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ВСТУП

Ми стоїмо на порозі нової доби у розвитку історичної науки 
в Україні. Сьогоднішні напрямні на оновлення усього суспіль
ного життя пробуджують значне зацікавлення до гуманітарних 
наук і відкривають нові можливості для розгортання дослід
ницької роботи. Цей інтерес відображає різні наукові аспекти, 
але найповажнішим з них є той, який зосереджує свої зацікав
лення на попередньому розкритті нових або незаслужено 
забутих джерел з історії українського народу. І це цілком 
правомірно. Провести об’єктивне вивчення історичного процесу, 
розкрити усі можливі прогалини у сфері історичних і суміжних 
з ними наук, виробити нові підходи в оцінці явищ і, в зв’язку з 
цим, поставити нові завдання можна лише на основі опанування 
якнайширшої джерельної бази.

На сьогодні відомо багато недостатньо досліджених писем
них джерел, які стосуються історичного минулого України. І це 
однаковою мірою відноситься як до українських, так і до 
зарубіжних архівів і бібліотек. У зв’язку з цим для широкого 
використання джерел (деколи й їх переоцінки) сьогодні потрібні 
добре продумані заходи у цьому напрямку, насамперед що 
стосується виділення серед загалу джерел пріоритетності тих 
фондів, збірок, колекцій, які слід переглядати і опрацьовувати 
в першу чергу. Очевидно, тут насамперед повинні братись до 
уваги значні щодо своєї інформативності документальні фонди, 
які стосуються великих територій і охоплюють великий хроно
логічний відрізок нашої історії. До них, наприклад, належить 
Литовська метрика, Коронна метрика і чи не найбільше колекція 
земських і гродських судово-адміністративних актових книг і 
фасцикул України ХУ-ХУІІІ ст. Першочергове опрацювання
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судово-адміністративних документів в'яжеться з тим, що вони 
зберігаються “під рукою” -  у Львові та Києві.

Крім цього, якщо говорити про земські та і родські судово- 
адміністративні фонди, го слід наголошувати і на інших причи
нах. Насамперед різноманітна пізнавальність їх змісту. В актових 
книгах і фасцикулах окривається безліч відомостей з різних сфер 
життя середньовічного суспільства. В розпорядженні науки зна
ходиться масове джерело публічно-правових і приватно-правових 
актів, зібрання найрізноманітніших привілеїв, розпоряджень, 
судово-адміністративних ухвал і рішень та інших документаль
них матеріалів, що створювалися у різних канцеляріях міст 
України і вписувалися у книги власних урядів. Вони містять пере
важно прямий матеріал з багатьох ділянок соціальної, еконо
мічної, політичної, культурологічної, освітньої та інших питань 
нашої історії. “Багатством і різноманітністю свого історичного 
змісту актові книги є невичерпним історичним джерелом. Актові 
книги є величною енциклопедією...”1 -  писав А.Введенський.

Про питому вагу змісту цих книг і фасцикул як докумен
тальної бази свідчить їх обсяг. Незважаючи на всі втрати цих 
фондів, починаючи з XVII і по XX ст., особливо в останню війну, 
збірка земських і гродських актів України нині нараховує 8270 
книг і фасцикул (без книг земських і гродських повітових 
Лівобережної України, які з’являлися з 1763 р.), з яких у Львові 
знаходиться 6541 книга і фасцикул. Коли врахувати, що в серед
ньому на кожну, наприклад, львівську актову книгу припадає 
близько 600-700 записів, то загальна сума актів становить майже 
чотири мільйони документів та актів.

Судово-адміністративні акти охоплюють широкі хроно
логічні рамки. Систематичні записи у книгах починаються з 
1435 р. (Руське воєводство) і продовжуються до 1783 р., але у 
книги вписували і деякі документи, складені у ХІІІ-ХІУ ст.

1 ВведенськиіІ А.О. Підробка і фальсифікація історичних документів на 
Україні і в Білорусії в ХІУ-ХІХ с і. // Наукові записки Київською 
державного педагогічного інституту імені О.М.Горького. -  К., 1939. -  
Т. З -  С.79.
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Водночас потрібно вказати, що документальні джерела, які 
дійшли до нас із пізньог о середньовіччя, збереглися нерівномірно 
і не для всіх земель. Завдяки актовим книгам і фасцикулам зем
ських і гродських установ ці пробіли значною мірою можна 
реконструювати для України. Часто у зв’язку з діловою доклад
ністю урядовців судово-адміністративних установ у земських і 
гродських книгах і фасцикулах виявляємо писемні пам’ятки, які 
мають відношення не до території відповідного повіту, воєвод
ства, а до інших земель. Наприклад, у Житомирських актових 
книгах є записи, які стосуються Перемишльської землі, Теребо- 
вельських -  Брацлавського воєводства та ін. З таких записів 
реконструюється втрачене. Названі книги, крім того, містять 
документи, які в оригіналах чи інших копіях вже не існують. 
Книги і фасцикули також включають численні узагальнюючі 
акти -  сумарії документів, переліки актів у люстраціях чи додат
ках до них, від яких іноді не залишилося жодних слідів, регести 
актів -  і вони, як правило, теж не відомі науці. Разом з тим, 
власне, та частина земських та гродських судово-адміністра
тивних книг і фасцикул є на сьогодні чи не єдиним найбільш 
повним актовим зібранням для західноукраїнських земель 
(відповідно київське зібрання для інших територій), на основі 
яких можна реконструювати досить повно український 
дипломатарій ХУ-ХУIII ст. і його ступінь автентичності; вони 
містять майже вичерпний репертуар різних видів, типів і жанрів 
документів для свого часу, створюють підстави для виявлення 
продуктивності (інтенсивності) і непродуктивності (неінтен- 
сивності) тих чи інших видів документів, проливають світло на 
типологію змісту, а після відповідних тематично-статистичних 
підрахунків створюють підстави для класифікаційних схем 
актового матеріалу XV-XVIII ст. Як ні в одному документаль
ному фонді, у названих книгах і фасцикулах відбита система 
самоврядування стародавніх судово-адміністративних установ 
України, а, отже, й одна з важливіших ланок діловодства -  
процес створення документів, формування різного характеру 
актових книг, поділ їх відповідно до змісту на основні т.зв.

5



публічні та допоміжні, утворення фасцикул. Заслуговують уваги 
різні відомості про писарські практики середньовічних канцеля
рій -  все це ще один аспект, який викликає науковий інтерес до 
земських і гродських судово-адміністративних книг і фасцикул.

Актові книги є базою для дослідження діяльності земських 
і гродських судів, що були одночасно судовим і адміністративним 
органами влади. На основі книг можна встановити коло осіб та 
установ, які користувалися послугами цих інституцій, а під
рахувавши кількість розглянутих справ протягом якогось часу, 
зробити висновок про оперативність судочинства. Дослідник 
знайде тут матеріал про складі обов’язки урядовців, форми 
прийому справ на розгляд, про тогочасну мову установ та ін.

Мета нарису -  ознайомити в загальних рисах наукову 
громадськість з характером змісту актів земських і гродських 
книг, звернути увагу на винятковий потенційний фактаж тих 
актів для з’ясування багатьох проблем гуманітарних наук. Зараз 
повинна бути приділена особлива увага і раціональному вико
ристанню фактажу з метою розв’язання низки проблем давньої 
історії України, водночас створені умови його використання. 
У світлі значущості обговорюваних писемних пам’яток перед 
науковцями НАН України, дійсними членами НТШ, пра
цівниками архівів і бібліотек до першорядних завдань належить, 
насамперед, розробка науково-довідкового апарату до названих 
книг і фасцикул, підготовка і видання тематичних і пофондових 
нарисів, спеціальних описів, нарешті каталогів документів.

Пропонований увазі читача нарис є загальним інформатором, 
а заодно й певним довідником до комплексу земських і гродських 
книг і фасцикул Центрального державного історичного архіву 
України у Львові. Ця форма науково-довідкового видання 
викликана вказаною вище важливістю пам'яток, зміст яких 
неможливо викласти у формі довідки традиційного путівника.

Специфіка пропонованого довідкового видання вплинула на 
його побудову. Нарис складається з двох частин -  короткої 
інформації з історії установ-фондоутворювачів та викладу 
загального змісту документів. Перша частина охоплює відомості
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про хронологічні і територіальні рамки діяльності земських і 
гродських судів, її обсяг і компетенції, загальну характеристику 
особового складу урядовців. Тут же йде мова про основні форми 
ділової документації, передусім про типи книг актів, їх мову та 
про стан їх збереження. Друга, основна частина, присвячена 
загальному оглядові змісту земських і гродських книг і фасци- 
кул з окремими посиланнями для важливіших їх актів. Зміст 
подаємо спільно як для земських, так і гродських книг і 
фасцикул. До нарису додається список фондів і коротка бібліо
графія за станом кінця 70-х років XIX ст.

Римська мудрість Habent sua fata iibelli сьогодні неодноразово 
підтверджується. Цим разом вона ілюструється долею нашого 
нарису, який був написаний ще у 1978 році. Над нарисом працю
вали, як відомо, в інший час і в інших умовах. Він був задуманий 
як складова частина більшої праці про земські і гродські книги 
львівської колекції2. Але тоді доля не сприяла його завершенню, 
тим більше виданню. Оглядаючи нарис у контексті стану опра
цювання земських і гродських книг і фасцикул сьогодні (з’яви
лися нові праці П.Жолтовського, Й.Гронського, М.Ковальсь- 
кого, М.Крикуна. Р.Шиян та ін.), думаємо, однак, що він не 
втратив актуальності. З 70-х років по нині майже нічого спеці
ального не відбулось для розкриття змісту цього фундамен
тального джерела. Якщо говорити про підготовку спеціальних 
видань довідково-інформативного характеру, то також все 
залишається без змін.

Передаючи нарис до друку, маємо надію, що він допоможе 
насамперед молодим науковцям орієнтуватись в загальному 
характері матеріалу, його змісті, хронології... Водночас ми 
свідомі, що інформація нарису є дуже неповною. Від 70-х до 
середини 90-х років з ’явились інші праці, які написано на

2 Окремі розділи появились у формі статей в 70-х роках: Купчинський ОЛ.
З історії створення науково-довідкового апарату до фондів судово-адмі- 
нісіраіивних установ України XV-XVIII ст. II Архіви України. -  1976. 
№ 1. -  С.27-35; його ж. Про підготовку каталої а судово-адміністративних 
фондів України XV-XVIH ст. // Архіви України. -  1976. -  № 5. -  С. 14-21.
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матеріалах земських і іродських книг, опубліковано з них окремі 
документи (насамперед у виданнях Інституту української 
археог рафії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН 
України і Наукового товариства ім.Шевченка), але загальний 
потенціал фактажу надалі не опрацьовують і не використовують, 
не говорячи про те, що він становить питому ланку нашого 
джерелознавства. Земські і гродські актові книги Львова і Києва 
надалі очікують ключа для свого пізнання.

Я був би нечемним, якби не висловив сердечної подяки спів
робітникам Центрального державного історичного архіву 
України у Львові (далі ЦДІА України у Львові), у стінах якого я 
працював у 60-70-х роках і складав цей короткий нарис, зокрема 
Надії Врадій (нині покійній), Марії Вавричин, Уляні Єдлінській за 
їх сприяння у написанні, а нині Геннадію Боряку за допомогу у 
появі друком цієї запізнілої праці.
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І. З ІСТОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕМСЬКИХ І ГРОДСЬКИХ 
СУДОВО-АДМІНІСТРАТИВНИХ УСТАНОВ

1. Законодавчі підстави та хронологічні рамки 
діяльності земських і гродських судів

У перші десятиліття панування Польщі на західно
українських землях зберігалися загальносуспільні, економічні, 
частково й політичні відносини, що сформувалися ще за часів 
Галицько-Волинського князівства. Не мінявся, в загальному, 
внутрішньоадміністративний устрій, діяли на зразок давньо
руських воєводські судово-адміністративні уряди з апаратом 
давніх урядовців і писарів, з тим, однак, що на чолі землі ставив 
король воєводу чи старосту як свого намісника.

Але такий стан тривав недовго. З 80-х років XIV ст. давня 
адміністрація починає мінятися, керівні посади західних земель 
України переходять у руки польських, переважно спроваджених 
чиновників з корінних земель Польщі. Впроваджено новий 
адміністративний поділ і систему нових старосте. Королі щедро, 
за будь-що, роздають феодалам землі. З кожним роком зростає 
упривілейована верства місцевої шляхти.

Ці історичні умови диктують нові, відмінні від давніх, адмі
ністративні заходи уряду. Шляхта, магнати, переслідуючи свої 
власницькі цілі і порівнюючи своє становище на Русі зі стано
вищем шляхти земель Польщі, бачить інше ставлення до себе 
властей, головним чином різницю у кількості повинностей, у 
несенні служб та ін. У зв’язку з цим вони вимагають зрівняння 
прав і введення одних загальних для всіх підвладних Польщі 
земель законів і судоустрою. До нас дійшло мало джерел, які б 
всебічно розповідали про суспільно-політичні та адміністративні 
колізії тих часів щодо цього питання. Відомо лише, що вказані 
вимоги шляхти, магнатів були щораз численнішими і з плином 
часу, з одного боку, питання про введення польського права на 
західноукраїнських землях ставили щораз частіше і, з другого, 
воно поступово, в угоду тих, що вимагали цього, у різних формах 
вводилось в життя урядом. На це вказують хоч би королівські
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привілеї й ухвали сеймиків -  берестейська 1425 р., єдльненська 
1430 р., врешті краківська 1433 р. У 1435 р. відбулися адміні
стративна реформа і зрівняння у правах усіх земель у Польщі. 
Внаслідок реформи у Руському воєводстві офіційно ліквідовано 
руське право та одночасно у містах організовано нову систему 
(окремого) судочинства й адміністрації для шляхги у формі 
земських, а в деяких землях -  земських і гродських (Сянок) 
судів. Зрівняння прав західноукраїнських земель з іншими 
землями, зреформування судоустрою адміністрації для магнатів, 
шляхти на “польський лад” у середині 30-х років XV ст. було 
уже фактично формальним заходом, заходом de iure, бо при
наймні два десятиліття раніше нові порядки на Русі уже 
заводили і вони, в силу політичної ситуації, приживались3.

Не заглиблюємось в проблему, якими були “руські суди” до 
створення на західноукраїнських територіях їх приблизних 
земських і гродських відповідників і що з них засвоїли останні. Це 
окреме питання. На сьогодні не відомі законодавчі акти, на основі 
яких були відкриті земські і гродські установи. Можливо, що їх і 
не було, а питання організації судів йшло в парі з загально- 
конституційними змінами статусу населення вказаних воєводств.

На формування земських і гродських судів, як типу установ 
судово-адміністративної системи доби феодалізму для Руського 
і Белзького, а пізніше для інших воєводств України, мали вплив 
західні інститути права та адміністрації. Подібні установи значно 
раніше відомі у Німеччині, Чехії, навіть в окремих землях 
Польщі. Якщо так можна говорити про факт появи судів, то 
торкаючись засвоєння, а далі діяльності на Русі цього типу 
судово-адміністративних установ треба сказати, що вони не були 
скопійовані і перенесені на український грунт за зразком якихось 
іноземного міста чи країни. Навпаки, як вказує організація і 
функціонування земського і гродського судочинства у Руському

3 Пор. акт з 1415 p., в якому король іменує земського суддю в Дрогобицькому 
повіті (Starodawne prawa polskiego pomniki, t.V, vol.II, s.595), або записи актів 
за 1423-1434 pp. у Сяноцькому земському суді (ф.16, оп.1, кн.1, с.1-172). 
Опубліковані у Akta grodzkie і ziemskie -  Lwów, 1886. -Т .I. -  S. 1-90.
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і Белзькому воєводствах, вони від самого початку відрізнялися 
зокрема щодо процедурних питань. Це випливало з місцевих умов 
і було наслідком відповідних історичних традицій краю, яких не 
вдавалось адміністративно швидко замінити. Тут на місці 
згадати, що від часу остаточного захоплення західноукраїнських 
земель Польщею у 1349 р. і до 1435 р. (рік офіційної ліквідації 
руського права на цих землях), тобто понад вісімдесят років, 
позбавлена політичного права західноукраїнська земля зберігає 
відмінний від польського внутрішній устрій і власне судо
чинство, яке грунтувалося на традиційному давньоруському й 
українському звичаєвому праві4. Відомо, що місцеве населення, 
духовенство Русі, навіть після 1435 р. продовжували користува
тися традиційними формами свого судочинства, а в земських і 
гродських судах розглядала свої справи лише шляхта.

На відмінності вказує структура земських і гродських судів 
(наприклад у Руському воєводстві вона була досконалішою 
порівняно з корінними землями Польщі), спосіб добирання посад 
судових урядовців та ін.5.

Документи фондів свідчать, що організація нових судів 
відбувалася неодночасно у всіх містах. Почалося від Руського 
воєводства (створене біля 1434 р.), з міста Львова, де впровад
жено земський суд 1 січня 1435 р.6 Від 12 вересня цього ж року 
новий судоустрій став обов’язковим у Галичині7, 22 вересня -  у 
Сяноку8. Для Перемишля невідома точна дата відкриття 
земського та гродського судів, можливо, що там нові суди

4 Akta grodzkie і ziemskie. -  Lwów, 1886. -Т.ХІ. -  S. 189, № 1445; Nejnosz W. 
Jus Ruthenicale. -  Przeżytki dawnego ustroju społecznego na Rusi Halickiej w 
XV w., Lwów, 1928; Fragmenty iuris Ruthenici na Rusi Czerwonej pod koniec 
średniowiecza // Kzięga pamiątkowa ku czci Wl.Abrahama. -  Lwów, 1931. -  
T.2. -  S.279-295.

5 Kutrzeba S. Sądy ziemskie i grodzkie w wiekach średnich. -  Kraków, 1901. — 
S.142.

6 Див. Niesiecki K. Herbarz Polski. -  Lipsk, 1839-1846. -  T.l. -  S. 261. Зараз 
сюрінки із записом піл вказаною датою втрачені.

7 ЦДІА України у Львові. -  Ф.6. -  Оп.1. -  Спр.1. -  С.1.
* Там само -Ф .1 6. -  Оп.1. -Спр.1. -С .  193.
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почали функціонувати лише з 1436 р.4 У зв’язку з відсутністю 
документів не можна встановити цієї дати для інших міст 
Руського воєводства, а також Белзького воєводства, створеного 
у 1462 р.

Припинення діяльності земських і гродських судів на захід
ноукраїнських землях припадає на 1783 р. Вони ліквідовані 
відповідно до розпоряджень губернаторства Галичини від ЗО 
травня і 31 жовтня 1783 р. на всіх давніх територіях Руського і 
Белзького воєводств. Після ліквідації судів спеціальним розпо
рядженням Галицького трибуналу від 27 грудня 1783 р. всі акти 
земських і гродських судів протягом 1784 р. були перевезені у 
Львів.

2. Територія

Судово-адміністративні установи -  земські і гродські суди -  
були засновані у воєводських і повітових містах, які на той час 
входили до складу Речі Посполитої і Великого князівства 
Литовського. Наявність обох установ в одному місці, однак, не 
була сталою і завжди обов’язковою для кожного адміністра
тивного центра, зокрема повіту. Вона змінювалася відповідно до 
ухвал сеймиків і часто залежала від змін адміністративно-терито
ріального поділу.

На основі документальних пам’яток, що виникли внаслідок 
діяльності земських і гродських судів Руського і Белзького 
воєводств і які творять сьогодні львівську збірку, можна 
встановити, що станом на XVI ст. в Руському воєводстві земські 
суди знаходилися у Галичі, Жидачеві, Львові, Коломиї, Красно- 
ставі, Переворську, Перемишлі, Сяноку, Теребовлі, Холмі. У 
двох повітах Львівської землі -  Львівському і Жидачівському -  
були окремі земські і гродські суди. Збереглися відомості, що 
на території Львівської землі короткочасно діяли гродські суди 
у т.зв. негродових староствах -  у містах Глинянах, Городку, 
Олеську та Щирці.

4 Там само. -  Ф. 14. -  Оп. І. -  Спр. 1. -  С. 1.
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У Перемишльській землі земські і гродські суди знаходилися 
лише у Перемишлі. Переворський повіт не мав гродського суду. 
Короткий час діяли земські і гродські суди у Стрию (ліквідо
ваний у 1527 р.) та в Самборі (є відомості про його існування в 
30-х роках XVI ст.), також у Дрогобичі і Ярославі. Сяноцька 
земля мала обидва суди, які діяли у Сяноку. Окремі фрагменти 
актових книг вказують на існування судів у містечках Динові та 
Тичині Сяноцької землі.

Земський і гродський суди знаходися у Галицькій землі. 
Обидва суди для Галицького і Теребовельського повітів місти
лися відповідно у Галичі і Теребовлі. Маємо відомості про функ
ціонування в XV і на початку XVI ст. обох судів у Коломиї. Але 
через те, що у тамтешній земський суд поступала на розгляд 
незначна кількість справ, на прохання галицьких земських послів 
він був перенесений у 1567 р. з Коломийського повіту до Галича. 
Короткочасно функціонували суди в таких містах, як Коропець, 
Снятии, Червоноград, що на різних етапах XV-XVI ст. були 
центрами повітів Галицької землі.

Врешті Холмська земля мала в обох повітах -  Холмському 
і Красноставському -  обидва суди -  земський і гродський10.

У Белзькому воєводстві земський суд діяв у містах Белзі, 
Буську і Грабівці, гродський, крім вказаних міст, ще у Городлі і 
Любачеві. Окремі відомості свідчать, що аналогічні судові уста
нови існували також у Сокалі в XV-XVI ст.

3. Обсяг діяльності й компетенції 
земських і гродських судів

Суд був покликаний захищати закон і всі форми судочинства 
під час правосуддя. Діяло переважно матеріальне право, яке 
майже не розрізняло процесуального права.

Земські суди (Judicia terrestria, Termini particulares), які 
звалися також “роками”, або повітовими судами, були створені
10 Акти земських і і родських судів Холмської землі Руського ВОЄВОДСІ ва ДО 

війни зберігалися у Любліні, а не у Львові, тому відомості про них не 
включено у нарис. Під час другої світової війни всі загинули.
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для осілої шляхти -  землевласників на території Руського і 
Белзького воєводств.

До компетенції земських судів входив розгляд цивільних 
справ шляхти, які стосуються взаємовідносин між шляхтою- 
землевласниками або між шляхтою і духовенством. Це майнові 
угоди (і договори), суперечки, даровизни і заповіти маєтків, 
розмежування земель і лісів, зобов’язання щодо маєтностей, 
грошей, зречення опікунства над маєтками і таке інше, чому 
земський суд надавав публічне затвердження.

Земський суд від початку свого створення користувався пра
вом тривалості, “вічності”, яке поширювалося на кожний доку
мент, що виходив з канцелярії земства. Право “вічності” полягало 
у юридичному затвердженні доказової сили документа назавжди, 
“на вічні часи”, який при тому записували у земські книги. До 
XVI ст. у земських судах для надання документові юридичної 
сили засвідчуються також акти, видані гродськими судами.

У XV -  на початку XVI ст. діяльність канцелярій земських 
судів була дещо обмежена. Доступ до книг дозволений лише 
годі, коли з’їжджався суд на роки сесії. А це відбувалося чотири 
рази на рік, в окремих повітах -  шість. Цей регламент привів до 
того, що заявники і прохачі щораз частіше звертаються не в 
земські, а в гродські суди, і не лише в карних, але й у цивільних 
справах, які, звичайно, стосувалися майнових суперечок.

Суди спочатку відбувалися одночасно скрізь, згодом -  по 
черзі у різних землях і повітах. Тому в земський суд могли звер
татися не лише адміністративно приналежні до землі, повіту 
жителі, але й з сусідніх територій. Під час судових сесій прийма
лися завжди нові заяви від заявників і вписувалися зізнання 
сторін до актових книг. Тоді ж видавано копії документів (засвід
чені витяги) розглянутих справ у попередні роки. Під час сесій 
відбувалися оголошення вироків і позовів від імені короля, 
видавались постанови, затверджені печаткою суду.

Від 1533 р.11 земські суди стають постійно діючими, у зв’яз-

11 \'о1итіпа Іерит. -  РеіегеЬигд, 1859. -  Т.1. -  Б. 263. -  № 535.
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ку з чим заяви від громадян приймалися щоденно. Так тривало 
до 1783 р.

Гродські суди (Іисіісіа, оРГісіа саьігегша сарНапеаІіа), інакше 
старостинські суди. До компетенції суду входив розгляд справ 
шляхти, передусім неосілої, яка не підлягала земським судам. 
На початку гродський суд, будучи, як і земський, становим, мав 
право на розв’язання не всіх карних справ шляхти-земле- 
власників. Відповідно до постанов від 1420 р. (варцької), 1454 р. 
(нехавської), 1493 р. і 1496 р. (пйотрковських) у ньому розгля
дали справи лише з чотирьох питань (статей), а саме: розбій на 
публічних дорогах, підпали маєтків, напади на маєтки і згвалту
вання жінок. Згодом обов’язки гродських судів розширюються. 
Вони приймають на розгляд і розглядають не лише вище 
перелічені карні справи, але й цивільні, де від самого початку 
найбільш типовими були суперечки навколо земельних володінь 
між контрагентами. З привілеїв судам дізнаємось, що вже в 
половині XV ст. староства на засіданні гродського суду виносить 
рішення про поділ маєтків між зацікавленими особами, затверд
жує відмову від спадкового майна, він же й розглядає справи про 
крадіжки між шляхтою, грабунки, зокрема пограбування 
духовенства під час військових походів.

Розширенню компетенцій гродських судів певною мірою 
сприяв звичай записів державних і загальнодержавних (публіч
них) розпоряджень, обіжників і листів короля та вищих держав
них сановників у актові гродські книги, наприклад: записи 
сеймових конституцій, сеймових ухвал (т.зв. лауда), люстрацій 
королівщини, податкових тарифів, а від 1764 р. -  метрик 
народження. У них, як відомо, йшлося часто не лише про карні, 
але й приватні справи, про загальний майновий стан окремих 
адміністративних одиниць. Одночасно, як вказують статути 
Другої половини XV ст., старостам наказано затримувати і 
записувати підданих селян, які втікають від поміщиків, ловити 
подорожніх, старців і заставляти їх працювати у містах, а також 
судити міщан, які самовільно за борги грабують кметів у містах. 
Це підняло роль гродських судів. Тоді “процесуальним стату
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том” від 1523 р. рекомендовано старостам розгляд у гродських 
судах різних карних справ у тому випадку, коли злочинець 
зловлений на гарячому вчинку. Конституції 1676 і 1678 років 
довірили гродським судам усі справи, які стосуються порядку і 
безпеки особи. З цього часу гродські суди розглядають справи 
введення осіб у володіння маєтками, затверджують право 
власності на маєтки, виносять вироки щодо заповітів окремих 
осіб і установ, складають описи майна, здійснюють облік боргів 
і опікуються життям вдів та сиріт. До найважливіших, однак, 
функцій гродського суду належало судочинство з винесенням 
судових вироків підсудним. Староста міг застосувати силу 
включно до збройної, і навіть скликати шляхту з усього повіту 
із зброєю в руках проти тих, які чинили опір адміністративній 
владі. До компетенцій старост належало також стягнення 
повинностей і різних податків для королівської казни, що нераз 
виносилось на розгляд гродських судів.

