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Греко-католицька духовна семінарія у Відні заснована 1774 року 

при церкві св. Варвари. Семінарія мала назву Barberum і була 

осередком української громади та важливим культурним центром 

для українців в Австрійській імперії. У 1783 році семінарію 

перенесли до Львова. Вдруге її відкрили у Відні 1854 року. 

Ліквідована у 1892 році. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№  

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

аркушів 

Мова 

документів 

1 Лист Намісництва про порядок 

складення статуту семінарії 

1854   

2 Звіт про роботу семінарії 1854   

3 Те ж про стан семінарії 1859   

4 Протоколи засідань ректорату семінарії 1858–1875   

5 Заяви, листування та ін. документи про 

заміщення вакантної посади заступника 

ректора та префектів семінарії 

1852–1873   

6 Листи мукачівських єпископів з рекомен-

даціями Ткача Михайла та Паланковича 

Еміліана на посаду вчителів церковного 

співу в семінарії 

1854–1867   

7 Листування з Намісництвом та Львівсь-

кою митрополичою консисторією про 

надання співробітникам та службовцям 

семінарії відпусток, виплату авансів та 

ін. Характеристика політичних поглядів 

священиків 

1857–1883   

8 Листи єпископа єпархії Шамос-Уйвар та 

генерального вікарія у м. Великий Вара-

дін з приводу смерті ректора Віденської 

духовної семінарії 

1862   

9 Особова справа священика церкви 

св. Варвари Каспера Йосифа  

1932–1943   

10 Список богословів 1824   

11 Те ж 1827–1828   

12 Те ж 1853–1854   

13 Те ж 1856–1857   

14 Звітні відомості про абітурієнтів та 

випускників семінарії 

1854–1855   

15 Заяви, свідоцтва, листи та ін. матеріали 

про приймання богословів Львівської 

єпархії у Віденську духовну семінарію 

1852–1888   

16 Листування з Намісництвом та Пере-

мишльською греко–католицькою консис-

торією про приймання богословів цієї 

єпархії у Віденську духовну семінарію 

1852–1888   

17 Листи Станіславівської греко-католиць-

кої консисторії про приймання бого-

словів цієї єпархії у Віденську духовну 

семінарію 

 

 

1886–1890   



№  

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

аркушів 

Мова 

документів 

18 Листування з Намісництвом та провін-

ціалом ордену ЧСВВ про приймання 

богословів цього ордену у Віденську 

духовну семінарію. Анкетні відомості, 

свідоцтва 

1852–1875   

19 Листування з єпископами єпархії Вели-

кий Варадін про приймання богословів 

цієї єпархії у Віденську духовну семі-

нарію 

1852–1870   

20 Те ж Кпайцевських єпископів про 

приймання богословів цієї єпархії у 

Віденську духовну семінарію 

1852–1854   

21 Листування Намісництва та єпископів 

єпархії Люгош про приймання богословів 

цієї єпархії у Віденську духовну семі-

нарію 

1856–1872   

22 Те ж Мукачівської єпархії про прий-

мання богословів цієї єпархії у Віденську 

духовну семінарію 

1854–1872   

23 Те ж з єпископами єпархії Самош-Уйвар 

про приймання богословів цієї єпархії у 

Віденську духовну семінарію 

1856–1873   

24 Листи консисторії єпархії Фогараш-

Карльсбург про приймання богословів 

цієї єпархії у Віденську духовну 

семінарію 

1852–1867   

25 Листування з Намісництвом та єпис-

копами єпархії Епернес про приймання 

богословів цієї єпархії у Віденську 

духовну семінарію 

1852–1871   

26 Листування з Львівською митрополичою 

консисторією про приймання священика 

Бартошевського Іоанна на посаду док-

тора теологічних наук у Віденську 

духовну семінарію та звільнення його з 

цієї посади 

1875–1877   

27 Листи Львівської митрополичої консис-

торії про складання екзаменів та прий-

мання священика Куницького Касіяна на 

посаду доктора теологічних наук у 

Віденську духовну семінарію 

1873–1877   

28 Листування з Перемишльською греко-

католицькою консисторією про скла-

дання екзаменів та приймання богослова 

Левицького Павла на посаду доктора 

теологічних наук у Віденську духовну 

семінарію 

 

