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АНОТАЦІЯ 

Паславська Н. О. Кравецький цех у Львові в XVI–XVIII ст.: 

організаційні форми та соціальні відносини. Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – Історія України. Львівський національний університет 

імені Івана Франка. Львів, 2019. 

 Зміст анотації. Дисертація присвячена комплексному дослідженню 

правових, економічних, соціальних та історико-демографічних складових 

історії кравецького цеху у Львові в XVI–XVIII ст. У роботі проаналізовано 

законодавчу базу цехового устрою та визначено статус кравецької корпорації у 

правовій площині, окреслено права та обов’язки її членів. На підставі аналізу 

джерельних матеріалів та залучення наукової літератури реконструйовано 

внутрішній цеховий устрій, виробництво, спеціалізацію в ремеслі та позацехову 

конкуренцію. Охарактеризовано процес навчання ремесла та простежено за 

розвитком професійної кар’єри кравця. З’ясовано також причини виникнення та 

характер соціальних суперечностей та етно-конфесійних відносин в цеху, 

сформовано уявлення про демографічний і просопографічний аспекти цього 

історичного феномена.  

Кравецький цех у Львові не був об’єктом спеціальних історіографічних 

досліджень, тому відсутні окремі публікації, в яких висвітлювалася б генеза чи 

організація кравецького виробництва в місті. Основну ж базу дисертації 

сформували рукописні (неопубліковані) та друковані матеріали (привілеї, 

статути, універсали, актові книги, цехові та фінансові книги, реєстри прийняття 

міського права тощо). Використання широкого спектру наявних джерельних та 

історіографічних матеріалів з різних площин міського життя дало змогу 

всебічно та цілісно реконструювати об’єкт дисертаційного дослідження.  

Генеза організації кравецького ремесла у Львові сягає княжих часів, але 

класична цехова структура уконституювалася вже після надання місту 

маґдебурзького права. Привілей короля Сиґізмунда I від 10 червня 1533 р. 
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заклав правові підвалини діяльності корпорації. Надалі практика підтвердження 

королівських привілеїв та цехових статутів залишалася незмінною і була 

необхідною для збереження монопольного статусу цеху в його виробничій 

діяльності, особливо з огляду на зростаючу конкуренцію з боку євреїв, 

місцевих та приїжджих позацехових ремісників.  

Кравецький цех та його ремісниче середовище становили собою цілісну 

спільноту, об’єднану однаковими соціально-економічними інтересами. Втім, 

дуалістична природа корпорації, до якої могли входити як католики 

(здебільшого поляки), так і сповідники східного обряду – українці, вносила 

певні корективи. Українцям періодично доводилося захищати своє право на 

заняття кравецтвом у судовому порядку. В основі національно-конфесійної 

конфронтації в спільному цеху вбачалися економічні мотиви, пов’язані з 

усуненням потенційних конкурентів. Домінуюча католицька більшість 

трималася впевнено та намагалася нав’язати українцям свої правила гри, 

залучаючи їх до всіх міських обов’язків та порушуючи їхню релігійну 

ідентичність. Українці ж відстоювали власну самобутність, не піддавалися 

асиміляційним впливам та завжди залишалися в епіцентрі відродження своєї 

національної громади.  

Монополія на пошиття одягу для цеху була незмінною, тому кравецькі 

цехмістри невпинно стежили за всіма випадками позацехової конкуренції. 

Законним шляхом обійти цехову залежність для ремісників був т. зв. 

королівський сервіторат, коли майстер отримував особливий статус, виконуючи 

замовлення королівського двору. У Львові практикували також магнатські 

палацові кравці, які шили одяг для свого пана та його оточення. Але 

найбільшими конкурентами цеховиків були партачі, що жили і працювали на 

передмістях та юридиках і користувалися протекцією старости, шляхти й 

духовенства. Розвиток міста і зростання кількості міського населення 

створювали кравцям-партачам сприятливі умови для роботи.  

Кравецтво було привабливою галуззю виробництва для львівських євреїв, 

очевидно, через попит на одежу, що невпинно зростав із збільшенням 



4 
 

населення міста. Єврейська конкуренція в ремеслі становила значну загрозу для 

кравецької корпорації. Цехові ремісники всіляко намагалися ліквідувати 

небезпеку, неодноразово звертаючись до королівської влади з проханнями та 

скаргами. І все ж, попри підтвердження своєї монополії на пошиття одягу, 

кравці так і не зуміли усунути цих конкурентів. Натомість євреям вдалося 

заснувати власний цех на передмісті (1627 р.), а також узалежнити міських 

цеховиків від свого капіталу та продажу сировини. 

Реміснича спільнота кравців перебувала на перехресті модних впливів із 

Сходу та Заходу, володіючи монопольним правом на виготовлення вбрання та 

інших предметів кравецького виробництва. Місцеві кравці виконували 

замовлення на різний смак та гаманець, обшиваючи всі верстви тогочасного 

суспільства. У цеху існувала своєрідна спеціалізація між його членами, 

базована на розподілі замовлень між майстрами різних етно-конфесійних груп, 

які працювали з певними видами тканин. Ціни на одяг були строкатими і 

залежали від якості та вартості сировини і техніки шиття. Кравці творили одяг, 

який виконував не лише практичну функцію, але й був складовою матеріальної 

культури, репрезентував статус особи в суспільстві, підкреслюючи її 

індивідуальність. 

Кравецька організація мала чітку ієрархічну модель, визначений 

соціальний статус та власний дисциплінарний підхід до вишколу своїх членів. 

На підставі наданих привілеїв і статутів, створювалися необхідні умови для 

професійної діяльності колективу, що поділявся на соціально-вікові групи: учні 

– підмайстри – майстри – цехмістри та столові майстри. Водночас процес 

соціалізації ремісників був тривалим і охоплював декілька етапів під контролем 

досвідчених майстрів. 

У структурі цієї ремісничої корпорації виділялося також братство 

кравецьких підмайстрів. Виникло воно передусім з ініціативи кравчиків, які 

прагнули організувати свою діяльність та побут за західноєвропейських 

зразками. Товариське життя кравецької челяді копіювало устрій майстрів і 

ґрунтувалося на двох основних принципах – дисципліні та ієрархічності. Статут 
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закладав міцні правові підвалини для організації роботи та дозвілля 

підмайстрів. Порушників, котрі наважилися відступити від встановлених 

правил або втекти з міста, очікували фізичні покарання чи матеріальні 

стягнення (воском і готівкою). Через надання (1491 р.) та підтвердження 

(1646 р.) кравецьким підмайстрам власного статуту цех намагався вгамувати 

бунтарський потенціал молоді, яка прагнула підвищення платні, та чітко 

окреслити права й обов’язки своїх челядників, водночас даючи їм змогу відчути 

себе частиною єдиного цехового організму з окремою структурою у формі 

братства, що функціонувало з волі цехового керівництва та під його 

патронатом. 

Вступ до цеху вже в якості майстра був важливим етапом у професійній 

кар’єрі ремісника. Майстрівство відкривало нові можливості. Проте й майстри, 

особливо новоприйняті, змушені були дотримуватися норм корпоративної 

ієрархії, усталених порядків та дисципліни. Попри жорстку цехову політику 

при вступі, підсилену суттєвими грошовими видатками, виготовленням 

зразкового виробу та проходженням іспиту перед екзаменаційною комісією, 

охочих користуватися прерогативами майстрівського статусу було чимало.   

Львівська кравецька корпорація протягом усього періоду свого 

функціонування перебувала в трійці лідерів за кількістю найпопулярніших 

місць працевлаштування в місті. Це відобразилося в чисельності кравців та 

їхньому співвідношенні до загальної величини як ремісничої, так і міської 

громади. Сукупно протягом XV–XVIII ст. повноправними львівськими 

міщанами стали 478 кравців. Якщо врахувати також записи про прийняття 

громадянства, не внесені до чистових реєстрів, то це число зросте до 563. А 

отже, інтенсивність поповнення кравецької корпорації новими майстрами – 

2 особи щорічно. Зіставлення даних чисельності учнів – підмайстрів – майстрів 

показало, що на одного майстра припадало по 2,3 учня та 1,5 підмайстра, яких 

він мав утримувати. Загалом середній кількісний склад кравецького 

домогосподарства становив 8,4 особи, з яких 4,6 особи –пересічний показник 

родини кравця (батьки та діти). В цеху одночасно могли працювати до 73 
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майстрів. На основі вказаних розрахунків, встановлено, що загалом кравецька 

громада Львова на початку XVII ст. налічувала понад 600 осіб, у середині 

століття – трохи більше 400, на початку XVIII ст. – близько 600. 

Реміснича спільнота кравців була «живим організмом», що постійно 

черпала ресурси з міграційних потоків людності, які прибували до Львова. Так 

корпорація поповнювалася новими майстрами і челядниками, що сприяло 

обміну досвідом, запровадженню нових технік та зразків виробництва, 

особливо, коли новоприбулі походили із західноєвропейських міст. Більшість у 

цеху становили вихідці зі Львова й інших міст і містечок Руського і Белзького 

воєводств. 

Конфлікти соціально-економічного та побутового характеру нерідко 

виникали в кравецькому середовищі. Найчастіше конфліктували між собою 

майстри – на ґрунті етнічно-конфесійному (поляки й німці та українці) та 

професійному; майстри і підмайстри; підмайстри (здебільшого довкола 

соціально-побутових питань); кравці та ремісниками інших професій, партачі 

чи євреї (захист монопольного права на пошиття одягу); різні представники 

кравецької спільноти (суперечки соціально-побутового плану). Загалом такі 

конфлікти в ремісничому середовищі слід сприймати як прийнятну модель 

суспільних відносин ранньомодерного часу, його соціокультурне явище. 

Свідомо розуміючи свій статус у суспільстві, кравці відносили себе до 

середнього класу міського соціуму. Як люди праці і водночас репрезентанти 

їхніх інтересів перед міськими чиновниками, вони виступали носіями 

ідентичності львівського міщанства, його кістяком. 

 Ключові слова: кравецький цех, ремесло, кравці, майстри, підмайстри, 

учні, партачі, привілеї, статути, Львів. 

 

SUMMARY 

Paslavska N. О. A tailoring guild in Lviv in the 16th–18th сenturies: 

organizational forms and social relations. Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript.  
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This is a Thesis for a Candidate of Historical Sciences degree in the specialty 

07.00.01 – History of Ukraine. Ivan Franko National University of Lviv. Lviv, 2019.  

Annotation contents. The dissertation is devoted to the complex study of 

legal, economic and social as well as historical and demographic contents of a 

tailoring guild’s history in the city of Lviv during the course of the 16th–18th 

сenturies. The work analyzes the legislative basis of the guild system and determines 

the status of a tailoring corporation in the legal plane, outlining the rights and 

obligations of its members. Based on the analysis of source materials and resortion to 

scientific literature, the internal guild structure, production, specialization in crafts 

and competition outside the guild were reconstructed. The thesis follows the process 

of learning the craft and the professional career of a tailor. It also clarifies the causes 

and nature of social contradictions and ethno-denominational relations inside the 

guild, and forms the idea behind the demographic and prosopographic aspects of this 

historical phenomenon, emphasizing the fact that the tailoring guild was 

representative of the identity of the early modern corporate society.  

The research establishes that a tailoring guild in Lviv has never been the 

subject of special historiographic studies before, so there were no separate 

publications covering the genesis or organization of tailoring production in the city. 

The main base of the dissertation was formed by manuscripts (unpublished) and 

printed materials (privileges, charters, universals, act books, guild and financial 

books, registers of city law adoption, etc.). The use of a wide range of available 

sources and historiographic materials from different areas of urban life has made it 

possible to comprehensively and comprehensively reconstruct the object of the 

dissertation’s research.  

The genesis of the organization of tailoring crafts in Lviv dates back to 

princely times, but the classical shop structure was constituted after the city was 

granted the Magdeburg law. The privilege of King Sigismund I of Poland of June 10, 

1533 laid the legal foundations for the corporation’s activity. In the future, the 

practice of reaffirming royal privileges and guild charters remained unchanged and 

was necessary for maintaining the monopoly status of the guild in its manufacturing 
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activities, especially in view of the increasing competition from Jews, as well as local 

and visiting craftsmen that were not members of the guild.  

The tailoring guild and its craft environment were a cohesive community, 

further united by with the same social and economic interests. However, the dualistic 

nature of the corporation, which could include both Catholics (mostly Poles) and 

Eastern rites, Ukrainians, resulted in some adjustments. Ukrainians had to 

periodically defend their right to practice tailoring by resorting to courts. At the heart 

of the national and religious confrontation, the joint guild saw economic motives for 

eliminating potential competitors. The dominant Catholic majority held firm and tried 

to impose their rules of play on the Ukrainians, involving them in all the work for the 

benefit of the city and violating their religious identity. The Ukrainians, however, did 

everything possible to maintain their own identity, resisted assimilation, and always 

remained at the epicenter of the revival of their national community.  

The monopoly on tailoring clothes for the guild was unchanged, so tailors’ 

guild masters constantly monitored all cases of the extra-guild competition. The so-

called royal easel, when the craftsmen was given special status by doing work for the 

royal court, was a legitimate way of circumventing guild dependency. Lviv was 

famous for its tycoon’s tailors who sewed clothes for their masters and their 

entourage. But bunglers, working and residing in the suburbs and enjoying protection 

from the local elders, gentry and clergy, proved to be the biggest competitors of the 

guild workers. The development of the city and the growth of the urban population 

created favorable conditions for bunglers to work.  

Tailoring became an attractive industry for Lviv’s Jews, apparently because of 

the growing demand for clothing that was fueled by the city’s growing population. 

Competition from the Jewish tailors posed a significant threat to the tailoring 

corporation. Guild artisans resorted to every trick to eliminate the threat, repeatedly 

appealing to the royal authorities with requests and complaints. And yet, despite the 

confirmation of their monopoly on tailoring, the guild’s tailors were unable to 

eliminate these competitors. Instead, the Jews managed to set up their own guild in 
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the suburbs (1627), as well as to make the city guild craftsmen dependant on their 

capital and the sale of raw materials.  

The tailor’s artisanal community was at the crossroads of fashion influences 

from the East and West, possessing a monopoly right to manufacture garments and 

other articles of tailoring. Local tailors made products for different tastes and wallets, 

providing clothing for all sections of the society at that time. Inside the guild, there 

was a specialization among its members, based on the distribution of orders between 

the craftsmen of different ethno-religious groups that worked with certain types of 

fabrics. Prices for clothing were varied and were based on the quality and cost of raw 

materials as well as sewing techniques. Tailors created clothing items that not only 

had a practical function, but also possessed a component of material culture, 

represented the status of a person in society, emphasizing his/her individuality.  

The tailoring organization had a clear hierarchical model, a defined social 

status and its own disciplinary approach to the education of its members. On the basis 

of the privileges and charters granted, the necessary conditions were created for the 

professional activity of the team, which was divided into social-age groups: 

apprentices – craftsman’s assistants – craftsmen – guild masters and master foremen. 

At the same time, the process of socialization of artisans was lengthy and involved 

several stages under the control of experienced craftsmen.  

A brotherhood of tailors’ apprentices stood out within the structure of this 

handicraft corporation. The brotherhood arose primarily from the initiative of tailors ’ 

apprentices and tailors themselves, who sought to organize their activities and life 

according to Western European models. The sociable life of tailors ’ servants copied 

the superior’s system and was based on two basic principles – discipline and 

hierarchy. The charter laid down solid legal foundations for the organization of 

tailor’s apprentices’ work and leisure. Physical punishment or material penalties (wax 

and cash) awaited the offenders who decided to deviate from the established rules or 

escape from the city. Through the granting (1491) and confirmation (1646) of the 

tailors’ own charter, the guild sought to quell the rebellious potential of young people 

who sought to get their wages raised, and to clearly define the rights and duties of 
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their apprentices, while allowing them to feel part of a single guild, an organism with 

a separate structure in the form of a fraternity that functioned under the will of the 

guild management and under their patronage.  

Joining the guild as a master craftsman/tailor was an important milestone in the 

professional career of an artisan. This opened up new opportunities. However, even 

master tailors, especially newcomers, were forced to adhere to the rules of the 

corporate hierarchy, established procedures and discipline. In spite of the rigid guild 

policy during entry tests, enhanced by substantial monetary expenses, production of 

an exemplary product and passing the exam before the examination board, there were 

a lot of people who wished to enjoy the prerogatives of being a master 

craftsman/tailor status.  

The Lviv Tailoring Corporation was among the top three employers in the city 

for the entire period of its operation. This was reflected in the number of tailors and 

their ratio in comparison with the total number of both the artisan and the urban 

community. During the course of the 15th–18th centuries, 478 tailors became citizens 

of Lviv. If you also take into account all the citizenship applications that have not 

been entered in the registers, this number will increase to 563. And so, the intensity 

of replenishing the tailoring corporation with new masters equals 2 persons annually. 

Comparison of the data of the number of apprentices – craftsman’s assistants – 

craftsmen showed that each craftsmen had 2.3 apprentices and 1.5 craftsman’s 

assistants, that he had to support. In general, the average quantitative composition of 

a tailor’s household was 8.4 persons, of whom 4.6 were an average indicator of the 

tailor’s family (parents and children). Up to 73 craftsmen could work at a guild at the 

same time. Based on the above calculations, it was established that at the beginning 

of the 17th century the tailoring community of Lviv consisted of more than 600 

people, in the middle of the 17th century their total dropped to just over 400, while at 

the beginning of the eighteenth century the number of tailor rosa again to about 600 

people.  

The tailoring community was a «living organism», constantly drawing 

resources from the migratory flows of people arriving in Lviv. Thus, the corporation 
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was replenished with new craftsmen and apprentices, that facilitated the exchange of 

experience as well as the introduction of new techniques and production patterns, 

especially when the newcomers came from Western European cities. The majority of 

the guild was originally from Lviv and other cities and towns of the Ruthenian and 

Belz Voivodeships.  

Conflicts of socio-economic and domestic nature often arose in the tailoring 

environment. Most often, conflicts based on ethnic, religious, cultural and 

professional grounds would occur between the guild’s members. In general, such 

conflicts in the artisanal environment should be seen as an acceptable model of social 

relations of the early modern times, its social and cultural phenomenon. 

Consciously understanding their status in the society of those times, tailors 

considered themselves to be the middle class of Lviv’s urban society. As people of 

work that had no problems with representing their interests before city officials, they 

acted as the bearers of the identity of the Lviv bourgeoisie, its backbone.  

Key words: tailoring guild, handicraft, tailors, craftsmen, craftsman’s 

assistants, apprentices, bunglers, privileges, statutes, Lviv. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У сучасній українській історіографії помітно зростає 

зацікавлення міською історією. Невід’ємною складовою урбаністичних студій є 

вивчення економічних структур та соціальних спільнот, з яких формувалося 

суспільство ранньомодерної доби. На особливу увагу заслуговують ремісничі 

корпорації, що існували в містах протягом XVI–XVIII ст. Цехові організації 

мали визначену ієрархічну структуру, соціальний статус та впливали на всі 

сторони життя своїх членів: економічну, правову, суспільну й духовну. 

Керуючись королівськими привілеями, статутами й звичаями, вони створювали 

необхідні умови для розвитку професійної діяльності ремісників та сприяли 

їхній соціалізації.  

Донедавна, вивчаючи історію ранньомодерних економічних інституцій, 

дослідники зосереджувалися здебільшого на виробничому напрямку їхньої 

діяльності, а самі цеховики сприймалися як працівники сфери послуг. За 

лаштунками залишалися власне колектив та індивід, які були не тільки 

виробниками матеріальних благ, а й носіями ремісничої ідентичності. Тим 

часом цех характеризувався не лише суто економічними параметрами (обсяги 

виробництва, асортимент, ціни, попит та реалізація продукції) – він втілював 

гуманістичні принципи (опіка над членами свого братства та їхніми сім’ями, 

згуртованість і благодійність). Економічну раціональність функціонування 

ремісничої структури наповнювали змістом соціальний та духовний виміри 

буття її колективу. 

Кравецький цех у Львові був одним із найдавніших та найчисленніших 

ремісничих інституцій у місті. Тут спільно займалися ремеслом представники 

двох етно-конфесійних громад – поляки та українці. У суспільній міській 

ієрархії кравці належали до поспільства. Вони репрезентували основний загал 

міщан і були носіями ідей його ментальності. Таким чином, дослідження історії 

кравецької корпорації дасть змогу доповнити та скоригувати новими палітрами 



18 
 

загальну картину правового, соціального й економічного життя і самого 

цехового середовища, і водночас більшої частини населення Львова.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертацію виконано в межах науково-дослідницьких тем на 

кафедрі давньої історії України та архівознавства Львівського національного 

університету імені Івана Франка: «Західноукраїнські землі в період 

середньовіччя і ранньомодерного часу» (номер державної реєстрації 

0112U004039) і «Політичний та соціокультурний розвиток України: людина, 

суспільство, влада» (номер державної реєстрації 0118U000603). 

Мета роботи полягає в комплексному дослідженні правової, економічної, 

соціальної, етно-конфесійної та історико-демографічної складових історії 

кравецької корпорації Львова у XVI–XVIII ст. на основі збережених джерел і 

дотичної до теми історіографії. 

Головні завдання роботи полягають у тому, щоб дослідити: 

– джерельну базу і стан вивчення проблеми в історіографії; 

– процес створення корпорації й початки її організації; 

– правову площину діяльності кравецького цеху, цехові привілеї та 

статути; 

– етно-конфесійну складову й диференціацію кравецької корпорації; 

– позацехове виробництво, що порушувало монопольні права 

цехових кравців; 

– специфіку економічної діяльності й внутрішню спеціалізацію 

ремесла; 

– етапи навчання кравецтва в цеху та визволення учнів; 

– особливості підмайстрівського статусу та організацію братства 

підмайстрів; 

– основні шляхи розвитку професійної кар’єри майстрів; 

– історико-демографічну характеристику кравецької спільноти; 

– конфлікти в кравецькому й загальноремісничому середовищі; 
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– соціальний, родинний та антропонімічний портрет ремісничого 

середовища. 

Об’єктом дослідження є кравецький цех Львова в XVI–XVIII ст. як 

економічна організація у формі корпорації та соціальний колектив із 

виробничими й позавиробничими відносинами. Особлива увага в роботі 

зосереджена на правових засадах організації ремесла, внутрішньому цеховому 

устрою та передачі досвіду в процесі навчання ремесла, взаємодії членів 

ремісничої спільноти та їхніх взаєминах. 

Предметом вивчення є створення і початки діяльності кравецької 

корпорації, особливості її правового й економічного статусу в ремісничій 

ієрархії, внутрішній устрій та спеціалізація ремесла, національно-конфесійна 

основа і соціальні відносини, етапи навчання ремесла та розвитку професійної 

майстерності, ступінь спадковості фаху і родинне життя, суспільна активність 

кравців та їхня частка в міському соціумі. 

Хронологічні межі дослідження – період XVI–XVIII ст., що 

обумовлюється інтенсивним розвитком кравецького ремесла у Львові. Вибір 

нижньої хронологічної межі детермінований уконституюванням кравецького 

цеху відповідно до королівського привілею 1533 р., який засвідчив правову 

площину його діяльності. Верхня межа, натомість, пов’язана, з одного боку, із 

загальним занепадом ремісничих інституцій, що не відповідали новим 

економічним відносинам, а з іншого – ліквідацією класичного цехового устрою 

австрійською владою в 1778 р. Для кращого відтворення особливостей 

організації й діяльності кравецької корпорації простежимо її генезу з кінця 

XIV ст., подекуди з порівняльною метою заторкуючи також початок XIX ст.  

Територіальні межі охоплюють місто Львів – одне з найбільших на 

українських землях. Тут перетиналися торговельні шляхи між Сходом і 

Заходом, жили та взаємодіяли різні етноси і конфесії, проходив постійний 

міграційний потік, відбувалися взаємовпливи й запозичення західних та 

східних культур, що знаходило відображення в місцевій матеріальній і 

духовній культурі, позначалося на правових та суспільних відносинах 
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кравецького середовища. У дисертації неодноразово згадуються й інші населені 

пункти – міста, містечка, села, а також країни, звідки до Львова приїжджали 

вчитися і працювати учні та ремісники. 

Теоретико-методологічні засади дисертаційної праці становлять 

принципи науковості, історизму, системності, об’єктивності й усебічності, що 

дають змогу цілісно репрезентувати специфіку організації кравецького 

цехового ремесла та відтворити різні сфери його функціонування. Використано 

також загальнонаукові (аналіз, синтез, індукція й дедукція) та загальноісторичні 

(критичний, порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, типологічний, 

ретроспективний, критично-дипломатичний) методи, які стали ключовими в 

опрацюванні джерел і літератури, у визначенні структури наукової роботи, 

детермінувавши послідовність, цілісність і логіку викладу матеріалу. 

Картографічний метод допоміг у визначенні географії походження членів 

кравецької корпорації. Залучення мікроісторичного, біографічного, генетичного 

та просопографічного методів дозволило виділити найбільш значущі сюжети й 

докладніше розкрити виробничі й соціальні взаємини ремісників. Комплексне 

застосування методологічних принципів і методів допомогло в досягненні 

поставленої мети дослідження, уможлививши формування наукових знань про 

багатогранну діяльність кравецького цеху та його ремісниче середовище. 

Наукова новизна одержаних результатів у тому, що вперше: 

– львівську кравецьку корпорацію обрано об’єктом окремих 

історіографічних студій; 

– введено до наукового обігу низку неопублікованих джерельних 

матеріалів; 

– реконструйовано особливості правового статусу на підставі 

королівських привілеїв і цехових статутів та функціонування кравецької 

організації одноосібно й у порівнянні з іншими ремісничими інституціями 

міста; 

– з’ясовано місце кравецької цехової спільноти у виробничій та 

соціальній сферах життєдіяльності суспільства; 
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– досліджено особливості організації кравецького ремесла; 

– показано специфіку позацехового кравецтва (сервіторат, партацтво, 

єврейська конкуренція) та захист цехом свого монопольного права; 

– висвітлено перебіг навчального процесу учнів і підмайстрів у цеху 

та можливості подальшого розвитку професійної кар’єри; визначено частку 

спадковості кравецького фаху в межах ремісничих родин; 

– відображено демографічні параметри кравецького цеху (загальне 

число всіх кравців у місті за реєстрами прийняття львівського громадянства; 

загальна величина кравецького середовища; кількісні показники учнів, 

підмайстрів та майстрів у їхньому співвідношенні; величина кравецького  

домогосподарства);  

– розглянуто особливості взаємин у цеху членів різних етно-

конфесійних спільнот в умовах тодішньої конфесіоналізації суспільства; 

– відтворено соціальний та антропонімічний портрет кравецької 

корпорації, члени якої були представниками середньої ланки львівського 

міщанства.  

Подальший розвиток отримали: 

– вивчення образу львівського міщанства через призму історії 

ремісничої корпорації кравців; 

– дослідження історії львівського ремесла в ранньомодерний період.  

Доповнено й уточнено: 

– характеристику цехового ремесла та ремісничого середовища; 

– інформацію про ремісничі організації Львова. 

Практичне значення дослідження полягає в розширенні наукових знань 

про ремісничі інституції Львова ранньомодерної доби на прикладі кравецької 

корпорації. Наведений у дисертації фактичний матеріал та висновки можуть у 

подальшому бути використані при написанні наукових праць з економічної чи 

соціальної історії Львова, а також при укладенні науково-методичних 

посібників, лекційних і спеціальних курсів для студентів гуманітарних 

факультетів вищих навчальних закладів. 
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Особистий внесок здобувача. Усі викладені в роботі положення та 

узагальнення, опубліковані за її темою, належать дисертантці одноосібно. 

Апробація результатів дослідження. Результати роботи представлено на 

міжнародних і всеукраїнських конференціях і семінарах, серед яких: засідання 

Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін Наукового товариства 

імені Шевченка (Львів, 23 березня 2011 р., доповідь: «Опубліковані джерела з 

історії кравецького цеху у Львові»); конференція «Історія та культура Львова 

2012 р.» (Львів, 28–29 березня 2012 р., доповідь: «Просопографія львівського 

міщанства першої половини XVI ст. (на прикладі кравецьких родин руського 

походження)»); Міжнародна конференція молодих вчених «Incolae, hospites, 

peregrini… – ludzie bez praw obywatelskich w mieście średniowiecznym i 

nowożytnym» (Торунь (Польща), 19–20 червня 2015 р., доповідь: «Krawcy bez 

prawa mieskiego w środowisku rzemieślniczym Lwowa XVI–XVII wieku: socjalny i 

prawny aspect»); V Міжнародна конференція «Актуальні проблеми вітчизняної 

та всесвітньої історії» (Рівне, 9–10 грудня 2015 р., доповідь: «Кравецький цех у 

Львові та його ремісниче середовище (XVI – перша половина XVII ст.): 

короткий огляд проблеми»); засідання Комісії спеціальних (допоміжних) 

історичних дисциплін Наукового товариства імені Шевченка (Львів, 11 березня 

2016 р., доповідь: «Книга запису протоколів прийняття та визволення учнів 

кравецького цеху (1607–1717 рр.) як джерело до історико-демографічної 

характеристики Львова XVII – початку XVIII ст.»); 69-та Міжнародна 

конференція «Каразінські читання (історичні науки)» (Харків, 29 квітня 2016 р., 

доповідь: «Соціально-побутовий вимір життя львівських ремісників у XVI ст. 

(на прикладі кравецьких родин)»); Міжнародна конференція «Idea miasta – 

model miasta. Wyobrażenia na temat miast na przestrzeni dziejów» (Торунь 

(Польща), 3–4 червня 2016 р., доповідь: «Lwów, jak miasto korporacji 

rzemieślniczych w świetle statutów cechowych i przywilejów królewskich (na 

przykładzie cechu krawieckiego w XVI–XVII wieku)»); ІІІ Міжнародна 

конференція «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» (Київ, 

28–29 жовтня 2016 р., доповідь: «Кравецький цех у Львові в XVI–XVIII ст. у 
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світлі королівських привілеїв та цехових статутів»); VІ Міжнародна 

конференція «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» (Рівне, 7–

8 грудня 2016 р., доповідь: «Кравецький цех у Львові в XVI–XVIII ст.: 

майстрівство та розвиток професійної кар’єри ремісника»); конференція 

молодих вчених «Школа Ставропігійського братства: Традиції духовної освіти 

Львова» (Львів, 20–22 грудня 2016 р., доповідь: «Участь кравців-українців у 

діяльності Львівського Успенського братства (кінець XVI – перша половина 

XVII ст.»); Звітна наукова конференція працівників Наукової бібліотеки 

Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 р. (Львів, 

2 лютого 2017 р., доповідь: «Кравецький цех у Львові в XVI–XVIII ст. у світлі 

королівських привілеїв та цехових статутів»); засідання Комісії спеціальних 

(допоміжних) історичних дисциплін Наукового товариства імені Шевченка 

(Львів, 21 березня 2017 р., доповідь: «Антропонімічний портрет кравецького 

ремісничого середовища Львова в XV–XVIII ст.»); засідання Історичної комісії  

Наукового товариства імені Шевченка (Львів, 24 березня 2017 р., доповідь: 

«Львівський кравецький цех в XVI – першій половині XVII ст.: підмайстри та 

їхнє братство»); 70-та Міжнародна конференція «Каразінські читання 

(історичні науки)» (Харків, 28 квітня 2017 р., доповідь: «Кравецький цех у 

Львові та львівське громадянство в XV–XVIII ст.: кравці в реєстрах прийняття 

міського права»); 71-ша Міжнародна конференція «Каразінські читання 

(історичні науки)» (Харків, 27 квітня 2018 р., доповідь: «Братство кравецьких 

підмайстрів у Львові в середині XVII ст.: ґенеза створення та особливості 

організації»); VІII Міжнародна конференція «Актуальні проблеми вітчизняної 

та всесвітньої історії» (Рівне, 5–6 грудня 2018 р., доповідь: «Керівництво 

кравецької корпорації Львова в XVI–XVIII ст.: цехмістри, столові та старші 

майстри»); засідання Історичної комісії Наукового товариства імені Шевченка 

(Львів, 5 березня 2019 р., доповідь: «Економічні, соціально-побутові та етно-

конфесійні причини конфліктів у кравецькому цеху Львова (кінець  XVI – 

початок XVIII ст.)»); 72-га Міжнародна конференція «Каразінські читання 
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(історичні науки)» (Харків, 26 квітня 2019 р., доповідь: «Антропонімічний 

портрет кравецького ремісничого середовища Львова в XV–XVIII ст.»). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження оприлюднені в 14 

статтях і 5 тезах доповідей на конференціях, з них 9 статей опубліковано в 

українських фахових виданнях, 1 – у закордонному, ще 4 статті та тези 

конференційних виступів додатково відображають результати наукових студій.  

Структура й обсяг дисертації. Структура дослідження визначена його 

метою та завданнями. Праця побудована за проблемним принципом. Вона 

складається зі вступу, чотирьох розділів (16 параграфів), висновків, списку 

використаних джерел і літератури (605 позицій) та додатків. Загальний обсяг 

дисертації – 366 сторінок + 2 карти, з них 200 – основного тексту (з 

посторінковими посиланнями).  
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РОЗДІЛ І 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія дослідження 

Львівський кравецький цех самостійно не представлений в історіографії. 

Досі немає жодної публікації, в якій висвітлювалися б генеза чи організація 

кравецького виробництва в місті. З огляду на брак досліджень та актуальність  

студій з історії ремесла сьогодні, в цьому підрозділі дисертації спробуємо 

охарактеризувати відповідні комплекси матеріалів, що вже відклалися в 

українській та зарубіжній (переважно польській) історіографії. Підставовою для 

нас є література, яка допоможе сформувати загальне уявлення про засади 

функціонування цехових корпорацій та доповнити джерельну базу роботи. 

Залучення ширшого масиву праць, котрі стосуються не лише Львова, 

сприятиме комплексному огляду правових, соціальних, релігійних, 

економічних аспектів організації цехового устрою кравців у ремісничому 

соціумі міста. Аналіз цього історіографічного доробку, що тією чи іншою 

мірою торкається нашої теми, здійснюється за проблемно-хронологічним 

принципом. 

Українські історики ремісничим виробництвом зацікавилися в кінці 

XIX ст. Їхні напрацювання здебільшого передбачали насамперед накопичення 

фактичного матеріалу з цехової тематики. Одним із перших таких дослідників 

слід назвати Никандра Молчановського, який вивчав історію німецьких цехів1. 

Тоді ж Олександр Лазаревський у своїй книзі «Описание Старой Малороссии» 2 

розповів про ремісничі цехи на Лівобережжі, підкресливши їх 

багатопрофільний характер, а згодом вийшла підготовлена ним підбірка 

цехових актів з першої половини XVII ст.3, серед котрих знаходимо й привілей 

                                                                 
1 Молчановский Н. Цеховая система в Пруссии и реформа цехов при Штейне и Гарденберге. К., 1877. VIII, 490, 

IV с.; Его же. Промышленная деятельность и цехи в Германии XVII и XVIII вв. (дополнение к книге Эдварда 

Зеворта «История нового времени»). К., 1883. 642 с. 
2 Лазаревский А. Описание Старой Малороссии. Материалы для истории заселения, землевладения и 

управления. К., 1888. Т. 1: Полк Стародубский. 470 с.; Его же. Описание Старой Малороссии. Материалы для 

истории заселения, землевладения и управления. К., 1893. Т. 2: Полк Нежинский. 520 с. 
3 Лазаревский А. Цеховые акты Левобережной Малороссии (1622–1645). Чтения Исторического общества 

Нестора летописца. К., 1901. Кн. XII. Вып. 4. Отд. 3. С. 9–25. 
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для кравецьких корпорацій у Прилуках (Лубнах) з 1633 р. та Переяславі з 

1637 р. Коротенький огляд ремісничих організацій Чернігова подав у своїй 

розвідці Олександр Ковалевський4. На початку XX ст. матеріали щодо цехів 

Поділля до наукового вжитку ввів Юхим Сіцінський5. Відомості про цеховий 

устрій, вплив на його уконституювання маґдебурзького права, а також 

ремісничу атрибутику містять статті Михайла Владимирського-Буданова6, 

Дмитра Багалія7 та Петра Добровольського8.  

Міжвоєнний період репрезентований роботами Катерини Лазаревської, 

яка досліджувала цей феномен на території Лівобережної України й міста 

Києва, залучивши збережені цехові книги9. Михайло Карачківський описував 

функціонування київських цехів на основі архівних даних, з’ясовуючи, серед 

іншого, також їхню чисельність10. Реміснича проблема порушена в публікаціях 

Анатолія Єршова, котрий проаналізував генезу цехових інституцій на теренах 

Північного Лівобережжя11.  

На особливу увагу заслуговує доробок Пилипа Клименка, який розпочав 

свої студії з вивчення ремесла у білоруських землях12, оприлюднив матеріали 

                                                                 
4 Ковалевский А. Цехи в Чернигове в конце прошлого столетия. Черниговские губернские ведомости . Часть 

неофициальная. Чернигов, 1896. № 726. С. 1–2. 
5 Сецинский Е. И. Материалы для истории цехов Подолии. Труды Подольского церковного историко-

археологического общества . Каменец Подольский, 1904. Т. 10. С. 417–494. 
6 Владимирский-Буданов М. Немецкое право в Польше и Литве. Розвідки про міста і міщанство на Україні-

Руси в ХV–ХVІІІ в. Львів: Друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1903. Ч. 1. С. 3–113; Его же. Немецкое 

право в Польше и Литве. Розвідки про міста і міщанство на Україні-Руси в ХV–ХVІІІ в. Львів: Друкарня 

Наукового товариства ім. Шевченка, 1904. Ч. 2. С. 3–308. 
7 Багалей Д. И. Магдебургское право в Левобережной Малороссии. Журнал Министерства народного 

просвещения. СПб., 1892. Ч. ССLХХХ. С. 1–55; Його ж. Магдебурське право на Лівобічній Україні. Розвідки 

про міста і міщанство на Україні-Руси в ХV–ХVІІІ в. Львів: Друкарня Наукового товариства імені Шевченка, 

1904. Ч. 2. С. 387–442.  
8 Добровольский П. Письменные и вещественные памятники цехового устройства в Черниговской губернии. 

Труды Тринадцатого археологического съезда  / [под ред. гр. П. С. Уваровой]. М., 1908. Т. 2. С. 74–78. 
9 Лазаревська К. Матеріали до історії цехів на Лівобережній Україні ХVІІ–ХІХ вв. Записки історично-

філологічного відділу УАН. К., 1925. Т. 6. С. 20–33; Її ж. Київські цехи в другій половині XVIII та на початку 

XIX віку. Київ та його околиця в історії і пам’ятниках / [за ред. М. Грушевського]. К.: Державне видавництво 

України, 1926. С. 275–308.  
10 Карачківський М. Архівна спадщина київських цехів. Записки історико-філологічного відділу ВУАН. К., 1927. 