Від XVI ст. гродські суди одержали право “вічності”, анало
гічне тому, яким раніше користувалися тільки земські суди, 
тобто було встановлено, що записи в гродських книгах повинні 
мати таку ж постійну юридичну силу, як і записи у земських. З 
того часу, щоб надати документові юридичної сили, досить було 
засвідчити його у гродському суді.

Цей процес наблизив, а згодом зрівняв функції земського і 
гродського судів. Таким чином ці дві установи опинилися в 
конкурентному становищі. Спеціальні урядові постанови 1493 і 
1496 років мали на меті зберегти обидва суди, хоч розмежувати 
їх функції. Але на практиці це не вдалося здійснити. Гродський 
суд стає судовою установою першої категорії. Сеймики, як мови
лось, затверджують для нього право “вічності”.

З того часу гродські суди діяли у двох напрямках -  як 
самостійна судова установа, що діяла під час сесій, а в позасесій- 
ний період приймала заяви і вела записи зізнань у книги, і як 
допоміжна адміністративна установа міста, деколи і цілого 
повіту. До адміністративних функцій гродського суду належали, 
наприклад, доведення вироків до контрагентів, виконування
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присудів. Ці функції тісно пов'язувались з діальністю старости, 
який в одній особі очолював суд і адміністративну владу. Одно
часно до старост належало виконування вироків інших судів. 
Проте компетенції гродського суду як установи ніколи не 
поєднувалися з воєводським правлінням чи іншими урядами 
(одного і того ж) повіту, землі. Серед інших установ він мав 
чітко визначені функції.

Починаючи з XVII ст. і головним чином у XVIII ст. розме
жування специфіки функцій земських і гродських судів зовсім 
стирається. Розмах діяльності земських судів значною мірою 
згортається на користь гродських.

На території Великого князівства Литовського компетенції 
судів, взаємне співвідношення їх функцій були дещо іншими, як 
у Руському і Белзькому воєводствах.

4. Персонал канцелярій земських і гродських 
судів та його обов’язки

Земські і гродські суди складалися з урядовців, які брали 
участь у розглядах справ на сесіях суду і вели канцелярію.

На чолі земської і гродської канцелярій, отже і судів, стояв 
староста (сарйапеив савігепвів) як намісник короля. Йому 
належала головна роль у функціях суду. Його помічниками 
були судді. У повітах, де крім гродського і земського судів 
існували інші уряди ^ивсеріу), на них також поширювалася 
влада старости. У зв’язку з цим старости мали права і обов’язки 
щодо канцелярій гроду і земства. Одним із таких обов’язків був 
постійний нагляд за діяльністю канцелярій суду і підготовкою 
судових сесій, за діловодством і зберіганням на належному рівні 
архіву. В окремих випадках у справах судочинства старосту 
могли заміняти його заступники -  підстарости, бургграбії і 
воєводи. Через те деколи суд набирав офіційно-адміністра- 
тивного характеру. У XVII ст., в зв’язку з певними постановами 
та реформами, і передусім у XVIII ст., в обов’язки старост вхо
дить призначення і звільнення службовців гродського суду. Це 
право належало лише старостам. На Волині й Правобережній
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Україні, гам, де старосі инська юрисдикція підпорядковувалася 
воєводам, останні виконували згадані вище функції як по відно
шенню до гродських, так і земських судів.

Крім старост, які знаходились у повітах і очолювали суди, 
наприклад у Галичі, Перемишлі, Городку, Самборі, Сяноку, на 
чолі усього Руського воєводства стояв генеральний староста 
(capitaneus generalis), який був одночасно старостою Львівської 
землі. Ця посада характерна лише для Руського воєводства. 
Йому у прямих судових і адміністративних справах підлягав 
Буський гродський суд Белзького воєводства, який, як виняток, 
не мав власного старости.

Іншою посадою у земських і гродських судах, у функції якої 
включно входило судочинство, була посада заступника судді, 
інакше підсудді (підсудка). У Руському воєводстві, як вказують 
джерела, вони були у Львові, Перемишлі, Сяноку і Галичі. Часом 
функції підсудді, передусім у справах діловодства, виконував 
писар суду. Наявність у повітах Руського воєводства паралельно 
посад судді і підсудді, які засідають разом на судових розглядах 
справ, становить істотну різницю в судовій практиці розгляду
ваних воєводств, порівняно з Малопольщею. Нерідко у судо
чинстві беруть участь коморник судді чи коморник підсудді, які 
у випадках відсутності судді і підсудді одноразово заміняють 
останніх. За деякими підрахунками на територію Руського 
воєводства у XV-XVI ст. припадало чотири пари суддів (тобто 
чотири судді і чотири підсудді) і п’ять пар коморників для різних 
повітів, тобто 18 осіб, в руках яких знаходилася уся міра 
справедливості для краю12.

Щодо інших урядовців судів, які, власне, були безпосередньо 
пов’язані з судом, і постійно працювали в канцеляріях суду, то 
треба сказати, що ані їх склад, ані категорії їх посад ніколи не 
були постійними для всіх гродських і земських установ. У цьому 
велику роль відігравали місцева традиція і звичаї. Багато тут 
залежало від волі старости, а якщо йшлося про нижчих урядов
ців, то й від писаря, врешті, також від потреб ус ганови.

12 Kutrzeba S. Op. cit. -  S. 145.
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Усі посади урядовців судів, звичайно, об’єднували загальною 
назвою -  канцелярські урядовці (officiales cancellariae), або 
канцеляристи, які поділялись на вищих і нижчих урядовців.

До урядовців вищої категорії, поряд із суддею, підсуддею, 
належав земський чи гродський писар. До XVI ст. писарі були 
нерідко єдиними службовцями канцелярій, які полагоджували 
всі поточні справи і готували засідання сесій.

Із значним напливом справ у суди, зокрема у XVII-XVIII ст., 
поряд з писарем появляється посада помічника писаря, т.зв під- 
писаря (польс. podpisek). Він належав до урядовців нижчого 
рангу, займався виключно вписуванням актів до книг. У зв’язку 
з появою у земському чи гродському судах підписаря зросла роль 
писаря. Він виконує функції керуючого канцелярією. Пізніше, 
коли гродський писар одержав право самостійно розглядати 
окремі справи у суді на т.зв. скаргових рочках (termini 
quaerelarum) роль писаря ще більше зросла. У XVIII ст. писар, 
хоч зберігав за собою цей титул, насправді є урядовцем, який 
лише представляє суд перед громадськістю. Він майже не 
займається діловодством канцелярії, його функції як керівника 
канцелярії формально заміняє нововведена посада регента 
канцелярії.

5. Загальна характеристика форм ділової документації 
судово-адміністративних установ 
(акти, актові книги, фасцикули)

Від найдавніших часів розрізняють три форми документів -  
одноаркушний акт (грамота), звиток і книга. Перша з них була 
найбільш поширена і найдавніша. Звиток, книга -  вторинні 
форми. Книга у давні часи, сягаючи давньоруського періоду, те 
саме, що й книга нашого часу. Давньоруська мова знає слово 
“книга” уже з “Остромирового Евангелія”, 1055-1056 pp., “Збір
ника Святослава”, 1076 р. Паралельно відомі здрібнілі форми 
“кьнижька”, “кьнижиц'Ь”. У фондах земських і гродських судів 
(мають місце) дві форми писемних пам’яток -  акти (документи 
засвідчені і незасвідчені), які, як правило, об’єднані
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фасцикулами, і книги актів. Найбільш поширеною формою є 
книга.

Походження книги як діловодної писемної пам’ятки в 
Україні досі остаточно не вияснено. Для висвітлення цього 
питання, зокрема появи книги, має значення виникнення цієї 
форми діловодства у трьох центрах -  італійському (міські книги, 
передусім для запису торговельних операцій), північно- 
німецькому (міські книги в XIII ст.) та чесько-моравському 
(земські та гродські книги в XIV ст.)13.

В Україні вони відомі з XIV ст. (хоч у Криму, зокрема в 
генуезьких колоніях, появились, очевидно, ще в XIII ст.), 
спочатку як міські книги14, з 30-х років XV ст. -  як книги земсь
ких і гродських судів. У видовому відношенні ті книги земських 
і гродських судів, які дійшли до нас, є дуже різні, але не треба 
забувати, що всі ці типи і види книг у такій різноманітності 
(складі) не існували від початку функціонування адміні
стративно-судових установ. Поділ їх значно пізніший.

Спочатку кожний суд мав одну-дві книги, мало 
диференційовані щодо змісту. Проте поява різного характеру і 
значеннєвої ваги документів, різноманітного їх видового складу 
уже в останній чверті XV, а головним чином у XVI ст., зумовлює 
появу багатьох типів книг, що вимагало систематичного розпо
ділу і класифікації документів. Зауважимо, що виникненню 
різних книг сприяв специфічний характер розвитку середньо
вічного діловодства у канцеляріях. Більшість актових книг вели 
за подвійною діловодною системою. Акти записували спочатку 
“начорно”, в “книги протоколів” (за скороченою схемою, без 
вступних і кінцевих формул), а пізніше переписували у чистові 
книги, т.зв. “книги індуктів”. Таким чином одну і ту ж справу 
вносили у книги “протоколів інскрипцій” та “індуктів інскрип- 
цій”, в книги “протоколів реляцій” і “індуктів реляцій” і та ін.

13 Дашкевич Я.Р. Адміністративні, судові й фінансові книги на Україні в XIII- 
XVIII сі. (Проблема, стан і методика дослідження) // Історичні джерела 
та їх використання. -  К., 1969 -  Вип.4. -  С.131.

14 ЦЦІА України у Львові. -  Ф.52. -  Оп.2. -  Спр.1. Книга за 1382-1389 рр.
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В цілому, залежно від змісту в XVI ст. відбувається досить 
чіткий поділ документів на основні і низку другорядних 
категорій, які сприяють виникненню двох груп актових книг:

а) книги, які містять власне записи всіх важливіших актів 
або, як їх інакше звуть, публічних актів (Acta publica), що 
слугували для загального (публічного) оголошення і підтверд
ження правових відносин. У книги вносили, а з кінця XVIII ст. 
оправляли разом з облятами засвідчені оригінальні документи. 
Акти, вміщені у ці книги, займають важливе місце серед першо
джерел;

б) книги, які містять допоміжні або, часто, вторинні акти, 
що створювали у канцеляріях земств і гродів та використовували 
для внутрішніх і поточних потреб суду. Сюди належать і книги 
довідкового характеру.

Кожна з названих книг поділялася ще на ряд типів книг, або 
добірок актів, відмінних за своїм змістом.

Крім книг, в складі документальних фондів земських і грод- 
ських судово-адміністративних установ знаходяться численні 
фасцикули -  в’язки копій або оригінальних документів, -  які 
направлялися у канцелярію для запису в книги у формі облят, 
а також позовів і тяжб, скарг та ін. Розрізняють фасцикули 
копій, які переписані у книги індукт (Fasciculi copiarum 
inductarum), і фасцикули копій, які залишилися не переписані 
(Fasciculi copiarum non inductarum). Крім цього, деякі фасцикули 
містять другорядні канцелярські акти і довідкові посібники.

Земські суди15

Публічні книги (акти, фасцикули)
І. Книги, які містять записи публічних актів земських 

судово-адміністративних установ, поділяють на такі:

15 Пор. думки щодо класифікації актових книг: Witting C. Tractatus de 
Galiciensi tabula proviancialia. -  Viennae, 1819. -  Pars I. -  S. 43-44; Balzer O. 
Kancelarye i akta grodzkie w wieku XVIII. -  Lwów, 1882. -  S. 39-45; 
Sochaniewuz S. Archiwum Krajowe aktów grodzkich i ziemskich we Lwowie. -  
Lwów, 1912.- S .  22-33.
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1. Книги інскрипцій (Libri inscriptionum) із різних питань, що 
стосуються тимчасових і постійних (“вічних”) угод, умов щодо 
земельних маєтків. Вони виявлені для усіх земель.

2. Книги записів заяв, донесень, зізнань -  т.зв. реляцій (Libri 
relationum). У книги входять документи різного змісту і діло
водної форми. До XVI ст. записи реляцій об’єднували в одній 
книзі з угодами, умовами, договорами, від XVI ст. -  формують 
на їх основі окремі книги. Відомі також у всіх земських судах. 
Із цих книг в окремих повітах нерідко, наприклад у Жидачів- 
ському земському суді, виділяли книги записів облятованих 
документів (Libri oblatorum) і книги прилюдних заяв осіб перед 
судом, т.зв. маніфестації (Libri manifestationum).

Усі перелічені книги мали чистові примірники (книги 
індуктів) і чорновики (книги протоколів).

Із збільшенням обсягу документів у канцеляріях судово- 
адміністративних інституцій, що диктувалось розвитком 
судочинства і, відповідно, системи діловодства, створювано 
книги, які не мали чистовиків, наприклад книги повноважень і 
довіреностей (Protocollon plenipotentiarum). Цей тип книг відомий 
у всіх землях. У такій же діловодній формі дійшли до нас книги 
записів присяг (Protocollon iuramentorum), які, наприклад, добре 
збереглися у Перемишльському і Сяноцькому земських судах.

II. Книги, що містять записи актів, пов’язаних з процедурою 
розслідування справ і оголошення вироків судів:

1. Книги і добірки актів перебігу судових процесів (Libri et 
acta inquisitionum). Збереглися лише фрагменти цього типу книг 
і актів серед фасцикулів Белзького, Львівського і Перемишль
ського земських судів.

2. Книги декретів (Libri decretorum). Ці книги відомі у 
кожному земському суді. У зв’язку з тим, що земські суди пере
важно мали право розглядати один тип справ, які торкалися 
майнових суперечок і земельної власності, книги, здебільшого, 
містять один вид декретів. Вони відклалися як чистовики (книги 
індуктів) і чорновики (книги протоколів). Останні містять також 
записи зізнань сторін і їх заяви. В них, крім цього, записували

22



майже усі поточні справи канцелярій. Часто ці книги після 
заповнення і використання знищували.

Серед сяноцьких земських книг засвідчена т.зв. книга- 
раптуляр під назвою “Raptularium resolutionum et decretomm”, в 
якій коротко занотовано зміст декретів.

3. Книги-реєстри розглядуваних судом справ у спірних 
питаннях (Regesta causarum). їх вели у кожному земському суді, 
хоч дійшло до нас значно менше, ніж з гродських судів, бо, як 
вказувалось, принаймні, з XVI ст. обсяг функцій земських судів 
був значно зменшений. Книги-реестри вели лише в чернетках.

Допоміжні книги

Допоміжні книги у земських судах мали переважно довід
ковий характер і кожний земський суд, звичайно, творив свої 
типи і різновиди цих книг. Таких книг збереглося дуже мало, 
бо, не включаючи вагомих за змістом матеріалів, після певного 
часу їх, як правило, знищували.

Серед збірки актових книг, зокрема у фонді Перемишль
ського земського суду, виявлено книги, у які вносили заголовки 
справ, вміщених у чистовиках, т.зв. книги-серіари. Такі ж 
допоміжні книги були у деяких земських судах для фіксації 
заяв, донесень, оголошень (Seriaria relationum) та актів з розгляду 
скарг (Seriaria quaerelarum). Вони були довідковими посібниками 
у поточній роботі канцелярій.

Гродські суди

Публічні книги актів, фасцикули
І. Книги, які містять записи актів гродських судово-адміні

стративних установ, поділяють на такі:
1. Книги інскрипцій (Libri inscriptionum). Вони містять, 

звичайно, контракти, угоди, умови, договори, пов’язані з 
земельною власністю та питаннями матеріальної і духовної 
культури. Ці книги були впроваджені в усіх гродах.

2. Книги заяв, донесень, зізнань і оголошень т.зв. реляцій 
(Libri relationum). У книги вносили записи з усіх інших питань,
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які підлягали компетенції гродського суду. Особливо частими 
є записи документів загальногромадянського і державного 
характеру.

Надходження великої кількості різних за змістом доку
ментів привело до того, що в окремих гродських судах серед 
актового матеріалу проходить значне розмежування, внаслідок 
чого виділяють нові типи актових книг. Це, правда, не поширю
валося на всі суди. Одночасно у різних судах не завжди іден
тично систематизували однакової номенклатури акти і виділяли 
у книги. Останнє привело до певних непослідовностей, з одного 
боку, створювало нові книги з чітко визначеною тематикою 
документів, з другого під такими ж назвами вміщені далеко не 
тотожні види актів.

Серед зібрання гродських книг ЦДІА України у Львові 
зустрічаються:

а) книги облят документів (Libri oblatorum). Вони виключно 
призначалися для записів облятованих оригінальних документів. 
(Жидачівський гродський суд, Сяноцький гродський суд);

б) книги прилюдних заяв осіб перед судом, маніфестацій 
(Libri manifestationum). Вони вміщували заяви і протестації 
різного змісту (Жидачівський гродський суд).

Останній тип книг у судах відкладали у трьох діловодних 
категоріях: у чистовиках (книгах індуктів), чернетках (книгах 
протоколів) і окремих копіях. У XVII ст. на базі цих книг 
виникають нові, які не мають чистовиків, а саме книги записів 
повноважень (Libri prothocollon plenipotentiarum). Вони засвідчені 
в гродських судах Белза, Галича, Львова, Перемишля та Тере- 
бовлі. Поряд, у таких містах, як Галич, Жидачів, знаходимо 
книги присяг (Libri prothocollon iuramentorum) без чистових 
варіантів. У них записували присяги, пов’язані із збиранням 
податків і підтвердженням вірогідності податкових відомостей 
(фасій).

II. Книги -  реєстри злочинців (Regesta furum). У книгах 
записувано прізвища людей, запідозрених, звинувачених або 
замішаних і викритих у різних карних справах. Вони відповідають
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практикованим переважно у діловодстві Великого князівства 
Литовського т.зв. чорним книгам. Введення цього типу книг 
судами характерне для XVI ст. Вони збереглися у Сяноцькому 
земському суді.

III. Книги, які виникли внаслідок процедур судочинства у 
гродських судах. У деяких судах їх не оформляли у книги, а 
відкладали окремо, поактно за хронологією, у фасцикули. Серед 
них відомі такі:

1. Акти судових розправ, або інакше інквізиційні акти (Acta 
inquisitionum; Acta rotuli inquisitionum). Ці, не завжди оформлені 
у книги, акти становлять, головним чином, чорнові протоколи 
судового перебігу слідства (сторін) у карних справах. Вони скла
даються, як правило, з двох поєднаних між собою частин -  пере
ліку питань, які ставились під час допиту, відповідей та опису 
перебігу подій, що стосувалися справи. У ЦДІА України у Львові 
такі документи зустрічаються часто, особливо, з XVIII ст. їх 
здебільшого зберігають у фасцикулах, з яких лише окремі 
згодом оправлені в книги. На це вказують фонди Белзького, 
Львівського та Сяноцького судів.

2. Книги-реестри справ, розглянутих судом (Regesta 
causarum). Ця група актів, об’єднаних або необ’єднаних у книги, 
в канцеляріях гродських судів була чималою і дійшла до нас у 
значній кількості. Такі “реєстри” протягом усього періоду 
діяльності гродських судів розцінювали по-різному: як група 
першоджерел, що мали “публічний” характер, або як допоміж
ний матеріал, що входив у розряд довідкового апарату до власне 
“публічних” документів. Лише в 1779 р. визнано за ними право 
самостійного і “публічного” значення.

Серед книг-реєстрів цього типу є такі:
а) книг и-реєстри оплат за судові послуги (Regesta poenaliu). 

Такі реєстри зберігаються у фондах гродських судів міст Буська, 
Галича, Львова;

б) звичайні книги-реєстри (Regestra simplicia). У цих книгах 
анотовано судові справи різного змісту.

Після 1768 р. у гродських судах появляються нові типи
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книг -реєстрів. Конституція 1768 р. пропонує для гродських судів 
впровадження ще таких книг, як-от:

а) книги-реєстри відкладених розглядів справ (Regestra ех 
remissione). Дослівно це книги, в яких записували справи, наді
слані трибуналами на розгляд гродських судів;

б) книги-реєстри цивільних справ, записаних “без примусу і 
з доброї волі”;

в) книги-реєстри справ про напади та гвалти, вчинені під час 
перебігу судового процесу (Regestra terminonim tactonim);

г) книги-реєстри дисидентських справ;
д) книги-реєстри, в яких записували справи екзекутивного 

характеру і конфіскат маєтків.
Перелічені книги вели не у всіх гродських судах. З 1768 р. 

в судових установах Руського і Белзького воєводств відомі лише 
книги-реєстри справ про напади та гвалти, вчинені під час судо
вих процесів, причому вони, звичайно, фіксуються в одній книзі 
з записами оплат за послуги суду.

3. Книги декретів (Libri decretorum). У книгах, переважно, 
вміщали декілька тематично різних видів декретів, але це не 
було правилом. У зв’язку з тим, що у більшості випадків ці книги 
творили залежно від характеру розглядуваних справ на сесіях 
суду, це сприяло їх диференціації і діловодному поділу. У 
фондах ЦДІА України у Львові вдається розмежувати:

а) книги старостинських декретів (Libri iudiciałes). Такі 
декрети видавались і вносились у книги на гродських сесіях. 
Відомі у Белзькому, Буському, Львівському, Жидачівському, 
Перемишльському та Сяноцькому гродських судах;

б) книги судових вироків після розгляду справ (Libri 
quaerelarum, officiales). Такі книги можна зустріти у фондах 
Белзького, Львівського, Перемишльського та Сяноцького грод
ських судів;

в) книги записів судових ухвал і рішень, пов’язаних з оплата
ми за послуги суду (Libri decretorum in terminis tactis prolatorum). 
Цього виду книги збереглися у фонді Галицького гродського 
суду.
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У деяких випадках питання, розглянуті на сесіях (отже і 
зміст рішень), не впливали на формування книг. Засвідчені ви
падки, коли в одній книзі об’єднано два різні види вироків, напри
клад, зв’язаних з розглядом тих чи інших проступків і оплатою 
за послуги суду (ЬіЬгі сіесгеіогит циаегеїагит «  іасіогит) -  
Теребовельський гродський суд.

Розмежування актів за змістом рішень викликало появу 
книг із записами вироків лише одного характеру. Так форму
валися книги заочних присудів для тих, хто не з’являвся у суд 
для заслухання вироків (ЬіЬгі сопёетпайогиш). Такі к н и г и  
зберігаються у Теребовельському гродському суді.

К н и г и  декретів складали у двох варіантах -  чистовому і 
чорновому. Проте згодом замість чернеток окремі суди впровад
жують нові типи книг -  т.зв. книги-раптуляри (Яарш1апа), 
книги-мануали (Мапиаііа). У них вносили короткий зміст 
декретів, на основі яких пізніше створювали чистовики (книги 
індуктів). Крім названих книг, відомі книги-сентенціонери 
(ЗегНеМіопагіа), в які записувано виключно рішення суддів. Ці 
книги не типові для гродських судів Руського і Белзького 
воєводств.

Допоміжні книги

Допоміжні книги в судах були різні, однак збереглися 
далеко не всі їх різновиди. Зараз важко відтворити повністю весь 
їх склад і, таким чином, докладно визначити увесь довідковий 
апарат до гродських судово-адміністративних установ. Крім того, 
оскільки книги виконували допоміжну роль у канцеляріях судів, 
то про них майже не згадується у розпоряджих документах, 
постановах уряду, конституціях. Відомості про допоміжні книги, 
як також і про окремі їх акти, не вносили у поточну 
документацію. Впровадження того чи іншого типу допоміжних 
книг повністю залежало від канцелярії гроду, яка 
встановлювала і вела їх на свій розсуд. Книги зберігалися при 
суді, рідко -  в окремому архіві суду. їх існування і умови 
зберігання часто залежали від писаря гроду.
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Найпоширенішим типом допоміжних книг були книги- 
серіари (Seriaria), які звались також і сумаріями. Це книги, в 
яких записувано заголовки-анотації на внесенні у чистовики 
документи. У Львівському, Перемишльському і Сяноцькому 
гродських судах виявлені такі три види: а) книги-серіари реляцій 
(Seriaria relationum); б) книги-серіари копій (Seriaria copiarum); б) 
книги-серіари позовів (Seriaria quaerelarum).

Крім вказаних допоміжних книг, у Львівському гродському 
суді були впроваджені в діловодство книги-феріарії (Feriaria), у 
яких у вигляді заголовків фіксували видані судом витяги 
документів. Поряд із заголовком ставили помітки про сплату 
судові за послуги. Ці книги, очевидно, за традицією в окремих 
документах називають також книгами-серіарами.

У канцеляріях гродських судів засвідчені також книги під 
назвою книги-сігіляри (Sigillaria). Ці книги вели на зразок книг- 
феріаріїв, з тією, однак, різницею, що в них записували відомості 
про внесення оплат за проставлення печатки, відтисненої на 
документах під час їх видачі прохачам.

У гродських судах зустрічаються книги, яких не можна 
віднести до допоміжних, і в той же час вони не належать до 
основної групи книг. Траплялося так, що інколи великі за 
розміром документи не вписувано у загальні книги, а створювано 
з них окремі книги або фасцикули. Це, насамперед, стосувалося 
текстів конституцій, які, як відомо, були завжди багатоаркушні 
і мусили обов’язково вноситись у книги. Так, принаймні, тривало 
до появи друкарства. З поширенням друкарського способу 
розмноження документів, їх уже не переписували, а відкладали 
за роками в окремі конволюти. Такі приклади маємо у фонді 
Теребовельського гродського суду, книга № 222, у якій записано 
конституції з 1764 p., у фонді Сяноцького гродського суду, 
книга № 439. У книзі № 400 цього ж суду вміщені конституції 
за 1766-1768 роки. Так само формувалися книги з відбитків 
сеймових і сеймикових ухвал і постанов, де замість їх внесень до 
книг реляцій, як це практикувалось у XVI і інших сторіччях, у 
Галицькому гродському дусі створена окрема книга № 451 під
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назвою “Prothocollon laudorum” (1699-1750 pp.); у Белзькому 
гродському суді -  книга N- 594 під назвою “Liber laudorum et 
dispositionum palatinatus Belsensis” (1731-1757 pp.).

Серед фондів гродських судів є такі окремі книги, які міс
тять лише списки людей, наприклад, мешканців передмість 
міста Львова (Львівський гродський суд, книга № 866 за 1524- 
1612 роки), справи розмежувань земель (Сяноцький земський 
суд, книга № 35 за 1774-1781 рр.).

При перегляді актових матеріалів гродських судів Львівської 
збірки виявлено також книги фінансово-податкового характеру. 
Вони містять, переважно, податкові реєстри, списки та ін., які, 
очевидно, створювалися іншими установами і не належали до 
продуктів безпосереднього судочинства. Ці документи, потра
пивши часто з невідомих причин в суд, не були вписані в книги 
відразу ж, а відкладалися окремо, після чого на їх основі були 
створені книги. С.Соханевич навіть припускає, що ці книги 
формувалися не у канцеляріях судів, а поза їх межами і могли 
бути передані готовими на зберігання у гродські чи земські архіви 
збирачами податків16. Так серед книг Белзького гродського суду 
книга № 597 містить реєстр подимного податку Белзької землі за 
1681-1682 рр. Аналогічні реєстри зберігаються у цьому ж фонді 
під №№ 598-599. З 1767-1768 рр. походить книга під назвою 
“Тарифа мостів, гребель і публічних трактів Львівської землі і 
Жидачівського повіту у Руському воєводстві” та ін.