1856–1858   



№  

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

аркушів 

Мова 

документів 

29 Справа про приймання священика м. Го-

родка Черепашинського Іоана на посаду 

доктора теологічних наук у Віденську 

духовну семінарію 

1879   

30 Розпорядження, анкетні відомості, листу-

вання та ін. документи про приймання 

осіб у Віденську духовну семінарію на 

посаду доктора теологічних наук 

1863–1886   

31 Положення та правила навчання і 

поведінки богословів 

1852   

32 Академічний статут Віденського універ-

ситету 

1874   

33 Листування з Перемишльською консис-

торією про порядок занять богословів 

1875   

34 Листування з керівництвом теологічного 

факультету Віденського університету про 

порядок приймання богословів до універ-

ситету, відвідування занять та ін. питання 

1852–1890   

35 Листування з Міністерством віроспові-

дань і освіти, Намісництвом та консисто-

ріями про допуск богословів до екзаменів 

1859–1875   

36 Звіти про успішність та поведінку бого-

словів. Лист Львівській митрополичій 

консисторії з цього питання 

1852–1853   

37 Звіти про успішність та поведінку бого-

словів. Лист Перемишльській консисторії 

з цього питання 

1853–1854   

38 Звіти про успішність та поведінку бого-

словів. Листи Львівському і Фогарашсь-

кому митрополичим ординаріатам з 

цього питання 

1854–1855   

39 Те ж 1855–1856   

40 Те ж 1856–1857   

41 Те ж 1857–1858   

42 Звіти про успішність та поведінку бого-

словів. Листи митрополичим та єпископ-

ським ординаріатам з цього питання 

1858–1859   

43 Звіти про успішність та поведінку 

богословів. 

1859–1860   

44 Звіти про успішність та поведінку бого-

словів. Лист Міністерству віросповідань і 

освіти та листування з консисторіями з 

цього питання 

1860–1862   

45 Звіти про успішність та поведінку бого-

словів. Листи Намісництву, ординаріа-

тами, ЧСВВ з цього питання та про 

кількість вакантних місць у семінарії 

 

1863–1864   



№  

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

аркушів 

Мова 

документів 

46 Звіти про успішність та поведінку бого-

словів. Листування з Намісництвом та 

Львівським митрополичим ординаріатом 

з цього питання 

1864–1865   

47 Звіт про успішність та поведінку бого-

словів. Листування з Намісництвом, 

єпископським ординаріатом та управ-

лінням ЧСВВ з цього питання та про 

кількість вакантних місць  

1866   

48 Те ж  1866–1867   

49 Те ж 1867–1868   

50 Те ж 1868–1869   

51 Те ж 1869–1870   

52 Те ж 1870–1871   

53 Звіти про успішність та поведінку бого-

словів. Листування з єпископським та 

митрополичим ординаріатом з цього 

питання 

1871–1872   

54 Звіти про успішність та поведінку бого-

словів. Листування з консисторіями з 

цього питання 

1872–1873   

55 Звіти про успішність та поведінку бого-

словів. Листування з Львівським митро-

поличим ординаріатом з цього питання 

1873–1874   

56 Звіти про успішність та поведінку бого-

словів. Листування з консисторіями та 

управлінням ЧСВВ з цього питання 

1874–1875   

57 Те ж 1875–1876   

58 Звіти про успішність та поведінку бого-

словів. Листування з Намісництвом та 

консисторіями з цього питання 

1876–1877   

59 Те ж 1877–1878   

60 Те ж 1878–1879   

61 Звіти про успішність та поведінку 

богословів 

1879–1880   

62 Те ж 1880–1881   

63 Те ж 1881–1882   

64 Те ж 1882–1883   

65 Те ж 1883–1884   

66 Те ж 1884–1885   

67 Звіти про успішність та поведінку бого-

словів. Листування з Перемишльською 

консисторією з цього питання 

1885–1886   

68 Те ж 1886–1887   

69 Звіти про успішність та поведінку бого-

словів. Лист львівського митрополита з 

цього питання 

1888–1889   



№  

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

аркушів 

Мова 

документів 

70 Шкільні свідоцтва та залікові книжки 

богословів 

1851–1873   

71 Вірші богословів, присвячені єпископам 1876–1878   

72 Листи Фогарашському митрополиту з 

проханням дозволити богословам необ-

хідну літературу. Копії та перелік літе-

ратури 

1866–1870   

73 Розпорядження львівського митрополита 

про заборону розповсюдження та 

читання журналу “Страхопуд” 