Кн. 11. С. 12–15; Його ж. Київські цехи за литовсько-польської доби. Київські збірники історії, археології, 

побуту й мистецтва. К.: Вид. ВУАН, 1931. Зб. 1. С. 134–149. 
11 Єршов А. До історії цехів на Лівобережжі ХVІІ–ХVІІІ вв. Записки Ніжинського інституту народної освіти 

та науково-дослідчої катедри історії культури й мови при інституті. Ніжин, 1926. Кн. VІ. С. 81–124; Його ж. 

До історії цехів на Лівобережжі XVII–XVIII вв. Записки Ніжинського інституту народної освіти та 

науководослідчої катедри історії культури й мови при інституті . Ніжин, 1929. Кн. ІХ. С. 123–136; Його ж. 

Ніжинські цехи в першій половині ХVІІ ст. Чернігів і Північне Лівобережжя: Огляди, розвідки, матеріали / [за 

ред. М. Грушевського]. К., 1928. С. 315–318. 
12 Клименко Ф.В. Западно-русские цехи ХVІ–ХVІІІ вв. К., 1914. 166 с. 
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до історії цехових корпорацій м. Літок на Чернігівщині13 і став автором першої 

синтетичної праці про цехи в Україні14 (вона, щоправда, зазнала критики з боку 

львівського історика Романа Зубика через невпорядкованість своєї структури15). 

У цій монографії розкриваються питання організації професійної діяльності 

цеховиків на Лівобережній та Правобережній Україні в 1764–1883 рр., а також 

окремо розглянуто правове становище учнів у київських цехах ткачів, кравців 

та гончарів, фахові обов’язки київських та кам’янець-подільських підмайстрів, 

цехове урядування та фінансові складові функціонування (прибутки/видатки). 

Упродовж другої половини XX ст. в радянській історіографії 

популярними були роботи із соціально-економічної історії, в яких зародження 

робітничого класу пов’язували з ремісниками. Так з’являються наукові тексти 

про причини виникнення, розвиток і занепад цехового ремесла, вплив 

маґдебурзького права на формування ремісничих братств тощо. Йдеться, 

зокрема, про дослідження Олени Компан16, Олексія Нестеренка17, Миколи 

Ткаченка18, Володимира Голобуцького19, Віталія Кулаковського20, Дмитра 

Мишка21, Павла Пеняка22 та Іллі Шульги23. Тут варто згадати, безперечно, і 

                                                                 
13 Клименко П. Матеріали до історії цехів м. Літок на Чернігівщині. Записки історико-філологічного відділу 

УАН. К., 1928. Кн. ХVIIІ. С. 211–223. 
14 Клименко П. Цехи на Україні. К.: Вид-во ВУАН, 1929. Т. І. Вип. І. ХС; 199; VІІІ с. 
15 Zybuk R. [Rec. na:] Kłymenko P. Cechy na Ukrajini. T. 1. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych . Lwów, 

1931. T. 1. S. 279–282. 
16 Компан О. С. Міста України в другій половині ХVII ст. К.: Вид-во АН УРСР, 1963. 388 с.; Её же. О 

некоторых особенностях социальноэкономического развития городов Пр авобережной и Левобережной 

Украины в ХVІІ–ХVІIІ вв. Города феодальной России . М.: Наука, 1966. С. 350–362. 
17 Нестеренко О. Розвиток промисловості на Україні К.: Вид-во АН УРСР, 1959. Ч. 1: Ремесло і мануфактура. 

496 с. 
18 Ткаченко М. М. До питання про соціально-економічний розвиток Лівобережної України (друга половина 

ХVІІ – початок ХVІІІ ст.). Український історичний журнал. К., 1964. № 1. С. 77–81. 
19 Голобуцький В. О. Про цехове ремесло і зародження капіталістичного виробництва в XVI – першій половині 

XVII ст. на Україні. Вісник АН УРСР. К., 1958. № 8. С. 34–42; Його ж. Економічна історія Української РСР. 

Дожовтневий період. К.: Вища школа, 1970. 280 с. 
20 Кулаковський В. М. Ремесло і цехова система в містах і містечках Лівобережної України ХVII ст. Історія 

народного господарства та економічної думки Української РСР. К., 1980. Вип. 14. С. 53–60; Його ж. Міста 

Лівобережної України у ХVIIІ ст. та чисельність населення в них. Історичні дослідження: Вітчизняна історія. 

К.: Наукова думка. 1981. Вип. 7. С. 63–69.  
21 Мишко Д. І. Про розвиток міського ремесла на Україні в XV – першій половині XVI ст. Український 

історичний журнал. К., 1963. № 3. С. 67–72. 
22 Пеняк П. С. Виробниче і внутрішнє життя в ремісничих цехах Закарпаття XVIII – першої половини XIX ст. 

Український історичний журнал. К., 1982. № 9. С. 96–103; Його ж. Правові основи підготовки учнів та 

підмайстрів у цехах Закарпаття XVII – першої половини XIX ст. Тези доповідей 1-ої народознавчої науково-

практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Михайла Лучкая, 17–18 листопада 1989 р. 

Ужгород, 1989. С. 17. Нова праця автора, котра вийшла порівняно недавно, характеризується тими ж 

радянськими підходами до вивчення соціально-економічної історії: Його ж. Цехи і цехове ремесло Закарпаття. 

Ужгород, 2005. 78 с. 
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розвідки Ярослава Ісаєвича, присвячені ремеслу і торгівлі, складу та 

чисельності населення м. Дрогобича24. Це далеко не повний перелік праць, 

дотичних до історії цехового ремесла. Проте всі вони просякнуті 

марксистськими підходами, що ґрунтувалися на тезі про боротьбу робітничого 

класу (в особі учнів та підмайстрів) з експлуатацією в цехах (в особі майстрів та 

цехмістрів), а також економічними мотивами діяльності цехових організацій, 

тож цінність становить лише фактологічний матеріал.  

Наприкінці 80-х – у 90-х рр. XX ст. результати своїх наукових пошуків 

опублікували Генадій Виноградов, представник «школи» Миколи 

Ковальського25, який зробив аналіз цехового ремесла в Україні XVI – першої 

половини XVII ст. на підставі джерел 26, Петро Сас і його студії з міського 

ремесла на Волині27, Петро Пиріг, котрий зосередився на цехових братствах 

Лівобережжя28, Василь Балушок – дослідник звичаїв, традицій та календарної 

обрядовості ремісників29, Василь Марочкін – автор книжки про міську 

                                                                                                                                                                                                                        
23 Шульга И. Г. Развитие цехового ремесла в городах Закарпатской Украины в конце XVIII – первой половине 

XIX в. Города феодальной России . М.: Наука, 1966. С. 512–517. 
24 Ісаєвич Я. Д. До характеристики ремесла і торгівлі в Дрогобичі в 30–60-х роках XVIII ст. З історії 

західноукраїнських земель. К., 1960. Т. 4. С. 30–39; Його ж. З історії суспільно-політичної боротьби у місті 

Дрогобичі в XVI ст. З історії західноукраїнських земель. К., 1960. Т. 5. С. 3–14; Його ж. Чисельність, соціальна 

структура і національний склад населення Дрогобича у XVI–XVIII ст. Дрогобицький краєзнавчий збірник. 

Дрогобич: Коло, 2006. Вип. 10. С. 241–251. 
25 Див. детальніше про «школу» Миколи Ковальського: Мельник О. В. Наукова, освітянська та громадська 

діяльність Миколи Ковальського (1929–2006 рр.): дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 [Рукопис]. Острог, 2017. 

305 с. М. Ковальський у співавторстві з Я. Кісем написав один із підрозділів про Львів в ранньомодерний час в 

колективній праці «Історія Львова: Короткий нарис» (див.: Кісь Я. П., Ковальський М. П. Львів у XV – на 

початку XVIII ст. Соціальний і національний склад населення. Господарство міста. Ремесло і торгівля. Історія 

Львова: Короткий нарис. Львів: Вид-во Львівського університету, 1956. С. 14–24). Див. також: Ковальский Н. 

П. Источниковедение социально-экономической истории Украины (XVI – первая половина XVII вв.): Акты о 

города. Днепропетровск: ДГУ, 1983. 70 с. 
26 Виноградов Г. М. Письмові джерела з історії цехів міст Поділля XVI – першої половини XVII ст. Вінницька 

обласна історико-краєзнавча конференція. Вінниця, 1987. С. 81–82; Його ж. Документальні джерела з історії 

цехів та міст Волині XVI – першої половини XVII ст. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Луцьк, 1988. Т. 1. 

С. 157–159; Його ж. Основні проблеми публікації матеріалів з історії цехів на Україні XVI–XVII ст. Українська 

археографія: сучасний стан та перспективи розвитку . К., 1988. С. 127–129; Его же. Анализ источников по 

истории цехового ремесла Украины ХVІ – первой половины ХVІІ века: автореф. дис. … канд. ист. наук: спец. 

07.00.02; 07.00.09. Днепропетровск, 1989. 18 с. Див. також посібник у співавторстві, в якому подано 

джерелознавчий аналіз та розкрито значення цехових статутів міст України: Ковальский  Н. П., 

Виноградов Г. Н. Методические рекомендации по подготовке к спецсеминару по источниковедению истории 

Украины XVII–XVIII вв.: цеховые уставы городов Украины. Днепропетровск, 1986. 32 с. 
27 Сас П. М. Цехова регламентація міського ремесла на Волині в середині ХVІ ст. Минуле і сучасне Волині: тези 

доп. і повідомл. ІІ регіон. Волин. іст.-краєзн. конф. Луцьк, 1988. Ч. 1. С. 142–145. 
28 Пиріг П. В. Нариси соціально-економічної історії Чернігівщини в другій половині XVII ст. К.: Інформ. вид. 

центр «СТИЛОС», 1998. 184 с.; Його ж. Цехова організація ремесла на Чернігівщині у другій половині 

XVII століття. Київська старовина. К., 1999. № 5. С.155–163; Його ж. Соціально-економічний розвиток 

Стародуба в другій половині XVII ст. Сіверянський літопис. Чернігів, 2011. № 6. С. 33–43. 
29 Балушок В. Г. Свята покровителів українських ремісничих цехів XV–XVIII ст. Народна творчість і 

етнографія. К., 1992. № 4. С. 35–39; Його ж. Майстер-ремісник та його вироби в народних уявленнях та 
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атрибутику і звичаї міщан пізнього Середньовіччя та ранньомодерної доби30. 

На жаль, ці дослідники зупинилися на досягнутому і не продовжили студій з 

цехового ремесла. У той час виходить також підготовлений до друку Наталією 

Яковенко документ із житомирської ґродської книги за 1606 р., в якому 

відображено склад замкового ремісництва (станом на 1603 р. – 336 ремісників 

двадцяти восьми фахів)31. 

На початку XXI ст. вийшла монографія Петра Кулаковського про історію 

Чернігово-Сіверщини у складі Речі Посполитої32. В книжці простежується 

процес поширення на цей регіон польського адміністративного устрою, 

аналізуються колонізаційні та соціально-економічні процеси протягом 1618–

1648 рр., у т. ч. – запровадження у містах маґдебурзького права та цехової 

організації економічного виробництва33. Кравецькі цехи були одними із 

перших, що виникали у містах Чернігово-Сіверщини (Чернігові, Мені, Ромнах, 

Кролевці, Райгороді). 

У сучасній Україні дедалі більшої популярності набуває урбаністична 

проблематика, в межах котрої студіюється ремісниче питання. Окрім книг 

синтетичного змісту, в яких цехові організації описуються дотично 34, все 

численнішими стають розвідки вужчого плану – про розвиток ремісництва в 

конкретному місті або окремого цеху чи суміжних ремесел. За нашими 

спостереженнями, зацікавлення цеховими корпораціями жваво поширюється в 

середовищі українських істориків, котрі звертають свою увагу передовсім на 

цехи Північного та Центрального Лівобережжя України, де в період 

Гетьманщини розташовувалися Чернігівський, Ніжинський, Стародубський, 

                                                                                                                                                                                                                        
ритуалі. Родовід. К., 1993. № 5. С. 13–20; Його ж. Світ середньовіччя в обрядовості українських цехових 

ремісників. К.: Наукова думка, 1993. 117 с. 
30 Марочкін В. Українське місто від XV до середини XVII ст.: звичаєво -правова атрибутика як історичне 

джерело. Торонто, 1999. 158 с. 
31 Яковенко Н. М. Новий документ до історії київських ремісничих цехів початку XVII ст. Архіви України. К., 

1989. № 5. С. 68–71. 
32 Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618–1648): Наукове видання. К.: Темпора, 

2006. 496 с. П. Кулаковський є одним із найвідоміших представників джерелознавчої «школи» 

М. Ковальського. 
33 Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618–1648). С. 370–377. 
34 Назвемо найновіші дослідження: Білоус Н. Київ наприкінці ХV – в першій половині ХVІІ ст. Міська влада і 

самоврядування. К.: Києво-Могилянська академія, 2008. 360 с.; Волошин Ю. Козаки і посполиті: Міська 

спільнота Полтави другої половини XVIII ст. К.: К.І.С., 2016. 356 с.; Коваленко  О. Полтава XVII–XVIII ст. К.: 

Видавець Олег Філюк, 2015. 232 с. 
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Київський, Полтавський полки. Так, Ганна Доманова, реконструюючи минуле 

чернігівського магістрату, проаналізувала і правові підстави функціонування 

ремісничих цехів Чернігова та їхні взаємовідносини з міським урядом у 

ранньомодерну добу35. Кролевецьких ткачів досліджував Анатолій Карась36, а 

кравців і кушнірів – Ігор Ситий37. Натомість Людмила Костенко присвятила 

свої статті кожум’яцькому та шевському ремеслам у містах Чернігівщини38. 

Економічно-правові засади діяльності ремісничих братств на Лівобережній 

Україні в XVII–XVIII ст. визначив Сергій Журман39, виклавши свої висновки в 

кандидатській дисертації40. 

Робота на здобуття ступеня кандидата історичних наук стала підсумком 

наукових студій Світлани Щербини над цехами Північного Лівобережжя в 

XVII–XVIII ст.41 Дослідниця характеризує генезу, еволюцію та територіальну 

специфіку ремісничих корпорацій, їхній правовий статус, територіальну й 

галузеву структуру, внутрішній устрій та соціальні взаємини між ремісниками. 

Цехові братства розглядаються окремо (за спеціальностями42) та в сукупності –  

відповідно до висвітлюваної проблеми43. Загалом доробок С. Щербини 

                                                                 
35 Доманова Г. Ремісничі цехи ранньомодерного Чернігова. Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії 

Центрально-Східної Європи. Чернігів: Ред.-вид. комплекс «Деснянська правда», 2007. С. 512–519. 
36 Карась А. Секретне кролевецьке ткацтво. Сіверянський літопис. Чернігів, 2003. № 5–6. С. 38–40; Його ж. 

Кролевецьке ткацтво. Глухів: РВВ ГДПУ, 2008. 100 с.: 60 іл. 
37 Ситий І. Кролевецькі кравці та кушніри. Сіверянський літопис. Чернігів, 2002. № 4. С. 29–33. Див. також 

статтю із цехової сфрагістики: Його ж. Цехові значки та печатки Чернігівщини (за матеріалами Чернігівського 

історичного музею). Міста та містечка в гербах, прапорах і печатках . Львів, 2003. С. 251–255; Його ж. Цехові 

прапори Лівобережної України. Записки Наукового товариства імені Шевченка . Львів, 2010. Т. 260: Праці 

Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. Кн. 2. С. 127–174. 
38 Костенко Л. Кожум’яцьке і шевське ремесло у містечку Седневі на Чернігівщині. Сіверянський літопис. 

Чернігів, 2007. № 4. С. 77–83; Її ж. Кожум’яцький і шевський промисли в північних і південних губерніях 

Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Матеріали до української етнології . К., 2008. Вип. 7 

(10). С. 79–83.  
39 Журман С. М. Цех як інститут господарської системи Лівобережної України в ХVІІ–ХVІІІ століттях. 

Актуальні проблеми економіки. К., 2007. № 8 (74). С. 34–42. 
40 Журман С. М. Генеза ремесла в господарській системі Лівобережної України в XVII–XVIII століттях: 

автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.01. К., 2010. 20 с. 
41 Щербина С. В. Ремісничі цехи Північного Лівобережжя XVII – XVIII ст.: автореф. дис. … канд. іст. наук: 

спец. 07.00.01. Чернігів, 2011. 20 с. 
42 Щербина С. В. Музичний цех Чернігова (друга половина XVII–XVIII ст.). Література та культура Полісся. 

Ніжин, 2010. Вип. 57. С. 236–243; Її ж. Гончарні цехи Північного Лівобережжя у другій половині ХVІІ–

ХVІІІ ст. Сіверщина в історії України: Зб. наук. праць К.; Глухів, 2011. Вип. 4. С. 160–163; Її ж. Кравецькі та 

ткацькі цехи на території Північного Лівобережжя у XVII – на початку XVIII ст. Література та культура 

Полісся: Зб. наук. праць Ніжин, 2012. Вип. 70: Історико-культурні процеси Лівобережної України в 

загальноукраїнському контексті. С. 46–56; Її ж. Ковальські цехи Північного Лівобережжя у другій половині 

ХVII–XVIII ст. Сіверщина в історії України: Зб. наук. праць К.; Глухів, 2017. Вип. 10. С. 131–134. 
43 Наведемо неповний перелік праць: Щербина С. В. Побут та звичаї цехових ремісників Північного 

Лівобережжя у другій половині XVII–XVIII ст. Науковий часопис національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова. К., 2008. Серія 6: Історичні науки. Вип. 6. С. 241–246; Її ж. З історії ремісничих цехів 
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базується на великому масиві опублікованих та неопублікованих джерел і має 

для нашого дисертаційного дослідження важливе порівняльне значення, 

незважаючи на суттєві регіональні та фахові відмінності в діяльності цехових 

організацій. 

Ремісничі цехи Полтави та Гадяча, серед яких також кравецькі, 

аналізуються Оксаною Коваленко44. Цікавими напрацюваннями з соціальної й 

демографічної історії Полтавщини та самої Полтави заявив про себе Юрій 

Волошин45. Михайло Хармак вивчає ткацьке та ковальське ремесло Батурина в 

XVII–XVIII ст.46. Осередки ремесла на теренах Ніжинського полку в 

ранньомодерні часи стали об’єктом зацікавлення молодих істориків з Ніжина 

Романа Крапивного47 і Людмили Лесик48. Цехове ремісництво на Закарпатті 

знайшло відображення у працях Івана Міськова49 та Дарини Андрушек50. Наразі 

залишаються малодослідженими в українській історіографії київські цехи. 

Найновішою розвідкою на цю тему є невелика стаття Олени Кохан, яка 

                                                                                                                                                                                                                        
Північного Лівобережжя у ХVII–XVIII ст. Сіверщина в історії України: Зб. наук. праць К.; Глухів, 2010. Вип. 3. 

С. 145–148; Її ж. Універсали гетьманів та полковників як джерело з історії ремісничих цехів Північного 

Лівобережжя другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. Сіверщина в історії України: Зб. наук. праць К.; Глухів, 2012. 

Вип. 5. С. 162–165; Її ж. Цехове ремесло на території Північного Лівобережжя другої половини ХVІІ – початку 

ХVІІІ ст.: історіографія питання. Сіверщина в історії України: Зб. наук. праць. К.; Глухів, 2013. Вип. 6. С. 199–

203; Її ж. Ремісничі цехи на території Ніжинського полку у ХVІІ–ХVІІІ ст. Сіверщина в історії України: Зб. 

наук. праць. К.; Глухів, 2015. Вип. 8. С. 119–123; Її ж. Ієрархія у ремісничих цехах Північного Лівобережжя у 

другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст. Сіверщина в історії України: Зб. наук. праць. К.; Глухів, 2016. Вип. 9. С. 217–

221.  
44 Коваленко О. Ремісничі цехи м. Полтави XVIII ст. Краєзнавство. К., 2010. № 1–2. С. 130–135; Її ж. Ремісничі 

цехи Полтавського полку першої чверті XVIII століття. Історична пам’ять: Наук. зб. Полтава, 2012. Вип. 28. 

С. 32–45; Її ж. Джерела з історії ремісничих цехів  Гадяча XVII–XVIIІ століть. Краєзнавство. К., 2013. № 2. 

С. 47–52. 
45Волошин Ю. Жінка-вдова в полковому місті Полтаві другої половини ХVІІІ ст. (за матеріалами 

Румянцевського опису Малоросії). Київська старовина. К., 2011. № 1. С. 13–32; Його ж. Статевовікова та 

шлюбна структура населення міста Полтави в другій половині ХVІІІ ст. Історична пам’ять: Наук. зб. Полтава, 

2011. № 25. С. 5–24; Його ж. Населення домогосподарств і структура родин мешканців Полтави другої 

половини XVIII ст. (за матеріалами сповідних розписів). Соціум. Альманах соціальної історії. К., 2013. Вип. 10. 

С. 31–50; Його ж. Козаки і посполиті: Міська спільнота Полтави другої половини XVIII ст. К.: К.І.С., 2016. 

356 с. 
46 Хармак М. М. До питання про ремесла з обробки металу жителів Батурина в XVII–XVIII ст. Сіверщина в 

історії України: Зб. наук. праць. К.; Глухів, 2015. Вип. 8. С. 125–127; Його ж. Ткацьке ремесло Батурина XVII–

XVIII ст. Сіверщина в історії України: Зб. наук. праць. К.; Глухів, 2017. Вип. 10. С. 135–137. 
47 Крапивний Р. Ремесла Ніжинського полку в контексті економічного розвитку Лівобережної України 

(середина XVII – кінець XVIII ст.). Ніжинська старовина. К., 2013. Вип. 15 (18). С. 17–24; Його ж. Розвиток 

ремісничих спеціальностей на території Ніжинського полку у середині XVII–XVIII ст. Український історичний 

збірник. К., 2013. Вип. 16. С. 58–67; Його ж. Осередки металообробних галузей ремесла на території 

Ніжинського полку в середині XVII – XVIII ст. Український історичний збірник. К., 2015. Вип. 18. С. 92–103. 
48 Лесик Л. В. Діяльність ремісничих цехів Ніжина та їх взаємодія з міським магістратом (XVII–XVIIІ ст.). 

Ніжинська старовина. К., 2015. Вип. 19 (22). С. 71–76; Її ж. Матеріальне становище міщан Ніжина XVII – 

XVIII ст. Сіверщина в історії України: Зб. наук. праць. К.; Глухів, 2015. Вип. 8. С. 123–125. 
49 Міськов І. О. Найдавніші цехи на Закарпатті. Науковий вісник УЖНУ. Ужгород, 2002. № 7. С. 48–50. 
50 Андрушек Д. Цехове ремесло на Закарпатті ХV–ХІХ ст. та розвиток гончарної справи. Вісник Закарпатської 

академії мистецтв: Зб. наук. праць. Ужгород, 2017. Вип. 9. С. 97–101. 
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зупинилася на пізньому етапі існування цехових корпорацій – кінець XVIII – 

середина XIX ст.51 Принагідно у своїх публікаціях з історії Києва згадує про 

ремісничі цехи Наталя Білоус, наводячи, зокрема, інформацію про їхню 

чисельність та професійну структуру населення міста52. Статут ткацького цеху з 

1653 р.53 і книгу протоколів кравецького цеху (1553–1811 рр.)54 Дрогобича 

докладно проаналізував Леонід Тимошенко, підкресливши унікальність цих 

джерел для з’ясування специфіки ремісничого виробництва. 

Однак представлені дослідження сучасних українських істориків 

переважно опираються на усталені методологічні підходи, домінантою для 

котрих є економічна доцільність діяльності цехових корпорацій. Поза увагою 

залишається просопографічний портрет ремісничого соціуму, який потрібно 

накладати на його виробничу сферу, оскільки професійна активність ремісників 

була безпосередньо пов’язана із соціально-побутовим виміром їхнього життя. 

Наголосимо також, що всі перелічені праці цікаві нам тільки з оглядової 

позиції. Історичні долі описаних у них міст відмінні від долі Львова в силу 

політичних, економічних, соціальних та культурних обставин. 

Невід’ємною складовою студій з історії середньовічного та 

ранньомодерного Львова є польська історіографія. Це пояснюється насамперед 

тим, що тривалий період Львів був частиною Польщі, пізніше Речі Посполитої, 

а відтак – і частиною європейського міського простору. Запровадження 

маґдебурзького права і разом з ним моделі цехового виробництва дозволило 

місту розвиватися в руслі загальноєвропейських цінностей, не втрачаючи при 

цьому автентичного колориту. Власне через спільність рис економічно -

                                                                 
51 Кохан О. О. Київські ремісничі цехи наприкінці XVIII – в середині ХІХ ст. Наукові записки НаУКМА. К., 

2016. Т. 182: Історичні науки. С. 19–23. 
52 Білоус Н. О. Нове джерело до історії взаємовідносин київських ремісників замкової та магістратської 

юрисдикцій. Архіви України. К., 1997. № 1–6. С. 101–107; Її ж. Київ наприкінці ХV – в першій половині ХVІІ ст. 

Міська влада і самоврядування. К., 2008. 360 с.; Її ж. Соціальна та професійна структура населення Києва у 

світлі фіскальних джерел другої половини XVI ст. Соціум. Альманах соціальної історії. К., 2008. № 8. С. 107–

118. Див. також нові видання автора з історії Києва: Її ж. Тестаменти киян середини XVI – першої половини 

XVII ст. К.: ВД «Простір», 2011. 200 с., 8 іл.; Привілеї Києва кінця XV – середини XVII ст. Дослідження. Тексти 

/ упоряд. Н. О. Білоус. К.: ВД «Простір», 2013. 296 с., 8 іл. 
53 Тимошенко Л. Статут ткацького цеху Дрогобича 1653 р. Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич, 2003. 

Вип. VII. С. 504–511. 
54 Тимошенко Л. Книга протоколів дрогобицького кравецького цеху (XV – початок XIX ст.): загальна 

характеристика та інформативний потенціал пам’ятки. Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич, 2017. 

Вип. III. С. 21–30. 
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соціального життя Львова і міст Кракова, Перемишля, Варшави, Торуня та ін. 

напрацювання польських істориків з ремісничої проблематики мають 

порівняльне значення для нашої дисертаційної роботи. 

На тему цехового ремесла вийшло кілька ґрунтовних монографій. Ще на 

початку XX ст. побачила світло денне праця Климентія Банковського про 

ремісничі цехи Кракова55. Тоді ж Збіґнев Паздро видав свою розвідку про 

цехових учнів та підмайстрів, у якій простежено процес їхнього навчання 

ремесла на шляху до здобуття статусу майстра56, а також увів до наукового 

обігу підбірку архівних матеріалів, присвячених єврейській громаді57. Казимир 

Арламовський підготував дві книжки з історії перемишльських цехів58, а 

Станіслав Гербст – торунських59. Ян Пахонський детально розглянув життя 

краківських міщан у XVII – XVIII ст. крізь призму ремісничого повсякдення 

цеху інтролігаторів60. Правові засади організації познанського ремесла розкриті 

в роботі Єжи Віслоцького61. Колективне дослідження варшавського ремесла на 

величезному хронологічному відтинку – від XIV до XX ст. – було видане за 

редакцією Барбари Ґрохульської в 1983 р.62 Порівняно новими є праці 

Францішка Лесняка про ремісників і купців м. Кросно63 та Мартіна Ґадохи про 

краківських пекарів у ранньомодерний період64. Цехову символіку від 

                                                                 
55 Bąkowski K. Dawne cechy krakowskie. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa, 1903. 

154 s. 
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60 Pachoński J. Zmierch sławietnych. Z życia miesycyan w Krakowie w XVII i XVIII wieku. Kraków, 1956. 532 s + 

40 tabl. 
61 Wisłocki J. Organizacja prawna poznańskiego rzemiosła w XVI i XVII wieku. Poznań: Uniwersytet im. Adama 
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622 s. 
63 Leśniak F. Rzemieślnicy i kupcy w Krośnie (XVI – pierwsza połowa XVII wieku). Kraków, 1999. 324 s. 
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Середньовіччя до XX ст. проаналізувала у своїй книзі Ельжбета Бімлер-

Мацкевич65. 

Історіографія польського кравецтва на сьогодні налічує небагато 

позицій66. Як зазначає дослідниця кравецького ремесла Ірена Турнау, на 

відсутність зацікавлення цією тематикою в науковому середовищі вплинули 

щонайменше дві причини: тяглість існування кравецьких цехів (хоча згодом і в 

трансформованому вигляді) до XX ст. включно і брак розуміння серед істориків 

специфіки цього виду ремісництва та особливостей його виробів67. Сама 

І. Турнау вивчає одяг, як результат кравецької праці, а також суміжні процеси, 

пов’язані з його виготовленням та оздобленням68. Вартою уваги є також праця 

Анни Сєрадської про костюмологію як допоміжну історичну дисципліну69. 

На увагу заслуговує й інтелектуальний внесок у розвиток цієї ділянки 

польської історичної науки, зроблений Анною Дронжковською, котра під час 

археологічних розкопок виявляє поховальний одяг, визначає його 

функціональні і стильові відмінності походження та датування70. 

А. Дронжковська є автором монографій з історії чоловічого й жіночого 
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вбрання71, дитячого одягу72 та білизни73, наочно урізноманітнюючи сучасні 

уявлення про вигляд міщан, духовенства і шляхти ранньомодерної доби. 

Надзвичайно інформативним для дослідження самого процесу пошиття 

одягу, його різновидів, техніки виконання та реконструкції вважаємо 

нещодавнє видання анонімного рукописного документа цеху кравців з 

м. Ополе, ймовірно, кінця XVII ст.74 Тут опубліковано 23 унікальні ескізи для 

виготовлення майстерштуки75, що належали, очевидно, претендентові на 

майстрівство (сукня панська, хоругва костельна, плащ, рукав, кінський стрій, 

військовий намет, французький стрій тощо). Крім документа, автори едиції 

подають характеристику цього джерела та досліджують генезу кравецтва у 

місті, особливості цехового устрою кравців. 

Інформаційний потенціал текстів з цехової проблематики в польській 

історіографії доповнюють роботи, в яких висвітлюються різноманітні аспекти 

життя міського соціуму. Так, польські міста та їхні мешканці представлені в 

наративах Яна Птасьніка76, Марії Богуцької та Генрика Самсоновича77. 

Львівський патриціат докладно описує Владислав Лозинський78, а генеалогія 

цієї верстви в середньовічному Львові – учень Я. Птасьніка Юзеф Скочек79. 

Міщанська родина стала об’єктом студій Марії Богуцької80, суспільство ж 
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Перемишля XVI–XVII ст. знайшло відображення в книзі Єжи Мотилевича81. 

Істориком єврейської громади Львова був Маєр Балабан82. 

Окремо зупинимося на історіографії львівського ремесла, яка охоплює 

доробок як українських, так і польських учених. Одразу ж зауважимо, що вона 

не багата на розвідки з історії цехового виробництва, що зумовлено його 

малозначущістю в економіці міста та незначним інтересом до  нього з боку 

істориків. Члени кравецького цеху у Львові належали до людей праці з низьким 

соціальним статусом. Кравці особливо не відзначилися в політичній чи 

культурній площині життєдіяльності середньовічного та ранньомодерного 

Львова, а кравецтво було пересічним побутовим ремеслом, попри теперішню 

мистецьку цінність його виробів. Саме тому, вочевидь, кравцям досі не 

присвятили жодного спеціального дослідження, на відміну від ремісників, котрі 

виконували мистецькі роботи (малярі, золотарі, мечники), і крамарів83. 

Розпочнемо цей історіографічний огляд з однієї з перших праць про 

Львів, надрукованої ще 1829 р.84 Її автор Іґнацій Ходиніцький у своїй книжці 

пише про втечу кравецьких челядників від своїх майстрів і спорудження на 

місці їхньої загибелі костелу Св. Анни, який надалі перебував під опікою 

кравецького цеху85. Цікавим є також підрахунок ремісників станом на початок 
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ХІХ ст. (1816 р.), коли традиційні цехові корпорації припинили своє 

існування86.  

Неможливо оминути увагою класичну студію з історії Львова Дениса 

Зубрицького, побудовану у форматі хроніки, в якій цитуються або 

переказуються цінні джерела, в т. ч. дотичні до кравецького цеху87. Так, уже під 

1405 р. згадується про звичайних ремісників (серед котрих, очевидно, були й 

кравці) та кравців вірменської національності88, а під 1445 р. наводиться 

документ міської ради Львова щодо утримання й обслуговування 17 веж при 

новозведеному міському мурі – згідно з цим актом, кравці мали опікуватися 

вежею на Галицькій брамі89 та ін. Авторові відомий також факт утечі 

кравецьких челядників та будівництва храму Св. Анни. Мовиться у «Хроніці» і 

про кравців-партачів та кравців, котрі володіли сервіторатом у межах замкової 

юрисдикції, наводиться чисельність цехів на кінці XVII ст. тощо. 

Своєрідною енциклопедією з історії львівського ремесла стала 

монографія Луції Харевічової про цехові організації Львова90. У п’ятнадцяти 

розділах цієї книги на основі архівних джерел і наявної на той час літератури 

вперше було комплексно відображено засади цехової організації, простежено 

роль цехів в житті та обороні міста, тематично окреслено види цих корпорацій 

за суміжними спеціальностями: харчові, одягові, шкірообробні, металообробні, 

дерев’янообробні. У поле зору дослідниці потрапили також мистецькі цехи, 

освіта, музика, гігієна та торгівля. Кравецький цех характеризується як 

найдавніший у місті, коротко повідомляється про особливості вступу й 

виготовлення майстерштуки, партачів та єврейську конкуренцію в ремеслі, 

передумови зведення костелу Св. Анни91. Попри те, що історик економіки 

                                                                 
86 Ibidem. S. 464–465 (132 кравці).  
87 Zubrzycki D. Kronika miasta Lwowa. Lwów, 1844. 492 s.; Див. також: Зубрицький Д. Хроніка міста Львова / 

перекл. з пол. І. Сварника; комент. М. Капраля; ред. О. Шишки. Львів: Центр Європи, 2001. 640 с. (Львівські 

історичні пам’ятки. Т. III). 
88 Зубрицький Д. Хроніка міста Львова. С. 62. 
89 Там само. С. 95. 
90 Charewiczowa Ł. Lwowskie organizacje zawodowe z czasόw Polski przedrozbiorowej. Lwόw: Lwόw: Wyd -wo 

Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, 1929. 196 s. 
91 Ibidem. S. 86–89. 
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Станіслав Гошовський доволі критично оцінив цю роботу92 (через відсутність 

системного підходу та поверховість дослідження ремісничих організацій), вона 

все ж таки залишається однією з базових для вивчення економіки 

ранньомодерного Львова.  

Рівнозначною з цим напрацюванням Л. Харевічової є монографія 

Ярослава Кіся «Промисловість Львова у період феодалізму»93. Уже сама її назва 

свідчить про марксистські підходи до трактування ремесел, що розглядалися 

переважно як економічні інституції, котрі позитивно чи негативно впливали на 

господарство та виробництво міста. Проте необхідно визнати, що в роботі з 

різним ступенем інформативності йдеться і про чисельність цехів, структуру 

ремесел, ймовірні дати заснування цехових корпорацій, виробничі відносини та 

організаційні питання цехового устрою. Для розкриття теми використовуються 

різні архівні документи, зокрема цехові книги та статутні привілеї. Кравецький 

цех репрезентований автором як найдавніший і найбільший у місті, побіжно 

сказано також про навчання кравецтва та організацію професійної діяльності, 

партацтво, етно-конфесійну складову братства94. 

Як синтетичну працю з історії західноукраїнського ремесла в 

середньовічні та ранньомодерні часи потрібно представити курс лекцій Ігоря 

Голода95. Це компіляція доробку попередників, яка акумулює відомості про 

витоки, періодизацію та специфіку розвитку ремесла в його різновидах. Кравці, 

що правда, фігурують у книжці епізодично96. Цінним для нас є словник з 

переліком майстрів, де зафіксовано 48 кравців зі Львова та інших поселень 

Руського і Белзького воєводств (Коломиї, Рогатина, Белза, Потелича, 

                                                                 
92 Hoszowski S. [Rec. na:] Charewiczowa Ł. Lwowskie organizacje zawodowe z czasόw Polski przedrozbiorowej.  

Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych . Lwów, 1930. T. 1. S. 266–272. 
93 Кісь Я. П. Промисловість Львова у період феодалізму (ХІІІ–ХІХ ст.). Львів: Вид-во ЛДУ, 1968. 234 с. Див. 

також: Его же. Население и социальная структура Львова в период феодализма. Города феодальной России . М.: 

Наука, 1966. С. 363–370; Його ж. Занепад економіки: ремесло. Історія Львова: у 3 т. / редкол. Я. Ісаєвич, 

М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів: Центр Європи, 2006. Т. 1 (1256–1772). С. 235–240. 
94 Кісь Я. П. Промисловість Львова у період феодалізму (ХІІІ–ХІХ ст.). С. 94–96. 
95 Голод І. В. Міське ремесло Західної України XIV–XVIII століть: Курс лекцій для студентів спеціальності 

0518 «Історія і теорія монументального і декоративно-прикладного мистецтва». Львів: ЛАМ, 1994. 200 с. Див. 

також його публікацію з цехової геральдики: Його ж. Богородична тема і цехові прапори Львова. Богородиця і 

українська культура: Зб. наук. матеріалів. Львів: Національний музей у Львові, 1996. С. 16–18. 
96 Голод І. В. Міське ремесло Західної України XIV–XVIII століть. С. 84–86. 
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Добротвора, Холма, Красностава, Тишовців)97. У подібному ключі, але у значно 

скромніших масштабах написана невелика розвідка Володимира Задорожного 

про Львів як центр ремесла і торгівлі середньовічної  України та Європи98.  

Деякі аспекти із соціально-економічної історії львівського ремесництва 

висвітлені в публікаціях істориків, котрі жили і працювали у Львові. Конфлікти 

в цехах між майстрами та підмайстрами й учнями описано Маврицієм Горном99 

і Степаном Білецьким100, а між цеховими майстрами та партачами – Галиною 

Яценко101, Іваном Крип’якевичем102 і Леонтієм Войтовичем103. Перу 

І. Крип’якевича належать також статті про львівських русинів/українців, у т. ч. 