Сказане свідчить про велику різноманітність книг, які ство
рювалися внаслідок діяльності земських і гродських судово- 
адміністративних установ, або не створювалися ними, а лише 
зберігалися в них. Крім книг, передбачених статутами діловод
ства судів, мають місце, як видно з вищесказаного, і значні відхи
лення від воєводських чи загальнодержавних правил. Окремі 
типи виникали внаслідок місцевих розпоряджень земства або 
гроду.

16 Sochuniewicz S. Ор. cit. -  S. 26-27.
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* * *

Крім книг, які виникли в результаті судово-адміністративної 
діяльності земських і гродських судів, у фонди львівської збірки 
актових книг включена низка книг з інших судів, зокрема 
підкоморських, каптурових, підвоєводських, скарбових, 
коронного трибуналу і, нарешті, книги прав вищого німецького 
суду у Сяноку пізнього середньовіччя.

Ця збірка названих судів потрапила у склад земських і 
гродських фондів випадково. Сьогодні не відомі шляхи і 
конкретні причини їх злиття в єдину цілість. Це питання вимагає 
ще вивчення, проте треба думати, що основною причиною цього 
приєднання книг згаданих судів до гродських і земських було 
їх спільне зберігання на місцях до 80-х років XVIII ст. Після 
ліквідації судово-адміністративних установ давніх часів на 
території Руського і Белзького воєводств та перевезення земсь
ких і гродських повітових архівів у Львів у 1784 р., упорядники, 
не входячи в історію фондоутворювачів і не розподіляючи книг 
за змістом і походженням, систематизують їх за географічною 
ознакою (місцем знаходження земства чи гроду) разом із 
земськими і гродськими актовими книгами, об’єднуючи їх, таким 
чином, з фондами земських і гродських судів17.

Так, сьогодні у збірці книг земських і гродських судів 
зберігаються:

І. Книги підкоморських судів (Acta succameralis, Libri 
graniciales). У книгах уміщені акти, які стосуються розмежу
вання земель, їх поділу (позови сторін, які сперечаються; призна
чення явок; присяги свідків; визначення границь земельних 
наділів; вироки судів та ін.). Підкоморські книги збереглися із 
Белзького, Львівського, Перемишльського та Сяноцького 
повітів. Белзькі підкоморські книги зафондовані у Белзькому

17 Цього виду судові книги Волинського і Київського воєводств; гак о ж різних 
повітів Лівобережної України, які входили до складу Великої о князівства 
Литовського, виділені окремо. У Центральному державному історичному 
архіві України у Києві вони становлять окремі фонди.
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земському суді (книги №№ 119-120 за 1556-1576 рр.), львівські 
включено у фонд Львівського земського суду (книги №№’ 154- 
156 за 1547-1765 рр., книга № 157 за 1597-1603 рр., книга № 153 
(фрагмент); перемишльські входять у склад фонду “Перемишль
ський земський суд” (книги №№ 254-257 за 1472-1695 рр.); 
сяноцькі зберігаються серед актових книг Сяноцького земського 
суду (книги №№ 25-26 за 1511-1595 рр., книга № 28 за 1563-1683 
рр., книга № 29 за 1638-1679 рр.). Порівняно мала кількість книг 
і розрізнених актів підкоморських судів, що дійшли до нашого 
часу, пояснюється відсутністю в минулому власних архіво
сховищ у цих установах, що не сприяло їх збереженню. Ті книги, 
які збереглися, завдячують архівам земських судів.

II. Книги каптурових судів (ЬіЬгі іисіісіогит сарШгаїіит). Ці 
к н и г и  вміщують акти цивільних і карних розглядів справ, які 
відбувалися на території повіту під час безкоролів’я. Суди, як 
правило, діяли в період від смерті одного короля і до коронації 
наступного. Виникнення і функціонування цих судів розпо
чалося у зв’язку з довготривалими періодами безкоролів’я, 
зокрема після династії Ягеллонів. Каптуровому судові надава
лося право притягати до відповідальності усіх, хто порушував 
порядок і громадський спокій. Такий статус цього суду, вироки 
якого мали силу закону, продовжувався до 60-х років XVIII ст. 
У 1768 р. діяльність каптурових судів була припинена спеціально 
сеймовою постановою.

Книг каптурових судів збереглося мало. Вони відносяться 
до території Руського воєводства і знаходяться серед актових 
книг земських судів. Відомі книги каптурового суду Львівського 
повіту -  Львівський земський суд: книга № 254 за 1568-1569 рр., 
книга № 255 за 1669 р., книга № 257 за 1674-1775 р., книга № 
263 за 1733-1734 рр., книга №142 за 1764 р. (фрагмент). 
Аналогічні книги каптурових судів за різні роки містяться у 
Галицькому, Перемишльському таСяноцькому земських судах.

Із Белзького воєводства не виявлено книг каптурових судів.
За своєю діловодною характеристикою вміщені у книги акти 

є переважно декретами.
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III. Книги підвоєводських судів (Libri vicepalatinales). У 
книгах записували акти, які стосувалися виключно життя і 
діяльності населення єврейського походження. Спочатку 
судочинство над євреями здійснювали підвоєводи. Згодом, коли 
у королівських містах юрисдикція перейшла до рук старост, а в 
приватних -  до панів-власників, судочинство переходить у 
відання воєвод. На території Руського і Белзького воєводств 
такий суд існував лише у Львові. У фонді Львівського земського 
суду зберігається шість книг цього суду за 1740-1775 pp.

IV. Книги скарбових (фінансових) судів (Libri commisso- 
rialium fiscalium; księgi sądów skarbowych). У цих книгах уміщені 
акти, що створювались внаслідок діяльності державного конт
ролю і “Скарбових судів особливої комісії по державних 
фінансах” воєводств. Вони існували з половини XVII ст. Доку
ментальні матеріали цих судів збереглися неповно. Для Руського 
воєводства, і зокрема Львівського повіту, у фонді Львівського 
земського суду знаходяться книги №№ 86, 87, 116 за 1691 p., 
які є наслідком діяльності скарбових судів. Такі самі книги вияв
лено у Львівському гродському суді, наприклад книга № 869 за 
1662-1663 pp. Спільні книги для Львівського та Жидачівського 
повітів, які створені скарбовим судом, знаходяться також у 
фонді “Львівський земський суд”: книга № 256 за 1653-1702 pp., 
книги №№ 260-261 за 1703-1730 pp.

Для Белзького воєводства матеріали скарбового суду знахо
дяться у фонді “Белзький земський суд”: книга № 199 за 1683 р.

V. Книги коронного трибуналу. У книгах вміщені документи 
різного змісту, які стосуються, головним чином, розгляду справ 
цивільного і карного характеру. Створені у 1764 р. після поділу 
Коронного трибуналу окремо для території Великопольщі і 
Малопольщі. Для українських земель, згідно з конституцією, 
засідання трибуналу призначаються по черзі у Львові і Любліні.

До компетенції трибуналу входив розгляд справ з Руського, 
Белзького, Київського, Брацлавського, Подільського і Чернігів
ського воєводств18.

'* Volumina legum. -  Petersburg, 1860. -  Т.VII. -  S. 33.
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Книги коронного трибуналу знаходяться у фонді Львів
ського земського суду. Вони збереглися досить повно: кн. №142 
за 1764-1766 рр., кн. № 122 за 1765-1766 рр., кн. № 125 за 1767- 
1768 рр., кн. №252 за 1666 р. (стосується Белзького воєводства), 
кн. №№ 289-291 за 1765-1766 рр., кн. № 292 за 1765-1768 рр. 
(різні воєводства), кн. № 293 за 1765-1768 рр. (Подільське та ін. 
воєводства), кн. № 294 за 1765-1768 рр. (Белзьке, Руське, Черні
гівське воєводства), кн. № 295 за 1768 р. (Белське воєводство).

VI. Книги комісій для державних маєтків (Libri iudicioni boni 
ordinis). У фонді “Львівський земський суд” зберігається лише 
одна книга комісії для розгляду справ державних маєтків, саме 
книга № 158 за 1730-1732 рр.

VII. Книги вищого суду німецького права у м.Сяноку. Ці 
книги складаються з двох частин: перша містить чотири 
пам’ятки німецького права різних компетенцій, друга -  дві, одна 
з яких включає саські відмінності і варіанти у німецькому праві, 
друга -  збірку вироків та рішень суду, виданих на підставі 
магдебурзького права і надісланих для Вроцлава і Кракова.

6. Мова

Діловодство земських і гродських канцелярій у Руському і 
Белзькому воєводствах, на противагу іншим таким же установам 
на українських територіях, велося латинською мовою. Це було 
передбачено законом, який почав діяти на території воєводств 
якраз після ліквідації руського права у 1435 р. і створення судів. 
Проте латинську мову актів і їх правопис не можна назвати 
класичним. Особливо терпить правопис частовживаних 
українських та інших слов’янських слів, також власних назв 
людей, населених пунктів. Латинська мова неподільно панує до 
1543 р. Від 1543 р. було дозволено вживати в судах поряд з 
латинською, польську мову19. Дозволяється, зокрема, польською 
мовою вносити в актові книги позови і декрети. Але тодішні 
судові писарі продовжували надавати перевагу латинській мові

19 Volumina legum. -  Petersburg, 1859. -  Т. ł. -  S. 285.
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у поточному діловоде І ві, оскільки їм було значно легше 
складати акти тією мовою, до якої звикли і яка уже мала від
давна устійнені формули викладу багатьох юридичних понять. 
У зв’язку з цим польська мова застосовується, головним чином, 
лише від XVII ст.

Українською мовою (як це мало місце у Волинському, 
Брацлавському, Київському га ін. воєводствах України) актові 
книги не велися. Окремі записи українською мовою засвідчені в 
актовому матеріалі ще за панування руського права на західно
українських землях з середини XIV ст. і до 1435 р. Але, як 
зауважують О.Петруський і К.Ліске, словесні висновки вироків, 
безсумнівно, виголошували як тоді, так і пізніше по-українсь
кому, по-польському, залежно від національності підсудних 
сторін20.

Після 1435 р. українська мова потрапляє в актові книги пере
важно із записами оригінальних документів, наприклад, дарча 
князя Льва Даниловича двом братам Тутенію і Монжиці з Литви 
на село Добаневичі, видана до 1301 р. (запис 1443 р., ф. 9, on. 1, 
кн. 1, стор. 221), судовий вирок руському старості Я.Кміту від 
1369 р. (запис 1608 р., ф. 13, оп. 1. кн. 324, стор. 509) та ін.

З XV ст. відомі такі ж записи кириличним алфавітом (ф. 5, 
оп. 1, кн. 1, стор. 1-2). Окремі з них відносяться і до пізнішого 
часу (1624 р., ф. 14, оп. 1, кн. 96, стор. 643-646; 1640 р., ф. 9, оп. 
1, кн. 391, стор. 1193-1194, 1198-1199; 1691 р„ кн. 459, стор. 
1159), однак уже від XVII ст1624 р., ф. 14, оп. 1, кн. 96, стор. 
643-646 документи, писані по-українськи, в більшості випадків 
транслітеруються за допомогою латинського алфавіту (ф. 7, оп.
1, кн. 79, стор. 20; оп. 2, кн. 50, стор. 2245-2246). Це, передусім, 
стосується чистових актових книг (книг індуктів). У заявах, 
протоколах зізнань (рідше) та ін. документах, які підписувалися 
власноручно прохачами заявниками-українцями і подавались у 
суд на розгляд, українська мова фіксується протягом усього 
періоду існування земських і гродських судово-адміністративних

20 Pietruski О.. Liske X. Przedmowa. -  Akta grodzkie i ziemskie. -  Lwów, 1886. -  
Т.ХІ. -  S. II.
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установ. Подібно використовувались і інші мови -  грецька, 
німецька, вірменська, італійська, єврейська та ін. Тут, правда, у 
деяких випадках, принаймні для грецької, єврейської, мають 
місце тільки переклади.

7. Стан збереження документів земських і гродських судів

Не з усіх судово-адміністративних земських і гродських 
установ, що знаходилися у воєводських і повітових містах, 
дійшли до нас документальні матеріали, сформовані чи не 
сформовані у минулому в актові книги. Документи піддавались 
знищенню і постійно від своєї появи і до нашого часу зазнавали 
втрат. Для одних міст вони збереглися майже повністю (Львів, 
Земський і Гродський суди), для інших -  втрачені поодинокі 
актові книги чи фасцикули (Перемишль, Земський і Гродський 
суди), ще для інших відсутні групи книг за багато років, а 
фасцикули майже не збереглися (Буський земський суд). Знову 
ж від діяльності судових установ таких міст, як Городок, Люба- 
чів, збереглося лише по одній книзі, для Глинян, Щирця, 
Сокаля, Стрия -  лише фрагменти і окремі записи (обляти) в 
актових книгах інших земських і гродських судів. Про судово- 
адміністративні установи Руського воєводства і їх акти, напри
клад, таких місцевостей, як Коропець, Червоногород та ін., 
маємо лише згадки. Причини втрат цих документальних 
пам’яток були різні, однак найчастіше це пожежі міст, повені, 
знищення під час їх переміщення та у періоди воєн.

У зв’язку з цим для з’ясування питання стану збереження 
документальної бази земських і гродських судів притягуються 
найдрібніші документальні згадки, насамперед про існування 
установ-утворювачів документів, наявність урядовців судів або 
згадок, які часто можуть бути продуктом не самих земських чи 
гродських судів, а вищих державних установ про них та ін. 
Використовуються також відомості постанов сеймів і сеймиків, 
які торкаються діяльності судів, королівських розпоряджень, 
конституцій. Не завжди, зрозуміло, ці дані вичерпні і достовірні. 
З поступовим виявленням нових історичних фактів відомості про
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наявність і склад документів земських і гродських судів можуть 
уточнятись і корегуватись.

Стан збереження, діловодно-писарський характер судово- 
адміністративних писемних пам’яток земських і гродських судів 
і їх кількість відповідно до різних воєводських і повітових 
центрів у межах земель Руського і Белзького воєводств на 
сьогодні виглядає так*:

РУСЬКЕ ВОЄВОДСТВО

1
---------- --

3 е м с ь к и й  с у ;
цикули
кованих
опійЗемля П о в і т

числ ові акіові 
книги

фас
індуі

к

фасцикули
неіндукованих

копій

Кіль
кість

Роки Кіль
кість

Роки Кіль
кість

Роки

1 2 3 4 5

2 Галич 223 1435-1783 - 7 1687-1784
їо Коломия згадки про акіові киши
л
я Коропець зі адки про ак і ові книі и
*А Снятин згадки про актові книги
£ Теребовля 7 1648-1784 1 1768-1784
іЗи Червоногород згадки про актові книги

2 Г линяни фрагменти актових книг і згадки про книги%+
2 Городок - - -г>
л Жидачів 16 1557-1784 1 1764-1767 -
*•£и Львів 313 ХУст.-1784 6 1605-1766 21 XVIII ст.
А
Ш Одесько згадки про актові книги-С

1_____
Щирець згадки про актові книги^*

У таблиці подаємо класифікацію книг і фасцикулів відповідно до 
прийнятого архівом поділу, у зв’язку з чим окремо не виділено допоміжних 
довідкових книг судів.

♦♦ Зберігаються відомості про книги з ХУ-ХУП ст. Можливо, подібні книги 
велися у XIV ст. в Глинянах, оскільки цій місцевості надається право міста 
уже в 1397 р.

♦♦♦Книги втрачені наприкінці XVIII ст. Існує припущення, що вони велися 
протягом 1446-1496 рр.
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8я*-о
2

X

2
8.оЕ

л
І  2 
о 2
З «и

Дрогобич
Ланьцуг
Лсжайськ
Мостиська
Пере ворс кк
Перемишль
Ряшів
Самбір
Стрий
Ярослав

Динів
Сянок
Тичин

згадки про акюві книги 
згадки про актові книги 
згадки про актові книги 
непрямі відомості про актові книги 

47 1437-1777 5 1473-1613 1 XVIII ст.
415 1436-1783 25 1604-1783 8 ХУІ-ХУІІІ сі.

згадки про актові книги

згадки про актові книги 
згадки про актові книг и

згадки про ак юві книги 
74 1423-1783 10 1607-1782 13

непрямі відомості про актові книги
XVI ст.-1784

Г р о д с ь к и й  с у д

осч24)Пї**

і *
ч
&

Галич 
Коломия 
Коропець 
Снятии
Теребовля І 
Червоногород і

498 1512-1784 6 ХУІІст.-1784
згадки про актові книги 
згадки про актові книги 
згадки про актові книги

398 1533-1783 55 1613-1783
згадки про актові книги

4 1613-ХУІІст.

Глиняни
Городок
Жидачів
Львів
Одесько
Щирець

Дрогобич
Ланьцут
Лежайськ
Мостиська
Переворськ

фрагменти актових книг і згадки про книги 
1 1528-1540*
193 1649-1783 72 1655-1776 1 різні
958 1440-1784 101 1500-1784 32 XV ст,-1784

згадки про актові книги 
згадки про актові книги

згадки про актові книги 
згадки про актові книги 
згадки про актові книги 
непрямі відомості про актові книги

Книга включена у фонд № 9 (“Львівський гродський суд”), оп. 1, кн. 960/1. 
Книги Городоцької о гродського суду велися, по всій ймовірності, з 1441 р.
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JQ _
| I  
І  *
8.Ł>c
л
I ?o s
5 «u

Перемишль
Ряшів
Самбір
Сірий
Ярослав

1097 1462-1784 260 1557-1783
згадки про актові книги 

1 1530-1537*
згадки про ак гові книги 
згадки про актові книги

32 XV ст.-1784

Динів
Сянок
Тичин

згадки про актові книги 
439 1435-1783 159 1600-1781 16 XV1ct.-1784

непрямі відомості про акюві книги

БЕЛЗЬКЕ ВОЄВОДСТВО
З е м с ь к и й  с у д

0*с;z
8

5to

»5
5опл*л
£

Белз 219 1439-1783 6 1645-1784 6 -
Буськ 2 1680-1784 -
Городло згадки про актові книги
Грабовеїц» згадки про актові книги
Лопатин згадки про актові книги
Любачів 1** 1535-1569 -

-  1784

Сокаль згадки про актові книги

Белз
Буськ
Городло
Грабовець
Лопатин
Любачів
Сокаль

Г р о д с ь к и й  с у д

625 1500-1783 74 1700-1784 8
78 1499-1784 5 1669-1774 1

згадки про актові книги 
згадки про актові книги 
згадки про актові книги

зг адки про актові книги

-  1783
1680-1784

Книга включена у фонд № 9 (‘‘Львівський гродський суд”), on. 1, 
кн. 960/1. Існування у Самборі гродського суду в XV ст. підтверджує 
документ з 1425 р. (Akta grodzkie і ziemskie, t. VI, Lwów, 1876, № 14), також 
записи у Aktach grodzkich і ziemskich, t. XIII, Lwów, 1888, № 3586,5583, 5735 
i 5744, в яких йде мова про справи, що належали до компетенцій гродських 
судів. Згадується і гродський суддя.

** Зараз книга Любачівського земського суду включена у фонд N- 2 
(“Белзький земський суд”), on. І, кн. № 1/220. За П. Домбковським бракує 
книш № 1 (№ 208).
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И. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЗМІСТУ АКТОВИХ книг 
І ФАСЦИКУЛ СУДОВО-АДМІНІСТРАТИВНИХ УСТАНОВ

Основою будь-якої соціально-економічної формації є, як 
відомо, спосіб виробництва матеріальних засобів, який визначає 
характер суспільного ладу, економічне, політичне та й в загаль
ному духовне життя людей. Який спосіб виробництва в 
суспільстві, таке в основному і саме суспільство, такі ідеї і теорії, 
політичні погляди і система установ та організацій. Сукупність 
виробничих відносин становить реальний базис, на якому 
підноситься юридична і політична надбудова. Документи 
земських і гродських судів своїм змістом чи не найкраще від
дзеркалюють систему судочинства, адміністрації та інтереси 
держави феодальної епохи, відбиваючи прагнення панівних і 
привілейованих класів, насамперед землевласників. Одночасно 
у багатьох випадках в актах знаходить відображення життя 
нижчих верств населення тогочасного суспільства -  селянства 
і міщан-ремісників.

Усі документальні пам’ятки земських і гродських судів 
(також інших судів, акти яких включені до цих судових 
пам’яток) за змістом можна загально поділити на п’ять основних 
груп:

I. Документи про населення -  склад, його розташування, 
мову та ін.

II. Документи про організацію політичної влади економічно 
пануючого в суспільстві класу, про право і територію, в межах 
якої діє ця влада, збройні сили, тобто документи, які стосуються 
державно-адміністративного ладу і держави взагалі.

III. Документи про історично визначену сукупність суспіль
но-виробничих відносин, що характеризують економічний лад 
суспільства, його базис і загальне господарство, право власності 
на засоби виробництва, купівлю і продаж рухомого і нерухомого 
майна, тобто документи, які розкривають питання економіки, 
фінансів і торгівлі.

IV. Документи про суспільно-політичне життя країни.
V. Документи про побут, культуру і церкву.
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1. Населення

В актових книгах і фасцикулах засвідчені численні процеси, 
зв’язані з розвитком населення, які є наслідком біологічних, гео
графічних і соціально-економічних факторів. Два останні в 
умовах середньовічної дійсності мали вирішальний вплив на роз
виток народонаселення. Матеріали цього розділу різні за 
змістом.

Реєстри населення. Майнові ревізії і люстрації, які містять 
відомості про чисельність населення. Постійне і непостійне 
населення. Інформації про населення міст і сіл, рівнинних сіль
ськогосподарських і підгірських, гірських заліснених територій.

Записи про віково-стагеву структуру населення, склад насе
лення за сімейним станом у межах земель, старосте, маєткових 
ключів, окремих населених пунктів (наявні засвідчення за різні 
роки).

Записи про генеалогію окремих сімей (ф. 14, оп. 1, кн.244, 
стор. 401-403, 405-407).

Реєстрації громадянського стану населення. Метричні 
записи про народження, шлюб і смерть людей. Надання грома
дянства.

Акти про стан населення за становою, соціальною та класо
вою приналежністю -  селяни, ремісники, міщани, шляхта, купці, 
духовенство; за національностями і народностями: українці, 
поляки, німці, вірмени, караїми, євреї, греки, цигани та ін. 
(загальні реєстри і переліки по повітах і окремих місцевостях). 
Привілеї громадам окремих національностей і народностей: 
українцям, вірменам ( ф. 9, оп. 1, кн. 347, стор. 966-967; кн. 471, 
стор. 1324-1327), караїмам (ф. 9, оп. 1, кн. 63, стор. 1099; кн. 357, 
стор. 1305) та ін.

Судові рішення про зачислення до станів міщанства, ку
пецтва (ф. 9, оп. 1, кн. 337, стор. 1138), визнання та атестація 
шляхетства. Привілеї і іноземне шляхетство громадянам Польщі 
(ф. 17, оп. 1, кн. 127, стор. 491-495), підтвердження родоводів 
представниками властей інших країн (ф. 10, оп. 1, кн. 141, 
стор. 13). Присвоєння гербів.
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Переліки населення за віровизнаннями, зокрема прина
лежністю до грецького і латинського обрядів по окремих пара
фіях (за 1662 р, наприклад, ф. ІЗ, оп. 2, фасц. 22, стор. 3517- 
3844; фасц.23, стор. 3917-3919,4075-4089,4105-4110,4090-4096, 
4110-4228, 4291-4292, 4279-4282, 4315-4316, 4319-4320, 4365- 
4366, 4381-4384, 4487-4491, 4685-4688, 4805-4808, 4829-4831, 
4855-4857, 4899-4901, 4937-4939, 4941-4947, 5431-5437, 5553- 
5556, 6533-6536), списки людей іудейського віросповідання.

Записи про природний рух населення і його причини. 
Народжуваність і смертність людей. Роль у русі народонасе
лення епідемій та війн. Міграційні рухи. Переселення у зв’язку 
з освоєнням земель у межах держави і за кордон або під впливом 
соціально-політичних умов (масові втечі селян від своїх 
власників). Записи про міграції чужинців у землі Руського і 
Белзького воєводства (з Волощини, Молдавії). Переміщення 
населення, зв’язане з народно-визвольними рухами. Полон. 
Тимчасові виїзди осіб чи груп людей за межі країни (ф. 9, on. 1, 
кн. 29, стор. 109-111), видача королями “генеральних” паспортів 
та посвідчень на виїзд і повернення чи право переходу у суміжні 
країни (ф. 13, on. 1, кн. 3%, стор. 1900; оп. 2, фасц. 24, стор. 
2208-2209) та ін.

Відомості про мову населення, етнічні групи.

2. Державний лад, суд і право

Актові книги відображають феодальну державу -  основне 
знаряддя політичної влади у феодальному суспільстві, яка 
проявляється у різних формах організації життя суспільства, 
характеризується різними ознаками і базується на властивих 
своїй епосі відносинах.

Зміст приналежних до цього розділу актів дуже різно
манітний.

Записи про державний устрій досліджуваних територій 
XV - кінця XV1I1 ст.

Записи про обсяг території Руського і Белзького воєводств 
та частково прилеглих до них земель. Окреслення східних та
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південних кордонів Польською королівства в Україні. Адміні
стративно-територіальні поділи і їх реорганізація, категорії 
населених пунктів, першопочагки топографування земель.

Акти, які характеризують площу території воєводств, 
повітів. Межі малих і великих адміністративно-територіальних 
одиниць, населених пунктів.

Визначення границь повітів і старосте у зв’язку з їх розме
жуванням.

Акти про органи державної влади та управління і їх
діяльність. Записи наказів короля і придвірних урядів, міністрів 
(маршалок, великий і придвірний, канцлери і підканцлери, 
коронні і придвірні підскарбії, польний гетьман, коронний 
інстигатор), старост, земських урядовців, дипломатичних служб.

Законодавчі акти, конституції та постанови сеймів Польсь
кого королівства (наприклад, за 1563 р., 1581 р., 1593 р., 1595 р., 
1598 р„ 1599 р„ 1601 р., 1607 р., 1690 р., 1764 р., 1766-1768 рр.), 
які поширювалися на територію Руського і Белзького воєводств.

Ухвали коронних вальних сеймів та земських сеймиків за 
різні роки з різних питань, що відбувалися у містах Галичі, 
Вишні, Львові, Кам’янці-Подільському та ін. Акти сеймиків і 
сеймів (генеральні, інакше елекційні, “провінціональні” 
каптурові) з 1572 р. (депутатські), з 1578 р. (реляційні).

Записи про терміни скликання сеймів і сеймиків, прибуття 
послів на сесії та окремі засідання (ф. 9, оп. 1, кн. 343, стор. 804; 
кн. 483, стор. 1264), регламенти роботи сеймів і сеймиків, 
відкликання сеймів та сеймиків (ф. 9, оп. 1, кн. 339, стор. 1467; 
кн. 362, стор. 1788; кн. 451, стор. 52-53, 58; ф. 10, оп. 1, кн. 260, 
стор. 244-280), перенесення сесій сеймів з одного міста в інше 
(ф. 9, оп. 1, кн. 355, стор. 2477). Окремо засвідчені інструкції для 
послів на сейми (часті записи), журнали сеймових нарад т.зв. 
“рецеси” (ф. 9, оп. 1, кн. 15, стор. 181-184), програми обговорень 
і голосувань, компетенції сеймів і сеймиків.

