтки римо-католицького духовенства у
Волинській

губернії

за

1839

р.

дізнаємося,

що

Житомирський

бернардинський монастир володів 24 дерев’яними й 10 кам’яними торговими
лавками, цегляним і пивоварним заводами, млином. Від земельних ділянок і
будівель, які здавалися переважно в оренду, монастир отримував 1 тис. крб.
річного прибутку [16,арк.11–12]. У 1842 р. Житомирський кафедральний
костьол із маєтків у Васильківському повіті мав 1050 крб. сріблом річного
прибутку. Йому належав також і пивоварний завод [5,арк.41].
На Поділлі, зокрема в містечку Купині, монастир Святої Трійці володів
пекарнею, пивоварним заводом. Для своїх потреб кармеліти орендували
земельні ділянки. У 1825 р. із 54 моргів (за морг платили по 75 коп сріблом)
збирали 80 коп жита, 70 коп гречки, 100 коп ячменю, 60 коп вівса [17,с.350].
За описом 1802 р. у селах Бердичівського кармелітського монастиря
були олійня й воскобійня, цегельня, гамарня (залізоробне виробництво), 4
млини, 2 гуральні, папірня, друкарня [2,с.55].
Згадані вище виробництва часто здавалися в оренду. Млини, корчми,
рудні віддавалися одночасно з орними полями, сінокосами, робочою
худобою. Разом із руднями, ґуральнями в розпорядження посесорів
переходили й кріпаки, які працювали за мізерну плату. Орендарі
розраховувалися з власниками мануфактур, корчем, млинів переважно
грішми [18,арк.45].
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При

римо-католицьких

фунціонували

свічкові

монастирях

заводи,

на

папірні,

Правобережній
друкарні.

Україні

Бердичівський

кармелітський монастир у 1802 р. мав 36 крб. сріблом прибутку від папірні в
селі Скраглівці. У 1839 р. прибутки від друкарні були 360 крб. сріблом, тобто
збільшилися за 37 років у 10 разів і становили 5,2% всіх доходів
монастиря[4,с.105].
На Поділлі Мурафський домініканський монастир (1823 р.) отримував
прибуток 3387 крб. сріблом. Набільші доходи він мав від продажу продуктів
сільського господарства – 1487 крб. (43,9 % всіх доходів); оренди корчем і
млинів – 800 крб. (23,6 %); продажу худоби й птиці – 721 крб. (21,3 %),
горілки – 629 крб. (18,6 %) [4,с.108–109].
Важливе

місце

в

господарстві

церковних

маєтків

займало

тваринництво. Значні прибутки приносив продаж великої рогатої худоби,
свиней. Порівняно з останньою чвертю ХVІІІ ст. помітно зросло
використання коней на польових і транспортних роботах. Однак основними
тягловими тваринами залишалися воли. У Фастівському маєтку в 1842 р.
церковні селяни використовували в господарствах 1172 воли і лише 100
коней [15,арк.37].
На Правобережжі зробили свій внесок римо-католицькі священики і в
розвиток вівчарства. Вони розводили тонкорунних овець або за певну
винагороду брали їх для відгодівлі в приватних осіб. Так, у 1825–1826 рр.
Меджибізький костьол узяв за 327 злотих 10 грошей на зимову відгодівлю 57
овець і 32 голови великої рогатої худоби [1,с.86]. Вівчарством займалися
також церковні селяни. Наприклад, у Фастівському маєтку в 1842 р. селянам
належало 1880 овець. Утримували вони також 321 бика, 449 молочних і 249
ялових корів, 597 свиней [15,арк.37].
Господарства римо-католицького духовенства в першій половині ХІХ
ст. брали активну участь у торговельних операціях. Їхня продукція
реалізовувалися переважно на ярмарках і базарах. Наприклад, на Київщині в
першій половині ХІХ ст. на церковні свята в м. Фастові щороку діяло 6
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ярмарків, на які збиралися жителі сусідніх і віддалених сіл для торгівлі
худобою, хлібом, сіллю, солоною рибою, різним дерев’яним посудом,
дьогтем, колесами тощо [5,арк.254].
Римо-католицьке