кравців, та їхню боротьбу з поляками за рівноправну участь у цехах104. 

Питанням занепаду ремесел у Львові у XVIII ст. займалися Г. Яценко105, Юрій 

Гроссман106 та Василь Інкін107. Львівську цехову сфрагістику аналізували 

                                                                 
97 Там само. С. 137–172. 
98 Задорожний В. Львів – центр ремесла і торгівлі середньовічної України і Європи. Середньовічна Європа: 

погляд з кінця XX ст.: Матеріали Міжнар. наук. конф. Чернівці, 2000. С. 233–237. 
99 Horn M. Towarzysze cechόw lwowskich w walce z wyzyskiem mistrzόw w I połowie XVII w. Kwartalnik 

Historyczny. Warszawa, 1959. R. 61. Zesz. 2. S. 379–401; Ejusdem. Lwowska ludność rzemieślnicza i jej walka w 

pierwszej połowie XVII wieku (w latach 1600–1648). Zeszyty Naukowe Wyższej szkoły pedagogicznej w Opolu . Opole, 

1960. T. 1: Historia. S. 69–124. Див. також інші роботи автора про єврейське ремісництво: Ejusdem. Żydzi na Rusi 

Czerwonej w XVI i pierwszej połowie XVII w. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego . Warszawa, 1960. Nr 34. 

S. 28–70; Ejusdem. Żydowskie bractwa rzemieślnicze na ziemiach polskich, litewskich, białoruskich i ukraińskich w 

latach 1613–1850. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 1998. 134 s. 
100 Білецький С. Т. Боротьба підмайстрів з майстрами у Львові в середині XVII ст. З історії західноукраїнських 

земель. К., 1960. Т. 5. С. 15–24. Див. також: Його ж. Розвиток ремесла і промислів у Львові в середині XVII ст. З 

історії західноукраїнських земель. К., 1957. Т. 2. С. 3–31; Его же. Классовая борьба в городе Львове в середине 

XVII века: автореф. … канд. ист. наук. К., 1959. 18 с.; Його ж. Соціальна структура населення Львова в середині 

XVII ст. З історії західноукраїнських земель. К., 1960. Т. 4. С. 3–14.  
101 Яценко Г. Позацехове ремесло у Львові. Нариси історії Львова. Львів, 1956. С. 55–59. 
102 Крип’якевич І. Боротьба нецехових ремісників проти цехів у Львові (1590–1630). З історії 

західноукраїнських земель. К., 1957. Вип. 1. С. 5–14. 
103 Войтович Л. Ремесло і ремісники: цехове та позацехове ремесло. Історія Львова: у 3 т. / редкол. Я. Ісаєвич, 

М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів: Центр Європи, 2006. Т. 1 (1256–1772). С. 160–164. 
104 Крип’якевич І. Русини властителі у Львові в першій половині XVI ст. Науковий збірник, присвячений 

професорові Михайлові Грушевському. Львів, 1906. С. 219–236; Його ж. Львівська Русь в першій половині 

XVI віку. Записки Наукового товариства імені Шевченка . Львів, 1907. Т. 77. С. 77–106; Т. 78. С. 26–50; Т. 79. 

С. 5–51; Його ж. Огляд українського ремісництва у Львові до початку XVII ст. «Зоря», її минуле й сучасне. 

Пропамятна книга з нагоди сорокових роковин існування товариства українських ремісників і промисловців 

«Зоря» у Львові. Львів, 1924. С. 3–12. 
105 Яценко Г. А. До питання про економічне становище цехів Львова в 40–70-х рр. XVIII ст. Наукові записки 

Львівського університету. Львів, 1957. Т. 43. С. 112–119; Її ж. Розклад цехів у Львові в 1740–1770 рр. З історії 

західноукраїнських земель. К., 1957. Т. 2. С. 67–77; Її ж. Боротьба за робочу силу у львівських цехах в 40–

70 роках XVIII ст. Доповіді та повідомлення ЛДУ імені Івана Франка . Львів, 1958. Вип. 8. Ч. 1. С. 71–77; Её же. 

Ремесленное производство города Львова в 20–70-е годы XVIII столетия: диссерт. … канд. ист. наук [Рукопис]. 

Львов, 1959. 389 с. 
106 Гроссман Ю. М., Інкін В. Ф. Економічний розвиток Львова у XVIII ст. Історія Львова. Львів, 1956. С. 48–57; 

Его же. О роли цехов во Львове XVI–XVIII вв. Города феодальной России . М.: Наука, 1966. С. 153–159. 
107 Інкін В. Ф. Нарис економічного розвитку Львова у XVIII ст. Львів: Вид-во Львівського університету, 1959. 

92 с.; Його ж. Занепад економіки: торгівля. Історія Львова: у 3 т. / редкол. Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. 

Львів: Центр Європи, 2006. Т. 1 (1256–1772). С. 240–245. Див. також його публікацію про цехи в інших містах: 
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Віталій Гавриленко108 та Павло Жолтовський109; цехову геральдику (в т. ч. 

прапори кравецького братства зі збірок Львівського історичного музею) – 

Роксолана Косів110. Результати історико-правових студій цехового права як 

невід’ємної частини міського викладено в текстах Василя Кіселичника111 і 

Миколи Кобилецького112. 

Особливу цінність для нашого дослідження становить львовознавчий 

доробок Мирона Капраля113, насамперед його праці з історичної демографії та 

соціотопографії114, про соціально-правові взаємини національних громад115, 

життя міського соціуму та окремих його представників116, а найбільше – про 

                                                                                                                                                                                                                        
Его же. Ремесленное производство в королевских городах Галицкого Подгорья в XVI–XVIII вв. Города 

феодальной России. М.: Наука, 1966. С. 168–174. 
108 Гавриленко В. О. Цехові печатки ХІV ст. як джерело до історії цехів м. Львова. Ювілейна наукова 

студентська конференція, присвячена 300річчю ЛДУ ім. Ів. Франка . Тези доповідей: Суспільноекономічні 

науки. Львів, 1961. С. 100–109; Його ж. Львівські цехові печатки XIV–XV ст. та питання про час їх виникнення. 

Історичні джерела та їх використання. К., 1964. Вип. 1. С. 248–262; Його ж. Середньовічна цехова геральдика 

та питання про використання її для репрезентації місцевого виробництва в умовах ринкових відносин. 

Клейноди: Записки Українського геральдичного товариства . К.; Львів, 1991. Т. 1: Українська геральдика: 

минуле, сучасність, перспективи: тези наук. конф. (Львів, 29–30 листопада 1991 р.). С. 6–8; Його ж. Опис 

львівських цехових печаток та ціх XIV–XVIII ст. Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст.: Привілеї та 

статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій / упоряд. М. Капраль. Львів, 2007. С. 795–800, 8 табл. іл.; 

Його ж. Фаховий колорит львівських цехових печаток кінця ХVІІІ – І пол. ХІХ ст. Знак. Львів, 2012. Ч. 58. С. 2–

5; Його ж. Шлях до сфрагістики. К.; Львів, 2014. 328 с. 
109 Жолтовський П. Цехові ціхи. Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. К., 1975. С. 104–111. 
110 Косів Р. Іконографія українських цехових хоругов XVIII–XIX. Пам’ятки України. Історія та культура: наук. 

часопис. К., 2008. № 2. С. 86–90; Її ж. Українські хоругви. К.: Оранта, 2009. 372 с.: іл. 
111 Кіселичник В. П. Цехове право як складова міського права Львова у Середньовіччі. Митна Справа. 2011. 

№ 1 (73). Част. 2. С. 221–227; Його ж. Цехове право Львова періоду Середньовіччя: цивілістичний аспект. 

Університетські наукові записки . Хмельницький, 2013. № 3 (47). С. 109–115. 
112 Кобилецький М. Організація та правові засади діяльності цехів у містах України за магдебурзьким правом. 

Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 2011. Вип. 52. С. 71–76. 
113 Мирон Капраль: Біобібліографічний покажчик / уклад., авт. вступ. ст. А. Фелонюк. Львів, 2018. 100 с., іл. 
114 Капраль М. Демографія Львова XV – першої половини XVI ст. Львів: історичні нариси / упоряд. Я. Ісаєвич, 

Ф. Стеблій, М. Литвин. Львів, 1996. С. 67–81; Його ж. Власники нерухомости середмістя Львова 30–40-х років 

XVI століття у світлі шосових реєстрів (Соціотопографічний аспект). Записки Наукового товариства імені 

Шевченка. Львів, 1997. Т. 233: Праці Історично-філософської секції. С. 148–181; Його ж. Власники нерухомості 

на львівських передмістях у другій чверті XVI ст. (за матеріалами чиншових реєстрів). Вісник Львівського 

університету. Серія історична. Львів, 1997. Вип. 32. С. 188–198; Його ж. Населення Підзамча та деканату 

св. Йоана на передмісті Львова наприкінці 50-х – на початку 70-х рр. XVI ст. (за матеріалами фінансових 

документів). Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2000. Вип. 35–36. С. 469–493; Його ж. 

Українська громада на вулиці Руській Львова в 1550–1585 роках. Вісник Львівського університету. Серія 

історична. Львів, 2002. Вип. 37. Част. 1. С. 145–160. 
115 Kapral M. Przywileje królewskie dla lwowskich Żydów w XIV–XVIII wieku. Przegląd źródłoznawczy. Studia 

Judaica. Kraków, 2001. R. 4. Nr 1–2 (7–8). S. 55–66; Його ж. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. 

(соціально-правові взаємини). Львів: ЛА «Піраміда», 2003. 440 c., іл.  
116 Капраль М. Актові матеріали до біографії Івана Красовського за 1574–1619 рр. Україна в минулому. К.; 

Львів, 1993. Вип. 4. С. 90–131; Його ж. Красовські Іван та Дмитро. Довідник з історії України: у 3 т. / за заг. ред. 

І. Підкови, Р. Шуста. К., 1995. Т. 2: К–П. С. 107; Його ж. Сватання «по-львівськи» у XVII столітті. Український 

археографічний щорічник. Нова серія. К., 2009. Вип. 13–14. С. 785–788; Його ж. Дмитро Красовський – керівник 

Львівського братства наприкінці XVI – початку XVII ст. Острозька давнина: Наук. зб. Остріг, 2016. Вип. 5. 

С. 55–65. 
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ремісниче середовище Львова117. Методологічне значення мають, зокрема, 

публікації М. Капраля з історії шевської корпорації Львова118. Фундаментальна 

монографія вченого «Люди корпорації: Львівський шевський цех у XVII–

XVIII ст.»119 є зразком новаторських підходів до студій над цеховими 

інституціями, що поєднує корпоративний і приватний (соціальний та 

особистісний) фактори ідентичності ремісничої організації 120. Між кравецьким і 

шевським цехами можна помітити багато спільних особливостей: найдавніші й 

найчисельніші в місті, задовольняли найважливіші потреби міщан, мали 

подібні форми цехового устрою, а самі ремісники – подібний соціальний 

                                                                 
117 Капраль М. Станово-професійна структура населення Львова в другій чверті XVI ст. (за матеріалами міських 

рахункових книг). Україна в минулому. К.; Львів, 1994. Вип. 6. С. 7–34; Його ж. Заснування та організація цехів. 

Історія Львова: у 3 т. / редкол. Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів, 2006. Т. 1 (1256–1772). С. 157–160; 

Його ж. Статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст.: організаційно-правові 

питання. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність . Львів, 2006–2007. Вип. 15: 

Confraternitas: Ювіл. зб. на пошану Ярослава Ісаєвича. С. 173–185; Його ж. Привілеї та статути ремісничих 

цехів і купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. (історико-правовий нарис). Економічні привілеї міста 

Львова XV–XVIII ст.: привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова / упоряд. 

М. Капраль. Львів, 2007. С. V–LI; Його ж. Ремісничі цехи і купецькі корпорації Львова XV–XVIII ст. 

(Історіографічний нарис). Silva rerum: Зб. наук. праць на пошану професора А. Перналя. Львів, 2007. С. 176–

184; Його ж. Навчання ремеслу у Львові та ранньомодерний період: учні та підмайстри за статутами 

ремісничих цехів. Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko -ruskim 

pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku  / pod red. H. Gmiterka, J. Łosowskiego. Kraków, 

2010. S. 551–573; Його ж. Економічні мотиви чи соціальна доцільність? Реміснич і цехи Львова XV–XVIII 

століть у світлі статутів. Львів: місто – суспільство – культура: Зб. наук. праць / за ред. О. Аркуші, 

М. Мудрого. Львів, 2012. Т. 8. Част. 1. С. 173–190 (Вісник Львівського університету. Серія історична. Спец. 

випуск). 
118 Капраль М. Ціхи львівського цеху шевців XVII–XVIII ст. Знак: Вісник Українського геральдичного 

товариства. Львів, 2008. Ч. 44. С. 2–3; Його ж. Шевський цех у Львові в XIV–XVII століттях: особливості 

правового статусу. Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2009. Вип. 44. С. 39–58; Його ж. 

Цехові книги шевського цеху як джерела до історичної демографії Львова XVII–XVIII ст. Львівська 

національна наукова бібліотека імені В. Стефаника: історія і сучасність : Доп. і повідомл. Міжнар. наук. конф. 

(Львів, 28–30 жовтня 2010 р.). Львів, 2010. С. 346–351; Його ж. Соціальний статус та ієрархічність у 

ремісничому середовищі в ранньомодерному місті (на прикладі шевського цеху Львова XVII–XVIII ст.). Вісник 

Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки. Львів, 2011. Вип. 10: Ювіл. зб. на пошану Степана 

Гелея. С. 119–126; Його ж. Вибір хресних імен у шевському ремісничому середовищі Львова у XVII–XVIII ст. 

Генеалогічні записки. Львів, 2012. Вип. 10 (Нової серії 4). С. 22–28; Його ж. Керівництво львівського шевського 

цеху в XVII–XVIII століттях: цехмістри, столові, старші майстри. Крізь століття. Студії на пошану Миколи 

Крикуна з нагоди 80-річчя. Львів, 2012. С. 468–481; Його ж. Крадіжки, п’янство, бійки, розпуста: зворотня 

сторона повсякденного життя шевців Львова XVII–XVIII ст. Повсякдення ранньомодерної України . Історичні 

студії: У 2 т. К., 2012. Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення. С. 217–244; Його ж. Особливості 

релігійного життя ремісників Львова XVI–XVIII століть на прикладі шевського цеху. Записки Наукового 

товариства імені Шевченка. Львів, 2012. Т. 264: Праці Історично-філософської секції. С. 285–300; Його ж. 

Полюбовні угоди та «уклони»: позасудовий захист інтересів львівського шевського цеху у XVII–XVIII 

століттях. Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко. К., 2012. С. 489–499; Його ж. «П’яний 

як швець» (Товариське життя шевців Львова у останній третині XVII – першій третині XVIII ст.). Джерела 

локальної історії. Культурний побут городян XVIII – першої половини ХХ ст.: Зб. наук. праць. К., 2013. C. 86–

96; Його ж. Модернізація чи трансформація? Соціальне життя українського міста на прикладі громади 

львівських шевців XVII–XVIII століть. Київська Академія. К., 2014–2015. Вип. 12. С. 241–256. 
119 Капраль М. Люди корпорації: Львівський шевський цех у XVII–XVIII ст. Львів, 2012. 552 с., 16 іл. (Львівські 

історичні праці. Дослідження. Вип. 5). 
120 Паславська Н. [Рец. на:] Капраль М. Люди корпорації: Львівський шевський цех у XVII–XVIII ст. Львів, 

2012. 552 с., 16 іл. Генеалогічні записки. Львів, 2016. Вип. 14 (нової серії 8). С. 103–107.  
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статус. Тож комплексний історичний аналіз правового, соціального, 

релігійного, економічного життя шевської корпорації дозволяє нам провести 

паралелі в дослідженні кравецького цеху: використати підходи та методи, 

довести чи спростувати гіпотези, заповнити лакуни там, де бракує джерел, 

порівняти цеховий устрій тощо. 

Цехова та позацехова медицина Львова у XIV–XVIII ст. представлена у 

роботі Оксани Потимко121. Ремісничі організації Львова XIV–XVIII ст., а 

зокрема цех багатих крамів, останніх років плідно вивчає Орест Заяць. Кілька 

статей історика розкривають питання цехового устрою крамарів, їхніх звичаїв 

та повсякденних практик122, умов вступу до цеху123, оборони прав від 

позацехової конкуренції124. Цікавими є прецеденти, коли львівські ремісники 

змінювали свій фах і починали займатися торгівлею, вступаючи в корпорацію 

крамарів ( як-от кравець Микола Добрянський). Існує й чимало паралелей між 

цеховими порядками крамарів і кравців, їхніми традиціями та побутом.  

Авторству О. Заяця належать також публікації про повноправних членів 

міського соціуму – громадян Львова125. Міське громадянство давало право на 

легальне заняття ремеслом у рамках цеху. Теоретично, для ремісника 

прийняття міського права означало б паралельне прийняття цехового. Вимога 

набути львівське громадянство одночасно зі вступом до цеху прописана в 

                                                                 
121 Потимко О. Розвиток медицини у Львові в XIV–XVIII ст.: література, проблеми, дискусії. Львів, 2012. 214 с. 

(Львівські історичні праці. Дослідження. Вип. 4). 
122 Заяць О. Старі та нові «білі плями» в історії крамарських корпорацій у Львові (друга половина XIV – перша 

третина XVII ст.). Записки Наукового товариства імені Шевченка . Львів, 2012. T. 264: Праці Історично-

філософської секції. С. 138–170; Його ж. Звичаї та повсякденні практики львівського цеху багатих крамів у 

світлі цехових протоколів XVI – першої третини XVII ст. Історія торгівлі, податків та мита . Дніпро, 2016. 

№ 1–2 (13–14). С. 79–104. 
123 Заяць О. Умови вступу до цеху багатих крамів у XVI – першій третині XVII ст. Дрогобицький краєзнавчий 

збірник. Дрогобич, 2016. Вип. 19. С. 188–197. 
124 Заяць О. Оборона прав крамарських корпорацій Львова перед позацеховою конкуренцією в XVI ст. Scientia 

nihil est quam veritatis imago . Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie 

urodzin. Lublin, 2014. S. 354–364. 
125 Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст.: правовий статус, склад, походження. К.; Львів, 2012. 558 с., 34 іл. 

Див. також окремі публікації: Його ж. Професії виробничої сфери львівського міщанства (За реєстрами 

новоприйнятих громадян XV–XVIII століть). Записки Наукового товариства імені Шевченка . Львів, 2006. 

Т. 252: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. С. 320–370; Його ж. Умови і процес 

надання міського громадянства у Львові в 1501–1571 роках. Львів: місто – суспільство – культура: Зб. наук. 

праць / за ред. О. Аркуші й М. Мудрого. Львів, 2007. Т. 6. С. 68–77 (Вісник Львівського університету. Серія 

історична. Спец. випуск); Його ж. Умови та процес надання львівського міського громадянства у XV–XVIII ст. 

Записки Наукового товариства імені Шевченка . Львів, 2008. Т. 256: Праці Історико-філософської секції. 

С. 113–141; Його ж. Родини ремісників у реєстрах новоприйнятих львівських громадян у XVI–XVIII століттях. 

Записки Наукового товариства імені Шевченка . Львів, 2010. Т. 240: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) 

історичних дисциплін. Кн. 1. С. 147–163. 
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статутах 26 професійних корпорацій, у т. ч. й кравецької. У цьому контексті 

вкажемо також на видану в міжвоєнний період роботу Анджея Ґілевича, котра 

вперше порушує проблему прийняття міського громадянства у Львові126. 

Варто згадати і статтю Олексія Вінниченка про львівських шевців-

передміщан у першій половині XVII ст., створення ними, за сприяння 

львівського старости, «фретового» (мішаного католицько-православного) цеху 

у 1628 р. та ординацію 1633 р.127, що врешті-решт завершилося появою єдиної 

шевської корпорації. Кравці-передміщани теж намагалися заснувати окрему 

цехову інституцію під протекцією старости, однак їхні спроби зазнали невдачі. 

Інформативними для дисертаційного дослідження стали також 

напрацювання львівських істориків з різних аспектів міського життя. 

Зорієнтуватися в різновидах міських податків та цін у Львові допомогли книги 

Романа Зубика128 і Станіслава Гошовського129. Просторовий устрій міста і 

передмість відтворено в роботах Мар’яни Долинської130 та Андрія Фелонюка131, 

а особливості життєдіяльності Львова на основі маґдебурзького права – Тетяни 

Гошко132. Побутову культуру, родинне життя, традиції й обрядовість, 

ономастичний образ львівських міщан і просопографічний портрет окремих 

осіб крізь призму заповітів, метрик та інших актових і статистично-описових 

                                                                 
126 Gilewicz A. Przyjęcia do prawa miejskiego we Lwowie w latach 1405–1604. Studia z historii społecznej i 

gospodarczej, poświęcone prof. dr Franciszkowi Bujakowi. Lwów, 1931. S. 375–414. 
127 Вінниченко О. Львівські шевці-передміщани в першій половині XVII ст.: ординація «фретового» цеху 

1633 року. Львів: місто – суспільство – культура: Зб. наук. праць / за ред. О. Аркуші й М. Мудрого. Львів, 

2012. Т. 8. Ч. 1. С. 199–226 (Вісник Львівського університету. Серія історична. Спец. випуск). 
128 Zubyk R. Gospodarka finansowa miasta Lwowa w latach 1624–1635. Lwów, 1930. 496 s. (Badania z dziejów 

społecznych i gospodarczych. T. 7). 
129 Hoszowski St. Ceny we Lwowie w XVI i XVII wieku. Lwów, 1928. 328 s. (Badania z dziejów społecznych i 

gospodarczych. T. 4); Ejusdem. Ceny we Lwowie w latach 1701–1914. Lwów, 1934. 244 s. (Badania z dziejów 

społecznych i gospodarczych. T. 13); Ejusdem. Ekonomiczny rozwój Lwowa w latach 1772–1914. Lwów: Wyd-wо 

Izby Przemysłowo-Handlowej, 1935. 120 s. 
130 Долинська М. Соціотопографічна характеристика української (руської) дільниці Львова у XVI–

XVIII століттях. Загальні зауваги. До джерел: Зб. наук. праць на пошану О. Купчинського з нагоди його 70-

річчя. К.; Львів, 2004. Т. 1. С. 766–780; Її ж. Львів: простір і мешканці (історико-урбаністичний нарис). Львів: 

Вид-во УКУ, 2005. 90 c.; Її ж. Історична топографія Львова ХІV–ХІХ ст. Львів, 2006. 356 c. 
131Фелонюк А. В. Передмістя Львова другої половини ХVII–XVIII ст.: адміністративно-правовий статус та 

соціотопографія: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01. Львів, 2009. 20 с.; Його  ж. Передмістя Львова у 

першій половині XVIII ст.: юридики і лібертації. Атлас українських історичних міст / за наук. ред. М. Капраля. 

К., 2014. Т. 1: Львів. С. 36–43. Див. також: Його ж. Статут цеху Мізоча 1763 року. Острозька давнина. Остріг, 

2013. Вип. 2. С. 219–230. 
132Гошко Т. З історії магдебурзького права у Львові (XIII–XVII ст.). Львів. Історичні нариси. Львів, 1996. С. 45–

60; Її ж. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (XVI – початок XVII ст.). Львів, 2002. 254 с. 
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матеріалів розглядають Ірина Замостяник133, Ярина Кочеркевич134, Ірина 

Єзерська135 та Богдана Петришак136. Суспільство Львова в XVI ст. представлено 

в роботах Ольги Гуль (охарактеризовано діяльність органів міської влади, 

суспільні виступи та конфлікти у міській громаді, середовищі професійних 

інституцій, між національно-релігійними групами)137. Найновішою працею, яку 

використовуємо в роботі є книжка Ігоря Лиля про історію грецького населення 

на території Руського воєводства у XV–XVIII ст.138 

Уявлення про одяг і його різновиди, види тканин та оздоблення вбрання 

ми почерпнули з праць Якова Головацького139, Галини Стельмащук140, Ірини 

Кодлубай та Олеся Ноги141, Володимира Кривоноса142 і Мар’яни Нишпор143. 

Наочне зображення міщан подають акварелі Юрія Глоговського 144, який 

майстерно передав вигляд населення Львова в ранньомодерну добу. 

                                                                 
133 Замостяник І. В. Весільна обрядовість львівських міщан кінця XVI – початку XVII століття. Народознавчі 

зошити. Львів, 2011. № 5. С. 760–771; Її ж. Сімейно-побутові відносини львівського міщанства кінця XVI – 

початку XVII століть. Народознавчі зошити. Львів, 2012. № 1. С. 62–69; Її ж. Побутова культура львівського 

міщанства кінця XVI – початку XVII ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.05. Львів, 2015. 16 с.; Її ж. 

Чоловічий одяг львівських міщан кінця XVI – початку XVII ст. Народознавчі зошити. Львів, 2016. № 4. С. 873–

883. 
134 Кочеркевич Я. Міщанська родина Львова крізь призму заповітів першої половини XVII ст. Наукові зошити 

історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка : Зб. наук. праць. Львів, 

2006. Вип. 8. Ч. 1. С. 83–94; Її ж. Заповіти львівських міщан XVII ст. Архіви України. К., 2009. № 5. С. 135–158. 
135 Єзерська І. Чоловічі та жіночі імена за метриками хрещень Катедрального костелу Львова (XVII ст.). 

Український історичний журнал. К., 2010. № 2. С. 202–214. 
136 Петришак Б. «Лицар пера і каламаря» – писар міста Львова Войцех Зимницький (1583–1639 рр.). Львів, 2011. 

208 с. (Львівські історичні праці. Дослідження. Вип. 3). 
137 Гуль О. Владна еліта Львова в кінці XV – на початку XVI століття. Україна: культурна спадщина, 

національна свідомість, державність. Львів, 2013. Вип. 23. С. 129–150; Її ж. Виступ львівського міщанства 

проти зловживань міської ради у першій чверті XVI ст. Україна–Польща: історична спадщина і суспільна 

свідомість. Львів, 2013. Вип. 6. С. 5–17; Її ж. Колегія «сорока мужів» у Львові в XVI ст.: передумови утворення 

і засади діяльності. Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич, 2014. Вип. 17–18. С. 90–101; Її ж. Львів у 

XVI столітті: місто конфліктів та порозумінь. Львів, 2018. 304 с. 
138 Лильо І. Греки на території Руського воєводства у XV–XVIII ст. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 384 с., 

32 с. кол. іл. Див. також: Його ж. Нариси з історії грецької громади Львова XVI–XVII ст. Львів: Львівська 

політехніка, 2002. 190 с. 
139 Головацкий Я. О костюмахъ или народномъ убранствѣ русиновъ или русскихъ въ Галичинѣ и 

Сѣверовосточной Венгрии. Петроградъ: Въ типографии А. А. Краевскаго, 1868. 67 с. 
140 Стельмащук Г. Одяг. Історія української культури: у 5 т. / за ред. Я. Д. Ісаєвича, Ю. П. Ясіновського, 

Л. В. Войтовича та ін. К.: Наукова думка, 2001. Т. 2: Українська культура XIII–першої половини XVII століть. 

C. 123–133; Її ж. Український стрій XIV – середини XVII століть у контексті загальноєвропейської моди та 

стилів. Записки Наукового товариства імені Шевченка . Львів, 2001. Т. 242: Праці Секції етнографії та 

фольклористики. С. 189–202. Див. також: Білан М. С., Стельмащук Г. Г. Український стрій. Львів: Апріорі, 

2011. 314 с. 
141 Кодлубай І., Нога О. Нариси з історії львівської моди кінця XIII – початку XX століть. Історико-

мистецтвознавчий аспект. Львів, 1999. 156 с. 
142 Кривонос В. Торгівля левантійським шовком у Львові в XVI – середині XVI ст. Україна в минулому. К.; 

Львів, 1996. Вип. 8. С. 117–135. 
143 Нишпор М. Щоденне життя італійців у Львові наприкінці XVI – у першій половині XVII ст. (На матеріалах 

заповітів та інвентарів майна). Український історичний журнал. К., 2007. № 4. С. 51–69. 
144 Український народний одяг XVII – початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського / авт. та упоряд. 

Д. П. Крвавич, Г. Г. Стельмащук. К.: Наукова думка, 1988. 272 с.: іл. 
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Помічником з термінології українського традиційного вбрання став 

етнографічний словник авторства Катерини Матейко145.  

Окремі напрямки роботи з джерелами та історіографією вимагають також 

літератури довідкового типу. Так, для тлумачення датацій було використано 

посібник Теодора Вежбовського146, для уточнення локацій – словник 

перейменувань вулиць Бориса Мельника147, для орієнтації в просторовій 

структурі міста – атлас Львова під редакцією Мирона Капраля148, для 

обчислення метрологічно-нумізматичних величин – словник Володимира 

Зварича та Романа Шуста149, для розуміння функціонування органів державного 

управління та судочинства Речі Посполитої – праці Петра Кулаковського150 

та ін.151 

Як бачимо, огляд літератури засвідчує, що реміснича тематика набуває 

популярності в історіографічних студіях разом із зростанням інтересу до 

урбаністики. Однак львівський кравецький цех самостійно не представлений в 

історіографії. Отож, залучення широкого спектру наявних матеріалів з різних 

площин міського життя дає змогу комплексно та цілісно дослідити об’єкт 

дисертаційної роботи. Оскільки в історіографії Львова відсутні публікації з 

історії кравецької корпорації, для нас важливими є всі дотичні до цієї проблеми 

роботи як українських, так і польських учених.  

 

1.2. Характеристика джерел 

                                                                 
145 Матейко К. І. Український народний одяг: Етнографічний словник. К.: Наукова думка, 1996. 196 с. Див. 

також: Її ж. Український народний одяг. К.: Наукова думка, 1977. 224 с.  
146 Wierzbowski T. Vademecum: podręcznik do studyów archiwalnych dla historyków i prawników polskich. Warsawa: 

Piotr Laskauer i s-ka, 1908. 188 s. 
147 Мельник Б. Довідник перейменувань вулиць і площ Львова. XIII–XX століття. Львів: Світ, 2001. 128 с. 
148 Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів / за наук. ред. М. Капраля. К.: Картографія, 2014. 96 с., 26 

оригінальних карт, 11 карт-реконструкцій, 6 видів міста. 
149 Зварич В., Шуст Р. Нумізматика. Довідник. Тернопіль; Львів: Державне книжково -журнальне вид-во 

«Тернопіль», Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1998. 464 с. 
150 Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569–1673 рр. Студія з історії українського 

регіоналізму в Речі Посполитій. Острог; Львів, 2002. 304 с. 
151 Balzer O. Historia ustroju Polski: przegląd wykładów uniwersyteckich. Kraków: Nakładem Akademii Umiejętności, 

1905. 34 s.; Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M. Historia ustroju i prawa polskiego. Wars zawa: Wyd-wo Prawnicze 

PWN, 1999. 654 s. 
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Основну базу дисертації формують рукописні (неопубліковані) та друковані 

(опубліковані) матеріали152. За видовою ознакою збережені джерельні носії 

інформації можна умовно поділити на чотири групи, які безпосередньо чи 

опосередковано стосуються аналізованої  проблеми: 1) актові (привілеї, 

статути, універсали, актові книги, що містять судові протоколи, інвентарі 

майна, заповіти та ін.); 2) статистично-описові (цехові і фінансові книги, 

реєстри прийняття міського права та книги запису протоколів про результати 

виборів до міських урядів тощо)153; 3) наративні (хроніки, щоденники, 

історичні описи і т. д.); 4) речові (ціхи, печатки, хоругви, одяг, твори мистецтва 

та ін.)154.  

Більшість матеріалів з історії кравецького братства XV–XVIII ст. відклалося 

в кількох фондах Центрального державного історичного архіву України у місті 

Львові (далі – ЦДІАУЛ): «Колекція грамот на пергаменті»155; «Магістрат 

м. Львова»156; «Львівський ґродський суд»157; «Львівський Ставропігійський 

інститут»158; «Колекція листів державних, громадських та церковних діячів 

України, Польщі та інших країн»159. Уперше деякі з цих документальних 

матеріалів були введені до наукового вжитку з появою в 1844 р. «Хроніки міста 

Львова» Дениса Зубрицького160. Впродовж другої половини XIX – початку 

XX ст. з’явилися публікації окремих джерел, а також збірники документів та 

каталоги, що містили, поміж іншим, і відомості про кравців та їхню 

організацію: «Akta Grodzkie i Ziemskie»161 та «Архив Юго-Западной России»162. 

                                                                 
152 Див. також: Паславська Н. Джерела до історії кравецького цеху у Львові в XV–XVIII століттях. Вісник 

Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Львів: ЛНУ ім. 

І. Франка, 2017. Вип. 11–12. С. 135–149. 
153 Cтатистично-описові документи нерідко класифікують як джерела масового типу, див. детальніше: Капраль 

М. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. С. 15; Петришак Б. «Лицар пера і каламаря» – писар міста 

Львова Войцех Зимницький (1583–1639 рр.). С. 13. 
154 Див. Додатки 18, 21. 
155 Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі – ЦДІАУЛ). Ф. 131 (Колекція грамот на 

пергаменті). Оп. 1. 
156 Там само. Ф. 52 (Магістрат м. Львова). Оп. 1–2. 
157 Там само. Ф. 9 (Львівський ґродський суд). Оп. 1. 
158 Там само. Ф. 129 (Львівський Ставропігійський інститут). Оп. 1. 
159 Там само. Ф. 132 (Колекція листів державних, громадських та церковних діячів України, Польщі та інших 

країн). Оп. 1. 
160 Зубрицький Д. Хроніка міста Львова. 640 с.  
161 Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we 

Lwowie (далі – AGZ). 1873. Т. IV. 303 s.; 1876. Т. VI. 302 s.; 1884. Т. X. 542 s.  



47 
 

У тижневому додатку до видання «Gazeta Lwowska» вийшла друком 

упорядкована Францішеком Волянським невелика підбірка цехових статутів 

кількох міст – Самбора (цех шапкарів, 1649 р.), Немирова (ткачів, 1624 та 

1757 рр.), Дрогобича (ткачів, 1648 і 1653 рр.), Олеська (кушнірів, 1557 і 

1698 рр.), Львова (бляхарів, 1630 і 1634 рр.), Тернополя (кравців, 1636 і 

1692 рр.)163.  

У вересні 1905 р. у Львові зусиллями архівістів, істориків та музейників 

було організовано виставку цехових пам’яток, 14 з яких репрезентували історію 

кравецького цеху (пергаментні документи, печатка, цехова скринька, хоругви 

тощо). Ці експонати з фондів Архіву м. Львова увійшли до «Katalog wystawy 

zabytków cechowych»164. Значущим є й видання Олександром Чоловським 

найстаріших міських книг165, де в записах актів купівлі/продажу/оренди майна, 

заповітах та численних рахункових нотатках згадуються імена ремісників 

різних професій, у т. ч. кравців. Дослідження «Львівська Русь» Івана 

Крип’якевича166 (частково опубліковане в 1907 р., а повністю разом із 

джерельними матеріалами, в 1994 р.167) містить тематичну вибірку про всіх 

українців, які фігурують у раєцьких книгах і серед яких знаходимо чимало 

кравців (і цехових, і позацехових), що важливо для демографічно-

просопографічної характеристики кравецького середовища міста168. Частина 

                                                                                                                                                                                                                        
162 Архив Юго-Западной России, издаваемый Комиссией для разбора древних актов, состоящей при Киевском, 

Подольском и Волынском Генерал-Губернаторе (далі – АЮЗР). К., 1904. Ч. 1. Т. X: Акты, относящиеся к 

истории Галицко-Русской православной церкви (1423–1714 гг.). 967 c.; Т. XI: Акты, относящиеся к истории 

Львовского Ставропигиального братства. Протоколы и другие деловые бумаги Львовского Ставропигиального 

братства (1599–1702 гг.). 772 c. 
163 Dodatek Tygodniowy do «Gazety Lwowskij». Lwów, 1852. Nr. 42. S. 165–166; Nr. 43. S. 169–170; Nr. 44. S. 173–

174; Nr. 45. S. 177; Nr. 46. S. 181; 1853. Nr. 27. S. 108; Nr. 47. S. 187–188; Nr. 62. S. 247–248; 1854. Nr. 26. S. 103–

104; Nr. 27. S. 108; 1855. Nr. 8. S. 32; Nr. 9. S. 36; 1861. Nr. 21. S. 578; Nr. 22. S. 602. 
164 Katalog wystawy zabytków cechowych  urządzonej we Lwowie we wrześniu 1905 r. Lwów, 1905. 66 s. 
165 Najstarsza księga miejska 1382–1389 / wyd. A. Czołowski. Lwów: Gmina król. stoł. miasta Lwowa, 1892. 152 s. 

(Pomniki dziejowe Lwowa. T. 1); Księga przychodów i rozchodów miasta (1404–1414) / wyd. A. Czołowski. Lwów: 

Gmina król. stoł. miasta Lwowa, 1892. 183 s. (Pomniki dziejowe Lwowa. T. 2); Księga przychodów i rozchodów 

miasta (1414–1426) / wyd. A. Czołowski. Lwów: Gmina król. stoł. miasta Lwowa, 1905. 186 s. (Pomniki dziejowe 

Lwowa. T. 3); Księga ławnicza miejska (1441–1448) / wyd. A. Czołowski. Lwów: Gmina król. stoł. miasta Lwowa, 

1921. 361 s. (Pomniki dziejowe Lwowa. T. 4). 
166 Крип’якевич І. Львівська Русь в першій половині XVI віку. Записки Наукового товариства імені Шевченка . 

Львів, 1907. Т. 77. С. 77–106; Т. 78. С. 26–50; Т. 79. С. 5–51). 
167 Крип’якевич І. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: дослідження і матеріали / упоряд. М.  Капраль. 

Львів, 1994. 390 с. 
168 Див. детальніше: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 8–11 (1460–1550 рр.). 
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актів кравецького цеху була внесена до книг вписів Коронної метрики169. Збірка 

матеріалів стосується тих представників львівського кравецтва, котрі були 

членами Успенського братства170. Досі залишаються актуальними й видані вже 

в радянський період, збірники документів такі, як «Соціальна боротьба в місті 

Львові»171, «Каталог пергаментних документів»172, «Історія Львова в 

документах та матеріалах»173.  

У 2005 р. польський історик Анджей Янечек уклав «Album civium 

Leopoliensium», опрацювавши збережені в архіві реєстри прийняття міського 

громадянства Львова (1388–1783 рр.)174. Праця охоплює списки міщан у 

рахункових книгах175, книгах виборів176 та спеціальній книзі реєстрації осіб, 

яким надавалося міське право177. Згідно з цими джерелами, кравці становили 

близько 10 % від загалу усіх повноправних громадян Львова. 