Акти, які характеризують виборчу систему країн, насам
перед, вибори королів (ф. 9, оп. 1, кн. 335, стор. 404-414). Сюди 
відносять документи, які розкривають процедуру виборів,
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присяги королів (ф. 9, оп. 1, кн. 345, стор. 1174), взаємоугоди 
королів з представниками різних станів населення країни під час 
виборів і коронації, т.зв. “пакта конвента” (ф. 9, оп. І, кн. 335, 
стор. 968-975).

Акти про перебування короля і вищих державних сановників 
на території Руського і Белзького воєводств. Накази королів у 
питаннях адміністрування краєм. Заборони місцевим властям 
втручатися у справи загальнодержавної торгівлі (ф. 9, оп. 1, кн. 
345, стор. 1427). Державна опіка над окремими особами.

Інформації про призначення осіб на посади королівської 
прислуги і надання їм титулів: королівських секретарів, лікарів, 
золотників, сторожів. Списки людей, приналежних до 
королівського почту (ф. 9, оп. 1, кн. 449, стор. 415-418; кн. 451, 
стор. 977-979).

Акти про призначення воєвод і старост у воєводства і повіти. 
Присяги на послушність новопризначених старост. Адміністра
тивні рішення про призначення у повіти Руського і Белзького 
воєводств посад мечників, войських, месників, ловчих, підстоліїв, 
хорунжих, возних (значна частина записів у актових книгах).

Повідомлення про зарплатню вищих урядовців воєводства 
(ф. 10, оп. 1, кн. 45, стор. 1531-1533).

Дозволи на відступлення урядовцями своїх посад на користь 
інших осіб (наприклад, тивунства у селах Солонці і Жиравці 
Львівського повіту у 1596 р., ф. 10, оп. 1, кн. 38, стор. 350).

Призначення і заміни посад збирачів податків, генерального 
мірника гродських урядів, скарбників, перекладача, наприклад, 
перекладача східних мов (у 1583 р. перекладачем турецької 
мови був вірменин Ганка, ф. 9, оп. 1, кн. 342, стор. 1340-1341, у 
1710 р .-  Афанасій Петрович -  перекладач усіх східних мов у 
Львові, ф. 9, оп. 1, кн. 493, стор. 1519-1520).

Акти про структуру і діяльність органів самоврядування -  
магістратів міст, колегій Рад міст, Лав та Громад, або поспіль
ства, які часто, хоч виражали самоврядування міст у всій своїй 
Діяльності, підпорядковувались безпосередньо адміністративній 
та судовій владі старости як представника держави. Записи
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різноманітних законодавчих, адміністративних та судових рішень 
урядів міст, які нормували на різних етапах політичне, суспільно- 
правове, господарське га культурне життя міського населення. 
Визначення обов’язків магістратів. Накази щодо недоторканності 
королівських привілеїв, надань листів безпеки населенню, 
установам і розгляд справ про зловживання та насильства над 
населенням з боку міських властей.

Записи про міські і сільські громадські уряди. Акти органів 
самоврядування вірменських і єврейських громад. Уряди міських 
юридик. Записи прав і обов’язків приміських сіл, які у багатьох 
випадках були зобов’язані постачати підводи і обслуговувати 
державно-адміністративний персонал воєводських міст (ф. 9, 
оп. 1, кн. 26, стор. 399-401; кн. 393, стор. 1130; кн. 467, стор. 1651- 
1653).

Акти, які відображають систему і функції судочинства, 
право, органи юстиції періоду пізнього середньовіччя. Основна 
кількість записів торкається приватного і карного права, відобра
жених у земському, міському, сільському, рідше -  військовому 
правових інститутах.

Записи про поширення на території воєводств руського, 
польського, вірменського, волоського та німецького (магдебур
зького) прав. Останнє відображене у актах, пов’язаних з привіле- 
юванням окремих населених пунктів і заміною сіл на міста та 
підтвердженням деяких прав та привілеїв малих і великих насе
лених пуяктів(пор. 1397 р. -Глиняни, Щирець, ф. 9, оп. 1, кн. 14, 
стор. 113-116; кн. 66, стор. 304-306; кн. 555, стор. 1138; кн. 560, 
стор. 2371-2375; ф. 10, оп. 1, кн. 156, стор. 1631-1635; 1400 р. -  
Рубешів, ф. 9, оп. 1, кн. 406, стор. 816; 1408 р. -  Малковичі і 
Черляни, ф. 9, оп. 1, кн. 14, стор. 255-257; 1411 р. -  Буськ, ф. 9, 
оп. 1, кн. 386, стор. 919-926; 1460 р. -  Стрий, ф. 10, оп. 1, кн. 14, 
стор. 373; 1464 р. -  Розоня (?), Підвисольче, Ричигів, ф. 9, оп. 1, 
кн. 330, стор. 519; кн. 867, стор. 146; 1469 р. (?) -  Бібрка, ф. 9, 
оп. 1, кн. 365, стор. 2170; ф. 10, оп. 1, кн. 142, стор. 141; 1471 р. -  
Ременшівка, ф. 10, оп. 1, кн. 14, стор. 234; 1473 р. -  Комарно, ф. 9, 
оп. 1, кн. 417, стор. 319; 1530 р. -  Літиня, Грушів, ф. 9, оп. 1,
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кн. 387, сгор. 1245; 1569 р. -  Броди, ф. 10, оп. 1, кн. 55, стор. 355 
га ін.). Засвідчене застосування українського звичаєвого та цер
ковного права.

Розпорядження королів дотримуватись державних законів 
і права, заховувати привілеї щодо прав населення, наданих 
Галицькій землі руськими князями і королями (ф. 9, оп. 1, 
кн. 41, стор. 727-728).

Акти про систему служб середньовічного судочинства. 
Діяльність земських і гродських судів, поряд -  комісарських (ф. 
9, оп. 1, кн. 6, стор. 37), асесорських, референдарських, каште- 
лянських, підкоморських, каптурових судів* Згадки про вот
чинні і міські суди періоду Галицької Русі. Сільські лавничі суди, 
копні та конфедератські суди. Позови на сеймові суди (ф. 13, 
оп. 2, фасц. 26, стор. 2759-2761).

Акти головного коронного скарбового суду (ф. 9, оп. 1, кн. 
64, стор. 2445-2452), коронної о трибуналу.

Записи про порядок розгляду справ у судах, перебіг проце
суальних практик.

Розпорядження, в тому числі королівські, щодо засад 
ведення судових процесів (ф. 9, оп. 1, кн. 332, стор. 391-394). 
Обіжники та рекомендації про внесення документів у актові 
книги (ф. 9, оп. 1, кн. 12, стор. 487; кн. 335, стор. 965-966; 
кн. 337, стор. 348), про видачу актів на вимогу осіб (ф. 9, оп. 1, 
кн. 12, стор. 410; кн. 13, стор. 324-325; кн. 356, стор. 880). Накази, 
якими забороняються у судах (ф. 9, оп. 1, кн. 361, стор. 628-629), 
розпорядження та звернення судам не вписувати у актові книги 
різних антикоролівських документів (ф. 9, оп. 1, кн. 483, стор. 
1483), вимоги викреслювати із книг акти (ф. 9, оп. 1, кн. 330, 
стор. 539).

Записи об’яв ухвал вищих властей у відношенні до окремих 
осіб (ф. 9, оп. 1, кн. 459, стор. 787-789), оправдувальних актів у 
справах самовільної видачі документів із судів (ф. 9, оп. 1, кн.

Обсяі питань, які порушували ці суди, ми не виділяємо. Часчина книг ак іів 
них судів влита у комплекс фондів земських і гродських урядів, пор. с. 29- 
33.
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2, стор. 271). Записи про знищення актових книг (1704 р. ф. 9, 
оп. 1, кн. 680, стор. 285, 303, 335).

Ак їй, що віддзеркалюють функції служби суду (передусім 
гродського) як вищого нагляду за виконанням законів, охорони 
прав громадян, боротьби із злочинністю та іншими право
порушеннями.

Інформації про виникнення і розвиток правозаступництва на 
процесах, т. з.в. “палестри”, порядок складання і подача позов
них заяв і інших документів, судові терміни (ф. ІЗ, оп. 2, фасц. 
26, стор. 2192-2193, 2561-2562; оп. 1, кн. 390, стор. 1717-1718).

Типи та види судово-адміністративних документів, які 
виходили із земських і гродських урядів та які збирали 
канцелярії цих урядів від інших установ, осіб.

Питання відстрочення, перенесення і відхилення призна
чених судових термінів (ф. 9, оп. 1, кн. 41г стор. 580-581, для 
комісарських і ін.судів, ф. 9, оп. 1, кн. 334, стор. 429-430; ф. 13, 
оп. 2, фасц. 24, стор. 2204). Лімітація судових справ, які 
скеровуються на сеймовий суд (ф. 9, оп. 1, кн. 41, стор. 575-576), 
процедура слідства, допитів підсудних, свідків (ф. 17, оп. 1, 
кн. 131, стор. 146-151).

Типи судових вироків -  остаточний, засуджуючий, звіль
нюючий, полюбовний. Підтвердження судових вироків (ф. 9, 
оп. 1, кн. 327, стор. 635), скарги у зв’язку з винесенням вироків 
(ф. 9, оп. 1, кн. 1, стор. 216-218), скасування вироків (ф. 9, 
оп. 1, кн. 10, стор. 342).

Вироки, які стосуються виконання розпоряджень і окремих 
декретів короля (ф. 9, оп. 1, кн. 13, стор. 839-840), амністій і 
звільнень з в’язниць (ф. 9, оп. 1, кн. 13, стор. 313-314; кн. 18, 
стор. 294; кн. 355, стор. 1631; кн. 492, стор. 1782-1783; ф. 13, 
оп. 2 фасц. 24, стор. 4901-4902), кар смерті (ф. 9, оп. 1, кн. 330, 
стор. 353).

Вироки у найрізноманітніших майнових питаннях (дуже 
численна група актів), у справах поведінки окремих осіб (велика 
група актів).

Вироки про вигнання правопорушників за межі краю, т.зв.
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вироки-баніції (ф. 9, оп. 1, кн. 12, стор. 824-826; ф. 13, оп. 1, кн. 
919, стор. 2383-2390, 2394-2408).

Акти про особисті втручання короля і високопоставлених 
державних сановників у судові розгляди справ, зокрема в спірних 
майнових питаннях (ф. 9, оп. 1, кн. 343, стор. 308, 310 та ін.), 
ухвали королів з цих питань, із застереженням не приймати 
інших рішень в гродських судах (ф. 9, оп. 1, кн. 337, стор. 1283).

Записи королівських доручень адміністраторам певних 
господарсько-економічних одиниць не притягати духовенство до 
відповідальності у земські суди, оскільки їх справи розглядають 
духовні власті (територія Самбірської економії, ф. 13, оп. 1, кн. 
413, стор. 508).

Повідомлення про шляхетські конфедерації, ухвали конфе
дерацій (ф. 9, оп. 1, кн. 12, стор. 826-828; кн. 335, стор. 400-404; 
кн. 452, стор. 1815-1816; кн. 479, стор. 759-760; ф. 17, оп. 1, кн. 
131, стор. 353-354; кн. 142, стор. 651-654, 684-685), діаріуші 
з’їздів шляхти з різних питань (ф. 9, оп. 1, кн. 345, стор. 865), 
записи про шляхетські “рокоші” та ополчення. Рішення і поста
нови, видавані генеральними ополченцями (ф. 9, оп. 1, кн. 345, 
стор. 1403). Уповноваження “рокошів”.

Акти про систему збройних сил країни. Правові установи 
організацій військ. Військові підрозділи. “Посполите рушення” 
Роди військ. Участь українського населення в польських вій
ськах. Реєстрові козаки, оплата низового козацтва (ф. 9, оп. 1, 
кн. 347, стор. 1103). Види холодної і вогнепальної зброї.

Обіжники в справі охорони державних кордонів (ф. 9, 
оп. 1, кн. 355, стор. 319; ф. 17, оп. 1, кн. 142, стор. 1656-1658), 
безпеки країни, передусім охорони “граничних замків на Русі” 
перед нападами іноземних військ (1651 р., ф. 9, оп. 1, кн. 331, 
стор. 22-23; 1572 р., ф. 9, оп. 1, кн. 335, стор. 297), окремі накази 
про охорону підгірських районів краю (ф. 14, оп. 1, кн. 345, 
стор. 465).

Акти, які містять відомості про війни різних періодів. 
Відкликання послів з ворогуючих країн і оголошення війн (ф. 
17, оп. 1, кн. 119, стор. 265-267; кн. 131, стор. 675-676; кн. 132,
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crop. 2-4). Повідомлення про місця знаходження ворожих військ 
(ф. 10, on. 1, кн. 83, c rop. 1630).

Повідомлення про розгортання воєнних дій. Універсали й 
обіжники державних діячів про збір військ у зв’язку з початком 
походів і війн. Оголошення місць концентрації польських і союз
них країні військ. Підготовка воєнних походів, гуртування і 
виступи військ у район воєнних дій (ф. 9, on. 1, кн. 16, стор. 951- 
961; кн. 331, стор. 60-61; кн. 349, стор. 630, 1291, 1374-1375; кн. 
622, стор. 211; кн. 450, стор. 1828; кн. 483, стор. 1840; кн. 486, 
стор. 849-850; кн. 499, стор. 1233-1235; ф. 17, on. 1, кн. 119, стор. 
664-666; кн. 131, стор. 303-304, 400-401, 601-603; кн. 133, стор. 
11-14,40; кн. 142, стор. 1133-1136, 1726-1731,2085-2086 та ін .). 
Участь різних військових з’єднань у бойових операціях, напри
клад у 1563 р. проти волохів (ф. 9, on. 1, кн. 331, стор. 532-533), 
1602 р. -  проти татарів (ф. 9, on. 1, кн. 355, стор. 2380), 1703- 
1704 pp. -  проти шведів (ф. 9, on. 1, кн. 481, стор. 259; кн. 482, 
стор. 747-748, 852-853) і ведення оборони краю (ф. 9, on. 1, кн. 
338, стор. 265; кн. 350, стор. 671, 774, 917; ф. 17, on. 1, кн. 142, 
стор. 1738-1740, 1819-1820, 1951-1954). Переміщення військ 
(ф. 9, on. 1, кн. 73, стор. 759-760; кн. 349, стор. 1125-1126).

Повідомлення про готовність мешканців воєводств до 
військової служби (ф. 9, оп. 1, кн. 449, стор. 605-607; кн. 451, 
стор. 275-276).

Записи про скликання рекрутів, регламенти збору військово
зобов’язаних (піших і кінних підрозділів) для потреб війни 
(ф. 9, on. 1, кн. 339, стор. 1590; кн. 456, стор. 2270). Списки 
сконфедерованої шляхти (ф. 10, on. 1, кн. 88, crop. 26-47).

Реєстри полків, наприклад пішого полку Любомирських за 
1685 р. (ф. 9, on. 1, кн. 488, стор. 1606-1610), списки військово
зобов’язаних по повітах.

Акти про вербування у польське військо чужинців (ф. 17, 
on. 1, кн. 131, стор. 301-303), наймання жителів воєводств у закор
донні армії (ф. 17, on. 1, кн. 125, стор. 138-139). заборони властей 
служити у військах за кордоном (ф. 9, on. 1, кн. 354, стор. 2679- 
2680; кн. 335, стор. 551-552; ф. 13, on. 1, кн. 317, стор. 1378-1379).
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Накази про підпорядкування військ окремим воєначаль
никам (ф. 9, on. 1, кн. 142, стор. 1397-1398), призначення на 
військові посади (ф. 9, on. 1, кн. 330, стор. 82), прояви дезертир
ства серед військових, покарання за ухилення від військової 
служби (ф. 9, on. 1, кн. 342, стор. 932-939), акти про звільнення 
окремих осіб від воєнних походів (ф. 9, on. 1, кн. 5, стор. 1500) і 
та ін.

Записи про встановлення місць постоїв і зимівок для регу
лярних військ, забезпечення їх продуктами і грішми (ф. 9, 
on. 1, кн. 339, стор. 1631; кн. 481, стор. 4, 7-8, 10, 32, 36, 41, 64, 
59. 63, 69, 75, 91, 264, 382, 484, 731; ф. 13, on. 1. кн. 383, стор. 
88; кн. 384, стор. 1080-1081; оп. 2, фасц. 23, стор. 1204-1208; 
ф. 17, on. 1, кн. 130, стор. 132-133, 213-225; кн. 131, стор. 347- 
350,366-368,382,387-388; кн. 132, crop. 10-13; кн. 142, стор. 786- 
787), також про заборони військові перебувати у не призначених 
для цього властями місцевостях (ф. 9, on. 1, кн. 481, стор. 479).

Записи про діяльність державних комісарів у справах військ 
(ф. 10, on. 1, кн. 270).

Постанови про збір податків на користь війська. Реєстри 
данин і податків для війська. Оголошення контрибуцій (ф. 9, 
on. 1, кн. 342, стор. 1534-1538; кн. 347, стор. 156-157; кн. 486, 
стор. 1661-1662, 2122-2124, 2187-2188; кн. 488, стор. 1743; 
кн. 497, стор. 2004-2011, 2026-2033, 2058-2060, 2074-2076, 2179- 
2182, 2198-2204 та ін.; ф. 13, on. 1, кн. 242, стор. 257-259; кн. 
430, стор. 2413-2421; оп. 2, фасц. 78, стор. 2159-2165; ф. 17, 
on. 1, кн. 119, стор. 303-305; кн. 130, стор. 344-345; кн. 131, 
стор. 652-653; кн. 142, стор. 585-587, 1814-1818, 1753-1757, 2129- 
2131). Поквитування про видачу грошей і продуктів військові.

Записи, які свідчать про напади польських військ на села і 
міста з метою їх пограбування. Свавільні військові реквізиції у 
населення продуктів харчування, грошей під час війн, “посполи
тих рушень” і зимових постоїв. Реєстри шкод, причинених 
польськими військами, заяви у суди про знищення сіл і грабіж
ництво. Ці матеріали характерні майже для всіх повітів Руського 
і БеЛзького воєводств. У них зафіксовано шкоди у речах,
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продуктах, грошах і в підданих людях, називаються конкретні 
місцевості, наприклад Львівський і Жидачівський повіти: ф. 9, 
oil. 1, кн. 445, сюр. 961-962,997-999; кн. 449, c rop. 277-279,969- 
948; кн. 450, стор. 1988,2133,2175,2177,2223,2297,2319; кн. 451, 
стор. 246-352; кн. 486, стор. 24-27,141-159,280-284,313-314,316- 
317, 331-339, 605-609,1316-1323; кн. 495, стор. 412, 1187, 1313. 
1558, 1566, 1611; Перемишльський повіт: ф. 13, on. 1, кн. 401, 
стор. 1642-1643; кн. 438, стор. 1789-1792; кн. 440, стор. 2137-2146; 
кн. 629, стор. 1419-1420; оп. 2, фасц. 26, стор. 272, 1165, 3613; 
фасц. 57, стор. 779-780; фасц. 63, стор. 530-532; Теребовельський 
повіт: ф. 17, on. І , кн. 123, стор. 77-80; кн. 131, стор. 549-550, 550- 
558,598-599,630-631,661-666,672-675; кн. 132, стор. 13-14,29-51. 
73-89,91-93,96-105,107-110,183-184, 231-234,290,294-295,302, 
306-307,348-352; кн. 133, стор. 15-24,81-83,92,102-103,110-113; 
кн. 142, стор. 40-48, 591-598,708, 802-806,1148-1152,1442-1447, 
1691-1695,1797-1800,1988-1989 і та ін.

Реєстри шкод, причинених населенню постоями чужоземних 
військ (ф. 9, on. 1, кн. 495, стор. 1558-1560, 1566-1570. 1611-1614 
та ін.).

Записи про втручання і напади на Руське і Белзьке воєвод
ства, а також інші території України, угорців, татар, турків, 
волохів, шведів, військ Семигороддя та їх руйнівницькі дії. 
Найбільше записів, наприклад, про татарські та турецькі напади 
припадає на XVI-XVII ст., зокрема в такі роки, як: 1558, 1573, 
1576, 1589, 1605, 1606, 1607, 1632-1634, 1637, 1639-1640 та ін. 
(ф. 9, on. 1, кн. 330, стор. 417; кн. 335, стор. 621-622; кн. 336, 
стор. 605-607,718-719; кн. 346, стор. 654-656; кн. 354, стор. 3006; 
кн. 360, стор. 919,1231; кн. 361, стор. 16,1326; кн. 362, стор. 2634; 
кн. 446, стор. 2058-2059; кн. 464, стор. 319; кн. 494, стор. 3-5,147, 
336-340; ф. 17, on. 1, кн. 118, стор. 963-964,715-716,1053; кн. 119, 
стор. 212-213, 302-303, 323-328, 439-440, 672-673; кн. 121, 
стор. 1102-1106; кн. 122, стор. 1279-1281; кн. 123, стор. 40-41, 
80-83, 170-172.545-550: кн. 128, стор. 48-49; кн. 133, стор. 124- 
125). Заклики гуртуватися військам проти чужоземних 
втручань.
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Акти про поразку і втечу коронних військ (ф. 9, оп. 1, кн. 
492, стор. 1437), полон і викупи з чужоземної неволі (ф. 9, оп. 
1, кн. 16, стор. 140-144; кн. 498, стор. 53; ф. 10, оп. І, кн. 21, стор. 
43; ф. 13, оп. 1, кн. 378, стор. 1337-1338; ф. 17, оп. 1, кн. 131, 
стор. 578; кн. 142, стор. 1987-1988).

Акти про нагороди за участь у війнах (ф. 17, оп. 1, кн. 119, 
стор. 265-267; кн. 131, стор. 675-676; кн. 132, стор. 2-4), підтверд
ження участі у війнах окремим особам (ф. 14, оп. 2, фасц. 53, 
стор. 4179).

Акти, які висвітлюють питання міжнародних зв’язків і 
відносин Речі Посполитої. Повідомлення про політичне стано
вище країни і контакти з іншими державами, насамперед з 
Туреччиною, Німеччиною, Прусією, з XVII ст. -  з Росією. Зв’язки 
з Ватиканом. Підтвердження французьким королем Карлом IX 
конвенту з Польщею (1573 р., ф. 9, оп. 1, кн. 335, стор. 987-995). 
Записи про перебування на території Руського і Белзького 
воєводств іноземних державних діячів (ф. 9, оп. 1, кн. 33, 
стор. 89-90). Листування станів країни з приводу втечі польсь
кого короля Генріха династії Валуа у Францію (1574 р., ф. 9, 
оп. 1, кн. 335, стор. 1264-1277), відрядження посольств у Рим і 
до короля Іспанії, в складі яких брали участь і львівські старости 
(ф. 9, оп. 1, кн. 332, стор. 228).

Повідомлення про політичне становище в суміжних з 
Польщею країнах (ф. 9, оп. 1, кн. 351, стор. 1192), про пере
бування слуг молдавського воєводи на території країни (ф. 9, 
оп. 1, кн. 348, стор. 790-791), контакти Польщі з Італією, 
Грецією, дозволи короля на поселення італійців і греків (ф. 9, 
оп. 1, кн. 348, стор. 568-569).

“Статті миру”, підписані 23 квітня 1686 р. між Річчю 
Посполитою і Московським царством (ф. 13, оп. 2, фасц. 45, 
стор. 4461-4463). Повідомлення короля про перемир’я з турками 
і заклики до його непорушності (ф. 9, оп. 1, кн. 475, стор. 852- 
853), відомості про переговори з Туреччиною 1634 р. та інші 
перемир’я (ф. 17, оп. 1, кн. 119, стор. 576-578) та ін.
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3. Економіка

В актових книгах і фасцнкулах в усій повноті відображена 
система земельного розподілу і прав власності на рухоме і 
нерухоме майно, суспільно-виробничі відносини феодальної еп
охи на західноукраїнських землях та за їх межами. Окремо 
розглядається фінансово податкова система. Матеріали 
земських і гродських судів висвітлюють також сукупність 
організаційних факторів, які визначають ефективність праці та 
використання засобів виробництва, економіку праці і сфер 
сільськогосподарського та промислового виробництва, 
економіку торгівлі, засобів переміщення і та ін.

Ухвали королівських даровизн і надання привілеїв окремим 
особам, організаціям та установам на землі та різні сільсько
господарські угіддя (ф. 9, оп. 1, кн. 19, стор. 540-542; кн. 32, 
стор. 146-149; кн. 33, стор. 689-691; кн. 330, стор. 228, 242, 248; 
кн. 333, стор. 222-223; кн. 446, стор. 1788-1791, 1793-1796; 
кн. 457, стор. 173-176; ф. 10, оп. 1, кн. 76, стор. 285-287; ф. 13, 
оп. 1, кн. 384, стор. 1808; ф. 14, оп. 1, кн. 238, стор. 679-680 
та ін.), надання сіл (ф. 10, оп. 1, кн. 17, стор. 403).

Записи особам (за заслуги, внесення у державну казну чи 
королеві грошей) сіл, дворищ, передача у володіння міст (ф. 9, 
оп. 1, кн. 14, стор. 258-260; кн. 18, стор. 785-786; кн. 29, стор. 
300-301; кн. 32, стор. 12-13; кн. 33, стор. 284-286; кн. 205, стор. 
1095-1096; кн. 33, стор. 171; кн. 334, стор. 234, 545-546; кн. 335, 
стор. 225-232; кн. 338, стор. 614; кн. 349, стор. 103; кн. 379, стор. 
1126; кн. 451, стор. 1274-1279; кн. 452, стор. 2902-2908; кн. 464, 
стор. 543, 569-570, 1016-1017; кн. 470, стор. 150-151, 157, 159; 
кн. 526, стор. 640-641; кн. 541, стор. 324-326; кн. 577, стор. 2661- 
2665; кн. 585, стор. 1438-1441 та ін.; ф. 17, оп. 1, кн. 119, стор. 
895-897; кн. 129. стор. 375-379) такі документи дуже поширені 
в актових книгах), війтівств і цілих старосте, архімандрій, 
попівств (ф. 9, оп. 1, кн. 14, стор. 113-115; кн. 32, стор. 46-47; 
кн. 33, стор. 310; кн. 167, стор. 1; кн. 328, стор. 1128-1129; 
кн. 330, стор. 351; кн. 334, стор. 30; кн. 354, стор. 2733-2735; 
кн. 456, стор. 2231; кн. 478, стор. 61-63; кн. 503, стор. 14121-1413;
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кн. 555, стор. 1138; кн. 566, стор. 2725-2730, 2774-2780 та ін.; 
ф. 13, on. 1, кн. 390, стор. 2205-2207; кн. 479, стор. 2173-2175; 
оп. 2, фасц. 27, стор. 59-60; фасц. 139, стор. 609-610).

Акти про введення окремих осіб у права власності на села, 
маєткові ключі, окремі об’єкти, наприклад млини, залізні гути 
та ін. (ф. 9, on. 1, кн. 5, стор. 1452-1453; кн. 6, стор. 102; кн. 8, 
стор. 119, 121; кн. 12, стор. 471-472, 501; кн. 20, стор. 446-447; 
кн. 32, стор. 121-122; кн. 70, стор. 1174-1175; кн. 326, стор. 789- 
791; кн. 333, стор. 630; кн. 347, стор. 150-152; кн. 354, стор. 3739- 
3740).