духовенство

продавало

селянам

в

основному

продукцію, вироблену в своїх маєтках, а для власного споживання закупляло
із-за кордону. Наприклад, у льохах Луцького римо-католицького єпископа
Каспара Цецішевського (1832 р.) зберігалися дві бочки угорського, 90
пляшок шампанського, 28 пляшок бордо, люнеля та інших дорогих
вин[19,арк.8зв.].
Значними були торгові операції Зіньківського костьолу на Поділлі.
Костьол постачав пшеницю в Одесу, також йому належало 5 корчем, у яких
продавалася горілка. Гуральня, що належала ксьондзу, виробляла понад 2600
відер горілки щорічно [4,с.114].
Чималі прибутки римо-католицьким священикам приносили свічкові
заводи. В описі маєтку Сатанівського костьолу Подільської губернії за 1838
р. зазначалося, що в с. Ксьондзівці існувала воскова свічкова фабрика, у якій
вироблялося близько 200 пудів воску, це давало прибуток близько 2 тис. крб.
сріблом. Підприємство використовувало вільнонайману працю. Свічки
продавалися в Бердичеві (за 200 верст) і в Кам’янці-Подільському (60
верст)[2,с.97]. Воскобійня до передачі її в казну (1832 р.) діяла також у
Староконстянтинівському

повіті

при

Теофіпільському

тринітарському

монастирі[20,арк.3].
У містах римо-католицьке духовенство активно займалося крамничною
торгівлею, нерідко здавало свої крамниці в оренду купцям. У 1832 р.
Житомирський кафедральний костьол від здачі в оренду будинків і магазинів
отримував 1463 злотих [21,арк.2].
У 30 – 40-х рр. ХІХ ст. подільські монастирі й костьоли за рахунок
здачі в оренду будівель і крамниць щороку збільшували прибутки на 1,2–1,7
тис. крб. Самі монахи торгували в крамницях переважно предметами культу.
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Монастирі з вигодою для себе відкривали при монастирських кухнях
їдальні. На початку 20-х рр. ХІХ ст. кам’янецькі кармеліти одержували від
столування шляхти річний прибуток у розмірі 518 крб. сріблом.
У першій чверті ХІХ ст. правобережне римо-католицьке духовенство
продовжувало активно нарощувати свій лихварський капітал. У Подільській
губернії францисканці м. Бара (1807 р.) позичили поміщиці Вітославській 10
тисяч злотих [1,с.89]. Лихварські доходи Тульчинського домініканського
монастиря в 1823 р. становили 660 крб. (32,6 % всіх доходів), а
Кам’янецького монастиря домініканок (1824 р.) – 459 крб. (25,9 %) [4,с.108–
109].
Проте в другій чверті ХІХ ст. лихварська діяльність Римо-Католицької
Церкви

помітно

скоротилася,

оскільки

російський

уряд

зобов’язав

духовенство вкладати вільні кошти (прибутки від торгівлі церковними
свічками й іншими предметами культу) у державний банк [22,с.408].
Варто зазначити, що частина доходу надходила до монастирських кас
від селян нецерковних маєтків і католицького дворянства, яке давало щедрі
пожертви духівництву. Із відомості про фундуші білого римо-католицького
духовенства за 1831 р. дізнаємося, що князь Сангушко на потреби
Житомирського капітулу пожертвував 395 кріпосних селян, земельні ділянки
(221 волоки та 5 моргів), а також 4870 крб. сріблом на молитви та служби
Божі [23,арк.257]. 19 жовтня 1814 р. Троянівській римо-католицькій
приходській церкві Житомирського повіту за духовним заповітом поміщика
Івана Каленського надійшло 1,5 тис. крб. сріблом [23,арк.3–4].
Узагальнюючи викладене, потрібно підкреслити, що в першій половині
ХІХ ст. основною господарською одиницею Римо-Католицької Церкви на
Правобережній
намагалося

Україні

збільшувати

залишався
товарне

фільварок,

у

виробництво.

якому

духовенство

Основною

галуззю

церковного господарства було землеробство. Найбільші площі церковних
угідь засівалися житом і пшеницею. Важливе місце займало тваринництво:
розведення великої рогатої худоби, свиней, тонкорунних овець.
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Чималі прибутки римо-католицький клір отримував від свічкових
заводів і надання в орeнду ґуралень, корчем, млинів тощо.
Господарства римо-католицьких священиків брали активну участь у
торговельних операціях на ярмарках і базарах. Чималі доходи вони мали від
лихварства, а також від пожертвувань багатих прихожан дворянського
походження.
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