Найціннішу на сьогодні археографічну едицію з окремої проблематики, що 

побачила світ під назвою «Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст.», 

здійснив знавець архівних джерел та історії львівського цехового ремесла 

Мирон Капраль178. Серед інших джерельних видань ученого – «Привілеї міста 

Львова XIV–XVIII ст.»179 та «Привілеї національних громад міста Львова XIV–

XVIII ст.»180, що допомагають зорієнтуватися в правовому, соціальному, 

                                                                 
169 Окремі регести привілеїв та статутів ремісничих цехів див.: Matricularum Regni Poloniae Summaria, excussis 

codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsovia asservantur (далі – MRPS). Varsovie, 1905. Pars I. 191 s.; 1907. 

Pars II. 191 s.; 1908. Pars III. 303 s.; 1910. Pars IV. Vol. 1. 479 s.; 1912. Pars IV. Vol. 2. 477 s.; 1915. Pars IV. Vol. 3. 

440 s.; 1917. Pars IV. Vol. 4. 419 s.; 1919. Pars V. Vol. 1. 255 s.; 1961. Vol. 2. 384 s.; 1999. Pars VI. 115 s.  
170 Monumenta Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis, sumptibus Instituti Stauropigiani edidit dr. Wladimirus 

Milkowicz. Leopoli, 1895. Vol. 1. 960 p. 
171 Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст.: Зб. док. / упоряд. А. Л. Грицеляк, А. М. Охрим, 

Х. А. Панек та ін. Львів, 1961. 444 с. 
172 Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові 1233–1799 / 

упоряд. О. Купчинський, Е. Ружицький. К., 1972. 670 с., іл. (далі – Каталог). 
173 Історія Львова в документах і матеріалах: Зб. документів / упоряд. У. Єдлінська, Я. Ісаєвич, О.  Купчинський. 

К.: Наукова думка, 1986. 424 с. 
174 Album сivium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, 1388–1783 / wyd. A. Janeczek. 

Poznań; Warszawa, 2005. T. 1. 450 s.; Т. 2. 291 s . (індекси). 
175 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 695–696, 698, 704–705. 
176 Там само. Спр. 648–651. 
177 Там само. Спр. 652. 
178 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст.: привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких 

корпорацій / упоряд. М. Капраль. Львів: ЛА «Піраміда», 2007. LI, 816 с., 8 іл. (Monumenta Leopolitana. Львівські 

історичні пам’ятки. Т. 4).  
179 Привілеї міста Львова (XIV–XVIII ст.) / упоряд. М. Капраль. Львів, 1998. 640 с. (Monumenta Leopolitana. 

Львівські історичні пам’ятки. Т. 1). 
180 Привілеї національних громад міста Львова (XIV–XVIII ст.) / упоряд. М. Капраль. Львів, 2000. 576 с. 

(Monumenta Leopolitana. Львівські історичні пам’ятки. Т. 2). 
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економічному, культурному, релігійному вимірах життя львівських міщан у 

пізньо середньовічні та ранньомодерні часи. Уточнити каденції міських 

урядників дозволяють їхні списки, введені в науковий вжиток М. Капралем181. 

Дослідник є також автором студій та упорядником матеріалів з історії 

Богоявленського братства Львова у XVIII ст.182, в книгах прибутків і видатків 

(1705–1791 рр.) якого занотовано імена кравців, що були членами цієї 

мирянської організації. 

З-поміж останніх публікацій вартими уваги є також упорядкована Андрієм 

Фелонюком підбірка матеріалів про львівські передмістя в минулому, серед 

мешканців яких зафіксовано багато кравців183, та підготовлена до друку 

Богданою Петришак книга шлюбів латинської катедри Львова другої половини 

XVI ст.184, записи котрої акумулюють інформацію про територіальне та етно-

конфесійне походження, професію наречених, їхній соціальний статус тощо. 

Усі ці збережені документальні ресурси, що більшою чи меншою мірою 

відображають історію кравецького цеху, відмінні за змістовим наповненням, 

інформаційною цінністю, репрезентативністю й достовірністю. Тому необхідно 

розрізняти основні та допоміжні джерела. Пріоритетними для дослідження 

стали матеріали, які висвітлюють правові засади організації кравецького 

ремесла, права та обов’язки учнів, підмайстрів, майстрів, особливості навчання 

кравецтва та розвитку професійної кар’єри, національно-конфесійні відносини 

тощо. До таких ми відносимо королівські привілеї й ухвали раєцького уряду, що 

юридично затверджували існування цеху, а також цехові статути і книги, що 

створювались і велись безпосередньо в братстві та регламентували всі сфери 

функціонування кравецької корпорації. Як правило, ця документація (привілеї, 

статути, цехові книги) зберігалася в скринці в самому цеху під пильним 

наглядом цехмістрів, столових майстрів та писарів. Проте, в силу різних 
                                                                 
181 Urzędnicy miasta Lwowa w XIII–XVIII wieku / wyd. M. Kapral. Toruń: Wyd-wo Adam Marszałek, 2008. 420 s. 

(Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego.  T. 7: Ziemie Ruskie. 

Z. 1: Lwów). 
182 Капраль М. Богоявленське братство Львова у ХVІІІ ст.: дослідження та матеріали. Львів: ЛА «Піраміда», 

2016. XCV, 328 c., 8 іл. (Львівські історичні праці. Джерела. Вип. 5). 
183 Описи передмість Львова XVI–XVIII століть / упоряд. А. Фелонюк. – Львів, 2014. 752 с. (Львівські історичні 

праці. Джерела. Вип. 4).  
184 Книга шлюбів латинської катедри Львова 1554–1591 рр. / упоряд. Б. Петришак. Львів, 2017. 308 с. (Львівські 

історичні праці. Джерела. Вип. 8). 
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обставин (неналежні умови зберігання, халатність керівництва, крадіжки, 

пожежі, дія вологи і т. д.) деякі з цехових реліквій губилися чи нищилися. 

Відсутність культури ставлення до історичних джерел, особливо після 

реорганізації ремісничих інституцій наприкінці XVIII ст., посилила 

безповоротну втрату цехових паперів.  

Цеховий статут був підсумком тривалої практики та досвіду співжиття й 

діяльності не одного покоління кравецьких майстрів, відтак продукувався 

самим цехом. Очевидно, кравці фіксували на папері ті нормативні положення, 

яких уже здавна дотримувались, а зразком для юридичного оформлення могли 

слугувати статути їхніх краківських колег по фаху. Затвердити документ 

повинні були райці Львова, а підтвердити – король, що вимагало від цеху 

значних фінансових витрат. Однак кравці активно засвідчували свої права на 

монополію пошиття одягу, тим самим намагаючись протидіяти конкуренції з 

боку позацехових ремісників, євреїв чи навіть цеховиків суміжних професій 

(як-от кушнірів).  

Слід також зазначити, що правові документи кравецького цеху у Львові 

відклалися не лише в оригінальному вигляді185, а й у книгах копій (копіаріях)186. 

Можливо, що віднайдена «Книга копій привілеїв цеху кравців» (у т. ч. 

королівських грамот від 1570, 1576, 1660, 1671 рр.) була підготовлена для 

чергової конфірмації монархом, імовірно, Авґустом ІІ. Також звертаємо увагу 

на «Книгу копій королівських привілеїв, декретів з 1444–1759 рр., листів, заяв, 

скарг та ін. документів про організацію цехів, їх права та обов’язки, а також про 

боротьбу з нецеховими ремісниками», де нагромадилися відомості і про 

кравецьке братство187. 

Перспективним ресурсом для студій ремісничих корпорацій Львова є цехові 

книги, які відносимо до джерел статистично-описового виду. До таких джерел 

особливої ваги, що творилися безпосередньо в цеховому середовищі й нині 

дають змогу реконструювати його історію, належить цехова книга із записами 

                                                                 
185 Див.: ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 379. 1 арк.; Спр. 548. 1 арк.; Спр. 569. 1 арк.; Спр. 628. 1 арк.; Спр. 696. 

4 арк.; Спр. 725. 1 арк.; Спр. 727. 1 арк.; Спр. 751. 1 арк.; Спр. 808. 1 арк.; Спр. 884. 4 арк. 
186 Там само. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1004. 28 арк. 
187 Там само. Ф. 52. Оп. 1. Спр. 313. 250 арк. 
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протоколів про прийняття на навчання та визволення учнів у 1607–1717 рр. 

(збережена на плівці у вигляді мікрофільмів, оригінал перебуває в розшуку)188 

(Додаток 1). Таких книг, імовірно, було насправді більше, оскільки, до 

прикладу, з історії шевської корпорації їх збереглося аж п’ять (за період 1665–

1732 рр.)189. Структурно вона складається з двох частин: 1) прийняття на 

навчання (1607–1717 рр.) (530 записів)190; 2) визволення учнів (1615–1712 рр.) 

(349 записів)191. До 40-х рр. XVII ст. книгу вели латинською мовою, далі почала 

з’являтися польська, яка згодом стала домінуючою. У великих ремісничих 

цехах поширеною була практика наймати писаря для провадження 

канцелярських справ або обирати його з-поміж майстрів, однак каліграфія 

нотаток про прийняття та визволення учнів свідчить про те, що їх робили в 

один період різні майстри – почерки, які часто є некаліграфічними, постійно 

змінюються. Записи, як правило, містять дату початку навчання чи визволення 

учня, ім’я майстра, інформацію про батьків, термін навчання, інколи також 

місце походження. Близько 3 % з них закреслені – очевидно, вказані в них учні 

залишили навчання, були виключені, померли чи покинули місто. Попри 

поганий стан збереження, це джерело – єдина цехова книга кравців, що дійшла 

до нашого часу. Вона акумулює дані за 111 років діяльності братства, що 

дозволяє простежити особливості історико-демографічного та 

просопографічного обличчя кравецької корпорації Львова в XVII – на початку 

XVIII ст. 

До джерел статистично-описового типу відносимо також реєстри про 

прийняття міського права192. Львівське громадянство легалізувало заняття 

ремеслом у рамках цеху, забезпечуючи кравцеві не лише статус повноправного 

громадянина (з усіма політичними, економічними, соціальними й культурно-

                                                                 
188 Там само. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. 310 арк. Див. також: Паславська Н. «Книга запису протоколів прийняття та 

визволення учнів (1607–1717 рр.)» як джерело до демографічної історії кравецького цеху у Львові в XVII – на 

початку XVIII ст. Генеалогічні записки. Львів, 2016. Вип. 14 (нової серії 8). С. 16–21; Її ж. Цехова книга 

кравецького цеху як джерело до історико-демографічної характеристики Львова XVII – початку XVIII ст. 

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Зб. наук. праць. Харків, 2016. Вип. 19. С. 123–132. 
189 Капраль М. Цехові книги шевського цеху як джерела до історичної демографії Львова XVII–XVIII ст. 

С. 346–352. 
190 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. Арк. 3–186. 
191 Там само. Арк. 187–310. 
192Там само. Спр. 648–652, 695–696, 698, 704–705. Опубл.: Album сivium Leopoliensium. 450 s.  
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релігійними правами, що визначалися королівськими привілеями, міським 

законодавством та усталеною в місті практикою), але й можливість будувати 

свою професійну кар’єру. Загалом реєстри допомагають у спостереженнях за 

кар’єрним зростанням майстра і доповнюють демографічну складову історії 

кравецької організації. 

Привертає увагу і відкладений у «Колекції пергаментних документів» 

ЦДІАУЛу диплом львівського міщанина Шимона Кубішовського, датований 

17 серпня 1711 р. і виданий у Кракові майстрами кравецького цеху193 

(Додаток 19). Мова акта латинська. Поданий на пергаменті текст (частково 

вицвів) з трьох боків прикрашено рослинним орнаментом, виконаним у жовто -

синіх та оранжевому кольорах; багато слів написано золотою фарбою. 

Збережених аналогів цього диплома – про навчання та визволення кравців у 

Львові – не виявлено (хоча, наприклад, в історіографії львівського шевського 

цеху відомий лист цехмістрів про народження, навчання ремесла та визволення 

на підмайстра Яна Ґжибовського, уродженця міста Став у Великому князівстві 

Литовському)194. Згідно з існуючою практикою, вступивши до цехового 

братства, Шимон Кубішовський зобов’язаний був документально засвідчити 

своє походження та підтвердити факт навчання. Відповідно до тогочасних 

вимог, диплом мав лежати  в цеховій скринці впродовж усього періоду цехової 

діяльності майстра, і вочевидь, там і залишився, а потім, після реорганізації цієї 

ремісничої корпорації, разом із привілеями та статутами потрапив до міського 

архіву195. 

Інформативним джерелом для дослідження цехових, сімейно-побутових та 

ремісничих відносин є судові протоколи. Справи наповненні скаргами, 

пов’язаними із конфліктами між цеховими кравця і партачами, між кравцями та 

представниками інших ремесел (як от шевцями чи кушнірами), родинними чи 

побутовими перипетіями, майновими відносинами тощо.  

                                                                 
193 Там само. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 810. Регест: Каталог, № 1023.  
194 Капраль М. Люди корпорації. С. 318–319. 
195 Katalog wystawy zabytków cechowych… № 89. S. 27.  
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Інвентарі майна та заповіти (тестаменти) відображають матеріальний стан 

львівських кравців. У цих документах мовиться про наявність нерухомого чи 

рухомого майна, наводяться описи інтер’єру житла, предметів побуту та 

розкоші (коштовності, посуд, одяг). Такі різновиди статистично -описових 

джерел інформують нас про економічну діяльність, матеріальну культуру, 

родинні стосунки та релігійне життя кравецького ремісничого середовища196. 

Про матеріальне становище кравців та склад їхніх домогосподарств можна 

дізнатися з податкових реєстрів (королівських і міських), котрі також дають 

змогу локалізувати нерухомість ремісників і членів їхніх родин197.  

Наративні тексти, попри свою суб’єктивну специфіку, доповнюють та 

урізноманітнюють відомості актових і статистично-описових матеріалів. 

Щоденники та хроніки, авторами яких були очевидці описуваних подій, 

розширюють знання про Львів і його мешканців, нерідко згадуючи 

безпосередньо чи опосередковано дотичні до кравецького цеху події, пам’ятки, 

особи тощо. Це передовсім записки Мартина Ґрюневега198 і праці перших 

львівських хроністів Яна Альнпека199, Юзефа Бартоломея Зіморовича200 та Яна 

Томаша Юзефовича201. 

Речові джерела інформації про кравецьке братство представлені цеховими 

печатками, ціхами та хоругвами. Зокрема, йдеться про штемпель (матрицю) 

XVII ст. та дві ціхи, датовані 1619 і 1659 рр.202 (Додаток 18). У Львівському 

історичному музеї збереглися також хоругва цеху кравців (1777 р.203) 

(Додаток 21) і дві хоругви спільного цеху кравецьких і кушнірських 

                                                                 
196 Показовим є заповіт кравця Христофора Кручковича, див: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 1. Спр. 281. 5 арк. 
197 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 783. 169 арк. 
198 Ґруневег М. Опис міста Львова (близько 1601–1606 рр.) / наукова розвідка і переклад Я. Ісаєвича. 

Незалежний культурологічний часопис «Ї» . Львів, 2003. Вип. 29. С. 20–25; Ісаєвич Я. Найдавніший історичний 

опис Львова. Жовтень. Львів, 1980. № 10. С. 105–114; Його ж. «Альтана посеред раю»: Львів у 1582–1602 рр. 

Львів. Історичні нариси / упоряд. Я. Ісаєвич, Ф. Стеблій, М. Литвин. Львів, 1996. С. 29–44. 
199 Jan Alnpek i jego «Opis miasta Lwowa» z początku XVII wieku / wyd. S. Rachwał. Lwów, 1930. 55 s. 
200 Zimorowicz J. B. Leopolis Triplex / Ejusd. Opera quibusres gestae urbis Leopolis illustrantur; ed. C. Heck. Leopoli, 

1899. P. 1–215. Український переклад див.: Зіморович Б. Потрійний Львів: Leopolis Triplex / перекл. з латин. Н. 

Царьової; комент. І. Мицька; ред. О. Шишка. Львів: Центр Європи, 2002. 224 с. 
201 Józefowicz J. Kronika miasta Lwowa od r. 1634 do 1690 obejmująca w ogólności dzieje dawnej Rusi Czerwonej 

[…], przełożona na język ojczysty przez M. Piwockiego. Lwów, 1854. 504 s  
202 Пам’ятки зберігалися у Львівському історичному музею (далі – ЛІМ), сьогодні доля двох ціх невідома. Див. 

детальніше: Гавриленко В. Опис львівських цехових печаток та ціх XIV–XVIII ст. С. 795–800 
203 ЛІМ, Тк 2774. 
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підмайстрів (1759204 і 1819 рр.205). Перелічені ремісничі пам’ятки унікальні за 

своїм значенням, інформативністю та мистецькими особливостями.  

Основною продукцією кравців, монополія на виготовлення котрої належала 

тільки членам кравецької корпорації, був одяг. Зразки тканин, з яких шили 

вбрання, та готові вироби нині можемо побачити в музеях. Львівська мода, що 

перебувала під впливом як західноєвропейських, так і східних тенденцій, 

знайшла своє відображення у мистецьких творах – картинах, настінних 

розписах, гравюрах, котрі наочно демонструють кравецькі навички ремісників 

та вигляд різних представників тогочасного міського соціуму (Додаток 20). 

Збережені джерельні ресурси дозволяють визначити статус кравецької 

корпорації у правовому полі; окреслити права та обов’язки її членів; 

реконструювати внутрішній устрій, процес навчання ремесла та виробництва; 

простежити за розвитком професійної кар’єри кравця; з’ясувати причини 

виникнення і характер соціальних суперечностей та етно-конфесійних 

відносин; сформувати уявлення про демографічний і просопографічний аспекти 

цього історичного феномена. Таким чином, створення цілісної історії 

кравецького цеху передбачає використання всіх наявних на сьогодні 

рукописних, друкованих і речових пам’яток, що так чи інакше стосуються 

цехового минулого кравців, генези та організації їхнього ремесла в пізньо 

середньовічну та ранньомодерну епоху. 

 

1.3. Методологічні засади роботи 

Студії соціально-правових, економічних, національно-конфесійних, 

демографічних особливостей організації та функціонування кравецького цеху у 

Львові неможливі без дотримання чіткої  методологічної парадигми. А 

успішність праці історика, як зазначає Наталія Яковенко, залежить насамперед 

від його вміння «розговорити» джерела206. Власне застосування широкого 

методологічного інструментарію для інтерпретації джерел та літератури і 

                                                                 
204 ЛІМ, Тк 181. 
205 ЛІМ, Тк 191. 
206 Яковенко Н. Вступ до історії. К.: Критика, 2007. С. 291. 
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забезпечує найповніший комплексний аналіз об’єкта дослідження 

дисертаційної роботи, сприяючи досягненню поставленої мети. Як відомо, 

методологія історії – це один із дослідницьких напрямів, який включає в себе 

сукупність методів та принципів пояснення й описування історичного 

минулого, а кожен метод є сукупністю прийомів, за допомогою яких дослідник 

отримує необхідну інформацію207. Під принципами розуміють емпірично 

вироблені, науково осмислені й усталені практикою найважливіші правила 

пізнання, дотримання яких закладає гарантії глибокого вивчення й 

об’єктивного висвітлення певного процесу, явища, події208. 

Спершу, виокремимо кілька понять, котрі використано в цій дисертації як 

синоніми для номінації об’єкта дослідження. Отож базовими термінами у 

роботі є «цех», «корпорація» і «братство». Цехи – це корпоративні самоврядні 

об’єднання ремісників однієї чи кількох суміжних спеціальностей (спочатку 

виникали на німецьких землях, а у Львові з’явилися після запровадження 

маґдебурзького права)209. Як інституції із соціально-економічною та духовно-

релігійною основою, вони творилися під впливом та за певними 

організаційними зразками духовних братств і побожних корпорацій210. Саме 

принцип корпоративізму, відповідно до якого корпораціями вважалися 

асоціації, які вимагали від своїх членів колективної дисципліни й обов’язково 

затверджувалися привілеєм від публічної влади, детермінував правові та 

організаційні підвалини діяльності цехів. Належність до такого об’єднання 

надавала ремісникові соціального статусу, який фіксував його особисте місце в 

суспільній ієрархії, визначав права й обов’язки і поєднував міцним зв’язком з 

«братією» (за термінологією цехових статутів)211, – звідси й поняття цехового 

братства. З огляду на це, терміни «цех», «корпорація» та «братство» вживаємо в 

нашій студії як цілком рівнозначні. 

                                                                 
207 Там само. С. 32.  
208 Калакура Я. С. Українська історіографія. Курс лекцій. К., 2004. С. 26. 
209 Капраль М. Заснування та організація цехів. Історія Львова: у 3 т. / редкол.: Я. Ісаєвич (голова), М. Литвин, 

Ф. Стеблій та ін. Львів: Центр Європи, 2006. Т. 1 (1256–1772). С. 157. 
210 Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. (історико-

правовий нарис). Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст.: привілеї та статути ремісничих цехів і 

купецьких корпорацій / упоряд. М. Капраль. Львів, 2007. С. V. 
211 Капраль М. Люди корпорації. С. 14 
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Методологія дисертації обумовлюється об’єктом, предметом та 

завданнями дослідження, а також постановкою наукової проблеми. Її підґрунтя 

становлять принципи науковості, історизму, системності, об’єктивності та 

всебічності212. Дисертаційна праця побудована передусім на засадах принципу 

історизму, згідно з котрим джерело інтерпретується як продукт епохи, в якій 

воно створене213. Таким чином, комплексне опрацювання збережених носіїв 

інформації дозволило реконструювати основні правові, соціальні, економічні 

контексти діяльності кравецького цеху, його устрою та процесу навчання 

ремесла відповідно тогочасних історичних обставин. Докладний аналіз 

джерельних свідчень допоміг дослідити виробничі відносини, конфлікти в цеху 

і поза ним, особливості здобуття професії, звичаї та побут, родинні стосунки в 

середовищі кравців тощо. 

Робота базована також на використанні системного підходу, котрий 

зобов’язує будь-який об’єкт пізнання сприймати як систему, що складається зі 

структурних елементів з визначеними функціями214. Система розглядається не 

через призму її окремих аспектів чи властивостей, а як певна якісна цілість, з 

урахуванням її головних рис, місця та ролі в ієрархії систем215. Такий підхід 

сприяє належній постановці наукової проблеми та логічній послідовності її 

вирішення. Саме тому для нас суттєві процеси та чинники, які мали вплив на ті 

чи інші сфери життєдіяльності кравецького братства (політичні, економічні, 

культурні тощо). Застосування цього принципу дало змогу зосередитися на 

розкритті цілісності об’єкта, окреслити позицію та специфіку цеху кравців у 

загальноремісничій структурі міста і його соціуму, а також виявити залежність 

функціонування корпорації від різних внутрішніх і зовнішніх факторів.  

Принцип системності спонукав нас залучити та опрацювати цілу низку 

джерельних матеріалів, як унікальних, так і масових, що сприяє розв’язанню 

                                                                 
212 Калакура Я. С. Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. Архівознавство: підручник для 

студентів іст. ф-тів вищ. навч. закладів України / за заг. ред. Я. С. Калакури та І. Б. Матяш. К.: ВД «КМ 

Академія», 2002. С. 15.  
213 Макарчук С. А. Джерелознавство історії України: навч. Посібник. Львів: Світ, 2008. С. 34. 
214 Зашкільняк Л. Вступ до методології історії. Львів: ЛОНМІО, 1996. С. 70. 
215 Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія. К.: Інститут історії України НАН України, 

2013. С. 71. 
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поставлених завдань. Найбільш інформативними стали для автора цієї 

дисертації ті фонди ЦДІАУЛу, де відклалися королівські й урядові привілеї, 

цехові статути, книга записів протоколів прийняття на навчання і визволення 

учнів (1607–1717 рр.), міські книги зі списками осіб, котрі прийняли міське 

громадянство, та значний масив документів ради міста Львова (розмаїті заяви, 

скарги, декрети і т. д.), головними героями в яких часто виступали кравці. У 

поле дослідницької уваги потрапили також опубліковані джерела, монографії та 

статті, що дозволило системно проаналізувати наявний матеріал до історії 

цехового ремесла і з’ясувати відсутність праць про кравецьке братство у 

Львові, яка й обумовила актуальність представленої роботи.  

Оцінюючи історичні відомості окремого джерела і зіставляючи їх з 

інформацією інших джерел, передусім потрібно встановити ступінь 

об’єктивності кожного з них216. Принцип об’єктивності означає також 

неупередженість наукового підходу до вивчення та осмислення історичної 

дійсності217. Він є необхідним для адекватної оцінки тих подій та явищ 

середньовічного та ранньомодерного в історії Львова, котрі впливали на різні 

сфери діяльності кравецької корпорації та ремісничих цехів загалом. Саме 

такий погляд на сукупність різноманітних факторів, нерідко суперечливих, 

допоміг уникнути суб’єктивності й упередженості і сформулювати оптимальні 

висновки на основі зіставлення джерельного матеріалу. 

Істотне значення для повноти дослідження має органічно пов’язаний з 

принципами системності й об’єктивності принцип всебічності, суть якого 

полягає в усесторонньому аналізі всіх складових історичного пізнання об’єкта 

та предмета роботи218. Йдеться і про комплексне вивчення джерельних 

ресурсів, історіографічного матеріалу, і про розгляд усіх аспектів діяльності 

кравецького цехового середовища як єдиного організму, але в руслі тих 

процесів і явищ, котрі відбувалися в цілому суспільстві в досліджуваний 

період. Важливим є також принцип структурності, завдяки якому 

                                                                 
216 Макарчук С. А. Джерелознавство історії України. С. 35. 
217 Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле / перекл. з пол. та 
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58 
 

забезпечується встановлення зв’язків між компонентами роботи і формуються 

нові судження та трактування. 

Отже, опора на історичні джерела, під якою найперше розуміємо студії 

першоджерел, опрацювання історіографічного матеріалу із врахуванням 

наукових результатів попередників та залучення довідкової й порівняльної 

інформації вимагають від нас використання всіх щойно описаних принципів, 

що є запорукою реалізації поставленої мети дисертаційного дослідження.  

Наукова праця передбачає залучення як загальнонаукових, так і 

загальноісторичних методів. Її підґрунтям, безумовно, стали методи наукового 

аналізу, синтезу, індукції та дедукції, котрі належать до загальнонаукових. У 

своїй сукупності вони сприяють теоретичному узагальненню окремих фактів, 

формулюванню гіпотез, а згодом і логічних висновків. Так створюється повна 

картина наукового пізнання історичного об’єкта. 

Серед загальноісторичних методів, якими послуговуємося в дисертації, 

слід виділити порівняльно-історичний, головним завданням якого є зіставлення 

відомостей з різних джерел інформації для з’ясування подібності чи відмінності 

об’єктів дослідження. Порівняння кравецького братства з однойменними 

цехами, котрі функціонували в інших містах, а також із аналогічними 

об’єднаннями ремісників суміжних професій дає змогу виявити спільні і 

відмінні риси в організації цехового устрою. Порівняння статутів кравецької 

корпорації дозволяє простежити генезу, структуру, професійні взаємини, 

навчання ремесла, звичаї та побут кравців у Львові. Комплексне зіставлення 

наявних джерел уможливлює реконструкцію організаційних форм та 

соціальних відносин кравецького цеху. 

Критичний метод є провідним для усіх джерелознавчих студій. Жодне 

писемне джерело – як витвір конкретної людини з певними поглядами, 

намірами чи потребами – не розповідає «чистої правди»219. Критичний підхід 

до наведених у ньому фактів та їхньої інтерпретації допомагає усунути 

суб’єктивізм і зрозуміти істину, часто відображену некоректно або й 
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приховану. Критичний аналіз у роботі використовуємо для опрацювання 

наявного джерельного матеріалу220. Цехові статути і книги, записи про 

прийняття громадянства, судові протоколи нерідко містять і недостовірну чи 

доволі сумнівну інформацію, яка не знаходить підтвердження або потребує 

уточнення. У дисертації цей метод виявляється у проведенні зовнішньої та 

внутрішньої критики актових і статистично-описових документів, їхньої 

верифікації й аналізу. 

Проблемно-хронологічний метод обумовлює структурну побудову 

роботи. Завдяки йому вдається розкрити основні ланки наукової проблеми в 

логічній послідовності та взаємозв’язку, показати головні аспекти організації та 

діяльності кравецького цеху. Використання ж хронологічного методу доцільне 

для встановлення хронологічних меж дослідження. 

Типологічний метод застосовуємо з метою впорядкування та 

узагальнення історичних фактів. Він передбачає групування фактів у якісно 

визначені типи на підставі властивих їм спільних ознак221. Цей метод 

незамінний при розподілі великого за обсягом і розмаїтого за значенням та 

інформативністю джерельного матеріалу й літератури, що є підставою 

дослідження. 

Ретроспективний метод дозволяє нам відштовхнутися від сьогодення і 

поступово зануритися в історичне минуле пізньосередньовічного та 

ранньомодерного Львова, фіксуючи при цьому найхарактерніші особливості та 

закономірності міського буття з оглядом на багатонаціональний міський соціум 

і його структурну ієрархію, специфіку ремісничого життя. Метод дає 

предметну оцінку явищам, що вивчаються. 

Дієвим є також критично-дипломатичний метод при використанні цитат з 

цехових привілеїв і статутів, актових книг і наративних джерел. Ним 

передбачається застосування правил сучасної орфографії та пунктуації під час 

цитування історичного джерела222. 

                                                                 
220 Див. детальніше: Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення / перекл. з нім. В. Кам’янець. Львів: Літопис, 

2010. С. 38–76. 
221 Зашкільняк Л. Вступ до методології історії. С. 71. 
222 Заяць А. Є. Спеціальні історичні дисципліни. Львів, 2010. Зош. 1: Археографія. С. 34. 
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Застосування у роботі картографічного методу допомогло у встановленні 

географії походження учнів, підмайстрів й майстрів, котрі навчалися або 

працювали у львівському кравецькому цеху. 

Мікроісторія допомагає дослідити кравецьку корпорацію Львова крізь 

призму життя та діяльності її повноправних членів – майстрів та тих, хто мріяв 

ними стати – учнів і підмайстрів. Мікроісторія не має власного методу, тут 

радше йдеться про методологічний принцип (т. зв. мікроісторичний підхід) 

вибору аналізованого сюжету та зосередження на ньому максимально пильної 

уваги – з урахуванням найдрібніших деталей, нюансів, явних і прихованих 

мотивацій223. Керуючи таким мікроісторичним підходом, вдалося обрати низку 

найбільш значущих сюжетів і докладніше розкрити тему дисертації.  

Біографічний і генетичний методи, котрі забезпечують послідовне 

висвітлення властивостей і функцій досліджуваної реальності в її історичному 

розвитку224, відіграли важливу роль у вивченні записів про прийняття міського 

громадянства кравцями та про навчання ремесла і визволення учнів у 

кравецькому цеху. Так було простежено окремі віхи професійної кар’єри і 

встановлено родинні зв’язки між різними поколіннями кравців. 

Новим, міждисциплінарним методом, який хоч і не має власного 

усталеного дисциплінарного інструментарію, але здобув популярність у 

наукових студіях, є просопографія. Це, фактично, вищий ступінь біографістики, 

її мета – розширення і поглиблення біограм через охоплення й гуманних 

аспектів225. Просопографія передбачає як детальний опис окремої особи, так і 

відтворення її портрета в контексті колективної біографії конкретної суспільної 

групи226. Просопографічний метод дає змогу пізнати соціально-психологічний 

портрет особи/групи осіб, дослідити її духовний світ та буденне життя. 

Таким чином, методологічні засади роботи ґрунтуються на принципах 

науковості, історизму, системності, об’єктивності та всебічності. Під час 

                                                                 
223 Яковенко Н. Вступ до історії. С. 247. 
224 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М.: Наука, 1987. С. 170. 
225 Дашкевич Я. Об’єктивне і суб’єктивне в просопографії. Український біографічний словник: історія і 

проблематика створення: Матеріали наук.-практ. конф. (Львів, 8–9 жовтня 1996 р.). Львів, 1997. С. 40. 
226 Старовойтенко І. Просопографія: підходи до трактування змісту наукової дисципліни в історіографії. 

Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики . К., 2006. № 13. С. 6. 
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написання дисертації використано загальнонаукові та загальноісторичні 

методи, що стали визначними в опрацюванні джерел і літератури, у визначенні 

структури наукової праці та її змісту. Цілісне застосування методологічних 

принципів і методів допомогло у досягненні поставленої мети дослідження, 

уможлививши формування наукових знань про багатогранну діяльність 

кравецького цеху та його ремісниче середовище. 
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РОЗДІЛ ІІ  

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО СТАТУСУ 

КРАВЕЦЬКОЇ КОРПОРАЦІЇ 

 

2.1. Заснування та початки організації  

Львівський кравецький цех – одна з найдавніших та найчисленніших 

ремісничих корпорацій міста. Початки організації кравецького ремесла у 

Львові сягають княжих часів. Тривалий час кравці не мали потреби 

організовуватися в цехове братство, виконуючи своє ремесло. Проте, як 

припускає дослідник М. Капраль на прикладі шевців, до отримання Львовом 

маґдебурзького права шевський цех уже був утверджений князівською або 

старостинською грамотою227. Вочевидь, йдеться не про класичне цехове 

братство, а радше про умовне поняття ремісничої організації в домаґдебурзький 

період. Можливо, князівські урядники також збирали окремі податки з 

ремісників, у т. ч. кравців, на користь центральної влади, а також для замку та 

на різні військові потреби. 

Локація міста на маґдебурзькому праві в середині XIV ст.228, наплив 

німецьких колоністів з готовими зразками організації цехового устрою, що 

швидко освоювалися на новому ґрунті, а також економічні та соціальні 

обставини (збільшення кількості кравців та зростання конкуренції, пошук 

нових ринків збуту тощо) поступово сприяли інституційному становленню 

кравецької організації. Запровадження цехової організації в місті, як наголошує 

М. Капраль, означало виникнення нової форми організації місцевого ремесла, 

за якою ремісники могли створити автономну, самоврядну структуру, 

незалежну в правовому аспекті від державних чинників229. 

                                                                 
227 Капраль М. Люди корпорації. С. 25 
228 Див. детальніше: Гошко Т. З історії магдебурзького права у Львові (XIII–XVII ст.). С. 45–60; Її ж. Нариси з 

історії магдебурзького права в Україні (XVI – початок XVII ст.). 254 с.; Капраль М. Привілей 1356 р. як 

повторне надання магдебурзького права для міста Львова. Львів: місто – суспільство – культура: Зб. наук. 

праць / за ред. О. Аркуші й М. Мудрого. Львів, 1999. Т. 3. С. 11–21 (Вісник Львівського університету. Серія 

історична. Спец. випуск). 
229 Капраль М. Люди корпорації. С. 25. 
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Кравці згадуються в найдавнішій збереженій міській книзі Львова (1382–

1389 рр.), написаній після великої пожежі 1381 р.230 Занотовано імена десятьох 

з них, однак їх могло бути значно більше, адже в актах фіксували лише тих, хто 

проводив операції з нерухомістю (купівля, продаж, застава будинків та 

земельних ділянок), складали заповіти або позичали гроші. На початку XV ст., 

у 1407 р. існувало вже дев’ять ремісничих цехів, серед яких і кравецький231. 

Упродовж 1406–1426 рр. до цієї корпорації вступило 16 кравців232, котрі 

прийняли львівське громадянство. У реєстрах міської фінансової книги (1414–

1426 рр.) знаходимо імена 28 кравців, поряд із 33 кушнірами, 30 шевцями, 

16 пекарями та 15 різниками233. У 1425 р. в дипломі про складання присяги 

вірності міста Львова королю Владиславові Яґайлу та його нащадкам 

фігурують два кравецьких цехмістри, а до документа підвішена цехова 

печатка234 підтверджує правові засади його функціонування. Цей диплом 

засвідчує також те, що кравецький цех посідав серединну позицію в ремісничій 

ієрархії Львова, оскільки його цехмістрів вказано шостими – після крамарів, 

різників, пекарів, ковалів, шевців, але перед сідлярами і римарями, 

броварниками, чинбарями та кушнірами.  

Ще одним доказом існування організації кравців у першій половині 

XV ст. є акт міської ради від 1445 р. (наведений Денисом Зубрицьким у 

«Хроніці міста Львова»), в якому мовиться про утримання та обслуговування 

оборонних веж при міському мурі235 ремісничими цехами. Кравці 

зобов’язувалися опікуватися вежею на Галицькій брамі236, забезпечувати її 

                                                                 
230 Najstarsza księga miejska 1382–1389. 152 s.  
231 Księga przychodów i rozchodów miasta (1404–1414). S. 44. 
232 Gilewicz A. Przyjęcia do prawa miejskiego we Lwowie w latach 1405–1604. S. 393. 
233 Księga przychodów i rozchodów miasta (1414–1426). 186 s. 
234 AGZ. T. IV. S. 133–134. Детальніше про цехові печатки див.: Гавриленко В. О. Шлях до сфрагістики. С. 151–

167.  
235 Зубрицький Д. Хроніка міста Львова. С. 95. Див. також: Історія Львова в документах і матеріалах. С. 23. 
236 Див. карти-реконструкції: Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів. 3.5. (Локалізація оборонних 

укріплень Львова XIII–XIX ст.: схема 1); 3.6. (Локалізація оборонних укріплень Львова XIII–XVIII ст.: схема 2). 

Див. також більше публікацій про оборонні споруди: Бучко Р. Фортифікації середньовічного Львова. Галицька 

Брама. Львів, 1998. № 3. С. 17; Вуйцик В. Галицька брама у Львові. Вісник «Укрзахідпроектреставрація» . 

Львів, 2004. № 14. С. 110–112; Гронський Й. Оборонні споруди середньовічного Львова. Жовтень. Львів, 1979. 

№ 6. С. 117–125; Окончено І., Оконченко О. Укріплення Львова XVII ст. Атлас українських історичних міст / 

за наук. ред. М. Капраля. К.: Картографія, 2014. Т. 1: Львів. С. 44–51. 
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зброєю й амуніцією, а в разі необхідності, також брати участь у військових 

діях237 (Додаток 17). 

Як бачимо, кравецьке братство було серед перших ремісничих інституцій 

Львова, що пов’язано із виробничими та соціальними потребами міського 

соціуму, який невпинно зростав за рахунок новоприбулих з інших місцевостей.  