Накази про упривілеювання міст, осіб повними пільгами 
(ф. 9, on. 1, кн. 32, стор. 21-26; кн. 361, стор. 575-578), надання 
у зв’язку з цим станам міст і окремим особам листів безпеки -  
т.зв. залізних листів (глейтів) (ф. 9, on. 1, кн. 8, стор. 217-218; 
кн. 15, стор. 54-55; кн. 18, стор. 65; кн. 41, стор. 766; кн. 330, 
стор. 763; кн. 334, стор. 387-389; кн. 348, стор. 125-126; кн. 355, 
стор. 2358; ф. 10, on. 1, кн. 22, стор. 8-9; ф. 13, on. 1, кн. 384, 
стор. 75-77; ф. 17, on. 1, кн. 127, стор. 33-38), одночасно відомості 
про порушення цих листів з боку місцевої влади (ф. 9, оп. 1, кн. 
13, стор. 419).

Підтвердження привілеїв різним містам, установам, брат
ствам, особам; підтвердження угод між сторонами під час судо
вих процесів (ф. 9, on. 1, кн. 20, стор. 452-454; кн. 29, стор. 303; 
кн. 55, стор. 425-429; кн. 66, стор. 303-306; кн. 328, стор. 79-85; 
кн. 329, стор. 188; кн. 361, стор. 922-924; кн. 365, стор. 2169; 
кн. 376, стор. 441-443; кн. 395, стор. 828-836; кн. 454, стор. 2765; 
кн. 467, стор. 2712-2714; кн. 473, стор. 1069-1072; кн. 476, стор. 
1733-1737; кн. 566, стор. 1887-1892; кн. 568, стор. 2424-2430; 
кн. 581, стор. 303-306; ф. 10, on. 1, кн. 14, стор. 373; кн. 142, стор. 
140; кн. 144, стор. 576; кн. 156, стор. 1629-1638; ф. 13, on. 1, 
кн. 412, стор. 709-712; кн. 417, стор. 1530-1535). Заходи щодо під
твердження привілеїв.

Записи про викриття фальшивих привілеїв і їх скасування. 
Оголошення про прибуття представників організацій, товариств, 
установ і окремих осіб для перевірки привілеїв. Інструкції про
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правильну оцінку документів і ставлення до їх власників та ін. 
(ф. 9, оп. І, кн. 2, стор. 366; кн. 330, стор. 362; кн. 468, стор. 488- 
489; кн. 494, с юр. 1629-1630; ф. 13, оп. 1, кн. 383, стор. 441-442).

Акти про передачу або продаж прав власності на маєтності 
(ф. 9, оп. 1, кн. 184, стор. 687; ф. 10, оп. 1, кн. 12. стор. 597; 
ф. 13, оп. 1, кн. 409, стор. 2204-2207), обмін маєтностями, в тому 
числі й селами.Оцінка земель (ф. 9, оп. 1, кн. 326, стор. 386-387; 
ф. 13, оп. 2, фасц. 25, стор. 2585-2588; ф. 17, оп. 1, кн. 125, стор. 
46-47).

Акти про насильне або судове відібрання сіл (ф. 9, оп. 1, 
кн. 14, стор. 88-89), уступки прав на володіння маєтностями, 
повернення привілеїв першим власникам (ф. 13, оп. 2, фасц. 25, 
стор. 1385), затвердження актів зречень з маєтностей та дозволи 
на зречення (ф. 9, оп. 1, кн. 2, стор. 320; кн. 32, стор. 37-38; 
кн. 449, стор. 1116-1118; кн. 462, стор. 286-287; кн. 475, 
стор. 1067-1069; кн. 476, стор. 593-594; кн. 482, стор. 903-905), 
компромісні ухвали судів в справах претензій на маєтності 
(ф. 13, оп. 1, кн. 129. стор. 554-578).

Записи про використання земель і маєтків. Дозволи на випас 
худоби (ф. 9, оп. 1, кн. 32, стор. 26-30), збирання сіна (ф. 9, 
оп. 1, кн. 363, стор. 733), вируб лісу (ф. 9, оп. 1, кн. 27, стор. 675; 
кн. 41, стор. 505-506; кн. 451, стор. 269-270; кн. 485, стор. 1743- 
1745), експлуатацію будинків (ф. 9, оп. 1, кн. 333, стор. 329-330).

Акти про забезпечення грошей чи нерухомого майна на 
вартості сіл, фільварків, передача маєтностей за несплату боргів 
(ф. 9, оп. 1, кн. 29, стор. 56-60; кн. 476, стор. 2184-2186). Оренда 
маєтностей на певні строки за умовлену річну плату. Оцінка 
маєтностей у зв’язку з їх передачею в оренду (ф. 9, оп. 1, кн. 1, 
стор. 54; кн. 8, стор. 159-160; кн. 14, стор. 109-110; кн. 355, 
стор. 1369).

Значна частина записів фіксує відомості про освоєння земель 
і заснування сіл чи окремих осель на різних історичних етапах, 
наприклад у Львівській землі сіл Вишенька, Руда, Поршна. 
Зубря або Любинє та ін. (ф. 9, оп. 1, кн. 332, стор. 503; кн. 333. 
стор. 160; кн. 337, стор. 386; кн. 343, стор. 137-143; кн. 348,
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стор. 150,660-662; кн. 360, стор. 771; кн. 385, стор. 155-157, 1326, 
1348; кн. 415, стор. 981), поновне заселення раніше відомих 
населених пунктів (ф. 9, оп. 1, кн. 569, стор. 856), переймену
вання населених об’єктів (ф. 9, оп. 1, кн. 337, стор. 66; кн. 141, 
стор. 333; кн. 203, стор. 158).

Реєстри сіл і міст Руського і Белзького воєводств, приміром з 
Перемишльської землі за 1604 р. (ф. 13, оп. 1, кн. 320, стор. 81- 
97), Жидачівського повіту за 1707 р. (ф. 9, оп. 1, кн. 64, 
стор. 2453-2464).

Інвентарні описи сіл і міст (окремо і в межах волостей, маєт- 
кових ключів, староств), замків, фільварків, наприклад з 
Гуцульщини: Снятинське староство (1622 р.), с.Текуча (1678 р.), 
с.Ковалівка (1687 р.), села Микуличин, Заріччя, Добрилова, 
Ямна, Межиріччя (1700), села Вижній Березів, Баня Березівська, 
Чорний Потік (1708 р.), с. Росточок (1721 р.), села Космач, Свір- 
ська Баня (1728 р.), сЛюча (1730 р.) та ін. (ф. 5, оп. 1, кн. 121, 
стор. 1029-1035; кн. 180, стор. 844-851; кн. 181, стор. 1756-1758; 
кн. 208. стор. 1043-1046; ф. 7. оп. 1, кн. 81, стор. 1289-1291). 
Аналогічні матеріали наявні для територій сучасної Львівщини, 
Тернопільщини та суміжних з ними земель (ф. 9, оп. 1, кн. 475, 
стор. 1923-1959; кн. 477, стор. 1975-2004; кн. 483, стор. 1363- 
1412; ф. 13, оп. 1, кн. 562, стор. 2615-1628; кн. 591, стор. 2391- 
2394; оп. 2, фасц. 70, стор. 1095-1098; фасц.90, стор. 2105-2108; 
ф. 17, оп. 1, кн. 119, стор. 1329-1332; кн. 131, стор. 112-114; 
кн. 142, стор. 867-873).

Записи про поділ маєтків між різними феодальними 
станами, який найчастіше дозволявся на підставі наказів короля, 
ухвал спеціальних комісій або документів, внесених у актові 
книги за раніший період (ф. 9, оп. 1, кн. 16, стор. 133-134; 
кн. 20, стор. 474-476, 482-483; кн. 327, стор. 367; кн. 335, стор. 
1079-1081; ф. 17, оп. 1, кн. 125, стор. 220-226, 342-346). Розмежу
вання староств, сіл, маєткових ключів і окремих маєтностей у 
XV-XVIII ст. (ф. 9, оп. 1, кн. 4, стор. 517-520; кн. 134, стор. 690- 
694; кн. 330, стор. 53; кн. 334, стор. 642-646; кн. 349, стор. 415- 
421; кн. 382, стор. 663; кн. 382, стор. 1785; кн. 461, стор. 2609;
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кн. 486, crop. 1635-1638; кн. 567, crop. 42-44; ф. 10, on. 1, 
кн. 14, стор. 236; кн. 99, стор. 1299-1318; ф. 14, on. 1, кн. 241, 
crop. 181-182; ф. 17, on. 1, кн. 120, стор. 209-214; кн. 132, 
стор. 143-160). Окремі записи містять відомості про дозволи на 
витяги з актових книг рішень щодо розмежування маєтків 
(ф. 10, on. 1, кн. 134, стор. 690).

Акти помірів земельних угідь, визначення їх границь (ф. 9, 
on. 1, кн. 335, стор. 757-759; кн. 384, стор. 655; кн. 387, стор. 1247; 
ф. 17, on. 1, кн. 119, стор. 945-953), суперечки навколо помірів і 
поділу сіл (ф. 9, on. 1, кн. 22, стор. 479-483; кн. 393, crop. 559; 
кн. 567, стор. 43-44).

Рішення про призначення комісій для розмежування маєт- 
ностей, запрошення і накази комісарам з’явитися для розгляду 
справ у відповідні місцевості; перевірка комісарам скарг, 
пов’язаних з розмежуванням і поділом земель, маєтковим станом 
чи експлуатацією об’єктів (ф. 9, on. 1, кн. 328, стор. 696-697; 
кн. 333, стор. 41, 73; кн. 334, стор. 544-545; кн. 342, стор. 1025- 
1027, 1030-1031; кн. 347, стор. 697-698; ф. 13. on. 1, кн. 325, стор. 
1300; кн. 337, стор. 1597-1613).

Підтвердження королям актів, які стосуються розмежувань 
т.зв. “граничних актів” (земель між селами) (ф. 14, on. 1, кн. 158, 
crop. 457-459).

Записи про спадкові справи (ф. 9, on. 1, кн. 14, стор. 135; 
кн. 178, стор. 1304-1308; ф. 17, on. 1, кн. 123, стор. 357-359), духів
ниці і заповіти (ф. 9, on. 1, кн. 27, стор. 574-576; кн. 44, стор. 23; 
кн. 83, стор. 1463; кн. 329, стор. 128; кн. 345, стор. 698; оп. 2, 
фасц. 44, стор. 1665-1667; ф. 13, on. 1, кн. 242, стор. 393-399; 
ф. 17, on. 1, кн. 129, стор. 62-63; кн. 142, стор. 150-152).

Акти про фінансово-податкову систему феодально- 
шляхетської Речі Посполитої на території Руського і Белзького 
воєводств. Грошовий обіг у краї, сукупність різних сфер фінан
сових відносин, феодальний характер регулювання норм фінан
сового і бюджетного права.

У XV-XVÜI ст. мало існувало соціальних державних установ 
у воєводствах і повітах, які б займалися фінансово-економічним
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розвитком краю. Майже всі питання вирішувались постановами 
сеймів, сеймиків, розпорядженнями короля і здійснювались на 
місцях загальнодержавним урядом зі збирання податків, 
фінансовими урядами при магістратах міст, митними пунктами 
і митницями, представленими коморниками, митниками. Чимало 
актів фіксує періодичне призначення на посади збирачів податків 
“Руської землі” (ф. 9, оп. 1, кн. 334, стор. 714-715), дозволи та 
доручення на збирання податків з приватних і королівських 
маєтностей (ф. 9, оп. 1, кн. 479, стор. 997-998), інструкції у 
зв’язку з цим для воєводств (ф. 9, оп. 1, кн. 497, стор. 693-699). 
Записи про вищих урядовців, які відали всіма доходами і спосте
рігали за грошовим обігом, таких як великий коронний підскар
бій і його замісник -  надвірний підскарбій; про діяльність комісій 
скарбу з обстеження фінансів королівських маєтків (ф. 9, оп. 1, 
кн. 360, стор. 1202).

Акти про призначення збирачів податків для “Руської землі” 
(ф. 9, оп. 1, кн. 334, стор. 714-715), ордери на збирання податків 
з приватних королівських маєтностей, інструкції (ф. 9, оп. 1. кн. 
479, стор. 997-998; кн. 497, стор. 693-699).

Універсали і королівські оголошення про державний бюд
жет, казну і видатки короля (ф. 9, оп. 1, кн. 73, стор. 643-662; 
кн. 331, стор. 289-292; кн. 335, стор. 576-592; кн. 354, стор. 3137- 
3152; кн. 355, стор. 494-556).

Ухвали сеймів і сеймиків про податки. Визначення і стяг
нення різних податків (ф. 9, оп. 1, кн. 331, стор. 279-289; ф. 17, 
оп. 1, кн. 120, стор. 133-137; кн. 125, стор. 389-391; кн. 126, 
стор. 5-9; кн. 131, стор. 373-377).

Декрети старосте з фінансових питань (ф. 13, оп. 1, кн. 904, 
стор. 401-403).

Люстрації та ревізії старосте, волостей, міст і сіл, замків, 
попівств, які проводились для оподаткування населення (ф. 9, 
оп. 1, кн. 16, стор. 195-1%; кн. 342, стор. 1009-1030; кн. 390, 
стор. 741-787; кн. 397, стор. 258-259, 1709-1793, 1819, 1825; кн. 
477, стор. 443; ф. 13, оп. 1, кн. 441, стор. 3319-3325, 2770-2771; 
кн. 442, стор. 2385-2390; оп. 2, фасц. 39, стор. 905-907; фасц. 57,
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crop. 103-104; ф. 17, on. 1, кн. 119, стор. 1295-1299). Спеціальні 
“тарифи” оподаткування маетностей за різні роки, наприклад 
Львівської землі і Жидачівського повіту (ф. 9, on. 1, кн. 63, 
стор. 742; кн. 64, стор. 2239-2258; кн. 355, стор. 1570; кн. 461, 
стор. 100; кн. 494, стор. 687-691), Перемишльської землі (ф. 13, 
on. 1, кн. 562, стор. 2489-2495; кн. 1075, стор. 1707-1829; оп. 2, 
фасц. 75, стор. 4277-4284; фасц. 79, стор. 3247-3254) і та ін.

Акти, які вказують на розміри податків для окремих 
станів, наприклад львівських міщан у 1521 р. (ф. 9, оп. 1, кн. 344, 
стор. 219-229), накази про негайну сплату податків окремим 
групам населення Поділля та інших територій (ф. 9, оп. 1, 
кн. 12, стор. 522-523; кн. 348, стор. 1392-1393).

Типи державних і локальних податків: лановий, від будівель 
у містах, т.зв. “шос”, поборовий, подимний, чоповий, поголовний, 
складовий (наприклад від складу волоських вин у Львові, ф. 9, 
оп. 1, кн. 345, стор. 1300). Вводилося і т.зв. надзвичайні податки 
для духовенства і шляхти, військові податки, такі як “кварта”, 
“гіберна” та ін. Одночасно у книгах засвідчені відомості про 
податки від солі (ф. 9, оп. 1, кн. 333, стор. 198-199), від вина для 
ремонту міських мурів (наприклад у 1539 р., у м.Кам’янка, ф. 9, 
оп. 1, кн. 20, стор. 236-278), коронаційний податок “для Русі” 
(ф. 9, оп. 1, кн. 335, стор. 643), торговий і “від вишинку” податки, 
які часто накладали під час релігійних відпустів (ф. 9, оп. 1, 
кн. 525, стор. 610) і та ін 3 усіх перелічених податків найбільше 
відомостей знаходимо про подимний податок (Пор. за 1635 р. 
для багатьох сіл Теребовельського повіту, ф. 17, оп. 1, кн. 119, 
стор. 1394-1395 та ін.; за 1673 р., 1683 р., 1685-1687 рр. для Пере
мишльської землі, ф. 13, оп. 1, кн. 1075, стор. 615-658, 661-729, 
771-785,735-755,759-769,787-799,803-814,819,884,891-908); по
головний податок (пор. реєстри податків за 1674 р., 1676-1677 рр., 
1697 р. для численних сіл Перемишльської землі, ф. 13, оп. 2, 
фасц. 32, стор. 583,1059,1077,1085,1425,1579,1631,2349,2433, 
2437; фасц. 35. стор. 2945,2951.2991: фасц. 36, стор. 2041.2051, 
2065,2069, 2085, 2089, 2093, 2103,2119-2120, 2123, 2133, 2139, 
2147; фасц. 56, стор. 407,527,883,925, 1949,2019).
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Акти про хід сплати податків (ф. 9, оп. 1, кн. 327, стор. 430; 
кн. 338, стор. 671), постійну підтримку збирачів податків з боку 
властей (ф. 9, оп. І, кн. 12, стор. 523), заклики до громадян 
з’явитись з грішми до збирачів податків (ф. 9, оп. 1, кн. 483, 
стор. 1130).

Поквитування про передачу грошей державним урядовцям 
чи війську (ф. 9, оп. 1, кн. 347, стор. 1104) і свідчення їх перед ви
щими адміністративними властями і магістратами про сплату чи 
заборгованість податку населенням (ф. 9, оп. 1, кн. 355, стор. 167; 
кн. 476, стор. 1622-1634). Королівські накази про необхідність 
пред’являти квити руською шляхтою про оплату податків (ф. 9, 
оп. 1,кн. 331, стор. 511-512).

Списки сплачених податків (ф. 9, оп. 1, кн. 355, стор. 36; 
кн. 491, стор. 1057; кн. 495, стор. 794), сумарії грошових зборів, 
наприклад четвертого гроша у Львівській землі у 1711 р. (ф.9 , 
оп. 1, кн. 505, стор. 1366-1416).

Акти, які підтверджують надходження грошей з окремих 
земель (т.зв. перцепти) за відповідні роки (ф. 13, оп. 1, кн. 638, 
стор. 69-72).

Списки грошових заборгованостей збирачів податків і 
вимоги вищих державних інстанцій та короля їх негайного 
повернення за призначенням (пор. списки таких боргів за 1696- 
1704 ррм ф. 9, оп. І, кн. 64, стор. 2465-2480).

Деякі акти вказують на зловживання і свавілля властей при 
визначенні і збиранні податків (ф. 9, оп. 1, кн. 13, стор. 314-315; 
кн. 16, стор. 194; кн. 475, стор. 2196-2197).

В окремих випадках зустрічаються записи про заміни 
грошових податків натуральними повинностями і навпаки (ф. 9, 
оп. 1, кн. 24, стор. 880-881; кн. 33, стор. 50).

Акти про митне господарство краю: накази про сплату 
мита на конкретних територіях і об’єктах (ф. 9, оп. 1, кн. 16, 
стор. 213-214; кн. 32, стор. 40-41; кн. 33, стор. 7-8; кн. 325, стор. 
86; кн. 334, стор. 305-306; кн. 388, стор. 704-707), визначення 
місць збору мита, комор мита для місцевостей, які віддалені від 
міст (ф. 9, оп. 1, кн. 354, стор. 3039; кн. 355, стор. 168). Дозволи
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на додаткове збирання мита від людей, які варять сіль і торгують 
нею (ф. 9, оп. 1, кн. 341, стор. 334), розпорядження про підви
щення мит для окремих міст (ф. 9, оп. 1, кн. 314, стор. 561), 
накази митникам дотримуватись привілеїв, які стосуються 
звільнень населення від оплат мит (ф. 9, оп. 1, кн. 327, стор. 645), 
суперечки між збирачами мита в Руському і Белзькому воєвод
ствах та містами (ф. 9, оп. 1, кн. 384, стор. 660).

Акти про даровизни мит (ф. 9, оп. 1, кн. 397, стор. 629-632), 
передачу їх в оренду (ф. 9, оп. 1, кн. 334, стор. 553). Записи гро
шей на прибутках з мита (ф. 9, оп. 1, кн. 30, стор. 909-911).

Привілеї і розпорядження про звільнення від податків та мит 
міст, сіл, осіб -  власників об’єктів, які знаходяться при головних 
торгових шляхах (велика кількість записів). Повідомлення про 
зняття оплат мит податків з мешканців сіл і міст, які знищені 
лихоліттям чужоземної інтервенції.

Записи про обіг валюти, стягнення старих металевих грошей 
і випуск нових (ф. 9, оп. 1, кн. 337, стор. 1392), заборони 
користування фальшивими грішми (1692 р.) і заклики до їх 
збирання. З цією метою у 1599 р. король Сигізмунд III наказує 
вживати чужі металеві гроші (ф. 9, оп. 1, кн. 354, стор. 2725- 
2728). відкриває окрему установу для проби металу монет у 
Львові (ф. 9, оп. 1, кн. 354, стор. 2728-2729). Поддаються відо
мості про обіг у 1578 р. у Польщі різних закордонних грошових 
одиниць (ф. 9, оп. 1, кн. 337, стор. 959; кн. 463, стор. 1996-1997).

Акти, які містять відомості про стародавні промисли і 
ремесла у Руському і Белзькому воєводствах. Крім загальних 
питань про характер цих першопечатників вітчизняної промисло
вості на західноукраїнських землях, акти інформують про ранні 
організації ремісників -  ремісничі братства, цехи, про позацехове 
ремеслування. У них знаходимо дані про такі галузі цехового 
господарства у містах і містечках та окремих селах на території 
воєводств, як одягові ремесла -  кравці, шевці, кушніри, рука
вичники, шапкарі, капелюшники, ткачі; будівельні ремесла- 
мулярі, каменярі, теслі, гончарі; ремісники металевих виробів -  
слюсарі, ковалі, котлярі, бляхарі, голкарі, мечники, годинникарі;
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шкіряні ремесла -  римарі, чинбарі, сідлярі, калитники; харчові 
ремесла - пекарі, медовари, пивовари, мельники, солодовники, 
оліярі, круп’ярі, риболови, цукерники; ремісники дерев’яних 
виробів -  бондарі, токарі, столярі; ремісники художніх виробів -  
гаптувальники: художники і малярі, золотарі; побутові ремесла -  
миловари, гребінники, ситарі, мотузники і та ін.

Привілеї цехам, підтвердження їх прав, оборона судами 
привілеїв (ф. 9, оп. 1, кн. 26, стор. 991; кн. 41, стор. 559-560; 
кн. 73, стор. 732-733; кн. 378, стор. 2310-1319; кн. 388, стор. 500- 
506; кн. 392, стор. 488-499; кн. 461, стор. 1099-1102; ф. 13, 
оп. 1, кн. 433. стор. 2668-2675 та ін.).

Надання королями пільг та привілеїв представникам окре
мих національностей у тих чи інших цехах міст (ф. 13, оп. 1, 
кн. 386, стор. 1065-1069; кн. 431, стор. 367-372), судові розгляди 
справ у зв’язку з порушенням міськими адміністративними 
властями і приватними особами прав цехів (ф. 9, оп. 1, кн. 28, 
стор. 444-445; ф. 13, оп. 2, фасц. 34, стор. 445-446; фасц. 36, 
стор. 359-361). Записи про суперечки між цехами, які виробляли 
однакові вироби у різних містах, між цехами і позацеховими 
ремісниками (ф. 9, оп. 1, кн. 26, стор. 649-651; кн. 73, стор. 840- 
841; кн. 332, стор. 404; кн. 333, стор. 711; кн. 337, стор. 656; 
кн. 361, стор. 786-788 та ін.), королівські розпорядження у 
справах цехів (ф. 9, оп. 1, кн. 6, стор. 875-877) та ін.

Акти про промисли, перші мануфактури -  залізні та скляні 
гути, цегельні, вапнярки, т.зв. бліхи, каменоломні, папірні, 
млини, воскобійні і та ін.

Привілеї на виробництво фарб у Львові (ф. 9, оп. 1, кн. 354, 
стор. 2669-2672), добування солі, вилов риби і її засолювання, 
відомості про суперечки навколо складів солі, наприклад у 
Львові (ф. 9, оп. 1, кн. 337, стор. 1310). Окремо фіксуються 
питання про дії адміністрації промислів, наприклад гут у 
Щирецькому ключі (1660 р., ф. 9, оп. 1, кн. 363, стор. 734), про 
нагляд над соляними жупами у Снятинському старостві (1567 
р., ф. 9, оп. 1, кн. 333, стор. 276-278), вивіз продукції залізних 
гут (ф. 9, оп. 1, кн. 30, стор. 737).

61



Акти про різні форми внутрішньої і зовнішньої торгівлі 
в краї.

Купівля-продаж земель, міст, маєткових ключів, окремих 
об’єктів. Так у 1456 р. продається місто Яворів і села Віль- 
шаниця, Залуже, Яжів, Голинь на Львівщині (ф. 9, on. 1, кн. 385, 
стор. 183-185), у 1641 р. -  села Байківці, Куйданиці, Романове 
Село, Польчик (?) у Теребовельському повіті, частина 
с.Новосільці у Львівському повіті, частина с.Безбруди і 
фільварок під м.Буськом у Буському повіті (ф. 17, on. 1, кн. 124, 
стор. 221-223). У різних місцевостях продаються гути, млини і 
стави, воскобійні, будинки і присадибні ділянки, попівства.

Записи про дозволи чи відкликання дозволів на продаж маєт- 
ностей, підтвердження актів продажу нерухомого майна у різні 
роки (пор. ф. 9, on. 1, кн. 16, стор. 71-72; кн. 328, стор. 439-441; 
кн. 329, стор. 179; кн. 380, стор. 2228; кн. 604, стор. 1571-1573 та 
ін.). Судові рішення щодо викупів, перекупів сіл, земель, млинів, 
урядів, навіть монастирів, відданих у заклад за позичені гроші або 
з рук спадкоємців (ф. 9, on. 1, кн. 14, стор. 315; кн. 326, стор. 385- 
398; кн. 335, c rop. 473; кн. 345, стор. 58; кн. 349, стор. 638-639; 
кн. 364, стор. 1292; кн. 399, стор. 1232; кн. 459, стор. 1163 та ін.).

Записи про обіг дрібних товарів та просування їх із сфери 
виробництва до сфери споживання шляхом роздрібної купівлі- 
продажу.

Привілеї короля на розгортання торгівлі у повітах, воєвод
ствах, містах. Регламенти торгівлі. Надання містам, містечкам, 
селам привілеїв на проведення ярмарків у відповідні дні року, 
щотижневих торгових днів, наприклад для м.Августова Белзь- 
кого староства (1576 p., ф. 9, on. 1, кн. 203, стор. 159; кн. 337, 
стор. 68), м.Дунаєва Львівської землі (1689 p., ф. 9, on. 1, кн. 455, 
c rop. 1183-1185), сіл Топорова і Соколова Львівської землі 
(1699 p., ф. 9, on. 1, кн. 475, стор. 1541-1544), с.Струмільча Волин
ського воєводства (1716 p., ф. 9, on. 1, кн. 506, стор. 2631 -2633) та 
ін. Акти про влаштування щотижневих торгових днів на окремі 
види продуктів (ф. 9, on. 1, кн. 396, стор. 332).

Записи про торгівлю продовольчими товарами -  збіжжям,
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худобою, ремісничими виробами, -  купівлю-продаж воску (ф. 9, 
оп. 1, кн. 333, стор. 36-37); торгівлю коштовними каменями (ф. 
9, оп. 1, кн. 360, стор. 602; кн. 385, стор. 1277-1279), дорого
цінними металами, місцевими та закордонними винами, спеціями, 
лікарським зіллям (ф. 9, оп. 1, кн. 41, стор. 823) та ін.

Записи про ціни на продукти харчування і ремісничі вироби 
на різних історичних етапах. Судові рішення у справах встанов
лення вартостей цін товарів першої необхідності (ф. 17, оп. 1, 
кн. 142, стор. 383-384), прейскуранти цін (1689 р., ф. 9, оп. 1, 
кн. 456, стор. 2321; 1693 р., ф. 9, оп. 1, кн. 464, стор. 799-804) та ін.