1881   

74 Розпорядження, розклад денного порядку 

та ін. документи про встановлення нагля-

ду за поведінкою та дисципліною бого-

словів, том І 

1852–1862   

75 Те ж, том ІІ 1863–1870   

76 Те ж, том ІІІ 1871–1872   

77 Те ж, том ІV 1873–1892   

78 Лист митрополита Левицького Михайла 

до парафії св. Варвари про проведення 

перевірки у семінарії 

1847   

79 Заяви та розпорядження про надання 

відпусток і свідоцтва про стан здоров`я 

богословів 

1859–1892   

80 Листи єпископів Великовардинської та 

Шамот-Уйварської єпархій про перемі-

щення богословів із семінарії у м. Відні в 

семінарію у м. Римі 

1854–1858   

81 Лист єпископа єпархії Великий Варадин 

про неможливість повернення буковин-

ського пресвітера Георша Миколи на 

батьківщину з політичних причин 

1859   

82 Розпорядження, повідомлення, свідоцтва 

та ін. документи про проходження війсь-

кової служби богословами 

1862–1878   

83 Розпорядження та розклад проведення 

богослужінь 

1819–1886   

84 Розпорядження та ін. документи про 

дотримання посту в семінарії 

1836–1899   

85 Екзаменаційні відомості, свідоцтва та ін. 

документи про випуск богословів з 

Віденської духовної семінарії 

1853–1891   

86 Справа про присвоєння звання доктора 

теології Никоновичу Юліану 

1866–1868   

87 Те ж Лятошинському Владиславу 1882–1886   

88 Особова справа доктора теологічних наук 

Кшижановского Габріеля 

 

1863–1885   



№  

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

аркушів 

Мова 

документів 

89 Особова справа кандидата на доктора 

богословських наук Береги Антонія 

1857–1859   

90 Те ж Зілинського Дмитра 1877–1881   

91 Справа про присвоєння звання доктора 

теологічних наук Грабовичу Євгену 

1887–1890   

92 Те ж Гробельському Іоанну 1881–1883   

93 Особова справа кандидата на доктора 

богословських наук Криницького Іполита 

1853–1862   

94 Особова справа богослова Струменського 

Еміля 

1860–1867   

95 Особова справа Чачковського Миколи 1852–1854   

96 Заяви богословів з прохання прийняти їх 

у члени Союзу кліриків та листування з 

консисторією з цього питання 

1874–1886   

97 Листування з львівським єпископом 

Литвиновичем Спиридоном про введення 

григоріанського календаря у греко-

католицькій церкві 

1858   

98 Повідомлення львівському митрополиту 

про відправлення Папі Римському листа 

у зв’язку з ліквідацією російською вла-

дою уніатської церкви на території 

Хомської губернії 

1875   

99 Листування з єпископами з приводу 

святкування релігійних свят та днів 

народжень єпископів 

1852–1877   

100 Листування з консисторіями з адміні-

стративних питань 

1853–1859   

101 Листування з консисторіями та дирекці-

ями друкарень про відправлення релі-

гійної літератури 

1861–1869   

102 Звернення товариства “Просвіта” з про-

ханням про участь у виданні українських 

шкільних підручників 

1870   

103 Листи Намісництва і консисторії про 

видання шематизмів та проведення під-

писки на календар 

1870–1884   

104 Розпорядження, інвентарні описи, відо-

мості про витрати та ін. документи про 

надання приміщення семінарії та його 

обладнання 

1852–1890   

105 Угоди, листування та ін. документи про 

проведені господарські роботи у семі-

нарії 

1852–1893   

106 Угоди, звіти, протоколи перевірок та ін. 

документи про організацію режиму для 

богословів, том І 

1853–1868   



№  

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

аркушів 

Мова 

документів 

107 Угоди, звіти, протоколи перевірок та ін. 

документи про організацію режиму для 

богословів, том ІІ 

1869–1874   

108 Те ж, том ІІ 1875–1879   

109 Те ж, том ІV 1880–1882   

110 Те ж, том V та останній 1883–1892   

111 Угода з Греєр Анною про доставку хліба 

у семінарію 

1863   

112 Трудова угода з Гурсен К. про прийнят-

тя її на посаду повара семінарії 

1861   

113 Скарга богословів на ректора семінарії у 

зв’язку з його зловживанням службовими 

обов’язками 

1874   

114 Листування з Фогарашським єпископом 

про надання богослову його єпархії Папп 

Іоанну зимового одягу 

1853   

115 Звіти, заяви, кошторис витрат та ін. 