Усталення ремісничої корпорації спершу відбувалося без надання 

офіційного підтвердження – привілею чи статуту, який регулював би 

організаційні, виробничі та соціальні складові діяльності. Очевидно, що для 

створення цеху достатнім був дозвіл володаря або його урядника238, а за взірець 

могла слугувати модель аналогічної організації у Кракові, члени якої вже мали 

власний статут від 17 серпня 1377 р.239 Львівські кравці також могли вважати 

документальним свідоцтвом давнього існування свого професійного об’єднання 

грамоту руського воєводи Андрія Одровонжа від 13 вересня 1460 р., згідно з 

якою на Підзамчі мав вільно виконувати ремесло на користь замку, без вступу 

до цеху, дозволялося тільки одному кравцю240. І хоча в цьому акті прямо не 

сказано про цех кравців, але, зі скарги львівських райців та міщан на нових 

ремісників, які самовільно займаються фаховою діяльністю, не належачи до 

ремісничих структур, розуміємо, що цеховики намагалися відстояти своє право 

на виготовлення виробів, доводячи давню генезу цехових організацій.  

Зазвичай неможливо встановити точну дату заснування конкретного цеху. 

Адже кожен з них з’являється на сторінках документів лише тоді, коли виникає 

потреба в письмовому підтвердженні. Для прикладу, львівські шевці 

фундаційними актами своєї корпорації називали привілей короля 

Владислава ІІІ від 21 липня 1444 р., наданий у м. Буді, відповідно до якого за 

львівськими крамарями, пекарями, різниками та шевцями зберігалися діючі 

                                                                 
237 Практика участі ремісників в обороні існувала й у інших містах ((див. Bąkowski K. Dawne cechy krakowskie. 

S. 25–26). 
238 Капраль М. Статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст.: організаційно-правові 

питання. С. 174. 
239 Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa / wyd. F. Piekosiński. Kraków, 1882. Cz. 2–4. S. 382–384. 
240 Оригінал: ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 175. 1 арк. Регести: Каталог, № 197. Опубл.: AGZ. Т. VI. S. 62–63.  
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права і звичаї241, та королівський декрет від 1456 р., що обмежував чисельність 

шевців на Підзамчі до двох майстрів242.  

Аналогічне засвідчення легітимного статусу цехових структур у їхній 

протидії позацеховим ремісникам виявляємо в грамоті Сиґізмунда I, виданій у 

Львові 13 листопада 1509 р.243 Як дізнаємося з документа бурмістр та райці 

Львова поскаржилися на львівського старосту Станіслава з Ходеча, котрий, 

усупереч давнім привілеям, дозволив нецеховим ремісникам селитися на 

передмістях і займатися своїми ремеслами. Король, натомість, вирішив, що 

відтепер на львівських передмістях перед Краківською брамою можуть жити та 

працювати поза цехом уже двоє кравецьких майстрів. Звідси висновуємо, що 

ремісничі корпорації Львова, у т. ч. і кравецька, рішуче протистояли в 

правовому полі позацеховим конкурентам – партачам, яких з економічних 

мотивів підтримували львівські старости, шляхта й духовенство244. 

На правове становище цехів впливала загальна атмосфера, в якій 

перебували ремісники польської монархії245. Так, протягом XV ст. шляхетський 

сейм своїми ухвалами двічі (у 1420 та 1496 рр.)246 забороняв та ліквідовував 

ремісничі організації як такі, що суперечать економічним інтересам шляхти247. 

Впродовж першої половини XVI ст. подібних сеймових конституцій було 

щонайменше декілька (1532, 1538, 1543, 1550 рр.)248, проте врешті-решт, з 

огляду на економічну та соціальну доцільність існування цехів, вдалося 

досягнути компромісу: ціни на їхні вироби мали встановлювати королівські 

                                                                 
241 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 2–3. 
242 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1039. Арк. 7–8. 
243 Оригінал: ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 293. 1 арк. Регести: MRPS, IV/1. Nr. 888; Каталог, № 333. 
244 Паславська Н. Кравецький цех у Львові та позацехове ремесло в XVI – першій половині XVII ст.: проблеми 

співіснування. Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи : Зб. матеріалів IV Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції (Переяслав-Хмельницький, 20 липня 2016 р.). Переяслав-Хмельницький, 2016. 

№ 4. С. 61–66.  
245 Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. XIV. 
246 Див. детальніше про особливості функціонування сейму як інституції та сеймиків: «Прикладом своїх 

предків…». Історія парламентаризму на українських землях у 1386–1648 роках: Польське королівство та Річ 

Посполита / В. Михайловський, О. Вінниченко, І. Тесленко, П. Кулаковський. К.: Темпора, 2018. 384 с. (Студії з 

історії парламентаризму на українських землях у XIV–XX ст. Т. 1). 
247 Капраль  М. Статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. 175. Детальніше 

сеймові конституції див.: Volumina Legum. Przedruk zbioru praw staraniem xx. pijarów w Warszawie, od roku 1732 

do roku 1782, wydanego. Petersburg, 1859. T. 1. S. 36, 124. 
248 Volumina Legum. T. 1. S. 246, 263, 278; T. 2. S. 8. 
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чиновники, а цеховики не повинні були перешкоджати виробничим інтересам 

шляхти249.  

13 вересня 1525 р. у Кракові король Сиґізмунд I окремим привілеєм 

затвердив права львівських ремісничих інституцій250. Підставою для появи 

документа стали суперечки між львівськими та краківськими цеховиками. 

Останні стверджували, що володіють монополією на навчання і визволення 

учнів та підмайстрів, тому й не враховують час підготовки учнів у львівських 

цехах; окрім того, майстрів зі Львова у Кракові не приймали на роботу. 

Краківські ремісники практично кваліфікували львівських партачами або 

ненавченими, котрі мусили довчитися та визволитися в їхньому цеху251. 

Королівський декрет позбавив львівських ремісників правової залежності від 

краківських, а також створив передумови для монополізації процесу навчання й 

визволення учнів у містах та містечках Руського, Подільського воєводств та 

Волині. 

Кравецький цех, як і інші брав участь в обороні міста. Кравці 

забезпечували боєприпасами й амуніцією фортифікації Львова. За ними була 

закріплена Кравецька вежа на Галицькій брамі, а за потреби вони й особисто 

захищали міські мури під час військових нападів та облог252. Зваживши на таку 

багатопланову роль ремісничих корпорацій у житті міста, Сиґізмунд I 

стабілізував їхнє правове становище щодо економічних амбіцій шляхти. 

Зокрема, 27 лютого 1540 р. у Кракові король видав привілей, за яким цехи 

Львова були збережені й підтверджені їхні попередні права та привілеї253. 

Протистояння з краківськими ремісничими інституціями та позитивний 

вердикт монарха (у формі декрету) каталізували уконституювання правової 

                                                                 
249 Капраль  М. Статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. 175. 
250 Оригінал: ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 340. 1 арк. Копії: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 614. Арк. 100–102; 

Спр. 642. Арк. 281–283. Регести: MRPS, IV/2. Nr. 14307; Каталог, № 394. Опубл.: Економічні привілеї міста 

Львова XV–XVIII ст. С. 3–6. 
251 Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. XV. У 

подібній ситуації були й ремісники інших міст, на яких краківські цехи мали вплив (див. Bąkowski K. Dawne 

cechy krakowskie. S. 18). 
252 Див. детальніше про оборону міста та участь у ній рем існичих цехів: Charewiczowa Ł. Lwowskie organizacje 

zawodowe z czasόw Polski przedrozbiorowej. S. 29–45; Pachoński J. Zmierch sławietnych. Z życia miesycyan w 

Krakowie w XVII i XVIII wieku. S. 320–321. 
253 Оригінал: ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 410. 1 арк. Копія: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 614. Арк. 102–104; 

Спр. 643. Арк. 155–156. Регести: MRPS, IV/3. Nr. 20143; Каталог, № 474. Опубл.: Економічні привілеї міста 

Львова XV–XVIII ст. С. 8–10. 
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діяльності львівських цехів. Для цього слід було юридично закріпити давні 

положення організації цехового ремесла у вигляді статутів та домогтися їх 

офіційного підтвердження королем чи його урядниками. Відтак, за 

підрахунками М. Капраля, у XVI ст. 13 цехів отримали від львівських райців 

статути, які були затверджені польськими монархами. Це відобразилося на 

переліку цехмістрів, котрі присягали в ратуші на виборах міських урядовців 

(діяльність лише заприсяжених цехів міська влада вважала легітимною).  На 

початку XVI ст. присягу склали 12 цехмістрів, серед яких і кравці, в середині 

століття – 15, наприкінці – 20254.  

 

2.2. Цехові привілеї та статути 

Кравецька корпорація у Львові закріпила своє право на існування 

привілеєм Сиґізмунда I від 10 червня 1533 р.255 Король дозволив львівським 

кравцям мати власний цех і встановив деякі нові правила ведення кравецького 

ремесла256. Йшлося, зокрема, про право «мати вчених та невчених підмайстрів, 

сучасників і тих, хто буде, а також їхнє кравецьке братство, котре здавна 

тримають і мають»257. В акті підкреслювалася також необхідність виготовлення 

майстерського виробу для вступу до братства. Категоричним було й 

застереження щодо позацехового заняття кравецтвом – під загрозою покарання 

відповідно до рішень райців та кравецьких цехмістрів. При цьому, як уже 

                                                                 
254 Капраль М. Статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. 176.  
255 Оригінал: ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 379. 1 арк. Трансумпт (підтвердження): ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. 

Спр. 569. 1 арк. Регести: MRPS, IV/2. Nr. 17092; Каталог, № 439. Опубл.: Економічні привілеї міста Львова XV–

XVIII ст. С.. 361–363. Див. також: Паславська Н. Кравецький цех у Львові в кінці XIV–XVIII ст.: особливості 

правового статусу. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету : 

Зб. праць. Запоріжжя, 2016. Вип. 47. С. 32–35; Її ж. Кравецький цех у Львові в XVI–XVIII ст. у світлі 

королівських привілеїв та цехових статутів. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук: Матеріали 

III Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28–29 жовтня 2016 р.). Зб. наук. праць. Херсон, 2016. 

Ч. 2. С. 70–74. Про правові особливості цехових привілеїв та статутів див. детальніше: Кіселичник В. П. Цехове 

право Львова періоду Середньовіччя: цивілістичний аспект. С. 109–115; Його ж. Цехове право як складова 

міського права у Середньовіччі. С. 221–227. Цікаво, що у багатьох східноукраїнських містах кравці не мали 

власного цеху, а входили до спільних цехів кількох ремесел: наприклад, у першій половині XVI ст. у 

Переяславі в одній ремісничій корпорації співіснували кравці, кушніри, шевці, ковалі, колачники, різники, а  у 

Прилуках – кравці, кушніри, шевці та ковалі (див.: Клименко П. Цехи на Україні. С. XLVII). 
256 Кравецький цех у м. Кросно також існував з початку XIV cт. без затвердженого статуту і лише у 1566 р. 

король надав відповідний привілей (див. Leśniak F. Rzemieś lnicy i kupcy w Krośnie (XVI – pierwsza połowa 

XVII wieku). S. 48). Схожою ситуація була в Познані, де цех існував з 1427 р., а статут – 1525 р. (див. Zaleski Z. 

Wolny Cech Krawiecki w Poznaniu. S. 27), а в Перемишлі – 1563 р. (див. Arłamowski K. Dzieje przemyskich 

cechów rzemieślniczych w dawnej Polscé. S. 157). 
257 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 362–363.  
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зазначено, дозволялося вільно займатися ремеслом двом кравцям на Підзамчі. 

Таким чином, кравці одними з перших скористалися правом на легітимізацію 

діяльності свого цеху, розуміючи, що фіксовані на папері норми є законною 

підставою для монополізації виробництва та навчання ремесла. 

Загалом лише три ремісничі організації прийняли статути у XV ст.: ткачі 

(1459 р.), кушніри (1470 р., новий – 1509 р.258) та бондарі (1492 р.)259. Кравців 

випередив також спільний цех ковалів, слюсарів, острожників та інших 

майстрів залізного ремесла, що набув такий документ 1529 р.260 А отже, 

кравецька корпорація була п’ятою в місті за хронологічною послідовністю з 

тих, які зуміли затвердити свій правовий статус. На думку М. Капраля, 

протографи текстів цехових статутів львівських цехів могли бути запозичені у 

краківських корпорацій, котрі масово приймали ординації в першій половині та 

середині XV ст.261 Кравці Кракова отримали новий статут 18 лютого 1434 р.262 і 

двічі його конфірмували – у 1476263 та 1492 рр.264 Першими вони одержали 

свою фундацію й від Сиґізмунда І – у 1531 р.265, підтвердивши її 1552 р.266 У 

1534 р. краківські райці затвердили статут кравецького цеху, що налічував 23 

положення267. У статутах львівських кравців не простежується прямого 

копіювання установчого документа їхніх колег із Кракова. Запозичення 

здебільшого стосувалися загальних норм – щодо навчання ремесла, прийому до 

братства, прав і обов’язків майстрів та ремісничої  челяді, дисципліни й порядку 

тощо. 

4 березня 1534 р. львівські райці конфірмували статті для кравецької 

корпорації, якими деталізувалося виконання майстерських проб та вступу до 

братства268. Статут нараховував чотири пункти і мав на меті захистити цехових 

                                                                 
258 Там само. С. 185. 
259 Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. XXI. 
260 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 64. 
261 Див. детальніше: Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa / wyd. F. Piekosiński. Kraków, 1882. Cz. 2–4. 850 s. 
262 Ibidem. Cz. 2. S. 422. 
263 Ibidem. Cz. 2. S. 461. 
264 Ibidem. Cz. 2. S. 467. 
265 Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa/ wyd. F. Piekosiński. Kraków, 1885. T. 1 (1507–1586). Z. 1. S. 444. 
266 Ibidem. S. 576. 
267 Ibidem. S. 464. 
268 Копії: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 613. Арк. 55 зв.–56 зв.; Ф. 52. Оп. 1. Спр. 143. Арк. 6–6 зв. Опубл.: 

Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 363–366. 
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майстрів від позацеховиків. Вміле виготовлення майстерштуки було не тільки 

підставою для членства в корпорації, але й свідченням якості кравецького 

виробництва в цеху. Тому кравчики детально описували вимоги до потенційних 

претендентів на майстрівство: намалювати ескіз певної моделі одягу, викроїти 

її та пошити, а також пройти усний екзамен з основ кравецького фаху. Згідно із 

статутом, підмайстер спершу мав представити «проби свого ремесла» перед 

цехмістрами, далі – перед усіма старшими майстрами, і нарешті – «перед усіма 

майстрами, як римського, так і східного обрядів»269. З документа також 

випливає, що кравецька корпорація була спільною для представників обох 

релігій – католиків та православних, тобто до братства входили здебільшого 

поляки, німці та українці.  

11 червня 1570 р. король Сиґізмунд Авґуст у Варшаві надав львівським 

кравцям привілей, яким закріплювалася монополія цеху на професійне заняття 

кравецьким ремеслом270. Заборонялося займатися кравецтвом поза цехом усім, 

хто не належав до братства. Купці не мали права привозити і продавати готовий 

одяг у місті. Є в цьому документі й заборони іншим цеховим ремісникам. Так, 

кушнірам не можна було шити шапки та підбивати їх хутром – вони могли 

працювати тільки з уже готовим одягом, пошитим кравцями. Схоже положення 

містив і цеховий статут кушнірського цеху від 13 листопада 1509 р., виданий 

Сиґізмундом I: «Щоб кравці жодним чином будь-який свій одяг не підбивали 

(хутром) і ніяким чином не вдавалися у кушнірське ремесло, під карою 

складання однієї копи (75 грошів – Н. П.) райцям»271. Така детальна 

регламентація цехового життя, включно із захистом від надуживань 

ремісниками споріднених фахів, зумовлювалася насамперед посиленням 

конкуренції у ремісничому середовищі. 

Король Стефан Баторій, на прохання львівських кравців,  5 листопада 

1576 р. в Торуні підтвердив декрети Сиґізмунда I (від 1533 р.) та Сиґізмунда 

Авґуста (від 11 червня 1570 р.), а також доповнив їх кількома додатковими 

                                                                 
269 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 365. 
270 Копія: ЦДІАУЛ. Ф. 52, Оп. 2, Спр. 1004. Арк. 1–5. 
271 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 189. 
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нормами, котрі стосувалися виготовлення майстерштуки та членства в 

братстві272. Зокрема, мовилося про вступ до братства маслаків (синів чи зятів 

цехових майстрів) та регламентувалася чисельність учнів і підмайстрів, котрих 

міг навчати майстер. Привілей також дозволяв кравецькому цеху 

конфісковувати вироби свого ремесла в ремісників суміжних професій на 

користь братства та міського уряду. 

Відомо також, що майже одночасно, 13 листопада 1576 р., Стефан 

Баторій у Торуні також видав привілей для кравців м. Стрия з дозволом на 

власний цех273, що згодом конфірмував Владислав IV (у Кракові 31 березня 

1633 р.)274. Очевидно, стрийські кравці за основу свого фундаційного документа 

взяли статут кравецької корпорації у Львові, хоча безпосередньо копіювання 

положень не виявлено. Практика запозичення ординацій львівських цехів 

аналогічними ремісничими інституціями сусідніх міст Руського воєводства 

була доволі поширеною. Наприклад, у 1557 р. кушніри Олеська звернулися до 

своїх львівських колег із проханням подати на письмі статут їхньої організації. 

Отримавши, вони використали цю ординацію для укладення тексту нового 

варіанта свого установчого документа275. Тож, цілком імовірно, що статути 

львівських кравців також могли бути протографами для статутів ремісничих 

корпорацій у менших містах поблизу Львова (Жовкві, Городку, Стрию тощо).  

Наступник Стефана Баторія, Сиґізмунд III в 1596 р. конфірмував 

постанову свого попередника276. Загалом, традиції підтверджувати цехові 

статути в кожного нового монарха львівські кравці неухильно дотримувалися. 

Так, Владислав IV 26 жовтня 1634 р. у Львові затвердив сфальшовану грамоту 

львівських райців від 31 жовтня 1533 р. Хоча вона й сфальсифікована (на це 

вказує факт фіксації в ній прізвищ та імен тих львівських урядників, які не 

                                                                 
272 Оригінал: ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 569. 1 арк. Копія: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1004. Арк. 5–11. 

Регест: Каталог, № 663. Опубл.: Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 366–369.  
273 Оригінал: ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 570. 1 арк. Регест: Каталог, № 664. 
274 Оригінал: ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 683. 1 арк. Регест: Каталог, № 822. 
275 Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. XVI. 
276 Оригінал: ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 628. 1 арк. Регест: Каталог, № 749. Пергамент пошкоджений, дата 

видачі документа не відчитується. 
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жили в той час277), проте наведені в цьому акті статті могли існувати, у тій чи 

іншій версії, за звичаєвим неписаним правом. Сукупно статут налічував 

25 положень, що охоплювали різні аспекти життєдіяльності ремісничої 

спільноти. Ординація дає чітке та широке уявлення про цеховий устрій кравців, 

умови вступу, права та обов’язки членів братства, етно-конфесійні відносини в 

спільному цеху, навчання учнів та його специфіку, застереження стосовно 

євреїв та позацехових ремісників, звичаї цеховиків тощо. Грамота містила 

також ухвалу цеху від 24 жовтня 1634 р. з приводу заборони виконувати 

кравецьке ремесло партачами на передмістях Львова у шляхетських та 

духовних юридиках278. Кравці апелювали до трьох привілеїв, отриманих від 

Сиґізмунда I 23 квітня 1533 р., 10 червня 1533 р. та 9 квітня 1543 р.279 Таким 

чином, попри регламентацію цехового устрою, важливою й завжди актуальною 

для кравців була тема позацехового кравецтва. 

Кравецька корпорація нерідко мала проблеми зі своїми челядниками – 

підмайстрами та робенцями, які були незадоволені умовами праці, платнею, 

порушували дисципліну, працювали у партачів тощо. Майстри всіляко 

намагались обмежити їхні амбіції та сваволю в правовій площині. Так, 6 жовтня 

1640 р. львівський раєцький уряд затвердив ухвалу кравецького цеху, що була 

покликана знизити запальний потенціал молодшого покоління кравчиків280. 

Уводились обмеження й покарання (у формі штрафів чи ув’язнення) для 

підмайстрів, робенців та учнів, а також майстрів, які наважилися б їх 

покривати. Постанова викликала обурення в підмайстрів та робенців і 

спровокувала конфлікт, який тривав кілька років. У підсумку було досягнуто 

компромісу: майстри відновили конфірмований у 1491 р. текст статуту для 

кравецьких підмайстрів281. Відновлений статут від 15 листопада 1646 р. 

                                                                 
277 Див. реєстри виборів райців другої чверті XVI ст.: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 704. 374 арк.; Urzędnicy miasta 

Lwowa w XIII–XVIII wieku. 420 s. 
278 Оригінал: ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 696. 4 арк. Регест: Каталог, № 837 (тут грамота львівських райців 

датується 31 жовтням 1623 р.). Опубл.: Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 369–377.  
279 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 376. 
280 Облята: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 1050–1052. Опубл.: Економічні привілеї міста Львова XV–

XVIII ст. С. 377–379.  
281 Трансумпт: ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 727. 1 арк. Копія: ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 725. 1 арк. Регест: 

Каталог, № 875 (тут помилково йдеться про статут кравецького цеху, а не про статут підмайстрів). Облята: 
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складався з 24 положень про життєдіяльність підмайстрівської організації. 

Зокрема, як і майстри, підмайстри мали своїх старших, котрі очолювали 

братство й обиралися на щорічних зборах усіх підмайстрів. Кравецький цех 

також визначав майстрів-опікунів. Вибрані старші були зобов’язані стежити за 

порядком, дисципліною та дотриманням встановлених норм. Братство 

кравчиків перебувало під пильним наглядом цехових майстрів, які втручалися в 

усі сфери життя підмайстрів та робенців, щоб не допустити порушень і 

свавілля. 12 грудня 1646 р. райці Львова підтвердили статут для кравецьких 

підмайстрів282. 

Практика затвердження королівських привілеїв та цехових статутів надалі 

залишалася незмінною й була необхідною для утривалення монопольного 

статусу кравецької корпорації в її виробничій діяльності, особливо в умовах 

зростаючої конкуренції з боку євреїв, місцевих та приїжджих партачів. Як 

зазначав К. Банковський, дана традиція сягає 1548 р., коли король Сиґізмунд ІІ 

Авґуст підтвердив статути усіх краківських корпорацій283.  

Зберігся варшавський акт Авґуста II від 28 травня 1700 р.284, який 

підтверджує кілька грамот польських королів та львівських райців, що містять 

статути і привілеї цеху кравців: ординація, складена магістратом Львова у 

1528 р., грамоти Сиґізмунда І від 10 червня 1533 р. (Краків), Сиґізмунда ІІ 

Авґуста від 11 червня 1570 р. (Варшава), Стефана Баторія від 5 листопада 

1576 р. (Торунь), Владислава IV від 26 жовтня 1634 р. (Львів), Яна ІІ Казимира 

від 31 серпня 1660 р. (Самбір), Михайла Вишневецького від 26 жовтня 1671 р. 

(Львів) та Яна ІІІ Собеського від 26 квітня 1681 р. (Яворів)285. Цими привілеями 

і статутами львівські ремісники користувалися до кінця XVIII ст.  

Кравецький цех був спільним для католиків та православних. Однак 

останнім чинилися перешкоди на шляху до вступу в братство і розвитку 
                                                                                                                                                                                                                        
ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 58. Арк. 1003–1010. Опубл.: Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 379–

385. 
282 Оригінал: ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 727. 1 арк. Облята: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 58. Арк. 1003–1010. 

Регест: Каталог, № 877. Опубл.: Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 385–387. 
283 Bąkowski K. Dawne cechy krakowskie. S. 18. 
284 Оригінал: ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 808. 1 арк. Регест: Каталог, № 1020 (тут привілей від 26 квітня 1681 

р. помилково датований 17 квітнем 1682 р.). Опубл.: Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 387–

389. 
285 Окремі копії привілеїв (1570 р., 1660 р. та 1671 р.) див.: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1004. 28 арк. 
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професійної кар’єри. Приводом слугувала як матеріальна складова (вступні 

внески, видатки на застілля для цеховиків тощо), так і соціально-релігійна 

(пільги при вступі дітей майстрів, обмеження кількості учнів та підмайстрів для 

майстрів некатоликів і т. д.). Ситуація змінилася на користь українців з 

початком XVIII ст., коли Львівська православна єпархія на чолі з єпископом 

Йосифом Шумлянським перейшла на унію в 1700 р.286 Відтоді українці (вже 

унійні) в кравецькому цеху отримали доступ до урядів цехмістра і столових 

майстрів, писаря й підскарбія, що документально засвідчується грамотою 

львівських райців від 27 квітня 1701 р.287  

Після першого поділу Речі Посполитої в 1772 р., Львів став частиною 

Австрійської монархії. У 1778 р. нова влада видала патент «Генеральний 

регламент для цехів королівств Галичини та Володимирії»288, який 

обумовлював діяльність цехових організацій, усунувши положення їхніх 

статутів та королівських привілеїв. Урядове розпорядження обмежувало 

юрисдикцію ремісничих корпорацій, спрощувало процедуру прийому та 

навчання ремесла, скасовувало обов’язкову подорож для вдосконалення 

навичок, ліквідовувало регламентації в купівлі сировини, виготовленні товарів 

та техніці виробництва289, а також монополію на виконання ремесла. Цехи 

підпорядковувалися державній владі та переходили під нагляд цехового 

комісара290. Згаданий документ створював нові можливості для розвитку 

вільної конкуренції й водночас руйнував класичну форму організації 

львівського ремесла. Цехові структури продовжували функціонувати впродовж 

                                                                 
286 Детальніше про Берестейську унію див.: Ґудзяк Б. Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський 

патріархат і генеза Берестейської унії / перекл. М. Габлевич. Львів, 2000. 426 с. Більше про Львівську єпархію 

та перехід на унію див.: Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ–ХVІІІ ст.: організаційна структура та 

правовий статус. Львів: Вид-во УКУ, 2010. С. 273–314. 
287 Облята: ЦДІАУЛ. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 461. Арк. 1593–1596. (Засвідчену копію облятував у львівські ґродські 

акти 8 листопада 1726 р. василіанин Фотович, прокуратор монастиря св. Юра). Копія: Львівська національна 

наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України. Відділ рукописів. Ф. 3. Спр. 665. Арк. 1. Регест: AGZ. T. X. 

S. 380. Опубл.: Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 389–392.  
288 Див. детальніше: Капраль М. Статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. 

С. 182; Кісь Я. П. Промисловість Львова у період феодалізму (ХІІІ–ХІХ ст.). С. 60; Charewiczowa Ł. Lwowskie 

organizacje zawodowe z czasόw Polski przedrozbiorowej. S. 13. Основні положення патенту опубліковано у: W. F. 

[Wolański F.]. O cechach w Galicji. Dodatek Tygodniowy do «Gazety Lwowskij» . Lwów, 1852. Nr. 42. S. 165–166; 

Nr. 43. S. 169–170; Nr. 44. S. 173–174; Nr. 45. S. 177; Nr. 46. S. 181. 
289 W. F. [Wolański F.]. O cechach w Galicji. Dodatek Tygodniowy do «Gazety Lwowskij» . Lwów, 1852. Nr. 42. S. 165. 
290 Ibidem. Nr. 44. S. 173. 
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XIX ст. та на початку XX ст., але вони поступово перетворилися на добровільні 

об’єднання виробників і промисловців291. 

 

2.3. Етно-конфесійна складова кравецької корпорації 

 Львів як одне з найбільших міст Королівства Польського, а згодом Речі 

Посполитої мав унікальну особливість – багатонаціональність, що передбачала 

існування судово-адміністративних автономій національних громад. Місто було 

осередком чотирьох основних етнічних спільнот: поляків, українців, вірмен та 

євреїв292. Інші національні групи (німці, греки, італійці та ін.) також мешкали у 

Львові, але не виступали самостійним об’єктом правового регулювання з боку 

королівської влади, тому об’єднувалися з однією із чотирьох вказаних громад і 

користувалися їхніми привілеями. Скажімо, німці входили до польської 

спільноти, що часто окреслювалася як католицька. Її представники були 

повноправними громадянами – на них поширювалися всі політичні та 

економічні права. Українська громада, після захоплення Львова Казимиром III і 

перетворення міста на форпост німецької колонізації, була відсунута на 

марґінес і підпала під юрисдикцію міського маґдебурзького права293. Втрата 

українцями своїх правових позицій позначилася на всіх сферах їхньої 

життєдіяльності, в т. ч. й економічній.  

До львівської кравецької корпорації входили і католики (римо-католики, 

здебільшого поляки), і сповідники східного обряду – українці. Євреям вступ в 

ремісничі цехи був заборонений. Вірменам вступ також обмежувався. Німці, 

французи, чехи й інші католики мали змогу вступати в ремісничі організації, 

зокрема у кравецьку, проте вони становили меншість. Для прикладу, за всю 

історію цеху лише один вірменин із Сучави Абрахам став його членом, 

прийнявши громадянство в 1510 р.294 І все ж за своїм характером цех був 

                                                                 
291 Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. XXII. 
292 Див. детальніше: Капраль М. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. 440 с. 
293 Капраль М. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові взаємини): автореф. дис. ... д-ра 

іст. наук: спец. 07.00.01. Львів, 2004. С. 11. Див. також: Петришак Б. Українська громада в найдавнішій актовій 

книзі львівського магістрату 1382–1389 років. Княжа доба: історія і культура . Львів, 2017. Вип. 11. С. 121–

127. 
294 Album civium Leopoliensis. S. 67. 
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польським. Українці з’явилися в ньому не відразу, та вже з XV ст. відстежуємо 

інформацію про кравців-русинів у реєстрах прийняття міського права295. 

Активно русини приймали громадянство в кінці XV – на початку XVI ст., з 

цього часу джерела нотують і їхню національну належність (Ruthenus). Спільне 

співіснування в цеху було мирним, міські акти не фіксують жодних 

конфліктних ситуацій. Українці, ймовірно, могли також посідати уряд 

цехмістра (разом з поляками чи німцями), згідно зі «старим статутом» 1433 р., 

котрий до наших днів не дійшов, але знаємо, що саме до нього активно будуть 

покликатися майстри-русини наприкінці XVI ст.296 На початках не було 

відчутно конкуренції в кравецькому середовищі – майстри задовольняли попит 

на свою продукцію, маючи численні замовлення, роботи вистачало як для 

місцевих, так і для прибулих кравців (католиків та русинів). 

У першій половині XVI ст., коли львівська руська громада економічно та 

організаційно зміцніла, між українським та польським населенням виникло 

протистояння, передовсім економічне і релігійне297, що мало свої вияви в усіх 

сферах життєдіяльності обох націй. Винятком не став і кравецький цех, де 

спільно виконували ремесло католики (римо-католики) та православні (з 

початку XVIII ст. – вже уніати). Суперечки в братстві провокувалися і 

загальними настроями в суспільстві (введення григоріанського календаря, 

укладення Берестейської унії та Визвольна війна середини XVII ст.), і 

політикою міської влади, і внутрішньоцеховими інцидентами. Католицька 

більшість в особі поляків та німців почала перешкоджати русинам на різних 

етапах їхнього входження в організацію та в суто професійній діяльності. 

Релігійний чинник став інструментом для усунення конкурентів. Відтак 

православним нераз доводилося відстоювати свої позиції та захищати права в 

суді. Спробуємо охарактеризувати особливості співіснування в межах однієї 

ремісничої корпорації представників двох найбільших національних громад 

                                                                 
295 Ibidem. S. 3–59. 
296 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 1. Спр. 332. 14 арк.; Оп. 2. Спр. 26. Арк. 903. 
297 Капраль М. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. С. 155. 
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Львова – автохтонної та панівної – і з’ясувати природу етно-конфесійної 

диференціації в цеху. 

Кравецький фах був досить популярним серед українців, особливо в 

середині XVI – на початку XVII ст., коли це ремесло було наймасовішим. 

Незважаючи на декларовані у статутах рівні права (для католиків та 

православних) вступати в ремісничу корпорацію та вільно займатися ремеслом, 

майстрівство русинів нерідко супроводжувалося різноманітними труднощами. 

Так, прийняття громадянства, що було необхідною умовою для прийому в цех, 

мало також свою специфіку для русинів. Наприклад, у 1521 р. представники 

української громади, серед яких були також кравці298, скаржилися королю 

Сиґізмундові I на львівських райців. Попри те, що русини підлягали тому ж 

маґдебурзькому праву та несли такі ж міські тягарі, як і міщани католицького 

віровизнання, з боку міської ради їм чинилися утиски. Українців відсилали 

складати присягу в міській церкві, не дозволяючи присягати в католицькому 

храмі; їхні свідчення не приймалися в міських судах, що завдавало «людям 

руського обряду» фінансових збитків та правових ускладнень; існували також 

обмеження релігійного характеру (заборона священникам церкви Успіння 

Пресв. Богородиці публічно нести Святі Дари вулицями міста, заборона 

переносити померлих до церков для заупокійних відправ) тощо299. Сиґізмунд І 

створив комісію з впливових державних урядовців, котра схилила обидві 

сторони до компромісів своїм розпорядженням, «щоб люди руського обряду 

складали присягу відповідно до давнього звичаю у своїй церкві в усіх справах, 

великих і малих, але із запрошеним виголошувачем формули»300. 

Невдовзі, під час перебування Сиґізмунда I у Львові 1524 р. русини знову 

скаржилися королю на міську раду, що не дозволяє їм вступати до ремісничих 

цехів та легально займатися ремеслом. Король покликався на відсутність 

привілеїв чи інших документів, котрі фіксували б права української спільноти в 

                                                                 
298 Див. детальніше: Паславська Н. Просопографія львівського міщанства першої половини XVI ст. (на прикладі 

кравецьких родин руського походження). Генеалогічні записки. Львів, 2012. Вип. 10 (Нова серія 4). С. 8. 
299 Привілеї національних громад міста Львова (XIV–XVIII ст.). С. 39–42.  
300 Там само. С. 41. 
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економічній сфері301. Відповідь монарха від 17 лютого 1525 р. була 

категоричною: «[…] не приймати та не допускати їх (русинів. – Н. П.) до будь-

яких цехів та ремесел»302. Йшлося, вочевидь, про тих ремісників-русинів, котрі 

володіли міським правом і були членами корпорацій. Українцям також 

заборонялося проводити торгову діяльність і купувати нерухомість на території 

середмістя, за винятком Руської вулиці303.  

З часом зростаюча економічна міць руських ремісників та їхня участь в 

економіці Львова знівелювала основні положення королівського привілею. 

Кравці-українці згадуються в статтях львівських райців уже в 1534 р.: «[…] 

повідомили нам славетні старші та звичайні майстри кравецького ремесла, наші 

міщани і сусіди, як католики, так і майстри східного обряду»304, що засвідчує 

дуалістичну природу їхньої ремісничої корпорації.  

У 1538 р. раєцький суд Львова розглядав скаргу кравців-русинів на своїх 

колег з цеху. Поляки обмежували доступ до ремісничого братства українцям, 

встановивши для їхніх учнів довгий трирічний термін визволення, тоді як учні-

католики могли визволитися через один рік. Крім цього, у разі смерті чи втечі 

учнів майстри-українці мали змогу приймати на їхнє місце нових тільки після 

того, як визволиться попередній учень, тобто через три роки. Не володіли 

рівними правами з католиками і сини українських кравців, будучи змушеними 

виконувати майстерштуку при вступі до цеху. В аналогічне становище 

потрапляли ті сповідники західного обряду, які одружувалися з доньками 

українських майстрів305. Можливо, майстри-поляки отримували як придане від 

своїх дружин-русинок не лише професію батьків, але й існуючі обмеження306.  

Кравці-католики, своєю чергою, покликалися на статут від 4 березня 

1534 р.307, наголошуючи на загрозі збільшення числа руських ремісників-

партачів, які не закінчивши навчання, покидають цех і починають займатися 
                                                                 
301 Капраль М. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. С. 99.  
302 Привілеї національних громад міста Львова (XIV–XVIII ст.). С. 42–44.  
303 Паславська Н. Просопографія львівського міщанства першої половини XVI ст. (на прикладі кравецьких 

родин руського походження). С. 7–8. 
304 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 365.  
305 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 613. Арк. 59–60. Див. також: Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. 

С. 22–26. 
306 Балушок В. Світ середньовіччя в обрядовості українських цехових ремісників. С. 83. 
307 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 613. Арк. 55 зв.–56 зв. 
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кравецтвом на передмістях. Після розгляду цієї судової справи міська рада 

9 січня 1538 р. постановила, що українські кравці за гроші вчитимуть своїх 

учнів два роки, а за службу або відробіток – три роки. По смерті чи втечі учнів 

русинам дозволялося відразу приймати на навчання нових. Сини майстрів, як 

українців, так і поляків, зрівнювалися у правах на пільги при набутті ремесла. 

Натомість ті русини, котрі здобували фах, не маючи родинних зв’язків у 

цеховому братстві, повинні були сплачувати всі необхідні кошти та 

виготовляти майстерштуку308. Таким чином, декрет раєцького суду став 

компромісним вирішенням суперечок у цеху, що задовольнило представників 

обох віровизнань, принаймні на певний період. В історіографії ми знайшли 

також інформацію про те, що у 1538 р. в результаті конфлікту в кравецькому 

цеху утворилися дві окремі ремісничі кравецькі організації католицьких та 

православних майстрів309. Однак, це твердження не знайшло джерельного 

підтвердження, майстри-українці не мали окремої цехової інституції. 

Менш як за пів століття ситуація цілком змінилася на користь українців, 

принаймні формально: Сиґізмунд Авґуст 20 травня 1572 р. видав привілей, 

яким українська громада була зрівняна в усіх правах з міщанами католицької 

віри310. Відтепер кожний русин міг бути обраним до міської ради, 

безперешкодно набувати міське громадянство та складати присягу за 

прикладом поляків. Українці отримали змогу не тільки вступати в ремісничі 

організації, навчатись і працювати в будь-яких з них, але й обиратися на посади 

старших цехмістрів. Таке зрівняння з католиками у всіх сферах економічного та 

правового життя відкривало русинам нові можливості для професійної 

діяльності. Однак, спротив польської громади, привілей 1572 р. не ввійшов у 

дію, незважаючи на два монарші підтвердження – королем Генріхом (15 квітня 

1574 р. у Кракові) та Стефаном Баторієм (26 березня 1577 р. у Влоцлавку)311, а 

також на мандати з королівської канцелярії до львівського уряду із забороною 

                                                                 
308 Капраль М. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. С. 101.  
309 Кісь Я. П., Ковальський М. П. Львів у XV – на початку XVIII ст. Соціальний і національний склад населення. 