Привілеї королів купецьким станам з визначенням прав і 
обов’язків під час торгівлі і переміщення з товарами, пільгові 
документи окремим особам.

Привілеї і охоронні листи (глейти) жителям міст, наприклад 
привілей 1528 р. м.Львову на право торгівлі на території всієї 
Польщі (ф. 9, оп. 1, кн. 13, стор. 420-421).

Акти про права купецтва. Суперечки за права між купцями 
і владою міст. Судові розгляди справ з приводу цих суперечок. 
Вироки про заборону торгувати особам, що не належать до 
купецького стану (ф. 9, оп. 1, кн. 388, стор. 507),чи відповідного 
купецького братства, цеху.

Заборони королів та місцевих адміністрацій купцям інших 
міст і земель продавати товари, які виробляються у цехах влас
них міст чи навіть на території воєводства (ф. 9, оп. 1, кн. 31, 
стор. 159). Заборони вивозу товарів, потрібних на місцях, у інші 
землі країни чи за кордон, наприклад вивіз коней за кордон 
(ф. 9, оп. 1, кн. 349, стор. 924-925).

Акти про порушення купцями привілеїв міст щодо права 
складу товарів, переміщення купецьких возів і валок з худобою 
об’їзними дорогами, а не встановленими шляхами. Накази 
королів, наприклад, з 1460 р., про те, щоб галицькі, коломийські 
і стрийські міщани не минали львівського складу товарів (ф. 9, 
оп. 1, кн. 13, стор. 282-285). Акти, в яких рекомендуються, за
тверджуються або підтверджуються королями торговельні 
Шляхи в Руському і Белзькому воєводствах (ф. 9, оп. 1, кн. 15,
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стор. 162; кн. 347, стор. 1005-1008). Ухвали про розміщення 
торгових об'єктів у містах -  базарів, крамниць, складів, міської 
ваги, будок, лав, ларків-яток і їх використання. Записи про 
торгове мито.

Акти про конфіскацію торгових говарів. Свавілля поміщиків 
на торговельних шляхах, які проходили через села, приналежні 
їм. Записи про переміщення купців і їх зупинки.

Розпорядження королів і вищих судово-адміністративних 
властей з приводу конфіскації товарів, затримання купців. Акти 
про звільнення і повернення або конфіскацію товарів їх влас
никам. Судові процеси навколо цих питань (ф. 9, оп. 1, кн. 12, 
стор. 736; кн. 330, стор. 299, 379; кн. 333, стор. 456-457) та ін.

Акти про торговельні відносини краю з закордоном, 
перебування у містах Руського і Белзького воєводств іноземних 
купців. Це записи про торгівлю різними товарами з Молдавією, 
Волощиною, Туреччиною, серед яких розпорядження про в’їзд 
і переміщення закордонних купців, визначення шляхів їх пере
міщення, зобов’язання відвідувати торгові склади, дозволи на 
вивіз товарів, купецькі угоди про предмети торгівлі, грошові 
заборгованості і їх сплати. Судові свідчення про надання та по
грабування купців і та ін. (пор. 1448 р., 1459 р., ф. 9, оп. 1, кн. 2, 
стор. 188, 362; 1523 р., ф. 9, оп. 1, кн. 12, стор. 657-658; 1536 р., 
ф. 9, оп. 1, кн. 13, стор. 139-140; 1556 р., 1558 р., ф. 9, оп. 1, 
кн. 330, стор. 105, 311; 1563 р., ф. 9, оп. 1, кн. 331, стор. 326; 
1566-1567 рр., ф. 9, оп. 1, кн. 333, стор. 21, 227-228; 1570 р., 
ф. 9, оп. 1, кн. 334, стор. 196-197; 1580 р., ф. 9, оп. 1, кн. 339, 
стор. 1809; 1596-1597 рр., ф. 9, оп. 1, кн. 351, стор. 586-587, 604- 
605, 1272-1273; 1598 р., ф. 9, оп. 1, кн. 352, стор. 586; 1639 р. 
ф. 17, оп. 1, кн. 122, стор. 893-897; 1650 р., ф. 17, оп. 1, кн. 132, 
стор. 315-318, 374-376; 1670 р., ф. 17, оп. 1, кн. 142, стор. 217- 
219 та ін.). Документи про торгівлю з Німеччиною, де виділя
ються міста Бранденбург, Кринчберген (?) (1526 р., ф. 9, оп. 1, 
кн. 13, стор. 181; 1556 р., ф. 1, оп. 1, кн. 15, стор. 205; 1693 р., 
ф. 9, оп. 1, кн. 464, стор. 399-400); торгівлю з Угорщиною (1555 
р„ ф. 9, оп. 1, кн. 33, стор. 484-485; 1557 р., ф. 9, оп. 1, кн. 391,
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стор. 449); з Англією (1583 р., ф. 9, оп. 1, кн. 46, стор. 452-458). 
Окремі записи вказують на торговельні відносини з Венецією 
(1592 р., ф. 9, оп. 1, кн. 348, сюр. 444-445); Семигороддям 
(1610 р., ф. 9, оп. 1, кн. 365, стор 1034), Шотландією (1633 р., 
ф. 17, оп. 1 кн.119, стор. 394-398); островом Крітом (Кандією) 
(1569 р., ф. 9, оп. 1, кн. 41, стор.507-508).

Значна інформація з цих питань подана у заповітах, актах 
купівлі-продажу майна; документах, пов’язаних із різними 
типами торгівлі (експортною, транзитно-реекспортною, навіть 
імпортною). На основі актів, уміщених у книгах та фасцикулах, 
дізнаємось про видобування власної і завезення в Україну чужої 
сировини, розповсюдження предметів побуту, якими користува
лися українці, завезення в Україну з різних країн світу промисло
вих товарів (ф. 9, оп. 1, кн. 360, стор. 1673; ф. 13, оп. 1, кн. 316, 
стор. 1271-1272; кн. 343, стор. 41-43; ф. 15, оп. 1, кн. 148, 
стор. 745; ф. 52, оп. 2, кн. 37 , стор. 130; кн. 44, стор. 1632; кн. 
42, стор. 146; кн. 256, стор. 2026 та ін.).

З метою сприяння розвиткові торгівлі з різними містами і 
країнами Європи та Азії за відповідною погодженістю чи за 
оплату іноземними купцям надавались з боку королів листи та 
привілеї на вільне переміщення через країну (наприклад глейт 
короля Сигизмунда від 1525 р. купцеві Юрію з Парви Велю, 
(ф. 9, оп. 1, кн. 13, стор. 68). Часто у зв’язку з цим заборонялось 
стягнення мит із цих купців (пор. ф. 9, оп. 1, кн. 340, стор. 747). 
Надавались листи на вільний перехід через українські землі 
іноземним купцям, які прямували, наприклад, в Росію (ф. 9, 
оп. 1, кн. 330, стор. 540; кн. 867, стор. 163), Туреччину (ф. 9, 
оп. 1, кн. 475, стор. 117-120).

Розпорядження і судові вироки про заборону вивозу товарів 
за кордон (наприклад срібла, ф. 9, оп. 1, кн. 346, стор. 333-334), 
затримання купців-контрабандистів (ф. 9, оп. 1, кн. 338, стор. 47), 
судові розгляди справ про надуживання прав купцям-іноземцям.

Витяги з документів із купецьких книг, які є рідкісними 
серед українських першоджерел (ф. 9, оп. 1, кн. 339, стор. 103).

Записи про контакти Руського і Белзького воєводств з
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різноманітними територіями України. Актові книги містять 
документи, видані в інших воєводських і повітових місгах (ф. 10, 
оп. 1, кн. 144, стор. 434,443,446,451, 529); найчастіше на Волині, 
Правобережній Україні, Лівобережжі -  у Києві, Луцьку, Умані, 
Вінниці, Володимирі-Волинському, Кременці, Кам’янці-Поділь- 
ському, Полтаві, Барі, Дубні та ін. Акти торкаються торговель
них відносин (ф. 9, оп. 1, кн. 8, стор. 150; кн. 41, стор. 531-534; 
кн. 334, стор. 223-224; кн. 342, стор. 1270-1281), промислів 
(виробництво воску в Луцьку, ф. 9, оп. 1, кн. 399, стор. 867), 
спільних зусиль щодо оборони (ф. 9, оп. 1, кн. 8, стор. 159), 
надань глейтів (наприклад кам’янецьким вірменам), надань прав 
власності на села і інші маєтності (ф. 9, оп. 1, кн. 336, стор. 1194- 
1196; кн. 417, стор. 2102-2103; кн. 473, стор. 975-977,1056-1058; 
кн. 475, стор. 2308-2310, 2609-2611), оподаткування населення 
(ф. 9, оп. 1, кн. 29, стор. 52-53; кн. 328, стор. 362-364). Окремі з 
них, переважно що відносяться до Києва, торкаються релігійних 
справ, підтвердження привілеїв церков і монастирів (ф. 9, оп. 1, 
кн. 360, стор. 91), захист прав вірменської релігійної громади у 
Києві (ф. 9, оп. 1, кн. 344, стор. 451-454), вимоги записів у книги 
Київського воєводства призначень на духовні посади (ф. 13, 
оп. 1, кн. 280, стор. 1195-1196) та ін.

Записи про контакти з містами Польщі -  Гданськом (ф. 9, 
оп. 1, кн. 336, стор. 1213-1215; кн. 338, стор. 641-642; кн. 348, 
стор. 1456-1457), Познанню (ф. 9, оп. 1,кн. 356, стор. 1301-1303), 
Краковом (ф. 9, оп. 1, кн. 351, стор. 177-178), Серадзом (ф. 9, 
оп. 1, кн. 20, стор. 18-19), Любліном (ф. 9, оп. 1, кн. 338, стор. 886- 
888; 895-901,935) та ін.

Акти віддзеркалюють процес середньовічного будів
ництва, передусім сільського і міського комунального і приват
ного будівництва. Це дозволи на будівництво, наприклад, 
будинків для ремісників у Перемишлі (ф. 13, оп. 1, кн. 578, 
стор. 1530-1532; кн. 384, стор. 517-518). Надання площ під 
забудову (Львів, Коломия, Рогатин, ф. 9, оп. 1, кн. 330, стор. 111; 
кн. 343, стор. 170; кн. 361, стор. 548-550), архітектурне упоряд
кування міст (Львів, ф. 9, оп. 1, кн. 479, стор. 1367-1371; кн. 535,

66



стор. 1719-1723), заборони будівництва (наприклад у 1558 р., 
будувати під Низьким замком у Львові, ф. 9, оп. 1, кн. 330, 
стор. 240).

Будівництво доріг і мостів, стеження за їх справністю, поряд
ком (наприклад дорога і мости у напрямку зі Львова до Белза, 
ф. 9, оп. 1,кн. 330, стор. 271), із Буська до Кам’янки (ф. 9, оп. 1, 
кн. 330, стор. 84), будівництво водопроводу, каналізації.

Ревізії будівель міст, наприклад нових будівель Теребовель- 
ського гроду (ф. 17, оп. 1, кн. 127, стор. 966-970).

Будівництво оборонних споруд. Заклики королів, ухвали 
сеймиків про укріплення оборонних ліній на українських терито
ріях, відбудову фортець і замків (ф. 9, оп. 1, кн. 450, стор. 1853; 
кн. 495, стор. 485), будівництво замків (наприклад замку у м.Гли- 
нянах в 1551 р., ф. 9, оп. 1, кн. 328, стор. 730-731), оборонних 
валів і мурів (м.Городок , 1517 р., ф. 9, оп. 1, кн. 326, стор. 563- 
564), ремонти фортець.

Записи про будівництво малих архітектурних споруд -  кам’я
ниць. палаців, культових споруд -  церков, костьолів, монастирів, 
синагог. Для прикладу наведемо деякі відомості про майнове 
забезпечення і будівництво церков та костьолів, взяті з окремих 
перемишльських, львівських і теребовельських гродських книг і 
фасцикул, зокрема м.Перемишль (1426 р., церква на р.Сяні, ф. 13, 
оп. 1,кн. 447, стор. 1358-1366; 1640 р., “на Оболоню” -  ф. 13, 
оп. 1, кн. 367, стор. 790-792); с.Губичі (1445 р., ф. 13, оп. 1, кн. 318, 
стор. 425-426), м.Краснопіль, пізніше Нижанковичі (1451 р., 
ф. 13, оп. 1, кн. 608, стор. 2777-2780), м. Дрогобич (1540 р., ф. 13, 
оп.1 , кн. 552, стор. 1234-1235), с.Врочів (1553 р., ф. 9, оп. 1, 
кн. 349, стор. 1055), м.Самбір (1554 р., ф. 13, оп. 1, кн. 611, 
стор. 179-181; 1651 р., ф. 13, оп. 1, кн. 419, стор. 387-394; 1690- 
1691 рр., ф. 13, оп. 2, фасц. 52, стор. 3091-3092; кн. 459, стор. 
2588-2591; 1694 р„ ф. 13, оп. 1, кн. 460, стор. 1864-1867), 
с.Головецько (1561 р., ф. 13, оп. 1, кн. 539, стор. 1005-1006), 
с.Жукотин, інакше “Воля Дністрова” (1567 р., ф . , оп. 1, кн. 589, 
стор. 3463-3465), с. Топільниця (1616 р., ф. 13, оп. 1, кн. 588, 
стор. 2675-2678), с.Суха Воля (1687 р., ф. 13, оп. 1, кн. 607,
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crop. 494-496), с.Попелі (1688 p., ф. 13, on. 2, фасц. 49, crop. 740), 
с.Борхів (1688 p., ф. 13, on. 1, кн. 623, стор. 2250-2253), 
с.Кречковичі (1690 p., ф. 13, on. 1, кн. 456, crop. 1786-1788), 
с. Барич (1691 p., ф. 13, on. 1, кн. 640, стор. 1231-1233), 
с. Розвинницька Воля (1697 p., ф. 13, on. 1, кн. 465, стор. 66-67), 
с.Черчик (1712 p., ф. 13, on. 1, кн. 495, стор. 333-334). с. Малий 
Уречок (1717 p., ф. 13, on. 1, кн. 504, стор. 2069-2070), с.Нелип- 
ковичі (1718 p., ф. 13, on. 1,кн. 505, стор. 1040-1041). Акти про 
фундацію і будівництво костьолів (ф. 9, on. 1, кн. 337, стор. 231; 
кн. 350, стор. 334; кн. 393, стор. 981,984; кн. 397, стор. 1527-1530 
та ін.), синагог (вимоги привілеїв, м.Тернопіль, ф. 17. on. 1, 
кн. 118, стор. 1018-1020).

Записи про суперечки, пов’язані з будовою храмів (ф. 13, оп.
1, кн. 28, стор. 204-206), боротьбу між українським населенням 
і польськими властями, латинським духовенством навколо 
побудови церков, наприклад у м.Дрогобичі (ф. 13, on. 1, кн. 26, 
стор. 775-776).

Знаходять віддзеркалення питання ремонтів храмів (ф. 13. 
on. 1, кн. 566, стор. 2117-2120), перенесення їх на нові місця 
(1547 p., м.Городок, ф. 10, on. 1, кн. 65, стор. 413).

Записи про будівництво промислових об’єктів -  селянських 
гут, вапнярок, бліхів, папірень, частіше -  млинів, рибних ставів 
і сажалок.

Акти про середньовічний транспорт -  гужовий, річковий. 
Правові основи його організації. Записи про надання підвід для 
перевезення короля і його слуг, державних чиновників. Порядок 
і форми оплати підвід для сполучення між містами (ф. 9, on. 1, 
кн. 337, стор. 957; кн. 348, стор. 581).

Записи про організацію служби пошти. Тарифи оплат за 
використання пошти, тарифи на постачання коней для пошти 
у надзвичайний випадок, наприклад заклики вищих державних 
чиновників до шляхти Львівської землі і Жидачівського повіту 
про надання 700 коней для переїзду царя Петра І і його пошти 
(ф., on. 1, кн. 494, стор. 1368-1369, 1377-1394, 1405) та ін.
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4. Суспільно-політичне життя

У земських і гродських актових книгах і фасцикулах у всій 
різноманітності форм свого часу знаходять відображення 
суспільно-політичні відносини середньовічного села і міста, 
становище населення на території Руського і Белзького 
воєводств у ХУ-ХУ III с г.

Акти про беззаконне визначення днів панщинних робіт для 
населення, безправне стягнення повинностей. Накази селянам у 
всьому підпорядковуватись адміністрації маєтків (передусім у 
королівщинах), старостам підкорятись волі властей і не висту
пати проти їх розпоряджень, наприклад для сіл Вишеньки та 
Верещиці Городоцького староства у 1693 р. (ф. 9, оп. 1, кн. 465, 
стор. 645-646).

Судові вироки у справах виконання розпоряджень королів
ських комісарів (ф. 9, оп. 1, кн. 326, стор. 754). Накази про 
конфіскацію майна у випадках несплати грошей і ін. повин
ностей (ф. 9, оп. 1, кн. 10, стор. 500).

Записи про вчинені поміщиками і їх ставлениками у селах 
різноманітних кривд підданим. Переслідування місцевого 
населення -  безправні утиски, ув’язнення (ф. 13, оп. 1, кн. 409, 
стор. 1988-1989; оп. 2, фасц. 25, стор. 393-394), заборони 
користуватися рівними правами з іншими національностями, 
наприклад у придбанні будинків, торгівлі (ф. 9, оп. 1, кн. 350, 
стор. 251). Накази короля застосовувати негайні заходи в справах 
утисків селян королівщини (ф. 9, оп. 1, кн. 332, стор. 409,447).

Акти про розправу властей над селянами, наприклад у селах 
Ричигові, Великій і Малій Горожанні та інших місцевостях на 
Львівщині (1566 р., ф. 9, оп. 1, кн. 41, стор. 475-476,674; кн. 356, 
стор. 82). Погроми населення шахтою м.Дунаївці на Поділлі 
(ф. 17, оп. 1, кн. 131, стор. 448-449, 476-485; кн. 132, стор. 114- 
115).

Акти про продаж і перепродаж, і передачу в заставу селян. 
Угоди між поміщиками про позичку підданих під застав (ф. 17, 
оп. 1, кн. 119, стор. 1092-1094).

Судові зізнання у справах нападів і грабунків населення
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військом, відомості про шкоди, причинені населенню військо
вими екзекуціями, спустошення сіл і міст. Під цим оглядом 
багато документів стосується подільських земель (ф. 17, оп. 1, 
кн. 120, стор. 417-419,422-423,446-447; кн. 121, стор. 1106-1108; 
кн. 124, стор. 84-93, 98-120; кн. 125, стор. 246-248; кн. 126, 
стор. 424-425; кн. 127, стор. 713-721; кн. 129, стор. 128-135).

Судові позови до Люблінського трибуналу про незаконні 
постої військ, биття підданих, руйнування сільських садиб 
(містечко Лоянівці, села Зеленці, Цигани, Глубичок, ф. 17, 
оп. 1, кн. 119, стор. 571-579).

Записи про ліквідацію населених пунктів і їх мешканцій 
внаслідок війн.

Переліки зловживань панівних класів (ф. 9, оп. 1, кн. 346, 
стор. 1277-1279; кн. 495, стор. 1420; ф. 13, оп. 2, фасц. 36, 
стор. 71-79; ф. 17, оп. 11, кн. 131, стор. 449-451). Записи про 
свавілля, наприклад у Самбірській економії та інших територіях 
(ф. 9, оп. 1, кн. 342, стор. 1218-1220; кн. 361, стор. 627), жорстоку 
поведінку державних збирачів податків по відношенню до 
населення -  нанесення побоїв і збивання людей, погрози і ув'яз
нення підданих (1640 р., податки сіл Калагарівки, Саджавки, 
Красного, Козини, Кокошинців у Надзбручанщині, ф. 17, оп. 1, 
кн. 123, стор. 179-181).

Скарги про організовані напади шляхти на людей, на валки 
із збіжжям, наприклад жителів м.Гримайлова у 1650 р. (ф. 17, 
оп. 1, кн. 132, стор. 337-339), на садиби окремих осіб (ф. 13, 
оп. 2, фасц. 34, стор. 1545; ф. 17, оп. 1, кн. 128, стор. 454-460, 
493-494, 727-728). Протестації проти недопускання до жнив, 
підпалів, наприклад вчинених під керівництвом Адама-Бонка 
Лянцкоронського у с.Зарваниці (ф. 17, оп. 1, кн. 125, стор. 381- 
389, 41 -416; кн. 128, стор. 342-353), протоколи про ув’язнення 
підданих (ф. 9, оп. 1, кн. 28, стор. 354-355), вбивства людей, які 
були не до вподоби шляхті (ф. 17, оп. 1, кн. 118, стор. 1105).

Судові зізнання про напади на проїжджих купців, в тому 
числі закордонних, і їх вбивства (ф. 17, оп. 1, кн. 119, стор. 394- 
398; кн. 126, стор. 363-368).
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Королівські позови в суд представників вищого духовенства 
за надання непосильних повинностей і данин на підданих селян 
(ф. ІЗ, оп. 2, фасц. 62, стор. 1429). Одночасно виявлено ак^и 
окремих адміністративних заходів проти правопорушення та 
зловживань відносно селян (ф. 9, оп. І, кн. 41, стор. 644-647; 
кн. 202, стор. 23, 25). Заборони нищити господарства (ф. 9, 
оп. 1, кн. 12, стор. 401), кривдити і переслідувати місцеве насе
лення (ф. 13, оп. 1, кн. 388, стор. 1195-1196; ф. 14, оп. 1, кн. 238, 
стор. 799-800). Окремі акти інформують про полагодження 
властями суперечок між підданими різних країн у містах 
України.

Акти, які відображають життя різних станів і класів фео
дального міста. Виділяються записи про становище станів, націй 
і народностей (ф. 9, оп. 1, кн. 2, сгор. 39; кн. 33, стор. 2(У-202), 
застереження прав одних станів по відношенню до інших і 
короля (ф. 9, оп. 1, кн. 335, стор. 968-975).

Акти про розширення прав одних станів і націй за рахукок 
інших (ф. 9, оп. 1. кн. 461. стор. 55-68), підтвердження прав 
станам і націям, надання привілеїв (ф. 9, оп. 1, кн. 393, стор. 
1083). Поряд знаходяться акти про переслідування окремих груп 
народностей, наприклад вигнання за межі польської держави 
циганів (ф. 17, оп. 1, кн. 125, стор. 297-298). З приводу посягань 
на старовинні права, наприклад української громади у Львові з 
боку міського патриціату і їх сподвижників -  міщан, точаться 
довготривалі процеси (ф. 9, оп. 1, кн. 338, стор. 210; кн. 341, 
стор. 765). Відомі записи про переслідування ремісників- 
українців. Один із записів свідчить, що “такого зневолення не 
має християнський народ навіть під поганською владою, до 
якого примушують нас львівські панове райці під святобливою 
християнською владою...” (ф. 9, оп. 1, кн. 353, стор. 2268-2270, 
2333; кн. 354, стор. 2700).

Акти про мниме зрівняння прав різних національностей, 
передусім української і польської (ф. 9, оп. 1, кн. 18, стор. 238- 
243; кн. 335, стор. 443-444), зрівняння прав духовенства грець
кого і латинського обрядів (ф. 9, оп. 1, кн. 18, стор. 238-243).
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Накази щодо угод між населенням православного і українського 
віровизнань (ф. 9, on. І, кн. 352, стор. 593-594).

Записи про порушення прав і утиски з боку адміністрації 
міщан Львова, Коломиї, Жидачева, Потилича (ф. 9, on. 1, кн. 206, 
стор. 1715; кн. 333, стор. 23-24; кн. 336, стор. 1282-1283; кн. 337, 
crop. 170; кн. 356, стор. 360, 768-769; кн. 359, стор. 1166-1167; 
кн. 363, стор. 412-413; ф. 13, оп. 2, фасц. 25, стор. 409-411) та ін.

Судові вироки відносно суперечок між міщанами різних 
віровизнань і війтами, райцями, старостами у зв’язку з порушен
ням правового статусу (ф. 9, on. 1, кн. 8, стор. 177-178; кн. 41, 
стор. 857; кн. 345, стор. 237; кн. 356, стор. 1229-1232; кн. 386, 
стор. 904, 1026; кн. 393, стор. 661; ф. 17, on. 1, кн. 118, стор. 914- 
917), призначення комісій для розгляду суперечок між міщанами 
і церковними властями (ф. 13, on. 1, кн. 374, стор. 1918-1920). 
Зустрічаються скарги братств на управу міст з приводу її свавіл
ля відносно місцевого населення (ф. 9, on. 1, кн. 206, стор. 1715- 
1716).

Акти про класову боротьбу в містах між поспільством і 
патриціатом, ремісниками і купцями, боротьбу всередині цехів, 
між цеховою верхівкою і челядниками. Записи судових спорів 
між цехами і позацеховими ремісниками. Рішення спеціальних 
комісій у справах суперечок між міщанами і старостою (ф. 17, 
on. 1, кн. 121, стор. 1141-1146), втручання короля (ф. 10, on. 1, 
кн. 156, стор. 1647-1650).

Акти, які засвідчують міжусобиці панівних класів. Судові 
рішення відносно взаємонападів поміщиків, їх збройних наїздів 
на міста, містечка, села, замки, фільварки (передусім під час 
воєнних лихоліть), що супроводжувались грабунками з метою 
наживи, захопленням худоби, гвалтами. Під час суперечок увесь 
тягар перш за все падав на підданих -  горіли села, посіви, мало 
місце насильне вивезення і вбивства селян (див. скаргу міщан з 
м.Сатанова, ф. 17, on. 1, кн. 119, стор. 316-318).

Протоколи зізнань про опір населення проти феодальних 
порядків та боротьбу селянства. Скарги селян на поміщиків, 
орендарів, наприклад підданих Озиминського ключа Самбірської
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економії (ф. 9, оп. 1, кн. 349, стор. 1385-1390). Відомі скарги під
даних, наприклад, такі, як з містечка Воронне на Брацлавщині, 
в яких селяни роблять перелік усіх зловживань орендатора -  
змушування до непосильної і беззаконної панщини, биття, 
ув’язнення, гоніння до роботи в інші села, і пригрожують, що 
коли подібні свавілля не припиняться, вони втечуть із села 
(ф. 17, оп. 1, кн. 121, стор. 1158-1162, 1206).

Акти вимог селян справедливого розподілу праці і встанов
лення протягом року конкретного обсягу панщини робіт (ф. 9, 
оп. 1, кн. 383, стор. 1433; кн. 415, стор. 1011; ф. 13, оп. 2, фасц. 
33, стор. 1238). Записи про суперечки між громадами і поміщи
ками, в які втручається державна адміністрація, король (ф. 9, 
оп. 1, кн. 330, стор. 519; кн. 331, стор. 381; кн. 867, стор. 145; 
кн. 465, стор. 1852-1853).

Записи про втечі селян. Позови в суди, заяви, скарги, накази, 
пов’язані з втечами селян і вимогами повернення їх у свої села, 
бо нерідко селяни, які втікали, приховувалися з метою збагачен
ня та наживи новими поміщиками (ф. 9, оп. 1, кн. 331, стор. 175- 
176; ф. 17, оп. 1, кн. 125, стор. 227-230; кн. 126, стор. 168-170, 
200-202; кн. 128, стор. 49-60, 83-85; кн. 142 -  багато сторінок). 
Судові вироки про видачу втікачів-селян у руки власників і роз
прави над ними. Записи про втечу селян з Волощини на тери
торію Руського воєводства (ф. 9, оп. 1, кн. 334, стор. 179-285).