документи про постачання церкві 

св. Варвари у м. Відні предметів церков-

ного вжитку та проведення будівельних і 

ремонтних робіт, том І 

1828–1848   

116 Те ж, том ІІ 1850–1875   

117 Те ж, том ІІІ та останній 1876–1899   

118 Звіти про економічний стан семінарії. 

Чернетка 

1853–1854   

119 Листування з Намісництвом про надання 

семінарії грошової допомоги 

1852–1853   

120 Проекти бюджету на 1854–1855 рр. 1854   

121 Розпорядження Намісництва, пов’язане зі 

складенням проекту бюджету семінарії 

на 1855–1856 рр. 

1854–1855   

122 Розпорядження Міністерства віроспові-

дань та освіти Намісництву про надання 

матеріальних засобів для утримання 

духовної семінарії у Відні 

1885   

123 Проекти бюджету на 1856 р. 1855   

124 Проект бюджету на 1857 р. та матеріали 

до нього 

1857   

125 Листування з Намісництвом про затверд-

ження проектів бюджету семінарії, пога-

шення заборгованості та ін. фінансові 

питання 

1857–1861   

126 Листи єпископів з фінансових питань 1857–1866   

127 Проект бюджету на 1858 р. 1858   

128 Те ж на 1859 р. 1859   

129 Те ж на 1860 р. 1860   

130 Те ж на 1863 р. 1862   



№  

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

аркушів 

Мова 

документів 

131 Листування з Намісництвом про надання 

семінарії грошової допомоги 

1862–1864   

132 Проект бюджету на 1864 р. 1863   

133 Те ж на 1866 р. 1865   

134 Листування з Намісництвом про надання 

семінарії грошової допомоги 

1865–1866   

135 Проект бюджету на 1867 р. 1867   

136 Те ж на 1868 р. 1867   

137 Листування з Намісництвом про надання 

семінарії грошової допомоги 

1867–1869   

138 Проект бюджету на 1869 р. та матеріали 

до нього 

1868–1869   

139 Те ж на 1870 р. 1869   

140 Те ж на 1871 р. 1870   

141 Листування з Намісництвом про надання 

семінарії грошової допомоги 

1870–1874   

142 Проект бюджету на 1872 р. та матеріали 

до нього 

1871   

143 Те ж на 1873 р. 1872   

144 Те ж на 1874 р. 1874   

145 Те ж на 1875 р. 1874   

146 Листування з Намісництвом про надання 

семінарії грошової допомоги 

1875–1880   

147 Проект бюджету на 1876 р. та матеріали 

до нього 

1876   

148 Те ж на 1877 р. та матеріали до нього 1876   

149 Те ж на 1888 р. 1887   

150 Листування з Намісництвом про надання 

семінарії грошової допомоги 

1881–1885   

151 Те ж 1886–1887   

152 Те ж 1888–1889   

153 Те ж 1890–1892   

154 Заява священика церкви св. Варвари у 

м. Відні Сембратовича Т. Міністерству 

віросповідань і освіти з проханням нада-

ти грошову допомогу на організацію 

хорового співу в церкві 

1895   

155 Відомості про витрати, річні звіти, листу-

вання та ін. документи річних фінансових 

звітів 

1852–1876   

156 Розпорядження, заяви, звіти, листування 

та ін. документи про виплату богословам 

стипендії та ін. матеріальної допомоги 

1852–1892   

157 Відомості про виплату заробітної платні 

співробітникам, службовцям та витрати 

на утримання богословів 

 

1870   
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158 Розпорядження Намісництва про прове-

дення санітарних заходів. Відомості про 

видатки на лікування богословів та стан 

здоров`я 

1852–1894   

159 Звіти про видатки на утримання семінарії 

 

1884–1887   

 

В опис внесено 159 (сто п`ятдесять дев`ять) справ. 

 

Опис склали: старший науковий співробітник                            Панек Х. 

  науковий співробітник                                           Грицеляк 

 

Фонд здубльовано у 2005 році 