Господарство міста. Ремесло і торгівля. С. 20. 
310 Привілеї національних громад міста Львова (XIV–XVIII ст.). С. 45–51. 
311 Там само. С. 51–51, 53–54. 
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утискати українське населення в місті312. Так, для прикладу, у 1575 р., коли 

русини в час ярмарку спробували вільно торгувати у Львові, міські чиновники 

зупинили їхню торгівлю й арештували кравця Дмитра Красовського313. Згодом, 

вже у 1633 р. король Владислав IV також підтвердив привілей 1572 р. про 

зрівняння в правах українське населення міста з польським314. 

21 червня 1578 р. Стефан Баторій фактично ліквідував положення 

привілею від 1572 р., у т. ч. й ті, що стосувалися вступу до ремісничих цехів315. 

Польська дослідниця Луція Харевичова316 у неприхильному ставленні короля 

до львівських українців вбачала політичний аспект, оскільки саме тоді, 16 

червня 1578 р., у Львові стратили молдавського господаря та козацького 

ватажка Івана Підкову, якого з почестями та маніфестаціями поховали саме 

русини317. 

Українці, попри заборону вільно займатися ремеслами, все ж таки 

потрапляли до кравецького братства. Проте їм доводилося часто з’ясовувати 

свої цехові відносини в суді. Конфронтація на рівні скарг між кравцями стала 

звичним способом їхнього співіснування. Особливо багатим на судову тяганину 

між поляками та українцями в межах кравецького цеху видався рубіж XVI–

XVII ст. Приводами цих локальних етно-конфесійних конфліктів були події 

широкого масштабу: запровадження григоріанського календаря 1582 р., котрий 

мав стати також основою літургійного календаря православних та вірних інших 

церков, проголошення Берестейської унії 1596 р. Здавалось би, суто релігійні 

обставини не повинні впливати на економічний modus vivendi ремісничих 

структур. Однак у ранньомодерну епоху Церква та релігія були визначальними 

в житті людини і безпосередньо впливали на соціально-економічний уклад її 

повсякдення.  

                                                                 
312 Monumenta Confraternatatis Stauropigianae Leopoliensis. Leopoli, 1895. P. 68–69 (мандат від 15 квітня 1574 р.); 

ЦДІАУЛ. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 333. Арк. 1282–1283 (мандат від 30 березня 1577 р.). 
313 Зубрицький Д. Хроніка міста Львова. С. 179. 
314 ЦДІАУЛ. Ф. 129. Оп. 1. Спр. 516. 9 арк. 
315 Привілеї національних громад міста Львова (XIV–XVIII ст.). С. 54–56.  
316 Charewiczowa Ł. Ograniczenia gospodarcze nacyj schizmatyckich i Żydόw we Lwowie. Kwartalnik  Historyczny. 

Lwόw, 1925. R. XXXIX. Zesz. 2. S. 201–202. 
317 Капраль М. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. С. 104. 
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У контексті релігії й суспільства та їхніх взаємозв’язків необхідно згадати 

про діяльність Успенського братства318. Після його реорганізації в 1586 р. 

громадська активність українців стала більш ефективною. Старійшини 

братства, яке було визнане не лише східними патріархами, а й також 

королівською владою (Сиґізмунд III підтверджує всі права і привілеї 

Львівського ставропігійського братства, дозволяє заснувати школу та друкарню 

з умовою, що все це не суперечитиме правам міста (15 жовтня 1592 р., 

Варшава)), виступали координаторами правових дій та судових позовів, 

спрямованих на захист українців Львова319. Православна віра була об’єднуючим 

фактором, сприяючи консолідації української громади для обстоювання 

спільних інтересів, а вся історія Львівської ставропігії стала яскравим 

віддзеркаленням економічно-правових і національно-конфесійних процесів у 

середовищі православних українців у ранньомодерному католицькому 

Львові320. 

Серед реорганізаторів братства були й кравці321. У першому списку 

фундаторів занотовано імена 12 міщан, з-поміж яких більшість крамарів, двоє 

сідлярів – брати Іван та Юрій Рогатинці, кушнір Лука Губа та кравець Дмитро 

Красовський. Щодо кравців, котрі стали членами цієї конфратернії, були як 

цехові ремісники – повноправні майстри кравецького цеху та львівські 

громадяни, так і позацехові – партачі, що нелегально займалися ремеслом на 

передмістях Львова. Загалом щонайменше 15 кравців фіксується в реєстрах 

членів братства протягом кінця XVI – початку XVII ст., і хоча в Ставропігії 

переважала крамарська православна спільнота, однак серед братчиків-

                                                                 
318 Детальніше про час заснування братства див.: Капраль М. Чи існувало Львівське  Успенське братство перед 

1586 роком? Успенське братство і його роль в українському національно -культурному відродженні: Доп. та 

повідомл. наук. конф. (4–5 квітня 1996 р.). Львів, 1996. С. 8–12. 
319 Капраль М. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. С. 106. Див. також: Привілеї національних громад 

міста Львова (XIV–XVIII ст.). С. 57–59. 
320 Історія братства відображена у: Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI–

XVIII ст. К., 1966; Крыловский А. Львовское Ставропигиальное братство. Опыт церковно-исторического 

исследования. К., 1904. ХХІІ, 314 с., ил.; Срібний Ф. Студії над організацією львівської Ставропігії від кінця 

XVI до половини XVII ст. Записки Наукового товариства імені Шевченка . Львів, 1911. Т. 106. С. 25–40; 1912. 

Т. 108. С. 5–38; 1912. Т. 111. С. 5–24; 1912. Т. 112. С. 59–73; 1913. Т. 114. С. 25–56; 1913. Т. 115. С. 29–76. Див. 

також джерельні матеріали: АЮЗР. Ч. 1. Т. XI. 772 с. 
321 Паславська Н. Участь кравців-українців в організації та діяльності Ставропігійського братства  у Львові 

(кінець XVI – початок XVII ст.). Школа Львівського ставропігійського братства: традиції духовної освіти у 

Львові: Тези доповідей та повідомлення наукової конференції молодих вчених (Львів, 20–22 грудня 2016) / 

упоряд. А. Цебенко, І. Альмес. Львів: ЛПБА, 2017. С. 46–48.  
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ремісників найчисленніше представлені саме кравці (Микола Кравець, Лука 

Кравець, Андрій Кравець, Федір Кравець, Микола Добрянський, Йоаким 

Панькович, Лука Бартникович, Ярош Сапричка та ін.). 

З-поміж найактивніших втілювачів згаданої реформи слід виокремити 

кравця Дмитра Красовського, який опікувався братською школою. На цьому 

ґрунті у нього склалися дружні стосунки з її викладачем Стефаном Зизанієм, 

котрий винаймав кімнату в кам’яниці цього ремісника322. На той момент 

Д. Красовський уже належав до провідників української громади Львова. З 

1586 р. він обирався старшим (старійшиною) братства (1589, 1593 і 1596 рр.). У 

1593 р. потрапив у міську в’язницю, коли захищав у львівському магістраті 

інтереси русинів323. У 1593 р. кравець, як повноважний представник 

Ставропігії, перебував у Москві, збираючи кошти на побудову Успенської 

церкви. Двічі (1600 та 1609 рр.) він їздив на сейми Речі Посполитої до Варшави, 

де репрезентував українців та їхнє братство324. Як його керівник, Дмитро 

Красовський став учасником Берестейського собору 1596 р.325 

Очевидно, однією з підстав для протистояння між католиками та 

українцями в спільному кравецькому цеху була активна участь русинів у 

діяльності конфратернії – кравці, як уже частково сказано, їздили до Москви та 

Молдавії в якості послів для збору коштів на будівництво храму, на сейми до 

Варшави для захисту національно-конфесійних інтересів, на собор у Бересті 

для оборони православної віри, а також відстоювали братство і його школу в 

суді. Після офіційного запровадження унії чергове загострення відносин у 

Львові між католиками-поляками та православними русинами відбулося взимку 

1598–1599 рр.326 Під приводом відмови українців визнати Берестейську злуку 

ремісничі цехи відмовлялися приймати до своїх лав українських майстрів, 

підмайстрів та учнів, а тих, котрі вже були членами корпорації, намагалися 

усунути. Відтак апелюючи до етно-конфесійної несумісності, католицька 

                                                                 
322 Капраль М. Дмитро Красовський – керівник Львівського братства наприкінці XVI – початку XVII ст. С. 15. 
323 АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 87. 
324 Там само. Т. 11. С. 22, 28. 
325 Капраль М. Дмитро Красовський – керівник Львівського братства наприкінці XVI – початку XVII ст. С. 16. 
326 Капраль М. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. С. 113. 
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більшість у кравецькому цеху отримала чергову можливість позбутися своїх 

економічних конкурентів. 

13 січня 1599 р. кравці-українці (йдеться про Луку Бартниковича та 

Миколу, зятя кравця Золоторуки), котрі були повноправними членами 

кравецької організації, подали до ради міста скаргу на кравців латинського 

обряду за обмеження їхніх прав, зневагу і кривди в спільному цеху: «[…] вони 

(майстри-католики. – Н. П.) нехтують і відкидають давні цехові привілеї та 

постанови, натомість виготовляють […] якісь нові закони, з погордою 

ставляться до русинів, виключають їх та не допускають до більш довірених 

цехових нарад, розпоряджаються без їхнього відома спільними грішми, на 

засіданні цеху безчестять їх різними непристойними та зневажливими 

словами»327. Заява русинів започаткувала тривалий судовий процес між 

членами кравецького братства. 

3 березня 1599 р. міська рада схвалила постанову кравців про відмову 

повторно прийняти до їхньої ремісничої корпорації українця Дмитра 

Красовського328. Цехмістри обґрунтували своє рішення тим, що він перейшов 

до іншого цеху, а саме до крамарів, і протягом року і шести тижнів нехтував 

належними цеховими повинностями і не виконував їх. Д. Красовський справді 

вступив до крамарського цеху Львова, але вже у 1599 р.329, маючи досвід 

торговельної діяльності (продавав свої товари не лише у Львові, але й у 

багатьох містечках Галичини, Волині та сусідніх волоських земель)330. По 

відмові у повторному вступі цей кравець запропонував кандидатуру свого зятя 

Яроша, проте безуспішно. Навіть більше – католицькі майстри напали на 

будинок Яроша і забрали його речі, зокрема й замовлення для сестри 

брацлавського воєводи Януша Збаразького – Маруші Збаразької331. 

                                                                 
327 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 25. Арк. 12–13. Див. також: Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. 

С. 66–67. 
328 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 25. Арк. 121. Див. також: Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. 

С. 69–71. 
329 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1002. Арк. 57. 
330 Капраль М. Дмитро Красовський – керівник Львівського братства наприкінці XVI – початку XVII ст. С. 13. 
331 Капраль М. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. С. 120. 
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3 березня майстри-католики також протестували в суді проти своїх колег-

українців, які «сміють проводити таємні зібрання з підзамковими, мандрівними 

та невизнаними правом кравцями та зраджувати й поширювати перед ними 

таємні наради, які заслухали в цеху, та підбурювати їх на порушення цехових 

прав і привілеїв»332. Натомість русини наважилися подати спільний позов разом 

із підзамковими кравцями з приводу недопущення їх до цеху. Католики, зі 

свого боку, заявили, що вони взагалі «не хочуть їх (українців. – Н. П.) терпіти у 

своєму цеху або допускати їх на цехові наради»333. Отож католицькі майстри, 

опираючись на зраду українських колег та їхню співпрацю із партачами, 

вирішили очистити кравецький цех від неприйнятних конкурентів.  

20 березня 1599 р. кравці-українці (як цехові, так і нецехові з Підзамча), 

зокрема Лука Кравець, Федір Постава та Микола Добрянський, скаржилися у 

ґродському суді на майстрів і цехмістрів поляків за переслідування й 

обмеження прав у виробничій і громадській діяльності цеху. Вони 

протестували проти свого нерівноправного становища в цій ремісничій 

організації, покликаючись на акти міської ради, що не суперечили коронним 

правам (згідно з присягою, українці так само, як поляки, могли розпоряджатися 

грішми цехової скарбнички)334. 

Аргументи, до яких вдавалися кравці в суді, стосувалися всієї української 

громади Львова: «Ні львівські вірмени, ні євреї не мають таких зв’язків з 

поляками, які має наш руський народ. А все ж таки вони користуються своїми 

правами повніше, ніж ми. Прийшли до нас, Русі, а з нами, Руссю, на Русі не 

хочуть жити згідно з давніми нашими правами і постановами, звичаями і 

порядками, не покоривши нас правом, відштовхують нас від прав, чи радше 

видирають у нас їх»335. Таким чином, українські кравці продемонстрували не 

лише знання своїх прав та обов’язків, а й високий рівень свідомості та 

національної ідентичності. 

                                                                 
332 Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. С. 71. 
333 Капраль М. Соціальні і національно-конфесійні конфлікти. Історія Львова: у 3 т. / редкол. Я. Ісаєвич, 

М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів, 2006. Т. 1 (1256–1772). С. 135. 
334 Капраль М. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. С. 115. 
335 ЦДІАУЛ. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 353. Арк. 1815–1817. Див. також: Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–

XVIII ст. С. 71–74  
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Протестуючі кравці-українці також вказали на факт нищення кравцями-

католиками реєстрів членів цеху з метою позбавити своїх опонентів доказів 

історичного змісту (у XV ст. русини також могли обиратися цехмістрами 

кравецького цеху)336. Згадано було й про фальсифікацію католицькими 

майстрами цехових привілеїв у власних інтересах. Так, зокрема, у фонді 

«Львівського ставропігійського інституту» зберігся документ, в якому 

міститься свідчення городоцького підстарости Яна Ґумовського від 12 березня 

1603 р. про знищення на ратуші м. Городка фальшивого листа кравецького 

цеху337. У сфальшуванні кравецьких привілеїв на замовлення католиків 

підозрювали сина львівського золотаря Духни Демідецького338.  

У липні 1599 р. конфлікт набрав нових обертів. П’ять кравців-українців із 

середмістя та передмістя потрапили на кілька днів до міської в’язниці 

«Пражник»339 через скаргу католицьких цехмістрів Миколи де Лярто та Яна 

Радовського за знеславлення ними католицького свята Введення в храм Пресв . 

Богородиці тим, що працювали в цей день340. До суперечок долучилася міська 

влада, бурмістр звелів провести арешти. А вже через кілька днів, 5 липня 

1599 р., українські кравці змушені були скаржитися на бурмістра та міських 

радників за насильство, ув’язнення та примушення відзначати католицькі 

свята341. 

Скарги мали тенденцію до поширення і в наступні роки й розглядалися 

навіть у королівській канцелярії342. На підтримку українських ремісників 

виступали Успенське ставропігійське та всі передміські братства, котрі 

організували збір коштів та відрядили до Варшави посланців для представлення 

                                                                 
336 Крыловский А. Львовское Ставропигиальное братство. С. 34. Див. також: Соціальна боротьба в місті Львові 

в XVI–XVIII ст. С. 89 (такий же аргумент висловили ремісники-українці з Краківського передмістя у скарзі на 

міську раду від 1 жовтня 1599 р.). 
337 Див. детальніше: ЦДІАУЛ. Ф. 129. Оп. 1. Спр. 374. Арк. 1. 
338 ЦДІАУЛ. Ф. 129. Оп. 1. Спр. 374. Арк. 1. 
339 Див. детальніше: Козицький А., Білостоцький С. Кримінальний світ старого Львова. Львів: Афіша, 2001. 

С. 230. 
340 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 25. Арк. 346. Див. також: Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. 

С. 74–75 (скарга від 3 липня 1599 р.). 
341 ЦДІАУЛ. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 353. Арк. 2142–2143. Див. також: Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–

XVIII ст. С. 76–79. 
342 Див. детальніше про діяльність канцелярії: Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569–

1673 рр. С. 86–87. 
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своїх інтересів у королівських судах343. У березні 1600 р. Сиґізмунд III ухвалив 

рішення у справі українських ремісників та міських урядників – останніх 

заочно засуджено контумаційним декретом344. Однак судова тяганина не була 

доведена до логічного завершення і затягнулася на наступні кілька 

десятиліть345. Збереглися також листи писаря королівської канцелярії Мартина 

Свєжинського346 із Варшави до львівського магістрату з дописами про стан 

спірної справи між міською радою та ремісниками-українцями347. Виглядає так, 

що жодна із сторін конфлікту, в т. ч. і король не були зацікавленні у швидкому 

вирішенні проблеми. 

Українським ремісникам далі заборонялося вступати в ремісничі 

організації, що підтверджує реєстр ремісників, котрих ігнорували цехи з кінця 

XVI – початку XVII ст., збережений в архіві Ставропігії348. Цехмістри-кравці, 

на думку укладачів реєстру, вирізнялися надзвичайно негативним ставленням 

до русинів. Якось вони навіть зачинили в цеховій кімнаті руську кравецьку 

челядь, звелівши бити її киями за відмову йти до костелу попри звичай. Міські 

чиновники, замість того щоб припинити насильство, наказали заарештувати 

кравчиків. Райці також видали декрет про приневолення непокірних 

відвідувати католицькі храми, а в разі непослуху – накладення грошових 

стягнень (20 гривень на кожного кравця чи кравчика) та ув’язнення в міській 

тюрмі349.  

Українські кравці Лука Бартникович та Микола Добрянський також 

згадали про цей декрет, вносячи протест до ґродського суду 9 листопада 

1601 р.350 Вони свідчили, що русини мали свої церкви, свята й обряди і ніхто не 

                                                                 
343 Капраль М. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. С. 117. 
344 Monumenta Confraternatatis Stauropigianae Leopoliensis. P. 842–844. Контумаційний декрет видавався за 

непояву в суді у визначений термін, що розглядалося як непослушність праву та каралося програшем справи. 
345 Королівські декрети у справі відкладення розгляду суперечок між ремісниками-українцями й ремісниками-

поляками та магістратом див.: ЦДІАУЛ. Ф. 129. Оп. 1. Спр. 417. 3 арк. (1607 р.); Спр. 440. 4 арк. (1613 р.); 

Спр. 447. 6 арк. (1614 р.); Спр. 457. 4 арк. (1615 р.); Спр. 460. 2 арк. (1615 р.); Спр. 466. 3 арк. (1617 р.); 

Спр. 488. 2 арк. (1622 р.); Спр. 494. 1 арк. (1625 р.); Спр. 590. 3 арк. (1650 р.). 
346 Свєжинський Мартин, писар Коронної канцелярії протягом 1615–1632 рр. (див.: Кулаковський П. 

Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569–1673 рр. С. 127). 
347 ЦДІАУЛ. Ф. 132. Оп. 1. Спр. 958. 3 арк. 
348 АЮЗР. Ч. 1. Т. Х. С. 504–508. 
349 Капраль М. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. С. 120. 
350 АЮЗР. Ч. 1. Т. Х. С. 508–510. 
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забороняв їм задовольняти свої релігійні потреби351. Та лише після приїзду до 

Львова львівського католицького архиєпископа Яна Димитра Соліковського й 

волинського воєводи Олександра Острозького конфлікти в ремісничому 

середовищі Львова тимчасово були залагоджені352. 

У 1603–1604 рр. судова суперечка між кравцями продовжилася. Про 

обмеження українців у правах щодо присяги та діяльності в спільному цеху 

довідуємося з відповіді у березні 1603 р. католицьких кравців про їхню цехову 

політику щодо русинів. В одному з пунктів цього документа повідомляється, 

що «українців, мешканців того міста, не допускають ні до міщанської присяги і 

присяги на вірність тому містові, ні до сторожування яких-небудь мурів, бо 

їхня охорона не здається місту певною і безпечною. А це є обов’язком цехів у 

тому місті, бо на них як на заприсяжених громадян покладено піклуватися над 

баштами, вежами. До того не допускали ніколи ні їхніх попередників, ні їх 

самих не допускають»353. Католики посилалися на цеховий привілей 

Сиґізмунда I, наданий 9 квітня 1543 р. Проте в самому декреті короля йшлося 

не про виключення українців з кравецького цеху, а про заборону євреям, 

жителям Львова та міст Руського і Подільського воєводств, продавати жупани, 

виготовлені з простого сукна354. 

Цехмістри покликалися також на акти Сиґізмунда І від 17 лютого 

1525 р.355 та Стефана Баторія від 21 червня 1578 р.356 Майстри-католики 

скаржилися на відмінності у вірі, що викликали непорозуміння з русинами, 

котрі виявляли зневагу до обрядів Католицької церкви, ігноруючи всі 

відповідні урядові рішення357. Українські кравці не відзначали латинських свят, 

змушували працювати в ті дні й католицьких підмайстрів, не брали участі в 

поминальних службах358. Імовірно, загострення стосунків у ремісничому 

середовищі між представниками цих конфесійних груп, окрім власне 
                                                                 
351 Там само. С. 509. 
352 Капраль М. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. С. 121. 
353 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 26. Арк. 931–936. Див. також: Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. 

С. 100–106. 
354 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 1. Спр. 138. Арк. 8–10. 
355 Привілеї національних громад міста Львова (XIV–XVIII ст.). С. 42–44. 
356 Там само. С. 54–56. 
357 Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. С. 106. 
358 Капраль М. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. С. 122. 
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виробничих причин, було зумовлене також тогочасними намаганнями 

запровадити унію.  

Протистояння між кравцями двох конфесій тривали досить довго. Так, у 

1645 р. майстри-українці знову заявили в раєцькому суді, що їхні колеги-

поляки позбавляють їх права голосу на цехових зборах, забороняють 

розпоряджатися грішми зі спільної скарбниці тощо359. Русини у скарзі 

згадували й про попередні декрети міських чиновників, ще з 1622 р.360, що 

свідчило про задавненість конфлікту. Райці у відповідь визначили двох 

уповноважених осіб зі своєї колегії для позасудового примирення сторін361. 

Прецедент судових процесів та протестів кравців-українців вплинув на 

багатьох українських майстрів, які перебували в схожих обставинах в інших 

ремісничих організаціях362. Проти утисків у своїх цехах, зокрема, виступали 

чинбарі, кушніри, ткачі та шевці363. Але тільки у шевському братстві русинам 

вдалося домогтися рівноправності з поляками364 – 30 листопада 1618 р. 

львівський староста Станіслав Мнішек розпорядився утворити окремий цех для 

шевців-українців на Краківському передмісті, а 28 березня 1633 р. король 

Владислав IV підтвердив цю постанову. 

 І все ж відносини між кравцями-католиками та кравцями-православними 

не варто розглядати як дискримінацію українського населення за релігійною та 

національною ознаками. Українці активно відстоювали свої етно-конфесійні, 

економічні та соціальні права, а конфронтація була пов’язана як з періодом 

конфесіоналізації, так і з багатонаціональністю Львова, де співіснували різні 

нації (домінуюча та автохтонні). Така ситуація була типовою для 

західноєвропейських міст, про що зазначає М. Капраль у своєму дослідженні 

про шевців365. Релігійний чинник тісно взаємодіяв з етнічними 

характеристиками ремісництва, що особливо помітно було в регіоні 
                                                                 
359 Воссоединение Украины с Россией. Документы і материалы: в 3 т. / состав. Е. Апанович, Е. Луговая, 

С. Майборода и др. М., 1953. Т. I (1620–1647 гг.). С. 404–406. 
360 ЦДІАУЛ. Ф. 129. Оп. 1. Спр. 488. 2 арк. 
361 Капраль М. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. С. 123. 
362 Капраль М. Соціальні і національно-конфесійні конфлікти. С. 136. 
363 ЦДІАУЛ. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 353. Арк. 2268–2270; Ф. 52. Оп. 2. Спр. 25. Арк. 346. Див. також: Соціальна 

боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. С. 74–75, 79–81. 
364 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 204–209. 
365 Капраль М. Люди корпорації. С. 67–71. 



88 
 

Центрально-Східної Європи ще з середньовіччя366. Так, обмеження існували в 

німецьких ремісничих корпораціях у Прибалтиці для естонців та литовців, 

подібні заборони на членство діяли також у ганзейських містах для підмайстрів, 

котрі були вихідцями із скандинавських країн367. У Нідерландах в 

ранньомодерну добу не приймали до цехів католиків, а в Італії Реформація 

перекрила шлях до ремісничих лав протестантам-німцям. Прикладом етнічної 

та конфесійної взаємодії за аналогією зі Львовом може слугувати й Кольмар, 

розташований на французько-німецькому прикордонні в Ельзасі. Тут був 

задекларований принцип «хто править, того й релігія», тому владу в місті та в 

ремісничих цехах утримували німецькі протестанти368. Тож Львів не був 

винятком, а лише одним із прикладів у загальноєвропейському контексті.  

 Як бачимо, дуалістична природа кравецької корпорації виявлялася на 

рівні етно-конфесійного тертя, що відображалося у формі економічної 

конкуренції та соціального суперництва між католиками та українцями. Поляки 

всіляко намагалися витіснити українців зі спільного цеху або ж обмежити їхню 

присутність, встановивши «особливі» умови праці для них та їхніх челядників.  

Русини при підтримці членів Успенського братства та інших ремісників-

українців наполегливо відстоювали свої виробничі та суспільні пріоритети.  

 

2.4. Позацехове кравецтво (сервіторат, партацтво та єврейська 

конкуренція) 

 Цехові привілеї про монополію на пошиття одягу залишалися 

незмінними, тому кравецькі цехмістри ретельно стежили за виявами 

позацехової конкуренції. Законним шляхом обійти цехову залежність для 

ремісників був т. зв. королівський сервіторат, коли майстер отримував 

особливий статус, виконуючи замовлення королівського двору369. Львівські 

кравці користувалися правом сервіторату принаймні з XV ст. Так, за грамотою 

руського воєводи Андрія Одровонжа (від 13 вересня 1460 р.) на Підзамчі міг 

                                                                 
366 Kluge A. Die Zünfte. Stuttgart, 2007. S. 114–128. 
367 Капраль М. Люди корпорації. С. 68. 
368 Там само. С. 69–70. 
369 Там само. С. 135. 
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вільно кравцювати на потребу замку, без членства в цеху, один ремісник370. 

Згідно із декретом Сиґізмунда І від 10 червня 1533 р., у львівському замку мали 

працювати двоє кравців, котрі були звільнені від необхідності вступу до 

корпорації371. Король Стефан Баторій у 1578 р., за прикладом попередників, 

дозволив старості мати замкових ремісників, але чітко визначив їхню кількість 

– по двоє кравців, шевців, ковалів та гарбарів372. 

 Іншою, для порівняння, була ситуація у м. Києві, де реміснича верства не 

підпадала під міську юрисдикцію до початку XVI ст., а отже, ремісники не 

сплачували загальноміських зборів на користь міста373. Лише королівський 

привілей Сиґізмунда I від 12 січня 1516 р. виводив із-під замкової юрисдикції 

ремісничі цехи, в т. ч. кравецький, за винятком двох ремісників від кожного 

цеху, які залишалися працювати на замкові потреби374. Однак, за даними 

поборового реєстру 1571 р. не двоє, а 12 кравців належали до замкової 

юрисдикції, працюючи на потреби королівського двору375. 

 Королівський привілей на сервіторат надавав кравцеві ширші можливості 

для діяльності, звільняючи його від юрисдикції  корпорації-монополіста. У 

1634 р., наприклад, львівський кравець Якуб Соколовський, під час 

перебування Владислава IV у Львові, став придворним кравцем, отримавши 

право сервіторату376. Соколовський до того був цеховиком, і його новий статус 

означав вихід з-під контролю керівництва корпорації377, що в подальшому 

призвело до конфлікту. Сервіторат означав для ремісника вільне виконання 

свого ремесла – без жодних цехових заборон. Такий майстер міг самостійно 

купувати матеріали, брати на навчання учнів та підмайстрів. Звісно, цехмістри 

всіляко опиралися такій практиці, що загрожувала цеховим правам і привілеям, 

                                                                 
370 AGZ. T. VI. S. 62–63. 
371 ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 379. 1 арк. 
372 Там само. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 339. Арк. 1448–1455. 
373 Тут варто зазначити, що Київ отримав привілей на маґдебурзьке право значно пізніше ніж Львів – у 90-х рр. 

XV ст. (див. детальнішн про дату надання привілею та дискусії в історіографії: Білоус  Н. Київ наприкінці XV – 

у першій половині XVII століття. Міська влада і самоврядування. С. 41–53; Привілеї Києва кінця XV – 

середини XVII ст. С. 9–51). 
374 Білоус Н. Київ наприкінці XV – у першій половині XVII століття. Міська влада і самоврядування. С. 57. 
375 Білоус Н. О. Соціальна та професійна структура населення Києва у світлі фіскальних джерел другої 

половини XVI ст. С. 116. 
376 AGZ. T. X. S. 235 (Nr 3803) (в обляті кравець помилково записаний шевцем). 
377 Капраль М. Люди корпорації. С. 135. Автор помилково пише про Соколовського, як про шевця Якуба 

Сокола, опираючись на вищезгадану обляту в AGZ. 



90 
 

оскільки власники сервіторату нерідко надуживали своїм становищем. Уже 

1634 р. уряд райців розглядав численні скарги кравецького братства на майстра 

Я. Соколовського378. Інтереси корпорації представляли цехмістри Якуб Невчас 

та Ян Маршалек. Упродовж 1635 р. ситуація ускладнилася379, і в березні 1635 р. 

в неї втрутився король Владислав IV, закликавши поважати права 

Соколовського як королівського підданого380. Суть протистояння полягала в 

тому, що кравець, котрий раніше і сам був  членом ремісничої організації, тепер 

зневажав усі цехові привілеї та звичаї, ігнорував братські зібрання, не брав 

участі у богослужіннях, співпрацював з євреями та партачами, підбурював 

кравецьку челядь проти майстрів тощо381. З огляду на це, цех намагався в 

судовому порядку позбавити Соколовського можливості займатися кравецтвом. 

Однак протекція короля була підставою для спростування будь-яких 

звинувачень. Урешті-решт сторони таки досягли порозуміння, і вже 1640 р. 

Якуб Соколовський разом із Якубом Невчасом спільно виступали від імені 

своєї корпорації перед раєцьким урядом382. 

 Окрім ремісників, котрі володіли королівським привілеєм на сервіторат, у 

Львові були також магнатські палацові кравці, що шили одяг для свого пана та 

його найближчого оточення. Такі впливові клієнти надавали своїй обслузі 

юридичну недоторканість, захищаючи від претензій цехових майстрів383. 

Щоправда, приватні кравці здебільшого не становили конкуренції для 

кравецького цеху, адже не виконували масових замовлень, не затримувались у 

місті і були залежні від своїх роботодавців. Попри це, 1612 р. міські цехи 

порушили справу проти т. зв. мандрівних майстрів, а 1616 р. міська рада видала 

розпорядження, згідно з яким такі ремісники мали залишити місто протягом 

двох тижнів384. 

                                                                 
378 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 49. Арк. 41–42; 57–58; 62–63; 306–309; 386–387; 1006–1008; 1211–1212; 1291–

1295; 1347–1349; 1403–1408. 
379 Там само. Спр. 50. Арк. 227–228; 578–579; 1107–1108; 1152–1153; 1162–1163; 1261–1272; 1289–1292; 1316–

1326. 
380 AGZ. T. X. S. 238 (Nr 3862). 
381 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 50. Арк. 1107. 
382 Там само. Спр. 55. Арк. 1050–1052. 
383 Капраль М. Люди корпорації. С. 136. 
384 Крип’якевич І. П. Боротьба нецехових ремісників проти цехів у Львові (1590–1630). С. 5.  
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 Справжніми конкурентами львівським кравцям, натомість, були їхні 

колеги з сусідніх містечок. Особливо докучали цеховикам ремісники із Жовкви, 

котрі перебували під протекцією королівської родини Собеських і часто 

приїздили до Львова, що був для них найзручнішим ринком збуту385. 

Кравецький цех у Жовкві як офіційна інституція почав діяти з 1604 р.386, його 

члени успішно провадили своє ремесло, обсяги їхньої продукції та кількість 

майстрів постійно збільшувалися, чому сприяла магнатська та королівська 

підтримка. Це засвідчують матеріали про опротестування кравецькими 

цехмістрами продажі товарів у Львові жовківськими кравцями387. Однак, 

судячи із листа Юрія Оссовського зі Жовкви до львівської міської ради, 

датованого 1 серпня 1687 р., про виплату кравецькому цеху коштів за 

виготовлення військових знамен388, жовківські майстри могли поступатися 

своїми фаховими вміннями більш досвідченішим кравцям зі Львова.  

Що ж до позацехових ремісників – партачів389 (у цехових джерелах 

фігурують також як «стуляри» або «шкідники»390), то розвиток міста і 

збільшення його населення створювали сприятливі умови для роботи 

позацехових кравців. Зростання попиту на продукцію кравців, було настільки 

значним, що його не міг задовольнити навіть максимально можливий 

чисельний склад кравецького цеху. До того ж, ремісничі вироби кравців мали 

широкий ринок збуту не лише у Львові, але й в інших містах, приміських селах, 

серед шляхти та духовенства. Відтак кравецьке ремесло, в силу своєї 

затребуваності та популярності, створило передумови для розвитку партацтва. 

Партачі, які не могли стати членами кравецької корпорації, запроваджували 

систему виробництва товарів на передмістях, де мешкали, налагоджували 

контакти з крамарями і збували їм свої вироби391.  

                                                                 
385 Капраль М. Люди корпорації. С. 137. 
386 Капраль М. Історико-урбаністичний розвиток Жовкви від заснування до кінця XVIII ст. Атлас українських 

історичних міст. / за наук. ред. М. Капраля. Львів, 2016. Т. 3: Жовква. С. 6. 
387 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 1. Спр. 315. 34 арк. 
388 Там само. Ф. 132. Оп. 1. Спр. 817. Арк. 3–4. 
389 Див. також: Паславська Н. Кравецький цех у Львові та позацехове ремесло в XVI – першій половині XVII ст. 

С. 61–66. 
390 ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 696. 4 арк. 
391 Крип’якевич І. П. Боротьба нецехових ремісників проти цехів у Львові (1590–1630). С. 5. 
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Нецехові ремісники-кравці переважно не володіли ні міським, ні 

передміським правом та проживали за межами мурів – на передмістях, Підзамчі 

чи старостинській юридиці, де магістрат і староста втрачали адміністративний 

та фінансовий вплив, поступаючись ним шляхті й духовенству392. Партачами 

були як католики, так і українці. Останніх, однак, було більше, оскільки до 

ремісничих цехів їх приймали рідко та із значними обмеженнями. Зокрема, вже 

у 1538 р. майстри-українці кравецького цеху скаржилися на майстрів-поляків з 

приводу обмеження їхніх прав щодо прийняття та визволення учнів393. 

Нерівноправні умови праці для українських майстрів, які зазвичай шили 

дешевий одяг, також змушували декотрих з них поповнювати лави партачів. 

Окрім того, збільшення кількості членів кравецького цеху зменшувало його 

прибутки, тому кравці всіляко опиралися розширенню свого складу. Ті майстри 

й підмайстри, які залишилися без роботи, шукали інших шляхів, щоб займатися 

своєю професією і, як правило, ставали партачами. До цього спонукала 

кравецьку челядь і недосяжність для багатьох статусу майстра (передовсім з 

огляду на відсутність достатніх фінансових ресурсів), через що частина з них 

ціле життя працювала робенцями, а частина осідала на передмістях і 

практикувала партацтво. Чимало кравчиків та кравців також їхали зі Львова, 

вирушаючи до інших міст у пошуках кращого життя. Інколи такі львівські 

ремісники потрапляли в поле зору міських актів – як-от кравець Станіслав, який 

згадується в 1561 р. на сторінках лавничої книги м. Беча394. Виявлення таких 

записів дозволяє географічно локалізувати маршрути та простежити 

професійну зайнятість львівських кравців за межами ремісничої корпорації.  

Нецехові ремісники на початку XVII ст. складали понад 40 % від 

загалу395. Для прикладу, у 1580 р. цеховики зібрали інформацію про чисельність 

                                                                 
392 Описи передмість Львова XVI–XVIII століть. С. 5. 
393 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 613. Арк. 59–60. Опубл.: Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. 

С. 22–26. 
394 Archiwum Narodowe w Krakowie. Archiwum miasta Biecza. Sygn. 4. S. 27. Кравці з Беча також приїжджали до 

Львова, одружувалися з місцевими дівчатами та вступали в кравецький цех. Див. детальніше: Книга шлюбів 

латинської катедри Львова 1554–1591 рр. № 2517 (кравець Августин), № 3215 (Симон Свєч); Album сivium 

Leopoliensium. № 3000, 3050.  
395 Войтович Л. Ремесло і ремісники: цехове та позацехове ремесло. С. 162; Гроссман Ю. М. О роли цехов во 

Львове XVI–XVIII вв. С. 155; Крип’якевич І. П. Боротьба нецехових ремісників проти цехів у Львові (1590–

1630). С. 6. 



93 
 

партачів на території Підзамча, у дворах шляхти та духовенства. З’ясувалося, 

що там сумарно перебувало 11 кравців, котрі не належали до корпорації . У 

1600 р. проведено нову ревізію передміських ремісників, з яких 33 були 

кравцями396. За обрахунками М. Горна, зробленими на основі податкових 

реєстрів397, число партачів цього фаху на передмістях становила у 1600 р. – 32, 

а в 1609 р. – 20, тобто в середньому 26 осіб398. Зростання кількості партачів на 

початку XVII ст. було пов’язано також із політикою цеху, спрямованою проти 

вступу до нього руських майстрів та підмайстрів. Для порівняння, в той період 

членами кравецького братства були: 1600 р. – 34 майстри, 1606 р. – 50, 1612 р. –  

41, 1621 р. – 45, а в середньому – 36 осіб399. М. Горн підрахував, що загалом в 

одяговому ремеслі співвідношення між цеховиками та партачами було 56,2 % 

проти 43,8 %400. А отже, цехові ремісники кількісно переважали над не 

цеховими зовсім несуттєво.  

В реєстрах власників нерухомості на передмістях Львова та платників 

податків, опублікованих А. Фелонюком, які охоплюють період XVI–XVIII ст, 

зафіксовано 251 кравця401. Аналізуючи імена кравців, ми з’ясували, що з-поміж 

загалу цеховими ремісниками були 36 осіб (ідентифікуються за іменами та 

прізвищами у співставленні з наявними джерелами), тобто 14 %. В решти 86 % 

зазначено лише ім’я кравця, що ускладнює ідентифікацію його приналежності 

до цехових чи позацехових ремісників. Однак, така кількість кравців вже 

свідчить про велику кількість ймовірних партачів на львівських передмістях.   