Рішення сеймиків, універсали і декрети, спрямовані на 
боротьбу з втечами селян.

Акти, які містять відомості про підпали панських садиб, 
захоплення худоби, поруби поміщицьких лісів.

Записи про виступи міщан і селян проти феодалів, окремі 
з яких мали збройний характер. Відомі виступи у м.Коломиї 
(1613 р., ф. 5, оп. 1, кн. 126, стор. 654-669; кн. 138, стор. 1570- 
1571), м.Галичі (1631 р.), м. Медичі (163 р., ф. 13, оп. 1, кн. 446, 
стор. 1677-1684), м.Теребовлі (1635 р., ф. 17, оп. 1, кн. 119, 
стор. 1290-1294), с.Золотому Більчі (1637 р., ф. 17, оп. 1, кн. 121, 
стор. 934-940), м.Снятині (40-і роки XVII ст.), с.Мшанці 
(1717 р., ф. 5, оп. 1, кн. 215, стор. 1494-1496). Народно-визволь
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ного характеру набирає боротьба за право участі в міському 
самоврядуванні в містах, наприклад у Перемишлі (1561 р., ф. 13, 
оп. 1, кн. 285, стор. 155-156), Дрогобичі (1578 р., ф. 13, оп. І, 
кн, 285, стор. 98-102,428-432; кн. 300, стор. 633-634), Теребовлі 
(1597 р., 1633 р., ф. 17, оп. 1, кн. 103, стор. 19-20) та ін.

Акти засвідчують участь братств у масових суспільних рухах 
міського населення, виступи братчиків на захист національно- 
релігійних інтересів місцевого населення. Переслідування і 
ув’язнення братчиків за їх виступи (ф. 9, оп. 1, кн. 349, стор. 325). 
Під керівництвом братств населення висгупає проти духовних 
властей, ставлених польським урядом і не визнає їх (ф. 13, 
оп. 1, кн. 328, стор. 1421-1424).

Акти про виступи населення проти війська (ф. 17, оп. 1, 
кн. 119, стор. 828-829), діяльність спеціальних слідчих комісій 
з розгляду сутичок, наприклад у зв’язку з виступом міщан Києва 
у 1635 р. (ф. 17, оп. 1, кн. 120, стор. 486-488). Скарги 
військовослужбовців про напад міщан на військо і реквізування 
зброї (м. Глиняни, ф. 17, оп. 1, кн. 119. стор. 829-831).

Акти про загальні антифеодальні виступи в Україні у 90-х 
роках XVI ст. (повстання К.Косинського) і заклики короля до 
об’єднання шляхти з урядовими військами для боротьби з 
повстанцями та “встановлення порядку на Україні” (1596 р., 
ф. 9, оп. 1, кн. 350, стор. 193).

Деякі документи віддзеркалюють селянсько-козацьке 
повстання 1594-1596 рр., очолюване Северином Наливайком. На 
окрему увагу заслуговує вплив цього повстання на населення 
Руського і Белзького воєводств, що виражався у різних формах 
класової боротьби -  збільшенні кількості скарг і посиленні 
протестів, рості числа втеч селян на інші землі, а також в загони 
карпатських опришків і на Запорізьку Січ, прямих виступах і 
повстаннях, наприклад з м.Теребовлі у 1597 р. (ф. 17, оп. 1, 
кн. 103, стор. 3-10).

Акти про народні виступи під проводом Гната і Семена 
Височанів у середині XVII ст. (ф. 5, оп. 1, кн. 123, стор. 1230- 
1233).
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У земських і гродських книгах, а також фасцикулах зна
йшла відображення визвольна війна українського народу під 
проводом Б.Хмельницького (1648-1654 рр.).

Записи про дії повстанських загонів, підтримку військ 
Б.Хмельницького населенням, виступи селян і міщан у різних 
місцевостях. Найбільше записів торкається різноманітних пові
домлень про вибух народного гніву населення краю проти шлях
ти і просування селянсько-козацьких військ на захід у 1648 р. 
на території Поділля, Волині, Покуття та інших українських 
землях. Оголошення та обіжники властей про наростання 
небезпеки у зв’язку з наступом полків Б.Хмельницького і заходи 
короля, шляхти, спрямовані на боротьбу з народним рухом 
(ф. 17, оп. 1, кн. 133, стор. 90-92). Акти нарад шляхти у зв’язку 
з наступом Б.Хмельницького (ф. 17, оп. 1, кн. 131, стор. 263-264, 
281-299).

Записи про поширення вістей серед населення про пряму
вання козаків до Кракова у 1648 р. (ф. 14, оп. 1, кн. 345, стор. 
463-464), похід у 1651 р. (ф. 17, оп. 1, кн. 121, стор. 126-127), 
про розгортання воєнних дій (ф. 17, оп. 1, кн. 131, стор. 269-275, 
310-311; кн. 133, стор. 149-150), здобуття Хмельницьким окремих 
земель, населених пунктів (ф. 17, оп. 1, кн. 133, стор. 113), чутки 
про перебування орди в Україні (ф. 17, оп. 1, кн. 142, стор. 465- 
466). Судові оповіщення про переможний хід військ Хмельниць
кого на захід.

Акти про втечі шляхти, купців у зв’язку з наступом селян
сько-козацьких військ. Припинення діяльності магістратів, 
земських і гродських судів.

Акти про захоплення селянами поміщицьких маєтків, їх 
конфіскацію і поділ (ф. 17, оп. 1, кн. 131, стор. 430-431,642-643; 
кн. 132, стор. 60-63. Це стосується багатьох сіл), передача 
селянами в руки селянсько-козацьких військ захопленої шляхти 
(ф. 17, оп. 1, кн. 131, стор. 460-461), створення селянських 
загонів “на козацький лад у сотні” і їх влиття в повстанську 
армію (ф. 17, оп. 1, кн. 131, стор. 377-378,411-413,438-440,462).

Ухвали сеймиків у справах мобілізації посполитих рушень,
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збір шляхги у визначених місцях з метою опору військам 
Хмельницького (ф. 17, on. 1, кн. 131, crop. 316-317, 467-474; 
кн. 133, стор. 105-109). Реєстри окремих підрозділів польських 
військ з цього часу (ф. 17, on. 1, кн. 142, стор. 520-522).

Скарги поміщиків на селян і міщан за їх організовані висту
пи і напади на поміщицькі садиби, замки (ф. 17, on. 1, кн. 131, 
стор. 369-370, 431-436, 452-453, 523-527, 531-533, 541-546, 552- 
557, 560-563, 570-573, 583-584, 589-597, 659-660; кн. 132, 
стор. 19-22, 70-72, 105-107, 139-140, 241-244, 318-319, 324-325, 
402-403 та ін.). Протоколи, які засвідчують майновий стан 
шляхти під час Хмельниччини (ф. 17, on. 1, кн. 132, стор. 163- 
170, 429-445; кн. 133, стор. 113-114).

Записи актів розправ шляхти над селянами після відступу 
військ Хмельницького (пор. ф. 17, on. 1, кн. 131, стор. 454-457, 
537-539, 615-617, 619-620, 623-624 та ін.), суперечки поміщиків 
з приводу видачі селян, які брали участь у виступах під час 
Хмельниччини і та ін.

Судові зізнання про опришківський рух на українських 
землях під проводом О.Довбуша, І.Бойчука та інших ватажків. 
Записи свідчень про антифеодальні дії опришківських загонів у 
Карпатах і на території Прикарпаття та Поділля (ф. 5, on. 1, 
кн. 120, стор. 164-169; кн. 147, стор. 1785-1795, 1906-1907; 
кн. 148, стор. 123, 168; кн. 149, стор. 954,957-965; кн. 174, стор. 
1676-1681; кн. 250, стор. 1585-1587; кн. 270, стор. 1234-1254; 
ф. 9, on. 1, кн. 104, стор. 2265; ф. 13, on. 1, кн. 379, стор. 52-55; 
ф. 15, on. 1, кн. 159, стор. 3310; кн. 165, стор. 1529-1554; ф. 17, 
on. 1, кн. 103, стор. 710-711; кн. 110, стор. 135-136; кн. 134, 
стор. 451, 786-787, 798-799 та ін.). Листи і повідомлення про 
спільні виступи опришків і козаків, які прибули із Східної 
України, проти шляхти, виступи українських опришків разом 
з волохами, молдаванами (ф. 5, on. 1, кн. 120, стор. 164-169; 
кн. 280, стор. 1238, 1240-1241; ф. 9, on. 1, кн. 351, стор. 1707). 
Записи про спільні походи запорожців на правобережжі України 
під проводом Гната Марущака і Івана Бойчука (1759 p.). Серед 
матеріалів згадуються численні імена ватажків і сподвижників
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загонів опришків на різних історичних етапах боротьби (ф. 5, 
on. 1, кн. 109, стор. 755-756; кн. 120, стор. 164-169; кн. 159, 
стор. 877-879, 944-945; кн. 174, стор. 1676-1681).

Акти про гайдамацький рух в Україні.
Записи про заходи властей, спрямовані на придушення 

народних виступів, боротьбу з опришківством і гайдамаччиною. 
Заклики польської адміністрації не допускати гуртування 
незадоволених селян у загони (ф. 9, on. 1, кн. 360, стор. 887; 
кн. 365, стор. 29; ф. 17, on. 1, кн. 118, стор. 920-924), рішення 
сеймиків, королівські універсали та оголошення коронних 
гетьманів у справі боротьби з “бунтарями”. Розпорядження вести 
боротьбу і створювати спеціальні шляхетські загони для 
придушення виступів незадоволеного населення (ф. 5, on. 1, 
кн. 208, стор. 528-529, 531; ф. 9, on. 1, кн. 362, стор. 2250; ф. 17, 
on. 1, кн. 118, стор. 920-924), накази “чинити справедливості” і 
карати “бунтівників” (ф. 5, on. 1, кн. 112, стор. 1679; кн. 124, 
стор. 337-338; ф. 13, on. 1, кн. 286, стор. 187-188; ф. 17, on. 1, 
кн. 96. стор. 867-868). Протоколи судових допитів опришків, які 
діяли у загоні І.Бойчука (ф. 5, on. 1, кн. 270, стор. 1233-1256). 
Записи, які розповідають про постійне стеження поміщиків і 
державної адміністрації за політичним станом краю, наприклад 
у Львівському і Любачівському повітах (ф. 9, on. 1, кн. 13, 
стор. 642-643).

Акти про шляхетські бунти і боротьбу короля з ворогу
ючими партіями, заходи по припиненню антиурядових виступів 
конфедератів (ф. 9, on. 1, кн. 361, стор. 1154-1160; кн. 362, 
стор. 1801, 2230; кн. 363, стор. 856-860; кн. 472, стор. 436-437; 
кн. 486, стор. 2167).

Записи про відносини населення Руського і Белзького 
воєводств з церквою -  судові розгляди справ щодо майнових 
суперечок між громадами і церковниками (ф. 1, on. 1, кн. 230, 
стор. 295-296; ф. 13, on. 1, кн. 443, стор. 505-513), накладання 
покарань за невідвідування храмів у релігійні свята (ф. 9, on. 1, 
кн. 393, стор. 783), міжусобиці між церковною ієрархією та 
монастирями (ф. 9, on. 1, кн. 328, стор. 907-908) та ін.
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Записи, які ілюструють засилля на українських землях 
католицизму й унії. Документи про впровадження уніатства, 
примушування українців прийняти католицьку віру (ф. 1, оп. 1, 
кн. 226, стор. 485-486; ф. 9, оп. 1, кн. 353, стор. 2268-2269). 
Скарги селян про організовані напади католицького духовенсгва 
на церкви, збройні напади ченців різних католицьких орденів 
(ф. 1, оп. 1, кн. 206, стор. 292-293; ф. 17, оп. 1, кн. 119, стор. 
271-276).

Акти про заснування і функціонування польських като
лицьких монастирів. Судові рішення про виступи селян проти 
будівництва католицьких монастирів (с. Голиня Жидачівського 
повіту, ф. 7, оп. 1, кн. 56, стор. 225-230), напади на польські 
монастирі і костьоли (ф. 1, оп. 1, кн. 527, стор. 735-738; ф. 9, 
оп. 1, кн. 398, стор. 66-67), на католицьке духовенство (ф. 7, 
оп. 1, кн. 63, стор. 1509-1510).

5. Побут, церква, культура

Акти земських і гродських судів та фасцикул засвідчують 
чимало матеріалів про побут, матеріальну і духовну культуру 
народу.

Звертають на себе увагу записи, в аких відображені сімейні 
га сімейно-громадські взаємини, використовування селянами у 
своєму поточному житті звичаєвого права, взаємодомовленостей 
т.зв. “згод”

Внесені у книги записи різних документів ілюструють 
основні форми поселень селян, найчастіше дворища, півдворища, 
еволюцію сім’ї від давньої великої до малої родини. Границі 
полів, огороджуваня полів, пасовищ, лісів, садів. Розміщення 
жилих і господарських будівель в садиби.

Акти про розподіл роботи між членами сім’ї за статями.
У документах віддзеркалені обряди шлюбу, накази короля 

про розшук викрадачів дівчат з метою одруження (ф. 9, оп. 1, 
кн. 355, стор. 1700). Шлюбні майнові угоди, пов’язані з одру
женням молодих, записи дозволів на передачу посагу (ф. 9, 
оп. 1, кн. 15, стор. 3-4), ритуал передачі посагу т.зв. куничного
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за молодою (ф. 17, on. 1, кн. 122, стор. 897-899). Часто у судових 
записах порушується питання про повернення приданого 
родичам у випадках передчасної смерті молодої жінки. Судові 
ухвали з приводу зради чоловіків своїм жінкам. Акти покарань 
тих, які мали позашлюбних дітей. Записи про розірвання 
подружнього співжиття (ф. 9, on. 1, кн. 331, стор. 278, 550; 
ф. 13, оп. 2, фасц. 59, стор. 2513-2514). У ці справи часто 
втручалася громада, яка не лише притягала до відповідальності 
окремих членів сім’ї, але й слідкувала за моральною поведінкою 
кожного її члена як у сімейному, так і в громадському побуті. 
Виявлено записи про покарання членів громади за порушення 
норм громадського співжиття, втручання у ці справи церкви.

Записи про звичаї й обряди, пов’язані з народженням та 
вихованням дітей, правом опікунства над дітьми і часті суперечки 
навколо цього питання (ф. 9, on. 1, кн. 8, стор. 1303; кн. 347, 
стор. 1080). Акти про обряди поховання і його локальні особли
вості, наприклад в південних районах Прикарпаття Руського 
воєводства і на Поділлі. Поминки і поминальні дні.

Записи, в яких містяться повідомлення про основні заняття 
населення, передусім землеробство і випас худоби, землеробські 
знаряддя, процеси косовиці і збирання врожаю, молотьбу, 
зберігання зерна, форми амбарів, галузі скотарства і пастуху
вання (держання домашніх тварин), бджільництво. Повідом
лення про харчування населення, одяг, відомості про характер 
і назви засобів переміщення, упражі коней, волів.

Свідчення про вживання таких елементів побуту, як “селян
ська толока”, використовування “народного календаря”, 
пов’язаного з культом природних сил. Календарні обряди: 
новорічні, зимові, весняні. Покровителі жнив, домашніх тварин.

Народні вірування: сни, “біди”, “чорти”, “дідьки”. Жіночі 
вірування, які пов’язані з певними місяцями, днем або ніччю. 
“Злі духи”. Щасливі і нещасливі дні тижня. Народні назви 
найбільш відомих планет.

Низка записів розповідає про способи народного лікування 
людей (ці відомості часті у судових зізнаннях), знахарство; про
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існування у різних місцевостях притулків для хворих і старців. 
Акти фундації шпиталів і надання їм земель, звільнення їх з-під 
міських прав, наприклад у м.Перемишлі (ф. 13, оп. 2, фасц. 24, 
стор. 4679-4680), наявністьу містах хірургів (ф. 17, оп. 1, кн. 131, 
стор. 198), аптекарів (ф. 9, оп. 1, кн. 365, стор. 1404).

Судово-адміністративні оголошення про панування у різний 
час на території воєводств епідемій. Реєстри жертв.

Записи про осіб-ініціаторів заснування братств і побудову 
ними шкіл, шпиталів, наприклад у м.Городку (1752 р., ф. 13, 
оп. 1, кн. 589, стор. 3555-3557), Перемишлі, разом з відкриттям 
друкарні (1647 р., 1658 р., ф. 13, оп. 1, кн. 378, стор. 97-99; 
кн. 431, стор. 373-377), м. яРославі (1688 р., ф. 13, оп. 1, кн. 604, 
стор. 3168-3170).

Акти, які свідчать про характер навчання, програми й обсяг 
викладання предметів, називають прізвища вчителів -  “дидас- 
калів”.

Разом з цим зустрічаються судові записи, які викривають 
панівну верхівку, що намагалася гальмувати і недопускати 
поширення освіти серед населення. Так Юрій-Гнат граф Любо- 
мирський забороняє підданим і міщанам у своїх добрах посилати 
синів у школи без його згоди і окремого писемного дозволу 
(ф. 13, оп. 1, кн. 561, стор. 1983-1987).

Акти про навчання ремесел і виховання учнів у цехах (ф. 9, 
оп. 1, кн. 353, стор. 2187-2191).

Акти про заснування “братств убогих” (1644 р., у м.Добро- 
милі, ф. 13, оп. 1, кн. 630, стор. 1834-1835), ремісничих братств, 
наприклад “полотняного братства” у с.Шегині (1656 р., ф. 13, 
оп. 2, фасц. 45, стор. 3223).

Низка актів висвітлює розвиток друкарства -  привілеї коро
лів на заснування друкарень (ф. 9, оп. 1, кн. 391, стор. 1331-1332), 
діяльність друкарів, наприклад Івана Федорова (ф. 9, оп. 1, 
кн. 46, стор. 452-458, 592-594, 672-673, 677; кн. 338, стор. 501- 
502 та ін.), Симона Будзини (ф. 9, оп. 1, кн. 356, стор. 624-626, 
936-937; кн. 359, стор. 80; кн. 360, стор. 71-72 та ін.), Михайла 
Сльозки (ф. 9, оп. 1, кн. 390, стор. 77-79; кн. 397, стор. 942-944,
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1666-1668, 1874-1876, 2016-2027), Спиридона Соболя (ф. 9, 
оп. 1, кн. 136, стор. 1480-1482), деяких польських друкарів. 
Записи про діяльність сина Івана Федорова інтролігатора Івана 
Друкаревича (ф. 9, оп. 1, кн. 46, стор. 672-673, 723-724, 740-742, 
763, 875-878). Записи про контакти Львова і Вільнюса у справах 
книгодрукування (ф. 9, оп. 1, кн. 345, стор. 1160-1161), про 
друкарів інших країн, наприклад краківського друкаря Фран
циска Цезарія (ф. 9, оп. 1, кн. 397, стор. 942-944).

На основі актів, передусім, судових розглядів справ у зв’язку 
з суперечками друкарів і фундаторів друкарської справи, дру
карів і лихварів дізнаємося про кількість друкованих книг, їх 
назви для відповідних друкарень. Нерідко про книги йде мова 
при розглядах майнових суперечок, зокрема при конфіскаціях і 
грабунках маєтків (ф. 13, оп. 1, кн. 535, стор. 1745-1748), у запо
вітах (ф. 13, оп. 1, кн. 375, стор. 223-225). Інвентарні описи міс
тять відомості про бібліотеки монастирів, окремих сімей і осіб.

Акти, які відображають розвиток науки. Засвідчені 
відомості про існування академій, зокрема Київської та Острозь
кої, єзуїтських колегій. На основі записів дізнаємось про зна
чення братств для розвитку освіти. Про організацію й утримання 
ними “братських шкіл” Це, насамперед, відноситься до таких 
центрів, як Львів, Перемишль та ін. Протягом 1589-1591 рр., 
наприклад, Львівське Успенське братство добилося кількох 
привілеїв на школи. Крім “соборної” школи (організована у 
1586 р. Ставропігійським братством), у Львові протягом XVII- 
XVIII ст. діяли школи в будинках передміських братств: 
Благовіщення, Миколи, Федора Тирона, П’ятниці, Воскресіння, 
Богоявления, “на Тарнавці”, Юра (ф. 9, оп. 1, кн. 354, стор. 2859 
та ін.). Про культурно-освітню роль братств, затвердження їх 
статутів, у яких йде мова про школи, виявлено також відомості, 
які відносять до історії шкільництва у малих містах (ф. 13, 
оп. 1, кн. 614, стор. 1543-1547).

У ХУІІ-ХУІІІ ст. від часу, коли доступ до записів у судово- 
адміністративні книги був вільний і зняті були всякі обмеження 
щодо внесень актового матеріалу в них, засвідчено записи
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літературних творів різних жанрів. На сторінках книг чимало 
прозових творів, віршів, пісень, молитв та казок. Трапляються 
полемічні твори, літописні оповідання. їх вносили у кн и ги  на 
прохання заявника (у зв’язку з чим часто відомий їхній автор) і 
складаль самі писарі земських і гродських канцелярій. Так, 
наприклад, перемишльський гродський писар Яків Прилуський 
уміщає у Перемишльській гродській книзі вірш про значення 
судових книг (ф. 13, on. 1, кн. 24, стор. 2), складає і записує 
віршовану епітафію на смерть земського судді В.Вояковського 
(ф. 13, on. 1, кн. 24, стор. 1). Поетичні твори, які найчастіше 
писали латинською мовою, мають також художньо-узагальню- 
ючий зміст (ф. 9, on. 1, кн. 180, стор. 1439; кн. 192, стор. 593- 
594; кн. 474, стор. 2084; кн. 475, стор. 341; кн. 486, стор. 2272; 
кн. 497, стор. 1712; кн. 505, стор. 6, 757; кн. 559, стор. 1071-1080; 
кн. 561, стор. 537-543,196-202). Окремі з них названі: “Байка про 
Лева”, “До дам” (ф. 9, on. 1, кн. 557, стор. 2265), супроводжу
ються підписами (ф. 9, on. 1, кн. 567, стор. 391-393). Серед поезій 
є переклади з інших мов (ф. 9, on. 1, кн. 535, стор. 1945). Поряд 
виявлені численні прислів’я, приказки (ф. 5, on. 1, кн. 206, 
стор. 1421; ф. 9, on. 1, кн. 249, стор. 443-444; кн. 282, стор. 670; 
ф. 17, on. 1, кн. 38, стор. 240 та ін.), куплети пісень (сороміцька 
пісня Ковнацького -  ф. 9, on. 1, кн. 191, стор. 901).

Акти, пов’язані з мистецьким життям краю. Дозволи 
художникам займатися образотворчим мистецтвом на території 
Речі Посполитої, наприклад у 1593 р. Іванові Швайковському 
(ф. 9, on. 1, кн. 348, стор. 1357-1358), надання маєтностей худож
никам за художнє оформлення об’єктів, наприклад художнику- 
священику Гайлові у 1426 р. (?) за розпис церкви “на Засянні” у 
Перемишлі (ф. 13, on. 1, кн. 305, стор. 810-812). Знаходяться 
відомості про таких українських середньовічних архітекторів, як 
Павло Римлянин.

Реєстри, списки і записи інших документів про твори мистец
тва, їх характер, форми, вартість; списки золотих і срібних пред
метів та інших коштовностей, які часто виробляли на місцях і 
якими користувалося населення (ф. 17, on. 1, кн. 131, стор. 145-
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146; ф. 13, on. 2, фасц. 35, сюр. 4113-4114; фасц. 62, стор. 89- 
91; фасц. 73, crop. 4359 та ін.). Вони часто е додатками до 
заповітів(ф. 17, оп. І,кн. 119, стор 1111-1122; кн. 120, стор. 625- 
626; кн. 121, стор. 991-994; кн. 125, стор. 444-446) або виступають 
як окремі доказові документи у судових процесах з майнових 
справ.

Низка згадок у книгах торкається архітектурних споруд -  
замків, палаців і окремих будинків-кам’яниць деяких територій 
Руського і Белзького воєводств.

На сторінках актових книг містяться також оригінальні мис
тецькі твори, які можуть стати об’єктами дослідження різних 
художніх зацікавлень. Це найчастіше портрети людей, виконані 
пером, рисунки різних жанрових сюжетів, зображення гербів 
(ф. 9, on. 1, кн. 63, стор. 477,620; кн. 65, стор. 795; кн. 90, стор. 
822; кн. 116, стор. 1; кн. 155, стор. 1523, 1538, 1540, 1542 та ін.; 
кн. 163, стор. 1655, 1663-1664, 1668; кн. 164, стор. 1475, 1505; 
кн. 228, початкові сторінки; кн. 269, початкові сторінки; ф. 1, 
on. 1, кн. 511. стор. 1. 4-5, 640, 1639; кн. 512. стор. 1341, 1598; 
кн. 517, стор. 1180 та ін.). Окремі з них супроводжуються підпи
сами, наприклад “Свирид Багрій -  мужик-неборак” (ф. 9, on. 1, 
кн. 155, стор. 1538), Bella genit inter leges (ф. 9, on. 1, кн. 181, 
титульна сторінка), є підписи зображених на рисунку гербів та 
ін. Книги мають художньо оздоблені заголовки (ф. 5, on. 1, 
кн. 232, стор. 232, 258, 260, 901, 1602 та ін.), заставки (ф. 9, 
on. 1, кн. 426, стор. 2678, 2682, 2686, 2688, 3183; кн. 556, 
стор. 1257), ініціальні літери.

Заслуговує уваг и палітурне мистецтво актових книг.
У книгах і фасцикулах відображене музичне життя краю -  

згадки про світську і культову музику, музичні колективи, 
музичні інструменти. Засвідчені ноти окремих композиторів, 
наприклад ноти Франциска Хмілевського (ф. 9, on. 1, кн. 542, 
стор. 584).

В актових книгах виявлені записи документів багатьох 
визначних державних, політичних і культурних діячів різних 
періодів або документи про них, наприклад грамоти князя Льва
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Даниловича (ф. 9, оп. 1, кн. 1, стор. 221; кн. 351, стор. 430-433; 
кн. 528, стор. 1459-1466; ф. 13, оп. 1, кн. 281, сгор. 868; кн. 473, 
сгор. 2509-2517; кн. 621, с юр. 947-949 та ін.), царя Петра Пер
шою (ф. 9, оп. 1, кн. 487, стор. 175-177; кн. 492, стор. 1487; 
ф. 13, оп. 2, фасц. 67, стор. 2815 та ін.), князя Костянтина 
Острозького (ф. 9, оп. 1, кн. 347, стор. 1464) та ін.