М. Капраль за матеріалами рахункових книг визначив чисельність кравців 

у другій половині XVI ст.: у середмісті – 35, на передмісті – 8, у 

нелокалізованих місцях – 9, сукупно – 52 кравці402. Наприкінці XVI ст. у 

їхньому цеху за реєстрами прийняття міського права (протягом 1571–1604 рр.) 

налічувалося 73 майстри403. Вважаємо, що кількість кравців, як цехових, так і 

                                                                 
396 Крип’якевич І. П. Боротьба нецехових ремісників проти цехів у Львові (1590–1630). С. 6. 
397 ЦДІАУЛ. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 354. Арк. 3395–3399; Спр. 355. Арк. 1577; Спр. 364. Арк. 770, 962, 965, 1064–1078. 
398Horn M. Lwowska ludność rzemieślnicza i jej walka w pierwszej połowie XVII wieku (w latach 1600–1648). S. 89. 
399 Ibidem. S. 76. 
400 Ibidem. S. 91. 
401 Описи передмість Львова XVI–XVIII століть. 746 с. 
402 Капраль М. Станово-професійна структура населення Львова в другій чверті XVI ст. С. 19. 
403 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 648. 
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позацехових, лише на початку XVII ст. могла сягати понад сотню осіб. Згодом 

це число змінювалося: із збільшенням населення Львова зростали людські 

потреби, збільшувалися обсяги виробництва та кількісний склад ремісництва; 

натомість війни, природні катаклізми тощо призводили до зворотних змін у 

суспільстві, що відбивалося на попиті та на людському факторі у виробництві.  

У XVIII ст. партачі ж стали домінувати над цеховиками. 

Кравецький цех завзято захищав свою монополію на виконання ремесла і 

рішуче виступаючи проти партачів. У грамоті Сиґізмунда І від 10 червня 

1533 р. зазначалося: «Цією нашою постановою даємо та надаємо владу кравцям 

нашого міста, аби усіх, хто у нашому місті, його селах і передмістях, не 

прийнявши та не вступивши до братства, виконував кравецьке ремесло, 

затримували та схоплювали в їхніх будинках, чи будуть вони міські, чи духовні 

та шляхетські, карали справедливими та слушними карами, відповідно до 

рішень райців та цехмістрів кравецького братства»404. Декрет Владислава IV від 

26 жовтня 1634 р. теж забороняв займатися кравецтвом партачам, 

передбачаючи за порушення конфіскацію товару: «Відомо, що нецеховики на 

втрату та шкоду ремеслу працюють під замком у монастирях і шляхетських 

дворах, інших місцях і повсюди поза містом, руськими учнями розростаються. 

Кожен майстер-русин, так як і католик, але ніколи не був у братстві, буде 

виявлений майстрами зі слугою панів (райців), то мусить усе, належне до 

роботи, забрати на ратушу»405. 

Документи свідчать, що нецехові ремісники-кравці, зрештою як і партачі 

інших ремесел, знаходили захист на передміських юридиках у власності 

шляхти та духовенства, підвищуючи доходи останніх. Партачі користувалися 

також підтримкою львівських старост. Підзамче, де скупчувалося багато 

позацехових кравців, не підлягало юрисдикції міста, а було під владою 

королівського урядника. Тож старости намагалися різними шляхами обійти 

монарші накази: самі тримали регламентовану кількість ремісників (відповідно 

до королівського сервіторату), втім не заперечували, щоб партачі жили у 

                                                                 
404 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 363. 
405 Там само. С. 375. 
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дворах шляхтичів, священства та заможних міщан, розраховуючи на прибутки 

від виконання ремесла. Економічна зацікавленість старост у розвитку Підзамча 

як старостинської юридики спричинялася до заселення цієї території новими 

ремісниками та організації торгів під замком. За такої політики урядників 

Підзамче стало потужним ремісничим передмістям – конкурентом для 

львівських цехів загалом та кравецького зокрема.  

Часто позацехових ремісників підтримували багаті купці, котрі оселяли їх 

у своїх будинках, одружуючи зі своїми служницями чи кухарками406. Такі 

кравці працювали на крамарів, шили одяг, який ті продавали на ярмарках і 

торгах у Львові й інших містах. Також купці могли привозити до міста готовий 

одяг на продаж, порушуючи монополію кравецького цеху. 

Шляхетські та духовні власники юридик нерідко в судовому порядку 

захищали інтереси партачів, які займалися ремеслом в їхній юрисдикції, а 

цехмістри для усунення того чи того партача нераз вдавалися до матеріального 

заохочення окремих урядників на юридиках407. Коли ж справа доходила до 

великих замовлень (переважно військових), закупівлі сировини, розширення 

асортименту та ринку збуту товарів, найму робочої сили, то цеховики, всупереч 

заборонам, й самі співпрацювали із стулярами. Адже, попри відсутність 

повноправного членства в ремісничій корпорації, партачі переважно не 

поступалися за професійним рівнем цеховикам, часто демонструючи високу 

майстерність у виготовленні своїх виробів.  

Межа між цеховим та нецеховим ремеслом іноді ставала досить 

розмитою, зокрема у випадках, коли цехові майстри не сплачували податків чи 

не виконували інших міських або цехових повинностей. За таких обставин для 

міської та ремісничої влади вони опинялися на одному щаблі з партачами – їм 

загрожувала конфіскація товару чи заборона працювати за фахом408. У деяких 

цехах (як-от у шевському) існувала практика прийняття партачів до ремісничої 

спільноти, за умови сплати ним своєрідного штрафу за свої партацьке минуле 

                                                                 
406 Кісь Я. П. Промисловість Львова у період феодалізму (ХІІІ–ХІХ ст.). С. 71. 
407 Капраль М. Люди корпорації. С. 139–140. 
408 Там само. С. 141. 
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(для шевців – 15 злотих)409. Щоправда, для кравців джерельного підтвердження 

такої практики наразі не маємо. 

Цехи зазвичай уперто опиралися діяльності партачів, залучаючи до цього 

протистояння навіть старосту, як уповноваженого представника королівської 

влади і гаранта виконання декретів правителя. Так, 13 лютого 1599 р. було 

оголошено розпорядження старости Юрія Мнішека про заборону ремісникам 

передмість і старостинських юридик міста Львова займатися ремеслом поза 

цехом: «Щоб ніхто з будь-якого ремесла, хто живе будь-де на передмісті під 

юрисдикцією старости, не відважувався виконувати якого-небудь ремесла, не 

вступивши в цех. Якщо хтось буде чинити опір тому розпорядженню, то такий 

буде покараний 10 гривнями і втратить роботу. […] Крім цього, щоб з 

нинішнього дня не було перед домами ні будь-яких будок, ні продавців, щоб не 

продавали ні в домах (окрім гостинних дворів, і то приїжджим), ні перед 

брамою жодних речей як з продовольства, так і що-небудь інше, бо з цього часу 

будуть конфісковувати всілякий крам, а чоботи будуть розкидані» 410. Таким 

способом, погрожуючи втратою роботи, конфіскацією товарів та грошовим 

штрафом, ремісничі корпорації спільно з королівським урядником намагалися 

залякати партачів.  

Однак Юрій Мнішек не докладав зусиль для реалізації власної  ж 

постанови, тому партачі продовжували проводити свою професійну 

діяльність411. Тож невдовзі після оголошення розпорядження цехи почали 

скаржитися на самого старосту і подали протест до міської влади проти 

нецехових ремісників412. Зокрема, 13 вересня 1600 р. ремісничі організації 

звинуватили королівських чиновників (старосту та бургграфа) в ігноруванні 

королівського декрету, виданого проти передміських та підзамченських 

партачів413. Скарга містила чотирнадцять реєстрів, що їх представили цеховики 

(різники, пекарі, шевці, кушніри, ковалі разом з мечниками, золотарі, кравці, 

                                                                 
409 Там само. С. 137. 
410 ЦДІАУЛ. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 353. Арк. 1676–1677. Опубл.: Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. 

С. 68–69. 
411 Войтович Л. Ремесло і ремісники: цехове та позацехове ремесло. С. 162. 
412 ЦДІАУЛ. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 353. Арк. 2271, 2339; Спр. 354. Арк. 3288. 
413 Там само. Спр. 354. Арк. 3394–3402. Опубл.: Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. С. 93–100. 
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ткачі, столяри та бондарі, римарі та сідлярі, чинбарі, малярі, цирульники, 

суконники) із прізвищами осіб, які практикували партацтво. Реєстр від 

кравецького цеху вніс цехмістр Миколай де Лярто. Документ фіксував 33 

кравців, які поступалися чисельно лише шевцям (73 особи). 

Партачі також не стояли осторонь процесів, що відбувалися довкола них, 

і вживали заходів у відповідь. 1 жовтня 1599 р. ремісники-українці 

Краківського передмістя, в т. ч. і кравці, звернулися до ґродського суду зі 

скаргою на райців, бурмістра та католицьких цехмістрів за знущання, 

ув’язнення й відмову приймати їх до цехів414. Здебільшого саме русини в цей 

період поповнювали ряди партачів. Опираючись на декрет Стефана Баторія від 

2 січня 1589 р. та грамоту львівського старости Юрія Мнішека, спрямовану на 

його виконання, українські ремісники робили спроби вступати в цех, але 

безуспішно415. Кравецька корпорація відмовилася приймати мешканців 

передмість. Відтак кравці-передміщани Степан Івашович, Гнат Талапович і 

Гаврило Корпацович заявили перед ґродським судом про те, що не один раз 

просили про членство у братстві, але цехова старшина «не знати за якою 

причиною відмовляється нас, людей доброї слави, прийняти поміж себе, до 

братії»416. У фондах ЦДІАУЛу зберігся реєстр українців з кінця XVI ст., які не 

змогли вступити в ремісничу організацію з етно-конфесійних та економічних 

причин417 (їх сприймали як потенційних «шкідників»). Отже, цехові інституції 

всіляко відстоювали своє право на монополію виробництва – боролися з 

партацтвом, яке, однак самі ж і продукували, забороняючи вступ до корпорації 

або ускладнюючи його. 

Як уже було сказано, саме в цей час відбувався судовий процес між 

майстрами-католиками та майстрами-русинами – членами кравецького цеху. 

Подібні ситуації простежуються і в інших цехових організаціях, де спільно 

ремісникували поляки та українці418. Успенське братство, що матеріально 

                                                                 
414 Там само. Спр. 353. Арк. 2333–2334. Опубл.: Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. С. 87–90; 

Історія Львова в документах і матеріалах. С. 56–57. 
415 Крип’якевич І. П. Боротьба нецехових ремісників проти цехів у Львові (1590–1630). С. 8. 
416 ЦДІАУЛ. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 353. Арк. 1748. 
417 Там само. Ф. 129. Оп. 1. Спр. 354. 2 арк. 
418 Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. С. 79–81; 128–129. 
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підтримувало русинів почало боротьбу в королівських судах за права 

автохтонного населення Львова. Ця судова справа, порушена братством, 

затримала реалізацію едикту львівського старости від 13 лютого 1599 р. про 

ліквідацію нецехових ремесл419. На вимогу цехів виконати це розпорядження 

чиновник у відповідь апелював до того, що справу передано на розгляд 

королю420.  

Проте нецехових ремісників налічувалося так багато, що ліквідувати їхню 

діяльність було неможливо. Незважаючи на нелегальність своєї праці, партачі й 

надалі захищали свої права на заняття ремеслом. 9 листопада 1619 р. 

ремісники-українці з львівських передмість знову подали позов до ґродського 

суду на старосту Станіслава Боніфатія Мнішека через заборону практикувати 

ремесло та продавати свої вироби. Інтереси кравців представляв Лука 

Кравець421. Скарга була реакцією на декрет Сиґізмунда ІІІ від 1619 р., що 

зобов’язував вступити в цехи всіх партачів, котрі підпорядковувалися 

старостинській юрисдикції422. Позивачі наголошували на тому, що староста не 

може заборонити їм виконувати їхню роботу, і твердили, що досі немає 

рішення короля в цій справі, «яка почалася багато років тому» 423. Партачів у 

їхньому протистоянні з міським кравецьким цехом підтримували, з власних 

раціональних міркувань, шляхта та духовенство, в дворах яких працювали 

позацехові кравці. Такий патронат сприяв розвитку партацтва, нівелюючи будь-

які заборони. 

Кравецькі майстри нерідко фізично карали партачів. Так, 1597 р. 

цехмістри покарали «шкідників» Грицька і Тимка424. У 1609 р. відбувся рейд 

проти передміського кравця Юхима Мокжинського, під час якого постраждав 

він із сім’єю, його дім пошкодили, а частину майна незаконно привласнили425. 

Схожих випадків було досить багато. Партачам доводилося жити і працювати у 

                                                                 
419 Крип’якевич І. П. Боротьба нецехових ремісників проти цехів у Львові (1590–1630). С. 12. 
420 ЦДІАУЛ. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 354. Арк. 3288. 
421 Там само. Спр. 372. Арк. 1232–1233. Опубл.: Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. С. 183–184; 

Історія Львова в документах і матеріалах. С. 73. 
422 ЦДІАУЛ. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 372. Арк. 1232. 
423 Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. С. 184. 
424 ЦДІАУЛ. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 351. Арк. 286. 
425 Там само. Спр. 354. Арк. 1231. 
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важких умовах, ризикуючи втратити засоби до існування. Водночас ті самі 

життєві потреби і спонукали позацехових ремісників займатися тим, у чому 

виявлялася їхня майстерність. 

Ні королівські декрети, ні старостинські розпорядження чи фізичні 

розправи з партачами не змогли вирішити проблему партацтва, що стало не 

лише явищем, а й своєрідною інституцією. Для залагодження ситуації, що 

склалася у Львові, 1638 р. сюди приїхала королівська комісія, яка наполягала на 

виконанні декретів 1578 і 1619 рр. про ліквідацію позацехових майстерень та 

вступ партачів у міські цехи протягом одного тижня (з усіма необхідними 

процедурами та повинностями) під загрозою вигнання з міста426. 

Парадоксально, але такою можливістю скористалися одиниці427. Імовірно, 

більшість партачів просто не мала фінансової спромоги вступити в корпорацію 

або ж це був вияв колективної солідарності. Врешті-решт комісія розцінила 

таку ситуацію як ігнорування королівської волі й зобов’язала старосту вигнати 

всіх партачів з передміських юрисдикцій428. Позацехові ремісники за підтримки 

шляхти та духовенства зуміли організувати відсіч і відстояти свої позиції. План 

з ліквідації партацтва зазнав невдачі. 

Уже наступного 1639 р. знову відбувся спільний напад цеховиків за 

сприяння магістрату на партачів з конфіскацією та пошкодженням їхнього 

майна. Зі свого боку жителі Краківського передмістя 18 серпня поскаржилися 

на міську раду й цехи за напади на їхні домівки, нищення майна, грабунок та 

фізичне насилля429. Потерпілі представили низку доказів та свідчень очевидців, 

однак уже 19 серпня майстри міських корпорацій подали скаргу на партачів, що 

працюють самовільно, відмовляються вступати до цехів та чинять насильницькі 

дії стосовно цеховиків і старостинських слуг430. У справу втрутилася Львівська 

митрополича капітула, протестуючи проти бурмістра, магістрату й цехмістрів 

за збройний напад на помешкання нецехових ремісників – жителів юридики 

                                                                 
426 Там само. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 619. Арк. 193. 
427Horn M. Lwowska ludność rzemieślnicza i jej walka w pierwszej połowie XVII wieku (w latach 1600–1648). S. 110. 
428 Там само. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 619. Арк. 226–227. 
429 Там само. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 390. Арк. 1086–1088. Див. також: Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–

XVIII ст. С. 258–260. 
430 Там само. Арк. 1088–1090. Див. також: Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. С. 260–262. 
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св. Яна (Краківське передмістя)431. У заяві йшлося про те, що «згадана 

юрисдикція була надана привілеями попередніх королів на підставі вічного 

спадкового права і включена в деканат церкви до тої міри, що користується не 

лише прерогативами шляхетських вольностей, але й церковною 

недоторканістю. Завдяки тому можуть вони тримати на (юридиці) всяких 

ремісників і виконувати ремесла без перешкоди і утиску з боку всіх – воєвод, 

каштелянів, старост, суддів і будь-яких урядників»432. У скарзі також 

наголошувалося, що цехи, користуючись монополією, встановлюють високі 

ціни на свій товар, який став недоступним для простих мешканців.  

Загалом зміст заяви наштовхує на думку ширшого контексту: власники 

юридик мали всі законні підстави для протегування тих ремісників, котрі 

працювали на території їхньої юрисдикції, та коли доходило до розширення 

економічних амбіцій власників, тоді порушувалися монопольні права цехів, які 

через це зазнавали фінансових збитків. Відсутність балансу між цеховим і 

позацеховим виробництвом породжувала постійний конфлікт, а принципи 

природної конкуренції спричинили в підсумку реорганізацію класичних 

цехових інституцій. Протистояння в ранньомодерному соціумі, в т. ч. і в 

кравецькому середовищі, часто були наслідком двоїстості королівських 

привілеїв, що не узгоджувалися між собою. Для прикладу, з одного боку, такі 

декрети гарантували права власникам юридик (це підтверджує хоча б уже 

наведений текст протесту духовенства), а з іншого – захищали монополію 

ремісників і надавали їм право конфіскації виробів у партачів будь-якої 

юрисдикції (це засвідчується текстами монарших привілеїв для кравецького  

цеху 1533 та 1634 рр.433). 

Траплялися, однак, парадоксальні ситуації, коли цехові майстри 

співпрацювали із партачами як найманими помічниками, особливо тоді, коли 

виконували великі замовлення. Оплата праці таких робітників могла бути 

меншою, ніж підмайстрів і робенців. Їхня ж майстерність іноді навіть 

                                                                 
431 Там само. Арк. 1117–1120. Див. також: Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. С. 263–266. 
432 Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. С. 265. 
433 ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 379. 1 арк.; Спр. 696. 4 арк. 
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перевершувала цеховий професіоналізм. Так, кравець Степан Хомич 

переховував у своєму домі партача, використовуючи його як помічника434. Про 

схожий випадок дізнаємося також із раєцьких книг, де занотовано протест 

кравецького цеху від 8 жовтня 1635 р. проти майстра Якуба Соколовського, 

який порушував цеховий порядок і підтримував партачів, активно залучаючи їх 

до кравецької роботи435. 

Унаслідок репресивних заходів з боку міської ради та цехів, що тиснули 

на старостинську владу з метою заборони партачам займатися ремеслом, деякі з 

таких вільних ремісників вирішили організуватися в окремі цехи під 

патронатом львівського старости436. Першими наважилися створити автономну 

ремісничу організацію в 1618 р. передміські шевці, і їм це вдалося, а в 1641 р. 

було досягнуто компромісу з міською шевською корпорацією та магістратом437. 

Та навіть після цього проблема партацтва для шевців не зникла438. Натомість 

спроба кравецьких партачів передмістя заснувати власний цех у 1627 р. під 

протекцією старости Станіслава Боніфація Мнішека виявилася взагалі 

безуспішною. Згадку про створення цієї ремісничої структури в історіографії 

знаходимо тільки в публікаціях М. Горна439 та М. Капраля440. Джерельно подія 

задокументована в ґродській книзі441. Очевидно, староста керувався суто 

фіскальними мотивами (подібні прецеденти в його практиці вже були). Проте 

самі кравці, на відміну від своїх колег-шевців, не змогли вберегти й відстояти 

свою інституцію – ймовірно, через відсутність консенсусу між кравцями й 

порозуміння з міськими майстрами, брак досвіду налагодження корпоративного 

життя, відсутність фінансових ресурсів і підтвердження свого легального 

статусу королівськими привілеями. За інформацією М. Горна, частина 

                                                                 
434 Крип’якевич І. П. Боротьба нецехових ремісників проти цехів у Львові (1590–1630). С. 7. 
435 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 50. Арк. 1107–1108. Див. також: Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–

XVIII ст. С. 233–236. 
436 Капраль М. Люди корпорації. С. 35. 
437 Там само. С. 40–41. 
438 Див. детальніше: Вінниченко О. Львівські шевці-передміщани в першій половині XVII ст.: ординація 

«фретового» цеху 1633 року. С. 199–226; Капраль М. Люди корпорації. С. 35–39. 
439 Horn M. Lwowska ludność rzemieślnicza i jej walka w pierwszej połowie XVII wieku (w latach 1600–1648). 

S. 108. 
440 Капраль М. Люди корпорації. С. 35. 
441 ЦДІАУЛ. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 378. Арк. 2412. 
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ремісників упродовж 30–40-х рр. ХVII ст. вступили до міської корпорації442, а 

ті, хто не мав такої змоги, – залишилися партачами. 

Цікаво вирішував проблему партацтва в 1619 р. ткацький цех, котрий 

видав спеціальні вказівки для ткачів, «що живуть біля міста, поза цехом, 

мандрівних і недосвідчених, яких називають партачами»443. Вони повинні були, 

перебуваючи під контролем цехової спільноти, вдосконалювати своє 

виробництво доти, аж поки не стануть придатними для вступу в братство 444. 

Такий сценарій не підходив кравцям, оскільки, на відміну від ткацтва, 

кравецтво завжди залишалося популярним видом діяльності, а його 

представники належали до найчисленніших груп у загальноміському 

ремісничому середовищі, тому їм складно було досягнути балансу і втримати 

значний робочий потенціал. 

Із другої половини XVII ст. конфлікт між цеховими і позацеховими 

кравцями збавляє оберти, що пов’язано зі змінами в тогочасному суспільстві. 

Починається період занепаду міста. Облоги Львова 1648 та 1655 рр. призвели 

до масштабних руйнувань і демографічних втрат. У 1672 р. ще важчі наслідки, 

ніж тогорічна чергова облога, мало захоплення Туреччиною Кам’янця, що 

позбавило Львів доступу до життєво важливих для нього торговельних артерій 

– «татарського» і «молдавського» шляхів445. Руйнувань зазнало місто та його 

мешканці під час несподіваного нападу татарських загонів у 1695 р.446 Але 

найфатальнішим для місцевої економіки стало здобуття та пограбування 

Львова у 1704 р. шведами447. Епідемії448, голод, грабунки та контрибуції 

посилювали вкрай важке становище жителів міста. Втім, немає підстав 

                                                                 
442 Horn M. Lwowska ludność rzemieślnicza i jej walka w pierwszej połowie XVII wieku (w latach 1600–1648). 

S. 108. 
443 ЦДІАУЛ. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 372. Арк. 1313. 
444 Див. детальніше: Horn M. Lwowska ludność rzemieślnicza i jej walka w pierwszej połowie XVII wieku (w latach 

1600–1648). S. 100–103; Кісь Я. П. Промисловість Львова у період феодалізму (ХІІІ–ХІХ ст.). С. 73. 
445 Див. детальніше: Charewiczowa Ł. Lwów na przełomie XVII i XVIII wieku. Studia z historii społecznej i 

gospodarczej, poświęczone prof. Fr. Bujakowi. Lwów, 1931. S. 347–374. 
446 Див. детальніше: Finkel L. Napad Tatarów na Lwów w r. 1695. Kwartalnik Historyczny. Lwów, 1890. R. 4. 

S. 464–476. 
447 Див. детальніше: Borek P. Skutki zdobycia Lwowa przez szwedów w roku 1704. Львів: місто – суспільство – 

культура: Зб. наук. праць / за ред. О. Аркуші й М. Мудрого. Львів, 2007. Т. 6. С. 146–163 (Вісник Львівського 

університету. Серія історична. Спец. вип.). 
448 Див. детальніше: Charewiczowa Ł. Klęski zaraz w dawnym Lwowie. Lwów: Nakładem Towarzystwa Miłośników 

przeszłości Lwowa, 1930. 90 s. 
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говорити про занепад кравецтва як ремесла. Численні військові кампанії 

стимулювали попит на продукти харчування, взуття та одяг. Одним із свідчень 

затребуваності одягового виробництва є кількість майстрів, яка зросла із 

середини XVII ст. (Додаток 5). Натомість зменшення їхнього числа в перші 

роки XVIII ст. вказує на початок занепаду цехового виробництва, в т. ч. через 

посилення конкуренції з партачами449.  

За таких обставин ставлення до партачів стало лояльнішим. Було 

очевидно, що цехи не зможуть подолати конкуренцію позацехового ремесла. 

Так, безрезультатними виявилися спроби райців увести в 1726 р. норми, щоб 

усі ремісники на передміських юридиках судилися судом міста та відбували всі 

міські повинності450. Одним із способів зниження напруги між цеховим та 

позацеховим виробництвом стала система квартальних податків. 

Партачі часто виконували своє ремесло, сплачуючи певну суму до 

цехової скриньки. Статути кравецької корпорації не фіксують такої вимоги, а 

книги прибутків і видатків не збереглися, однак відома практика деяких інших 

цехів, зокрема ковальського, палітурного, теслярського, ткацького тощо. Так, 

наприклад, партачі-палітурники щоквартально платили по 6 злотих кожен451, 

братство гончарів брало квартальне з ремісників Краківського передмістя 452. 

Цехові ткачі в 1769 р., не бажаючи більше приймати від партачів такого 

податку, заявляли, що в цеху є «вже багато квартальних, декілька десятків 

осіб»453. Що ж до кравецької організації, то знаємо, що у 1706 р. цехмістри 

вимагали від групи партачів (9 осіб) сплати щорічних податків до цехової каси 

за шкоду цеховим майстрам454. У 1749 р. цех просив у магістрату (як «пільги») 

дозволу на повинності від євреїв, котрі займалися кравецтвом і вже вели на цей 

предмет переговори з цеховиками455. Отож сплата т. зв. квартального була 

своєрідним компромісом легальних і нелегальних виробників.  

                                                                 
449 Яценко Г. Позацехове ремесло у Львові. Нариси історії Львова. Львів, 1956. С. 56. 
450 Кісь Я. П. Промисловість Львова у період феодалізму (ХІІІ–ХІХ ст.). С. 73. 
451 Там само. С. 72. 
452 Яценко Г. А. Розклад цехів у Львові в 1740–1770 рр. С. 71. 
453 Інкін В. Ф. Нарис економічного розвитку Львова у XVIII ст. С. 19. 
454 Яценко Г. А. Ремесленное производство города Львова в 20–70-е годы XVIII столетия. С. 238. 
455 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 431. Арк. 1723. 
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Практика сплати певних коштів партачами на користь цеху існувала й у 

інших містах. Для прикладу, кравецький цех Чернігова у 1689 р. отримав 

універсал полковника Я. Лизогуба, за яким місцеві партачі повинні були 

сплачувати цехову повинність на користь цеху, а у випадку несплати кравці 

мали право конфісковувати їхні вироби456. 

Варто підкреслити, що квартальне платили тільки ті з партачів, котрі 

прагнули легалізувати своє становище. Цей компроміс був доволі зручний для 

партача: той і надалі практикував своє ремесло, залишався жити на юридиці та 

не був обтяжений дотриманням цехових статутів457. Для цеху ж такий крок – 

вимушена дія в умовах зростаючої конкуренції з боку позацехових 

ремісників458. У цілому такі заходи слугували прикладами руйнування цехового 

устрою, базованого на чіткій регламентації виробничого процесу та життя 

кравецької спільноти.  

Траплялися випадки, коли кравці, які були членами корпорації, 

відмовлялися вносити кошти в цехову скриньку, аргументуючи це місцем свого 

проживання. Майстри Ян Кох та Францішек Павловський у 1765 р. заявили, що 

податків платити не будуть, бо мешкають не в місті, а на юридиці, тож цех не 

надає їм челяді для роботи та навчання459. Натомість вони віддавали данину 

власникові юридики.  

У 1717 р. кравецький цех позивався проти кравця Вайнера, який 

приїхавши із Варшави, відмовився вступати в братство і займався ремеслом 

самовільно, маючи своїх челядників460. 

Подібні випадки лише сприяли підриву фінансових підвалин діяльності 

цеху. Так, за даними записів протоколів рекуператорського суду в справах 

податкової заборгованості кравецька корпорація на середину XVIII ст. 

                                                                 
456 Щербина С. Побут та звичаї цехових ремісників Північного Лівобережжя у другій половині XVII–XVIII ст. 

С. 243. 
457 Інкін В. Ф. Нарис економічного розвитку Львова у XVIII ст. С. 21. 
458 Гроссман Ю. М., Інкін В. Ф. Економічний розвиток Львова у XVIII ст. Історія Львова. Львів, 1956. С. 49. 

Див. також: Яценко Г. А. До питання про економічне становище цехів Львова в 40–70-х рр. XVIII ст. С. 112–

119. 
459 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 600. Арк. 6. 
460 Яценко Г. А. Ремесленное производство города Львова в 20–70-е годы XVIII столетия. С. 229. 
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заборгувала 787 злотих461. При цьому цехмістри скаржилися на нецехових 

ремісників, проблеми збуту готової продукції та велике зубожіння майстрів. 

На початку XVIII ст., після прийняття Львівською єпархією Берестейської 

унії462, русинам стало простіше вступати до цеху, їм відкривалися нові 

професійні можливості463. Така перспектива мала б сприяти зменшенню частки 

позацехових кравців серед українського населення. Проте цехові норми щодо 

процедури вступу, розміри грошових внесків та звичаєва практика залишалися 

без змін. Відтак партачам було вигідніше сплачувати податки власникові 

юридики і займатися ремеслом під протекцією патрона, ніж вступати до 

корпорації на загальних підставах із значними грошовими витратами.  Такими ж 

міркуваннями керувалися й католицькі партачі. Тепер членство в одному з 

цехів не розцінювалося як показник успішної професійної кар’єри ремісника, а 

самі інституції втратили популярність у силу свого консерватизму.  

Як бачимо, позацехові ремісники-кравці, не маючи змоги легально 

виконувати своє ремесло та вступати до цеху через етно-релігійні, матеріальні, 

економічні та соціальні причини, все ж знаходили способи займатися 

кравецтвом і збувати свою продукцію на ринку, забезпечуючи собі право на 

роботу та засоби існування. Така конкуренція між партачами та цеховими 

кравцями порушувала монопольне становище корпорації, змушуючи її вести 

боротьбу з партачами. Баталії велися в міських судах, на львівських 

передмістях та в межах кравецької організації, однак проблема співіснування 

залишалася відкритою. Партачі не були потужним економічним конкурентом, 

але загрозливою була їхня чисельність. Цехове життя ґрунтувалося на 

привілеях, статутах і звичаях, що, з одного боку, забезпечувало порядок та 

дисципліну у виробничому процесі, а з іншого – обмежувало можливість 

розвитку в нових економічно-соціальних обставинах. Позацехові кравці, своєю 

чергою, не були скуті статутними нормами і могли швидше реагувати на запити 

суспільства. 

                                                                 
461 Там само. Спр. 824. Арк. 4. (тут згадується про 24 майстрів). 
462 Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ–ХVІІІ ст.: організаційна структура та правовий статус. С. 280–

282. 
463 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 389–392.  
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Кравецьке ремесло було привабливою галуззю виробництва для 

львівських євреїв – передовсім через попит на продукцію, що невпинно зростав 

із збільшенням населення міста. Однак для шевців, яких було найбільше в місті, 

вони не складали небезпечної конкуренції464. Привілеї та статути кравецької 

корпорації, як і інших ремісничих організацій, забороняли євреям 

ремісникувати. Проте, як зазначає дослідник цієї національної громади Майєр 

Балабан, її представники здавна займалися кравецтвом, що  було зумовлено 

практичною необхідністю, пов’язаною з їхніми релігійними переконаннями 

(мали носити вовняний одяг, прошитий конопляними нитками)465. Але 

єврейські кравці, керуючись комерційними мотивами, виходили за межі потреб 

своєї спільноти. 

Тому власне для кравецької корпорації євреї становили загрозу, коли 

самостійно, попри всі заборони, кравцювали; коли фінансово підтримували 

партачів, посилюючи їхню конкурентоспроможність; коли скуповували та 

продавали одяг місцевих кравців, а також коли торгували привізним товаром. У 

результаті такої своєї активності євреї прирівнювалися до партачів, а 

кравецький цех був змушений всіляко захищати свою монополію і від них.  

9 квітня 1543 р. у Кракові Сиґізмунд І видав декрет, присвячений 

непорозумінню з євреями. Так, цехові майстри-кравці, а також кушніри 

поскаржилися королю на львівських і приїжджих євреїв та інших партачів, що 

займаються пошиттям та продажем жупанів. Монарх виніс рішення на користь 

позивачів, зобов’язавши своїх урядників та міських чиновників затримувати 

осіб, котрі порушують його постанову, конфісковувати їхні товари, половина з 

яких мала відійти до королівського скарбу, а друга половина – на потреби 

згаданих цехів466. У двох привілеях Сиґізмунда II Авґуста (Люблін, 29 квітня 

1569 р.467; Варшава, 11 червня 1570 р.) підтверджується розпорядження 

Сиґізмунда І468.  

                                                                 
464 Капраль М. Люди корпорації. С. 142–143. 
465 Balaban M. Żydzi lwowscy na przełomie XVI i XVII wieku. S. 469. 
466 ЦДІАУЛ. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 20. Арк. 490–494. 
467 Там само. Спр. 41. Арк. 559–560. 
468 Оригінал: ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 548. Копія: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1004. Арк. 1–5. Регест: 

MRPS, IV/3. Nr. 21053; Каталог, № 639. 
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У 1601 р. кравецький цех, готуючи для конфірмації райцями та королем 

Сиґізмундом ІІІ своїх привілеїв, знову просить захисту у боротьбі з львівськими 

євреями469. Однак дійшло до того, що ця національна громада організувала 

власний кравецький цех у 1627 р., яким керував передміський єврей Шимон, а 

помічниками в них працювали челядники з міської ремісничої корпорації470. 

Цікаво, що підтвердження цьому ми знаходимо у статутах кравецького цеху 

м. Тернополя (1632 та 1692 рр.), де зазначається, що місцеві євреї за прикладом 

львівських можуть займатися кравецтвом, сплачуючи податки в цехову 

скриньку471.  М. Баєр пише, що у зв’язку з відсутністю джерел не відомо, на 

яких принципах базувалася робота в єврейському цеху472. Проте В. Інкін473, 

покликаючись на З. Паздро474, зауважує, що організація таких цехових структур 

мало чим відрізнялася від міських: вона мали свої статути, скриньку з грішми, 

проводили збори виборних і затверджених підвоєводською канцелярією 

патрона та старших у кількості 3–4 особи. Після відповідного навчання 

підмайстри також здобували звання майстра на цехових зборах і могли 

відкривати свої майстерні в місті чи за його межами. Молодий майстер 

отримував свідотство, видане під воєводою, і сплачував 5 злотих на потреби 

уряду475. Отже, можна стверджувати, що у Львові паралельно із міським 

кравецьким цехом функціонувала аналогічна єврейська інституція, котра 

готувала робочі кадри і мала легальні підстави для діяльності. Окрім 

кравецького, існували також єврейські цехи різників, кушнірів, перукарів, 

золотарів, бляхарів тощо476. 

Набувши серйозного конкурента, кравецька корпорація постійно вела з 

ним економічну боротьбу. У привілеї Владислава IV від 1634 р. подано 

                                                                 
469 Bałaban M. Żydzi lwowscy na przełomie XVI–XVII wieku. S. 471. 
470 Ibidem. S. 471. Див. також: Капраль М. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. С. 222–223; Horn M. 

Lwowska ludność rzemieślnicza i jej walka w pierwszej połowie XVII wieku (w latach 1600–1648). S. 108; Ejusdem. 

Żydowskie bractwa rzemieślnicze na ziemiach polskich, litewskich, białoruskich i ukraińskich w latach 1613–1850. 

S. 19. 
471 Dodatek Tygodniowy do «Gazety Lwowskij». Lwów, 1855. Nr. 8. S. 32. 
472 Bałaban M. Żydzi lwowscy na przełomie XVI–XVII wieku. S. 471. 
473 Інкін В. Ф. Нарис економічного розвитку Львова у XVIII ст. С. 15. 
474 Pazdro Z. Organizacya i praktyka żydowskich sądów podwojewodzinskich w okresie 1740–1772 r. S. 206, 221, 230, 

233–235, 251–252, 264, 285–286. 
475 Інкін В. Ф. Нарис економічного розвитку Львова у XVIII ст. С. 15. 
476 Див. детальніше: Bałaban M. Żydzi lwowscy na przełomie XVI–XVII wieku. S. 469–491. 
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застереження щодо відносин з євреями: заборонялося купувати в них сукно та 

краяти для них одіж, а також приносити готовий виріб до їхніх будинків 

(майстерень). Можливо співпраця каралася з боку цеху в розмірі одного безміна 

воску (3,3 кг) та «карою панів райців. І якщо такі знайдуться, повинні пани 

райці їх оголосити зі спільниками, та складуть присягу ті, хто приймав міське 

право»477. Однак, чи то санкції не були дієвими, чи вигода від кравецтва була 

надто великою, але львівські євреї продовжували шити та продавати одяг.  

Особливо відчутною стала єврейська конкуренція в ремеслі у другій 

половині XVII ст., про що свідчать документальні джерела. Король Ян Казимир 

31 серпня 1660 р. у Самборі, на прохання львівського кравецького цеху, 

заборонив євреям, а також іншим ремісникам, котрі не входили до братства, 

виготовляти й продавати одежу (кушнірам – шапки з сукна) у Львові та інших 

містах і селах під загрозою арешту з конфіскацією товару478 (в акті число дня 

виправлено, ймовірно, раніше було «11 серпня»). 

Згодом уже єврейські кравці подали скаргу на цехових, і, як підсумок, Ян 

Казимир 16 травня 1663 р. у Львові видав компромісний привілей, за яким євреї 

могли торгувати тільки ношеним одягом, а пошиття та продавання нового 

залишалося привілеєм цеховиків. Обидва документи короля були повністю 

підтверджені його наступником Михайлом Вишневецьким 26 жовтня 1671 р. у 

Львові479, та проблеми це не вирішило. 

Попри постійну конфронтацію між цеховими кравцями та євреями, 

доходило до парадоксальних випадків. Не лише євреї наймали католицьку чи 

руську челядь, але й цехові майстри використовували як помічників єврейських 

хлопців480. 10 червня 1765 р. єврейський кравецький цех в особі свого патрона 

Мошка Левковича Ландиша вніс скаргу до підвоєводського суду на Абрама 

Міхлевича, який порушує цеховий порядок, працюючи в міських майстернях481. 

                                                                 
477 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 375. 
478 Оригінал: ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 751. Копія: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1004. Арк. 23–28; Ф. 52. 