Низка актів розкриває історію середньовічних архівів 
Руського і Белзького воєводств, насамперед, земських і гродських 
архівів з половини XV ст. Записи про функції старост щодо 
стеження за правильним зберіганням актів і їх охороною. 
Інструкції щодо регламентів праці в архівах (ф. 1, оп. 1, кн. 327, 
стор. 1349-1353; кн. 344, стор. 168-169), систематичного попов
нення і упорядкування архівів. В актах містяться відомості про 
архіви усіх повітів, наприклад судові вироки про діяльність 
гродських канцелярій і правильне ведення архівів (м.Теребовля, 
ф. 17, оп. 1, кн. 209, стор. 2357-2381; м.Галич, ф. 5, оп. 1, кн. 262, 
стор. 2141-2153), протестації з приводу незадовільного стану 
зберігання документів і втрат окремих актів (м.Перемишль, ф. 13. 
оп. 1, кн. 416, стор. 565-566; м.Жидачів, ф. 7, оп. 1, кн. 113, 
стор. 561), доручення упорядкувати актовий матеріал, на основі 
якого будуть створювати книги і складати до них реєстри 
(м.Теребовля, ф. 17, оп. 1, кн. 364, стор. 93-94), звірка наявності 
актових книг (м. Буськ, ф. З, оп. 1, кн. 26, стор. 1258-1259; 
м. Перемишль, ф. 14, оп. 1, кн. 137, стор. 1256-1283), переміщення 
архівів у зв’язку з небезпекою їх знищення (м. Буськ, ф  3, оп. 1, 
кн. 22, стор. 125), звіти про переховування актових книг 
(м. Перемишль, ф. 14, оп. 1, кн. 349, стор. 224-225), напади на 
архіви і знищення їх фондів (м.Буськ, ф. З, оп. 1, кн. 27, стор. 211, 
212,216-217,246-247,640-641; кн. 246, стор. 505; м.Жидачів, ф. 7, 
оп. 1,кн. 106, стор. 2030-2031; м.Перемишль, ф. 13,оп. 1,кн.467, 
стор. 889-891; м.Теребовля, ф. 17, оп. 2, фасц. 16, № 765).

Акти про складання в депозит документів у архіви приват
ними особами, наприклад до Теребовельського замку у 1648 р. 
(ф. 17, оп. 1, кн. 131, стор. 335-337), про виявлення документів 
(ф. 10, оп. 1, кн. 141, стор. 13).
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Реєстри актових книг і ін. документів (Земський перемишль
ський суд, 1680 р., ф. 14, оп. 1, кн. 142, стор. 657-659).

Рішення про призначення на посади архівістів (ф. З, оп. 2, 
фасц. 27, № 837; ф. 7, оп. 1, кн. 97, стор. 3305-3306), записи при
сяг архівістів (ф. З, оп. 1, кн. 31, стор. 1143-1144; ф. 13, оп. 1, 
кн. 869, стор. 2532-2534; кн. 825, стор. 95), регламенти функцій 
урядовців судових канцелярій і архівів (ф. 13, оп. 1, кн. 379, 
стор. 1309-1312). У записах знаходимо також історичну довідку 
про гродські книги м.Теребовлі (1700 р., ф. 17, оп. 1, кн. 146, 
стор. 2), літературний панегірик про занедбання стану зберігання 
книг у цьому ж місті (1728 р.. ф. 17, оп. 1, кн. 138, стор. 1-2).

Привілеї церквам, монастирям, даровизни земель і прибут
ків з промислів (ф. 13, оп. 1, кн. 321, стор. 139-142; кн. 348, 
стор. 1007-1008; кн. 419, стор. 2454-2456; кн. 445, стор. 694-695; 
кн. 451, стор. 1729-1731; кн. 481, стор. 2139-2148; кн. 485, 
стор. 2380-2384; кн. 494, стор. 1496-1498; кн. 530, стор. 494-495; 
кн. 565, стор. 595; кн. 571, стор. 1157; кн. 860, стор. 1-2; оп. 2, 
фасц. 42, стор. 1040; ф. 17, оп. 1, кн. 227, стор. 68-76 та ін.).

Записи про майнові справи церкви -  акти надань нових і 
відновлення старих та інших привілеїв, накази на привернення 
і передачу земель в руки духовенства (ф. 13, оп. 1, кн. 442, 
стор. 17; кн. 456, стор. 2009-2011; оп. 2, фасц. 34, стор. 1563- 
1564), підтвердження прав священикам на церкви (ф. 10, оп. 1, 
кн. 14, стор. 414). Заповіти різних осіб для українського духо
венства (ф. 17, оп. 1, кн. 118, стор. 1010-1015).

Акти про захоплення церковних земель (ф. 9, оп. 1, кн. 2, 
стор. 267; ф. 13, оп. 1, кн. 442, стор. 14-16), про суперечки і про
цеси між духовенством і адміністрацією міст, маєткових ключів, 
духовенством і парафіянами за маєтності, “десятину” (ф. 13, 
оп. 1, кн. 328, стор. 1000-1001; кн. 382, стор. 495-496; кн. 453, 
стор. 2476-2477; оп. 2, фасц. 26, стор. 567-568; ф. 14, оп. 1, 
кн. 242, стор. 499-502), фінансові розрахунки (ф. 13, оп. 1, 
кн. 375, стор. 1288-1289) та ін. Окремі записи стосуються міст 
інших воєводств (ф. 10, оп. 1, кн. 144, стор. 464).

Записи про надання доходів з церков (ф. 9, оп. 1, кн. 598,
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стор. 2190-2193), накази духовенства складати данини під 
погрозою клятв (ф. 9, on. 1, кн. 13, crop. 844-845).

Акти про розмежування церковних і монастирських земель 
та суперечки навколо цих питань. Продаж і перепродаж церков 
з метою наживи, викупи церков та ін. (ф. 10, on. 1, кн. 21, 
crop. 348; кн. 55, crop. 215; ф. 13, on. 1, кн. 324, стор. 509-510; 
кн. 454, стор. 1425-1430; кн. 461, стор. 2001-2009; кн. 606, стор. 
2420-2522).

Судові вироки з оповіщенням про напади різних осіб і військ 
на церкви та монастирі, гвалти та збивання церковників (ф. 13, 
оп 2, фасц. 24, стор. 4917: ф. 17, on. І, кн. 118, стор. 1111; кн. 129, 
стор. 346-353), з другого боку -  накази “робити шкоди” 
наприклад М.Потоцьким у маєтках духовенства (ф. 13, on. 1, 
кн. 481, стор. 1647-1649). Мають місце записи про прокляття 
латинським духовенством захисника православ’я Іванка 
Лагодовського у деяких парафіях на неявку в суд (ф. 9, on. 1, 
кн. 19, стор. 669-670).

Реєстри шкод, вчинених польським військом церквам, пара
фіям, а також громадам, де часто виявляється нез'єдинене право
славне духовенство (ф. 13, on. 1, кн. 280, стор. 1307-1311; кн. 453, 
стор. 2521-2539; кн. 459, стор. 2198-2201; кн. 501, стор. 1207-1214; 
оп. 2, фасц. 44, стор. 1723-1729; оп. 2, фасц. 49, стор. 4489-4496).

Акти про звільнення церкви від податків, передусім вій
ськових (ф. 13, on. 1, кн. 478, стор. 98-99; кн. 482, стор. 391-393; 
кн. 577, стор. 1817-1818), заборони чинити утиски (ф. 13, on. 1, 
кн. 15, стор. 106; кн. 281, crop. 157; кн. 364, crop. 847-849; 
кн. 384, стор. 1060-1061; кн. 434, стор. 362-364; оп. 2, фасц. 37, 
стор. 605-606 та ін.), накази дотримуватись конституцій і не 
збирати свавільно податків і повинностей з духовенства (ф. 13, 
on. 1, кн. 333, стор. 1172-1173; кн. 420, стор. 3287-3289; кн. 42, 
стор. 6-7,649-652; кн. 454, стор. 858-860). Поряд засвідчені розпо
рядження короля про опіку над священиками, ченцями, які 
переслідуються адміністративними чи духовними властями 
(ф. 10, on. 1, кн. 65, стор. 415; ф. 13, on, 1, кн. 436, стор. 2074- 
2076; оп. 2, фасц. 49, стор. 1537-1539) та ін.
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Королівські рекомендації щодо підбору осіб для духовного 
сану (ф. 13, оп. 1, кн. 435, стор. 1586-1590), записи про надання 
парафій (ф. 13, оп. 1, кн. 498, сгор. 2739-2741; кн. 545, стор. 1044- 
1045), дозволи на передачу вищим духовним сановникам заві
дування єпіскопіями (ф. 9, оп. 1, кн. 467, стор. 1736-1739) та ін.

Записи про собори і синоди духовенства, про організацію і 
структуру церковних установ. Відомості, які торкаються церков
ного адміністративно-територіального поділу.

Розпорядження королів в справах виборів вищих духовних 
властей (ф. 9, оп. 1, кн. 395, стор. 867-868), затверження посад 
духовенства.

Записи пастирських митрополичих і єпіскопських листів, 
обіжники і накази для духовенства (ф. 9, оп. 1, кн. 349, стор. 
997-1003).

Акти про церковні організації, товариства (братства), монас
тирі. Акти фундацій окремих монастирів (1706 р., с.Довге, ф. 13, 
оп. 1, кн. 519, стор. 1443-1445), підтвердження фундацій 
маетностей (с.Дережичі. ф. 13. оп. 2, фасц. 48, стор. 4435-4438). 
Накази королів про нагляд за діяльністю монастирів (1443 р., 
1541 р., с.Унів, ф. 9, оп. 1, кн. З, стор. 1013; кн. 20, стор. 182) 
або їх захист (1676 р., монастир Скит Манявський, ф. 13, оп. 1, 
кн. 422, стор. 213-214), надання монастирям звільнень від повин
ностей, глейтів (ф. 13, оп. 1, кн. 364, стор. 886-888; кн. 366, 
стор. 758-761) та ін. Пізнавальними е інвентарні описи монас
тирів, реєстри їхніх речей, часто вписані у книги (ф. 13, оп. 1, 
кн. 542, стор. 2812-2819; кн. 552, стор. 866-872; кн. 554, стор. 553- 
555; кн. 938, стор. 1108-1111).

Окремі документи ілюструють функції церкви -  духовні 
(обрядні, богослужбові), державні, приватні.
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СПИСОК ФОНДІВ

18 фондів, 11343 справи (з них 6541 книга і фасцикул) 
1423-1784 рр.

/. Земські суди

Белзький земський суд, м.Белз 
(Белзьке воєводство) 

ф. 2, 231 книга і фасцикул, 1439-1784 рр., описи 4, покажчиків 
141.

Буський земський суд, м.Буськ 
(Белзьке воєводство) 

ф. 4, 2 книги, 1774-1784 рр., описи 2, покажчик 1,

Галицький земський суд, м.Галич
(Галицька земля, Руське воєводство) 

ф. 6, 230 книг і фасцикул, 1435-1784 рр., описи 3, покажчиків 
128.

Жидачівський земський суд, м.Жидачів 
(Львівська земля, Руське воєводство) 

ф.8, 17 книг і фасцикул, 1557-1784 рр., описи 3, покажчиків 10.

Львівський земський суд, м.Львів
(Львівська земля, Руське воєводство) 

ф.10, 340 книг і фасцикул, 1446-1784 рр., описи 4, покажчиків 
150.

Переворський земський суд, м.Переворськ
(Перемишльська земля, Руське воєводство) 

ф.12, 53 книги і фасцикул, 1437-1777 рр., описів, покажчиків 45.

Перемишльський земський суд, м.Перемишль 
(Перемишльська земля, Руське воєводство)
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ф. 14, 448 книг і фасцикул, 1436-1784 рр., описи 4, покажчиків 
371.

Сяноцький земський суд, м.Сянок
(Сяноцька земля. Руське воєводство) 

ф.16,97 книг і фасцикул, 1423-1784 рр., описи 4, покажчиків 62.

Теребовельський земський суд, м.Теребовля 
(Галицька земля, Руське воєводство) 

ф.18, 8 книг і фасцикул, 1648-1784 рр., описи 3, покажчиків 6.

II. Гродські суди

Белзький гродський суд, м.Белз 
(Белзьке воєводство) 

ф. 1, 707 книг і фасцикул, 1500-1784 рр., описи 4, покажчиків 
491.

Буський гродський суд, м.Буськ 
(Белзьке воєводство) 

ф. З, 84 книги і фасцикули, 1499-1784 рр., описи 4, покажчиків 
93.

Галицький гродський суд, м.Галич
(Галицька земля, Руське воєводство) 

ф. 5,504 книги і фасцикули, 1512-1784 рр., описи 3, покажчиків 
367.

Жидачівський гродський суд, м.Жидачів 
(Львівська земля, Руське воєводство) 

ф.7, 266 книг і фасцикул, 1649-1783 рр., описи 4, покажчиків 
177.

Львівський гродський суд, м.Львів
(Львівська земля, Руське воєводство) 

ф .9 ,1093 книги і фасцикули, 1440-1784 рр., описи 4, покажчиків 
602.
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Перемишльський гродський суд, м.Перемишль 
(Перемишльська земля, Руське воєводство) 

ф. 13, 1389 книг і фасцикул, 1462-1784 рр., описи 4. покажчиків 
1326.

Сяноцький гродський суд, м.Сянок
(Сяноцька земля, Руське воєводство) 

ф.15, 615 книг і фасцикул, 1425-1784 рр., описи 4, покажчиків 
469.

Теребовельський гродський суд, м.Теребовля 
(Галицька земля, Руське воєводство) 

ф.17, 457 книг і фасцикул, 1533-1784 рр., описи 4, покажчиків 
333.
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І. Основні публікації документів земських і гродських 
судів станом на кінець 70-х років*

Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в 
трех томах. -  М., 1954. -  Т.1.
Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст. Збірник документів / 
Під. ред. ІЛ.Бутича, Ф.П.Шевченка. -  К., 1970.
Грамоты XIV ст. / Упорядкування, вступна стаття, коментарі і 
словники-покажчики М.М.Пещак. -  К., 1974.
Ковальський М.П. Джерела про початковий стан друкарства на 
Україні (Діяльність першодрукаря Івана Федорова в 70-х -  на 
початку 80-х рр. XVI ст.). -  Дніпропетровськ, 1982. 
Немировский ЕЛ. Первопечатник Иван Федоров. Жизнь и дея
тельность. -  М., 1964. -  С. 12-13.
Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні. 
(ХУІ -  перша половина ХУІІ ст.). Збірник документів. -  К., 1975. 
Правда про унію. Документи і матеріали. -  Львів, 1965. Друге 
вид., доповнене. -Львів, 1968.
Соціальна боротьба в місті Львові в ХУІ ХУІІ ст. Збірник 
документів. -Львів, 1961.
Украинско-армянские связи в ХУІІ веке. Сборник документов. -  
К., 1969.
Щапов Я.Н. Древнерусские княжеские уставы ХІ-ХУ вв. -  М., 
1976.
Gąbarowicz М. Iwan Fedorow i jego działalność w latach 1569-1583 
na tle epoki // Roczniki Biblioteczne. -  Wrocław-Warszawa, 1969. -  
Zesz. 3-4. -  S. 471-472.

До війни велику кількість документів (також регестів документів) земських 
і гродських судово-адміністраіивних установ опубліковано в серійному 
виданні Akta grodzkie і ziemskie z archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we 
Lwowie. -  Lwów, 1868-1935. -  T. І-ХХУ
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2. Основні друковані праці з історії створення 
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адміністративних установ та їх діловодства 
(стан 70-х років)

Андріяшев О.А. Актові книги Київського цен грального архіву 
давніх актів. // Центральний архів стародавніх актів у Києві. 
Збірник статей. -  К., 1929 -  С.33-123.
Введенский АЛ. Лекции по документальному источниковедению 
истории СССР. -  К., 1963.
Введенський А.О. Підробка і фальсифікація історичних доку
ментів на Україні і в Білорусії в ХУ1-ХІХ ст. // Наукові записки 
Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горь- 
кого. -  К.,1939. -  С.77-112. -  Т. 3.
Врадий Н.Ф. Источниковедческий анализ актовых книг ЦГИА 
УССР в городе Львове // Вопросы архивоведения. -  1963. -  №4. - 
С.58-60.
Горбачевский И. Предисловие к изданию “Каталог древним 
актовым книгам губерний: Виленской, Минской и Ковенской, 
книгам некоторых судов губерний Могилевской и Смоленской, 
хранящихся ныне в Центральном архиве в Вильне”. -  Вильно, 
1872.- С. І-ХХУІ.
Гроссман ЮМ. К характеристике референдарского суда в Речи 
Посполитой // Доповіді і повідомлення Львівського державного 
університету. -  Вип. 2 -  Львів. -  С. 15-27.
Дашкевич Я.Р. Адміністративні, судові й фінансові книги на 
Україні в ХІІІ-ХУІІІ ст. (Проблематика, стан і методика дослід
ження) // Історичні джерела та їх використання. -  К., 1969. -  
Вип. 4. -  С. 129-170.
Исаевич ЯД. Гродские и земские акты -  важнейший источник по 
истории аграрных отношений в Речи Посполитой в ХУІ-ХУІІІ вв. 
// Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы, 1961. -  
Рига, 1963.-С . 90-99.
Калитовський О. Акти гродські і земські і т.зв. Бернардинський 
архів у Львові // Зоря. -  Львів, 1885. -  4.20, 15(27) жовтня. -  
С. 237-239.
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Кременецький земський суд. Описи актових книг. -  Вип. 1: 
Кн. № 1-11 (1568-1598 pp.). -  K., 1959. -  Передмова, с. 5-11. 
Купчинський O.A. З історії створення науково-довідкового 
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XVIII ст. // Архіви України. -  1976. -  № 1. -  С. 27-35. 
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Левицкий О.И. История учреждения Киевского Центральоого 
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Левицкий И.О. Об актовых книгах, относящихся к истории Юго- 
Западного края и Малороссии // Труды XI археологического 
съезда в Киеве, 1899. -  М, 1990. -  Т. 2. -  С. 55-82.
Линниченко И. Архивы в Галиции. -  К., 1889.
Матеріали про організацію архівної справи в Галичині та ство
рення і діяльність Архіву гродських і земських актів у Львові. 
1776-1854 рр. // ЦДІА України у Львові. -  Ф. 146. -  Оп. 86. -  
Спр. 2635-2640.
Миллер Д.П. Очерки из истории и юридического быта старой 
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Харьков, 1896. -  Т. 8. -  С. 63-244.
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Площанский В.М. Акты холмских судов XV-XVII вв. в их 
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документам XV-XVII вв. и др. источникам. -  Вильно, і 899. -  
Т.1: 1428-1630.-С. 13-14.
Процент Л .А. Описання актових книг у відділі стародавніх актів 
ЦДІА УРСР // Науково-інформаційний бюлетень Архівного 
управління УРСР. -  К.. 1958. -  № 3. -  С. 77-89.
Проценко Л.А. Актові книги ЦДІА УРСР у м.Києві як джерело 
до вивчення історії міст і сіл України // Друга республіканська 
наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних істо
ричних дисциплін. Матеріали. -  К., 1965. -  Вип. 3. -  С. 79-93. 
Романовський В. Архів стародавніх актів та його фонди // Цент
ральний архів стародавніх актів у Києві. -  К., 1929. -  С.1-32. 
Романовський В. Київський центральний архів давніх актів // 
Архівна справа. -  1926. -  № 1. -  С. 86-100.
Романовський В. Нариси з архівознавства. Історія архівної справи 
на Україні та принципи порядкування в архівах. -  Харків, 1927. -  
С. 34-44.
Учреждения Западной Украины до воссоединения ее в едином 
Украинском Советском Социалистическом государстве. Спра
вочник. -  Львов, 1955. -  С. 28-35.
Хомутецъка З.С. Палеографічні особливості актових книг 
кременецьких судів XVI ст. // Джерела та їх використання. -  
Вип. 1. - К, 1964. -  С. 195-202.
Чунтулова В.Д. Форми документів актових книг Кременецького 
земського суду // Джерела та їх використання. -  Вип. 1. -  К., 
1964. -  С. 203-207.
Badecki К. Archiwum Akt Dawnych miasta Lwowa. -  A. Oddział 
staropolski. -  Lwów, 1935-1936. -  T. 3-4.
Badecki K. Zaginione księgi sredniowieczneho Lwowa // Kwartalnik 
historyczny. -  Lwów, 1927. -  S. 519-579. -  T. 41.
Balzer O. Kancelarye i akta grodzkie w wieku XVIII // Przewodnik 
naukowy i literacki. -  1882. -  S. 1-54.
Bardach J. Historia państwa i prawa Polski. -  T.I: Do połowy XV 
wieku. -  Warszawa, 1965. -  S. 474-486; T.II: Od połowy XV wieku 
do r.1795. -  Warszawa, 1966.

94



Bielecka J. Organizacja i działalność kancelarii ziemskich i grodzkich 
wielkopolskich XIV-XVI1I w. // Archeion. -  T. XXII. -  1954. -  S. 
Bobnyński. Zapiski sądowe i ich wydawnictwo // Pamiętnik I zjazdu 
historyków. -  1880. -  Sxr.rer.pol. -  T. VI. -  S. 42-45.
Dąbkowski P. Kancelaije i księgi sądowe bełzkie za czasów polskich 
// Przegląd prawa i administracji. -  Lwów, 1918. -  S. 97-142. 
Dąbkowski P. Katalog dawnych aktów sądowych polskich 
województwa Ruskiego i Belzkiego, przechowywanych w Arhiwum 
Państwowym we Lwowie. -  Lwów, 1937. -  Cz. I.
Dąbkowski P. Księgi przemyskie i przeworskie w dawnej Polsce // 
Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. -  Przemyśl,
1936. -T.8. -S . 1-86.
Dąbkowski P. Księgi sądowe halickie za czasów polskich // Przegląd 
prawa i administracji. -  Lwów, 1917. -  T. 42. -  S. 1-20.
Dąbkowski P. Księgi sądowe lwowskie w dawnej Polsce. -  Lwów,
1937.
Dąbkowski P. Palestra i księgi sądowe trembowelskie za czasów 
polskich // Przegląd prawa i administracji. -  Lwów, 1919. -  T. 44. -
S. 225-260. Окремий відбиток. Lwów, 1920.
Dąbkowski P. Palestra i kzięgi sądowe sanockie w dawnej Polsce // 
Pamiętnik historyczno-prawny. -  Lwów, 1925. -  T.I. Z. 6. -  S.l-55. 
Dąbkowski P. Palestra i księgi sądowe ziemskie i grodzkie w dawnej 
Polsce. -  Lwów, 1926.
Dąbkowski P. Urzędnicy kancelaryjni sądów ziemskich i grodzkich 
w dawnej Polsce. -  Lwów, 1918.
Dąbkowski P. Zaginione księgi sądowe województwa Ruskiego i 
Belzkiego // Studia nad histoiją prawa polskiego. -  Lwów, 1921. -  
T.8. Z.l.
Dąbkowski P. Z przeszłości ksiąg grodzkich i ziemskich buskich. // 
Kwartalnik Historyczny. -  Lwów, 1915. -  T.29. -  S. 1-16. 
Dąbkowski P. Z przeszłości ksiąg grodzkich i ziemskich 
żydaczowskich // Kzięga pamiątkowa ku czci B.Orzechowicza. -  
Lwów, 1916. -  T.I. -  S. 234-256.
Dudik B. Archive im Königreiche Galizien und Lodomerien // Archiv 
für österreichische Geschichte. -  Vol. XXXIX. -  T. 1. -  1868.

95



Heinosz W. Fragmenty “Iuris Ruthenici" na Rusi Czerwonej pod 
koniec średniowiecza. -  Lwów, 1930.
Hejnosz W. lus Ruthenicale. Przeżytki dawnego ustroju społecznego na 
Rusi Halickiej w XVI wieku // Studia nad historią prawa polskiego. -  
Lwów, 1931.-T . XII. Zesz. l . - S .1-112.
Hube R. Prawo polskie w XIV wieku. Sądy, ich praktyka i stosunki 
prawne społeczeństwa w Polsce na schyłkowi XIV wieku. -  
Warszawa, 1886.
Hube R. Księgi ziemskie i grodzkie wieku XIV w Polsce. -  Praga, 
1884.
Hube R. Wyrok lwowski z r. 1421 // Bibl. Um. prawnicza. -  Warszawa, 
1888. -S . 120.
Koranyi K. W sprawie genezy czterych artykułów starościńskich // 
Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowe. -  Lwów, 1931. -  
T.XI.-S.1.
Kutrzeba St. Historya ustroju Polski. Wyd. II. -  Lwów, 1908. 
Kutrzeba St. Sądy ziemskie i grodzkie w wiekach średnich. -  VIII. 
Województwo Ruskie. -  Kraków, 1901. -  S. 139-162.
Liskie X. Kilka uwag o sądownictwie czerwonoruskim // Kwartalnik 
Historyczny. -  Lwów, 1888. -  T.2. -  S. 10-20.
Maleczyński K. Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 1372- 
1783. -  Lwów, 1938.
Margasz W. W sprawie sądownictwa czerwonoruskiego przed r. 1435 
// Przegląd Powszechny. -  Kraków, 1889. -  T. 21, (cz.l). -  S. 39-54, 
191-208.
Mikucki S. Badanie autentyczności dokumentu w praktyce kancelarii 
monarszej i sądów polskich w wiekach średnich. -  Kraków, 1934. 
(Bifl6. 3 Rozprawy Wydziału historyczno-filozoficznego Polskiej 
Akademii Umiejętności. -  Ser. 2. -  T.44. -  № 3. -  S. 1-103. 
Piekosiński F. O sądach wyższych prawa niemieckiego w Polsce // 
Rozprawy i sprawozdania wydziału historyczno-filozoficznego 
Akademii Umiejętności. -  T. XVIII. -  S. 1-68.
Pietruski O., Liske X. Przedmowa // Akta grodzkie i ziemskie... -  
Lwów, 1886. -  T.XI. -  S. 5-25.
Pietruski O., Tatomir L. Przedmowa // Akta grodzkie i ziemskie... -

96



Radzimiński Z Słowo o namiestnikach rusko-litewskich i marszałkach 
Wołyńskiej ziemi // Przegląd Polski. -  R., 1885. -  S. 355-391. 
Sawicki W. Asesorowie w sądach ziemskich i grodzkich na Rusi w 
XV wieku. Warszawa, 1929.
Sochaniewicz S. Archiwum Krajowe Aktów Grodzkich i Ziemskich 
we Lwowie. - Lwów, 1912.
Witting C. Tractatus de Galiciensi tahula provincialia. -  Viennae. Pars
I, 1819.

97



З М І С Т

Вступ З

І. З історії діяльності земських і гродських судово-адмінісгра
тивних установ 9

1. Законодавчі підстави га хронологічні рамки діяльності земсь
ких і гродських судів.......................................................................  9

2. Т ериторія ............................................................................................  12
3. Обсяг діяльності й компетенції земських і гродських судів .. 13
4. Персонал канцелярій земських і гродських судів та його

о б о в 'я зки ............................................................................................  17
5. Загальна характеристика форм ділової документації судово-

адміністративних установ (акти, актові книги, ф асцикули).. 19
6. М о ва ..................................................................................................... 33
7. Стан збереження документів земських і гродських судів .... 35

II. Основні питання змісту актових книг і фасцикул судово-
адміністративних установ..............................................................  39

1. Населення........................................................................................... 40
2. Державний лад, суд і право...........................................................  41
3. Економіка........................................................................................... 52
4. Суспільно-політичне ж и ття .......................................................... 69
5. Побут, церква, культура.................................................................  78

Список фондів........................................................................................  88

Б ібліограф ія ............................................................................................ 91

1. Основні публікації документів земських і гродських судів
станом на кінець 70-х років..........................................................  91

2. Основні друковані праці з історії створення і функціонування
земських і гродських судово-адміністративних установ та їх 
діловодства (стан 70-х років).......................................................  92

98



Підп. до друку 1X1998.
Формат 60 х 84 1/16. Папір офс. № 1. Офс. щ>ук. 

Ум. щ>ук. арк. 5.58 Обл.-вид. арк. 6.0 
Ціна договірна.

Наклад 200. Замовлення З  {(
Поліграфічна дільниця 

Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М.С. Грушевського НАН України 

м. Київ, Трьохсвятительська, 4