Оп. 1. Спр. 313. Арк. 230–234 зв. Регест: Каталог, № 914.  
479 Оригінал: ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 884. Копія: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1004. Арк. 11–22. Регест: 

Каталог, № 950. 
480 Charewiczowa Ł. Lwowskie organizacje zawodowe z czasόw Polski przedrozbiorowej. S. 88. 
481 Pazdro Z. Organizacya i praktyka żydowskich sądów podwojewodzinskich w okresie 1740–1772 r. S. 233. 
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Кількість кравців-євреїв невпинно зростала, і вже станом на 1706 р. у 

місті та на передмістях працювало 50 осіб, тоді як цехових майстрів-кравців 

нараховувалося 40. Сукупно ж на початку XVIII ст. налічувалося понад 200 

єврейських ремісників проти 118 інонаціональних представників (цеховиків) 

тільки семи спеціальностей (бляхарі, золотарі, різники, перукарі, пекарі білого 

хліба, позументники та кравці)482. Такий перехід ремісництва в єврейські руки 

негативно відображався на обороноспроможності міста, адже саме міщани-

ремісники захищали вежі під час ворожих нападів, закуповували провіант та 

амуніцію483. 

Натомість прихід єврейського капіталу в кравецьке ремесло став дієвим 

каталізатором і для цехового виробництва. Так, було нерозумно ігнорувати 

потужний грошовий потік, контрольований єврейськими купцями й банкірами, 

тому цеховики знаходили різні шляхи співпраці484. Основною її формою була 

позичкова практика. Євреї давали найдешевші кредити – 5 %, хоча й не на 

тривалий термін485. Скажімо, вже згаданий кравець Якуб Соколовський активно 

взаємодіяв з такими кредиторами, вкладаючи отримані кошти у власне 

виробництво та купівлю нерухомості. Його своєчасно неповернений борг не 

лише збільшувався, але й розглядався в судовому порядку протягом 1635 р.486 

Інший випадок відноситься до 1702 р., коли єврей Вульф оскаржує в суді 

кравця Александра Максютовича (майбутнього цехмістра) щодо боргу у сумі 

8 злотих487. 

Добрі взаємини налагоджувалися у кравців з євреями тоді, коли справа 

стосувалася закупівлі сировини. Щоправда, виникала проблема зі статутними 

положеннями, оскільки такими закупівельними операціями можна було 

займатися тільки спільно з цехом та з відома цехмістрів. Гуртова закупівля 

мала переваги, бо здешевлювала сировину, але її не завжди вистачало та й 
                                                                 
482 Інкін В. Ф. Нарис економічного розвитку Львова у XVIII ст. С. 14. Див. також: Яценко Г. А. Ремесленное 

производство города Львова в 20–70-е годы XVIII столетия. С. 212. 
483 Капраль М. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. С. 222. 
484 Капраль М. Люди корпорації. С. 146. 
485 Wisłocki J. Organizacja prawna poznańskiego rzemiosła w XVI i XVII wieku. S. 79. 
486 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 50. Арк. 921–922, 940–941. 
487 Там само. Спр. 94. Арк. 173. У Максютовича, очевидно, були фінансові труднощі, адже у 1701 р. кравці 

Ігнатій Парфінович та Андрій Лукашевич поручалися за нього щодо виконання ним декретів райців у справі 

сплати частини чиншу (див.: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 93. Арк. 118). 
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розподіл між майстрами не був рівномірним. Біднішим кравцям дозволялося 

брати тканини в борг і під заставу свого товару або в рахунок кредиту віддавати 

євреям свої вироби за зниженими цінами. Натомість багатші майстри могли 

об’єднуватися між собою і, не зважаючи на корпоративні правила, 

закуповувати сировину для свого вжитку. Такі угоди часто збільшували 

вартість товару для інших кравців. 

Отож єврейська конкуренція в ремеслі становила потужну загрозу для 

кравецької корпорації. Цехові ремісники всіляко намагалися в правовій 

площині ліквідувати перешкоду, неодноразово звертаючись до королівської 

влади. Та попри підтвердження своєї монополії на пошиття одягу, вони не 

зуміли здолати єврейських конкурентів. Навіть більше, євреї змогли 

організувати власний цех на передмісті, а також узалежнити цеховиків своїм 

капіталом та продажем сировини.  

 

2.5. Організація ремесла (виробництво, збут, ціни, сировина, мода) 

 Львівська кравецька корпорація була монополістом з пошиття одягу на 

місцевому ринку. Гарантією успішного виробництва й захисту прав виробників 

слугували королівські привілеї та цехові статути. Втім, збережені цехові 

документи не розкривають специфіку організації ремесла: спеціалізацію, 

обсяги виробництва, цінову політику, сировинну базу, прибутки від збуту 

виробів, шляхи реалізації товару, асортимент тощо. На жаль, цехові книги 

прибутків та видатків корпорації, як і суміжну цехову документацію, що 

фіксувала фінансову складову діяльності, на сьогодні втрачено488. 

 Єдиним безпосереднім джерелом інформації про техніку пошиття одягу, 

якою мали володіти потенційні майстри, є статут цеху кравців, затверджений 

львівськими райцями (4 березня 1534 р.)489. Зокрема, в описі виконання 

майстерських проб читаємо про крій та пошиття білого чоловічого вбрання, 

жіночої сукні, церковної ризи, монашого вбрання, накидки на коня для 

                                                                 
488 Для шевської корпорації збереглося п’ять цехових книг, які представляють різні види внутрішньоцехової 

документації. Див. детальніше: Капраль М. Цехові книги шевського цеху як джерела до історичної демографії 

Львова XVII–XVIII ст. С. 346–351. 
489ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 613. Арк. 55 зв.–56 зв. 
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лицарського турніру, округлого плаща, маленького намета з однією кулею 

вгорі490. З цього переліку випливає, що кравці обшивали і світських, і духовних 

осіб, шили не лише одяг, а й інші вироби з тканини, необхідні в різних галузях 

життєдіяльності тогочасного суспільства. До кравецької спеціалізації входило 

також виготовлення костельних та військових хоругов, рукавиць, одежі під 

військові обладунки, накриття для фасаду будинків тощо491. Виготовляли 

кравці і шовкові хоругви, які були атрибутами їхнього братства492 (Додаток 21). 

Шили хоругви й для інших цехів (для прикладу, у 1687 р. виготовили хоругву 

для шевців)493. Як зазначає польська дослідниця І. Турнау, перелік 

майстерських проб, описаних у статутах, не відображає повноти всього 

кравецького виробничого асортименту, який був досить широким і змінним у 

міру вдосконалення техніки шиття, підручних інструментів та модних 

тенденцій494. 

 З огляду на дуалістичну основу кравецької корпорації, де спільно 

працювали католики та православні, між ними існувала певна спеціалізація у 

виробництві. На користь такої тези свідчить те, що в рішенні магістрату щодо 

позову майстрів-русинів на майстрів-католиків йдеться, серед іншого, і про 

таку вступну вимогу до українців, як уміння краяти та шити церковний одяг 

для православних священників495. Очевидно, католицькі майстри не виконували 

таких замовлень. 

 У заяві відповіді кравців-католиків на скаргу своїх православних колег з 

цеху (від 1 березня 1603 р.) наголошується, що русинам дозволили вступати в 

братства й займатися кравецтвом лише для того, щоб вони витісняли партачів, 

які шили та продавали грубий селянський одяг з бецького та бжезінського 

сукна496. Діяльність позацехових кравців завдавала економічних збитків 

кравецькій корпорації, тому цехмістри за рахунок українських майстрів 
                                                                 
490 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 365. 
491 Brożyna G., Kossakowska-Jarosz K. Manuskrypt cechu krawców ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. 

S. 70–108. 
492 Див. детальніше: Косів Р. Іконографія українських цехових хоругов XVIII–XIX. С. 86–90; Косів Р. Р. 

Українські хоругви. С. 77–85. 
493 Капраль М. Люди корпорації. С. 65. 
494 Turnau I. Problematyka badań nad cechami krawieckimi w środkowej Europie w XVI–XVIII wieku. S. 85. 
495 Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. С. 26. 
496 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 26. Арк. 931–936. 
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пробували позбутися конкурентів. Отож кравці-католики і «дозволили кравцям 

руської нації їздити по таких ярмарках і торгувати, забирати (вироби від) 

партачів, щоб вони тільки самі робили такі грубі одяги, їх продавали і з того 

жили. […] ще досі у Львові те зберігається, що старші кравці руської віри не 

роблять жодних інших одягів і шат, як тільки ті опасанки і грубий одяг, і тим 

задовольняються»497. Натомість католицькі майстри звинувачували українських 

у тому, що ті «кинулися до тонкої роботи, яку їм кравці-католики слушно на 

підставі цього забороняють»498.  

Як переконуємося, є підстави міркувати, що католицька більшість на 

ґрунті етно-конфесійного чинника намагалася усунути своїх конкурентів від 

прибуткових замовлень. Закупівля і розподіл сировини, кравецька челядь та 

виробничі запити перебували під контролем цехмістрів та старших цеху, котрі 

нерідко надуживали своїми перевагами, а українські майстри свідомо не 

залучалися до тонкої й дорогої роботи, що розхитувало їхнє матеріальне 

становище. Про таку своєрідну спеціалізацію в кравецькому ремеслі згадують 

також Л. Харевічова499 та Я. Кісь500.  

Дослідниця І. Турнау вказує, що внутрішньоцехова спеціалізація в 

кравецькому ремеслі була типовою для європейських цехів501. Для прикладу, в 

угорських землях між кравцями існував поділ на такі підфахи: майстри 

німецького одягу, угорського одягу, білизни502, жіночих суконь і дешевого 

вбрання503. Окрім чоловічого та жіночого одягу, кравці виготовляли дитячий, 

який вирізнявся своїми розмірами й певними особливостями504. Існував також 

поділ на майстрів народного та міщанського костюмів505. Традиційно 

відокремлювалися роботи в цеху на задоволення потреб індивідуальних 

клієнтів і виготовлення масової продукції, т. зв. «тандети», яку зазвичай 

                                                                 
497 Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. С. 104. 
498 Там само. С. 104. 
499 Charewiczowa Ł. Lwowskie organizacje zawodowe z czasόw Polski przedrozbiorowej. S. 87. 
500 Кісь Я. П. Промисловість Львова у період феодалізму (ХІІІ–ХІХ ст.). С. 96. 
501 Turnau I. Problematyka badań nad cechami krawieckimi w środkowej Europie w XVI–XVIII wieku. S. 77. 
502 Див. детальніше: Drążkowska A. Historia bielizny od XIV do końca XIX wieku. 304 s. 
503 Turnau I. Problematyka badań nad cechami krawieckimi w środkowej Europie w XVI–XVIII wieku. S. 78. 
504 Див. детальніше: Drążkowska A. Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku. 260 s. 
505 Див. детальніше: Turnau I. Odzież mieszczaństwa warszawskiego w XVIII wieku. 404 s.; Turnau I. Rzemiosła 

włókiennicze, odzieżowe i skórnicze w latach 1655–1795. S. 167–217, 222–243, 251–269. 
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реалізовували на ярмарках чи торгах506. Саме на таких виробах 

спеціалізувалися й передміські партачі та євреї, збуваючи її гуртом купцям чи 

самостійно на ринку. «Тандетниками» в кравецькому цеху у Львові ставали 

переважно руські майстри. 

Цікавою є інформація, що міститься в книзі протоколів дрогобицького 

кравецького цеху. Там перелічено не лише імена усіх міських майстрів, що 

працювали в братстві, а й вказано проти кожного імені операцію, яку він 

виконував. Згідно із записами, рідко хто з майстрів мав право шити цілий виріб, 

а зазвичай кожен кравець виконував відведену йому операцію. Один майстер 

міг шити рукав, інший пришивати кишені, третій – петлиці тощо507. 

Поділ на підфахи простежується також в інших львівських цехах. У 

шевській корпорації працювали «сап’янники» (виробники дорогого взуття), 

«чорні» (виконавці переважно військових замовлень) та «італійські» 

(виробники легкого взуття: сандаль, черевиків, мештів) майстри508. На думку 

М. Капраля, саме чітка спеціалізація в ремеслі була запорукою успішного 

виробництва і протистояння із внутрішніми та зовнішніми конкурентами509. 

Існував розподіл праці між майстрами та їхніми челядниками. Зазвичай 

майстер брав заміри від своїх клієнтів, кроїв тканину, а підмайстри та учні 

займалися шиттям510. У випадку ж особливих замовлень, коли костюм 

виготовлявся для заможних осіб та з дорогої тканини, майстер зводив участь 

кравчиків до мінімуму, виконуючи роботу самостійно. Приватний одяг кравці 

шили з тканин, якими забезпечували їх клієнти, тому підхід мав бути 

раціональним і до крою, і до шиття. Якщо ж замовнику виріб не сподобався, 

майстер мав компенсувати витрати з власної кишені511. 

Якщо для окремих замовлень кравці знімали заміри особисто, то масове 

виробництво передбачало певну стандартизацію. Уніфікація розмірів та 

                                                                 
506 Turnau I. Odzież mieszczaństwa warszawskiego w XVIII wieku. S. 77–84. Поняття «тандета» має й інше 

значення (див. Додаток 29). 
507 Тимошенко Л. Книга протоколів дрогобицького кравецького цеху (XVI – початок XIX ст.): загальна 

характеристика та інформативний потенціал пам’ятки. С. 23–24, 26–27. 
508 Капраль М. Люди корпорації. С. 153–154. 
509 Там само. С. 169. 
510 Turnau I. Problematyka badań nad cechami krawieckimi w środkowej Europie w XVI–XVIII wieku. S. 80. 
511 Arłamowski K. Dzieje przemyskich cechów rzemieślniczych w dawnej Polscé. S. 165. 
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наявність ескізів до них пришвидшувала процес шиття512. В європейських цехах 

побутувала практика створення кравецьких книг як своєрідних підручників для 

навчання ремесла513. Ці книжки містили рисунки одягу та всю необхідну 

інформацію для крою й пошиття того чи того зразка. Перший такий підручник 

був виданий у Мадриді 1580 р.514 Відомі рисунки з познанських кравецьких 

книг, опубліковані І. Турнау515, та з м. Ополе516. Для вивчення львівської 

кравецької корпорації не збереглося схожих джерел, однак вони також могли 

існувати. 

Від наявного асортименту тканин, їхньої якості, удосконалення 

майстерності та знарядь для крою й шиття залежав розвиток кравецької галузі 

виробництва. Відповідно до матеріалу потрібно було застосовувати спеціальні 

голки різної довжини та товщини, т. зв. кравецькі. Їх робили у львівському цеху 

голкарів. Про це дізнаємося з цехового статуту від 12 жовтня 1634 р., згідно з 

яким кожен підмайстер, котрий хоче стати майстром, «мусить робити штуку 

[…] півтори тисячі голок. Зокрема 500 кушнірських голок, 500 шевських голок, 

500 кравецьких голок»517. У статуті подано також опис цих голок: «у кравецькій 

(вушко має бути) висічено; у такої проби кінець і вушко (голки) повинні бути 

вільними. Середина у неї має бути дуже міцна, (голка) не гранчаста, але 

напильником виполірувана»518. Нитки для шиття виготовляли місцеві ткачі519. 

Цехові ножиці теж були незамінним атрибутом кравецької справи. Навіть 

більше – вони становили собою символ корпорації, через що й представлені в 

зображеннях цехової символіки520. Ножиці були різних розмірів і призначалися 

для різних видів тканин, залежно від їхньої товщини та величини521. 

Кравецький інвентар був місцевого та імпортного виробництва. Кравецькі 

                                                                 
512 Turnau I. Technika polskiego krawiectwa od XIV do pierwszej połowy XIX wieku. S. 205. 
513 Див. детальніше: Turnau I. European occupational dress from the fourteenth to the eighteenth century. 202 p. 
514 Turnau I. Problematyka badań nad cechami krawieckimi w środkowej Europie w XVI–XVIII wieku. S. 83. 
515 Turnau I. Technika polskiego krawiectwa od XIV do pierwszej połowy XIX wieku. S. 220–223. 
516 Brożyna G., Kossakowska-Jarosz K. Manuskrypt cechu krawców ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. 

S. 70–108. Див також.: Tomczyk D. Dzieje cechu krawieckiego w Opolu do początków XIX wieku. S. 197–220. 
517 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 112. Див. також: Кісь Я. П. Промисловість Львова у 

період феодалізму (ХІІІ–ХІХ ст.). С. 124. 
518 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 112.  
519 Там само. С. 333, 339, 344, 360. 
520 Гавриленко В. Опис львівських цехових печаток та ціх XIV–XVIII ст. С. 795–800. 
521 Turnau I. Problematyka badań nad cechami krawieckimi w środkowej Europie w XVI–XVIII wieku. S. 80. 
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ножиці, зокрема, знаходимо в переліку (1767 р.) привізних нюрнберзьких та 

ауґсбурзьких товарів522.  

Найважливішою складовою кравецького виробництва була сировина. Для 

пошиття одягу кравці використовували тканини місцевого, й іноземного 

походження. Львівські ткачі постачали кравцям полотно власного 

виготовлення. Проте найпопулярнішими були привізні тканини. Цьому сприяло 

географічне розташування Львова, який займав особливе місце в торгівлі між 

Сходом та Заходом і володів правом складу523. Львівське право складу мало 

універсальний характер і означало, що не лише східні, але й усі купці з міст, 

локалізованих на схід від Львова, не могли вивозити непродані товари далі на 

захід524. Це дозволяло місцевим ремісникам закуповувати на львівському ринку 

необхідні матеріали для своєї діяльності, а також виготовляти і збувати вироби 

на експорт525.  

Ян Альнпек так висловився про Львів початку XVII ст.: «[…] Можна 

побачити натовп купців усіх народів, які напливають до цього міста майже з 

цілої Європи і Азії, найбільше греків, турків, вірмен, татар, волохів, угорців, 

німців та італійців. […] Це місто в достатній кількості постачає цілому 

польському королівству різні шовкові тканини, килими і пахуче коріння 

[…]»526. 

Найдорожчими тканинами, з яких кравці шили одяг для багатих клієнтів 

– здебільшого представників львівського патриціату, шляхти та духовенства, 

були шовкові. Найпоширеніші з них – оксамит, атлас, тафта, адамашка, табін527. 

                                                                 
522 Інкін В. Ф. Нарис економічного розвитку Львова у XVIII ст. С. 53. 
523 Войтович Л. Торгівля й торговельні шляхи. Історія української культури. К., 2002. Т. 2. С. 82. Див. також: 

Шиян Р. До історії львівської торгівлі другої половини ХVІІ ст. (за даними митної книги 1669 року). Львів: 

місто – суспільство – культура: Зб. наук. праць / за ред. О. Аркуші й М. Мудрого. Т. 3. С. 137–149 (Вісник 

Львівського університету. Серія історична. Спец. випуск); Charewiczowa Ł. Handel średniowiecznego Lwowa. 

Lwów, 1925. S. 69. 
524 Інкін В. Ф. Нарис економічного розвитку Львова у XVIII ст. С. 47; Lewicki S. Prawo składu w Polsce. Lwów, 

1910. S. 33–34, 39–43, 46–47, 53–56, 60–61, 66–68, 74–77, 85–87, 120. Див. також: Заяць О. А. Негативні явища в 

міській торгівлі Львова XVII ст. крізь призму скарг поспільства. Історія торгівлі, податків та мита . Дніпро, 

2015. № 2 (12). С. 31–55. 
525 Грушевський М. Історія України-Руси. К.; Львів, 1907. Т. VI. С. 132–133. 
526 Jan Alnpek i jego «Opis miasta Lwowa» z początku XVII wieku. S. 39. Див. також: Історія Львова в документах і 

матеріалах. С. 65. 
527 Див. детальніше Додаток 29. 



116 
 

Оксамитову тканину до міста привозили з Ірану та Туреччини528. Оксамит міг 

мати вигляд грубого, ворсистого матеріалу із золотими та срібними нитками, 

або бути зовсім гладким – без ворсу та узорів529. Атлас був турецького, 

персидського чи індійського походження530. Адамашка зазвичай виготовлялася 

в одному кольорі (зеленому, червоному, голубому) та мала візерунок у формі 

рослинного орнаменту531. Тафту (китайку) імпортували з Леванту (Сирії, 

Лівану) та європейських країн, вона була гладкою й різнилася між собою 

товщиною ниток532. Різновидом китайки був табін, який вибирали для пошиття 

весільного та святкового одягу533.  

У своїй роботі кравці також використовували вовняні тканини, котрі 

надходили із Західної Європи (Англії, Франції, Голландії та Польщі): чамлет 

(камлот), кір, моравське сукно, фалендиш тощо534. Основна маса західного 

імпорту йшла через Ґданськ. Купець Ю. Маркович у 1747 р. привіз до Львова із 

Ґданська різноманітні матерії: грубе і тонке сукно, білу шотландку, зелений 

гарус, камлот білий і чорний, партир, венеціанський шовк, гродефур 

фіолетовий, фланель квітчасту535. Поширеною була й тканина з бавовни, з 

котрої шили сорочки та білизну, а також із конопель і льону. Загалом, за 

підрахунками В. Інкіна, привізні тканини складали близько 5 % львівського 

імпорту536. 

Ціни на матеріали були різними і залежали від їхньої якості та виду 

товару. Так, станом на 1600–1604 рр. один лікоть фалендишу (73,2 см) 

коштував 63–77 гривень, лунського сукна – 43–57 гривень, бретлету – 38–43 

                                                                 
528 Кривонос В. Торгівля левантійським шовком у Львові в XVI – середині XVII ст. С. 123. Східні тканини 

потрапляли до Львова також завдяки торговельній діяльності греків, див. зокрема: Лильо  І. Греки на території 

Руського воєводства у XV–XVIII ст. С. 78, 192–214. 
529 Замостяник І. Чоловічий одяг львівських міщан кінця XVI – початку XVII ст. С. 874. 
530 Кривонос В. Торгівля левантійським шовком у Львові в XVI – середині XVII ст. С. 124. 
531 Замостяник І. Чоловічий одяг львівських міщан кінця XVI – початку XVII ст. С. 874. 
532 Кривонос В. Торгівля левантійським шовком у Львові в XVI – середині XVII ст. С. 125. 
533 Замостяник І. Чоловічий одяг львівських міщан кінця XVI – початку XVII ст. С. 874. 
534 Там само. С. 875. Камлот (м’яка тканина, яку виробляли з верблюжої вовни) також привозили греки зі Сходу 

(див: Лильо І. Греки на території Руського воєводства у XV–XVIII ст. С. 201). 
535 Інкін В. Ф. Нарис економічного розвитку Львова у XVIII ст. С. 54.  
536 Там само. С. 50. 
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гривні, каразії 15–20 гривень537. Однією з найдорожчих на львівському ринку 

серед імпортованих із Туреччини тканин був злотоглав (тканина з вишивкою, 

виконана тонкою золотою або срібною ниткою по шовковій основі) – 5 талерів 

за штуку538. Гуртова закупівля сировини кравецьким цехом для свого вжитку 

переважно здешевлювала її. У роздріб тканини обходилися дорожче. І все ж, як 

стверджує дослідниця Раїса Шиян, деякі види привізних тканин були 

доступними навіть для незаможних міщан і селян – наприклад, каразія (товсте 

сукно з Іспанії та Сілезії домашнього виробництва)539. У 1613 р. була видана 

навіть заборона носити найдорожчі шовкові тканини тим міщанам Руського 

воєводства, які не належали до патриціату, під загрозою штрафу – 14 гривень, а 

в 1620 р. ця сума зросла до 100 гривень540. 

Разом із привізними тканинами до Львова проникали західні модні 

тенденції, що відображалося й у роботі кравців. Підтвердженням цьому є 

нотатки Мартина Ґрюневега, в яких він стверджує, що «у цьому місті, як і у 

Венеції, стало звичним зустрічати на ринку людей з усіх країн світу в своїх 

одягах: угорців у їхніх малих магерках, козаків у великих кучмах, росіян у 

білих шапках, турків у білих чалмах. Ці всі у довгому одягу, а німці, італійці, 

іспанці – у короткому»541.  

Отож, іноземні купці, мандрівники, ремісники та інші приїжджі іноземці 

були носіями західних взірців. Європейські впливи були помітними в одязі, 

архітектурі, живописі, культурі загалом542. Але не слід забувати і про східний 

вплив на львівську моду та суспільство, про який писав Я. Дашкевич543. Адже 

саме через Львів на Захід потрапляли різноманітні східні товари, у т. ч. тканини 

                                                                 
537 Крип’якевич І. Матеріали до історії торгівлі Львова. Записки Наукового товариства імени Шевченка . 1905. 

Т. LXV. Кн. 3. С. 19. Про ціни на сукно та полотно див. також: Hoszowski St. Ceny we Lwowie w XVI i XVII 

wieku. S. 26–27 (tabl.). 
538 Лильо І. Греки на території Руського воєводства у XV–XVIII ст. С. 197. 
539 Шиян Р. Торгівля міст Руського і Белзького воєводств у XVI – першій половині XVII століття. Записки 

Наукового товариства імені Шевченка . Львів, 1994. Т. 228: Праці Історично-філософської секції. С. 138. 
540 Головацкий Я. О костюмахъ или народномъ убранствѣ русиновъ или русскихъ въ Галичинѣ и 

Сѣверовосточной Венгрии. С. 12. 
541 Ісаєвич Я. Найдавніший історичний опис Львова. С. 109; Історія Львова в документах і матеріалах. С. 61. 
542 Див. детальніше Білякович Л. Вплив західноєвропейських барокових тенденцій на формування української 

моди в XVII–XVIII ст. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових 

праць. К., 2009. Вип. 9. С. 286–293. 
543 Дашкевич Я. Україна на межі між Сходом і Заходом (XIV–XVIII cт.). Записки Наукового товариства імені 

Шевченка. Львів, 1991. Т. 222:  Праці Історико-філософської секції. C. 40–41. 
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й дорогий одяг. Згідно з висновками львівських мистецтвознавців І. Кодлубай 

та О. Ноги, місцеву моду в ранньомодерний період творили, з одного боку, 

впливи торгівлі, а з іншого – безпосереднє виробництво у Львові, що 

зосереджувалося в ремісничому цеху і партацьких майстернях544. 

Одежа використовувалася не лише з практичною метою, а й для 

підкреслення майнового та соціального статусу особи545. Модні тренди 

спостерігалися здебільшого у вбранні міщан546, що були представниками різних 

етносів (поляки, німці, італійці, греки, вірмени, угорці, шотландці), та 

шляхтичів547. Вірмени, євреї, православні (згодом – уніати) й католики, 

облаштовуючи свій приватний матеріальний світ, створювали цікавий симбіоз 

східної та західної матеріальної культур548. Натомість селянська одіж суттєво 

відрізнялася від міщанської, зберігаючи свої традиційні особливості549. 

Львівські кравці мали швидко реагувати на запити суспільства і бути готовими 

до нових видозмін у техніці шиття. Саме тому кравчики часто вирушали в 

мандрівки на Захід, аби вдосконалити свою професійну майстерність, 

покращити вміння та навички. 

Польський мислитель XVI ст. Анджей Фрич Моджевський так писав про 

моду тогочасного суспільства: «в одному і тому ж польському домі одна особа 

може вдягатися за німецькою модою, друга – за італійською, третя – 

турецькою. Так, ніби кожний член родини народився в іншій країні. Та 

найдивніше, що буває навіть та сама особа зранку одягає італійську пелерину, а 

ввечері – турецьку довгу вечірню сукню в поєднанні із ковпаком та червоними 

                                                                 
544 Кодлубай І., Нога О. Нариси з історії львівської моди кінця XIII – початку ХХ століть. С. 16. 
545 Див. детальніше: Turska K. Garderoba jako przejaw gustu, stanu majątkowego i statusu społecznego w XVI wieku. 

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. Warszawa, 2004. Nr.2. S. 207–217. 
546 Лавренюк О. Характерні особливості одягу городян України (XVI–XVIII ст.). Вісник Київського 

національного університету культури і мистецтв . Серія: мистецтвознавство. К., 2013. Вип. 28. С. 100. 
547 Чубик Ю. Чоловічий шляхетський одяг як невід’ємний елемент матеріального життя волинської шляхти 

XVI–XVII ст. (за документами ранньомодерної Волині). Україна у світовій історії. 2014. № 4(53). С. 83–97. 
548 Mańkowski T. Polskie tkaniny i haftu XVI–XVII w. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1954. S. 31. 
549 Стельмащук Г. Український стрій XIV – середини XVII століть у контексті загальноєвропейської моди та 

стилів. С. 191. Див. також порівняльну характеристику: Безпалько В. Селянський і міщанський жіночий одяг на 

Волині ост. чверті XVI ст.: із практики повсякденного вжитку. Нові дослідження пам’яток козацької доби в 

Україні: Зб. наук. ст. К., 2013. Вип. 22. Ч.. 2. С. 103–109; Turnau I. Ubiór narodowy w dawnej Rzeczypospolitej. 

Warszawa: Semper, 1991. 208 s. 



119 
 

чи білими черевиками»550. Такий опис свідчить про строкатість моди та 

різноманітні західні і східні тренди. 

Львівські кравці могли виконувати замовлення й для польських королів. 

Так, за правління Казимира IV Яґеллончика львівські райці замовили у 

кравецьких майстрів шість заячих шуб. Майстерно пошиті шуби справили на 

монарха гарне враження й опинилися в його гардеробі551. Утім, така практика 

була радше винятком, оскільки королі мали своїх придворних кравців, які 

обшивали королівський двір. На потреби монарха працювали також ремісники, 

що володіли привілеєм на сервіторат. 

Найпопулярнішими різновидами одягу, який виготовляли кравці, були 

кожухи, делії, ферезії, гермаки, копеняки, контуші, чамари, курти, плащі, 

жупани, доломани, безрукавки, сорочки, ґаці та сукні552. Шили кравці і шуби із 

сукна, які були поширеними в гардеробах львівських міщан553. Львівські жінки 

та духовенство носили також ментлік – плащ із табіну, атласу, адамашки, 

оксамиту чи китайки. Загалом міщанський одяг був досить розмаїтим, що 

проявлялося у функціях вбрання, техніці крою та пошиття, а також у його 

різнобарвній кольористиці554. Поряд із давніми елементами народного костюму 

(кожухами, кабатами, сорочками тощо) у вжитку з’являються жупани, делії та 

ґермаки, що мали східне походження555. Традиційне міщанське вбрання 

модернізувалося за рахунок привізних тканин та загальноєвропейських впливів.  

Ціни на готові кравецькі вироби були досить різноманітними і залежали 

від вартості матеріалу та трудомісткості роботи. Для прикладу, у XVII ст. 

львівські кравці брали за пурпуровий кунтуш, обшитий золотом, 70 злотих, за 

кунтуш із французького сукна – 70 злотих, за жупан адамашковий – 50 

                                                                 
550 Див. детальніше: Andrzej Frycz Modrzewski. O poprawie Rzeczypospolitej / przekł. E. Jędrkiewicz, wstęp 

Ł. Kurdybacha, red. naukowa i komentarze S. Bodniak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953. S. 19–37. 
551 Jaworski F. Królowie Polski we Lwowie. Lwów, 1912. S. 24. (Biblioteka Lwowska. T. 5.). 
552 Див. детальніше: Замостяник І. Чоловічий одяг львівських міщан кінця XVI – початку XVII ст. С. 875–879; 

Матейко К. Український народний одяг: Етнографічний словник. 196 с.; Pachoński J. Zmierch sławietnych. Z 

życia miesycyan w Krakowie w XVII i XVIII wieku. S. 434–480; Turnau I. Słownik ubiorów. S. 214.  
553 Łoziński W. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku. S. 126. 
554 Див.: Український народний одяг XVII – початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського. 272 с.; Turnau I. 

Kultura materialna oświecenia w Rycinach Daniela Chodowieckiego. 133 s . Реконструкцію одягу див. у працях: 

Drążkowska A. Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku. 260 s.; Ejusdem. Odzież grobowa w 

Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. 343 s.; Ejusdem. Historia bielizny od XIV do końca XIX wieku. 304 s. 
555 Замостяник І. Чоловічий одяг львівських міщан кінця XVI – початку XVII ст. С. 881. 
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злотих556. Таку одіж могли дозволити собі багаті патриції чи шляхта і під 

індивідуальне замовлення. В. Лозинський у своїй праці про міщанство 

констатує, що львівська еліта мала змогу купувати все, чого бажала, починаючи 

від горностаїв і соболів, закінчуючи найтоншими індійськими тканинами, 

ґенуезькими оксамитами та нідерландським мереживом557. Одяг, популярний 

серед ширшого кола міщан, був значно дешевший: жупан із сукна – 2 злотих, 

кунтуш із сукна – 12 злотих, кунтуш у квіти – 20 злотих, штани – 2–4 злотих 

тощо558 (Додаток 15). Цікаво, що у кравецькому цеху Перемишля у 1626 р. був 

затверджений перелік із фіксованими цінами на кравецький асортимент 

виробів, якого мали дотримуватися кравці559. 

Окрім пошиття одягу, кравці займалися його ремонтом (перешивали і 

підшивали). Для прикладу, у реєстрах видатків Богоявленського братства у 

Львові фіксуються витрати на послуги кравця, котрий лагодив церковний 

одяг560. Так, у 1726 р. братчики витратили 6 грошей за фелон561, 1742 р. – 2 

злотих на ремонт священничих риз, у 1747 р. – 4 грошей на нитки для кравця, 

1753 р. – 10 злотих та 16 грошей за ремонт двох святкових священничих 

апаратів562, а у 1771 р. – 4 злотих. Очевидно, такі послуги були поширеними і 

користувалися ними не лише духовенство, але й міщани, шляхтичі й ін. 

Джерелами, які найповніше розкривають асортимент міщанських563 і 

шляхетських564 гардеробів, є тестаменти. Вони часто містять дані про різновиди 

вбрання з детальним його описом і зазначеною собівартістю. У заповіті 

                                                                 
556 Кісь Я. П. Промисловість Львова у період феодалізму (ХІІІ–ХІХ ст.). С. 96. Див. також ціни на готовий одяг: 

Hoszowski St. Ceny we Lwowie w XVI i XVII wieku. S. 183 (tabl.). 
557 Łoziński W. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku. S. 34. Див. також: Косміна О. Вбрання 

української еліти XVII–XVIII ст. Соціум. Альманах соціальної історії. К., 2015. Вип. 11–12. С. 330–364. 
558 ЦДІАУЛ. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 604. Арк. 1813–1815. 
559 Arłamowski K. Dzieje przemyskich cechów rzemieślniczych w dawnej Polscé. S. 164. 
560 Капраль М. Богоявленське братство Львова у ХVІІІ ст.: дослідження та матеріали. С. 142, 164, 181, 184, 216. 
561 Фелон – верхній богослужбовий одяг священника без рукавів. 
562 Апарати – церковний одяг. 
563 Див. детальніше: Кочеркевич Я. Заповіти львівських міщан XVII ст. С. 135–158. Про заповіти київських 

міщан та різновиди їхніх гардеробів див.: Білоус Н. Тестаменти киян середини XVI – першої половини XVII 

століття. С. 74–83; Ejusdem. Testamenty mieszkańców Kijowa z XVI – pierwszej połowy XVII wieku. Kwartalnik 

Historii Kultury Materialnej. Warszawa, 2010. Nr. 2. S. 245–258. 
564 Див. детальніше: Вінниченко О. Заповіти шляхти Руського воєводства першої половини XVIII століття 

(На матеріалах реляційних книг Львівського ґродського суду). Записки Наукового товариства імені 

Шевченка. Львів, 2006. Т. 252: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін). С. 663–686; 

Її ж. Спадкування за заповітом в українських землях: генеза і правова реґламентація у шляхетському 

середовищі Речі Посполитої. Записки Наукового товариства імені Шевченка . Львів, 2010. Т. 260: Праці 

Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін). С. 74–87. 
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львівського кравця Христофора Кручковича (1636 р.)565, котрий був цехмістром 

в цеху протягом трьох каденцій (1629–1631 рр.)566 та членом колегії сорока 

мужів (1630–1631 рр.)567 з-поміж переліку майна вирізняється асортимент 

вбрання: баранячий кунтуш зі срібними ґудзиками, туркусовий (небесно -

блакитний) кунтуш, вишневий жупан зв срібними ґудзиками, кунтуш, підбитий 

лисячим хутром, жіноча спідниця, сорочки, оксамитова катанка та ін. – загалом 

вартістю понад 100 злотих568. Так, у заповіті львівського міщанина Станіслава 

Хоінського зафіксована делія (широкий верхній одяг) з червоної каразії, 

оздоблена петлицями у вигляді зубців та підшита білим сукном, оцінена в 5 

злотих569, а в списку речей Андрія Князьовського (1606 р.) фігурує куртка зі 

шкіри лося, яка коштувала 4 злотих570. У тестаменті шевського цехмістра 

Андрія Карачиновського згадується про темно-зелений підшитий кунтуш і 

темно-зелений жупан, який він заповів своїй сестрі Анастасії571. 

Вражає своєю різноманітністю і гардероб Якуба Вечоркевича, шевського 

цехмістра572, вартість вбрання якого була оцінена у 210 злотих. У шафі шевця 

були темно-зелений кунтуш з швейцарськими петлицями та зі шнурком і 

китайковою підшивкою – 40 злотих, фіалковий кунтуш зі швейцарським 

шнурком – 24 злотих, стара лазурова делія з оксамитовою підшивкою – 20 

злотих, старий витертий туркусовий тузлук (пальто) – 10 злотих, фіалковий 

жупан – 30 злотих, атласовий кафтан – 15 злотих, кіндяковий жупан (з грубого 

сукна) – 6 злотих, рожевий старий жупан – 8 злотих, старий фіалковий жупан – 

3 злотих, рожеві штани – 12 злотих, старі лазурові штани – 3 злотих573. Тим 

самим, перелічений асортимент вбрання демонстрував матеріальний стан свого 

власника, його вподобання, а також тенденції львівської моди та запити 

міського соціуму. 

                                                                 
565 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 1. Спр. 281. 5 арк.  
566 Там само. Оп. 2. Спр. 649. Арк. 30, 41, 56. 
567 Там само. Арк. 38, 52–53. 
568 Там само. Оп. 1. Спр. 281. 5 арк. 
569 Там само. Оп. 2. Спр. 389. Арк. 1033. 
570 Замостяник І. Чоловічий одяг львівських міщан кінця XVI – початку XVII ст. С. 878. 
571 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 83. Арк. 1833–1835. Див. також: Капраль М. Люди корпорації. С. 128. 
572 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 88. Арк. 796. 
573 Див. також: Капраль М. Люди корпорації. С. 128. 
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Цікавим є також опис рухомого майна львівського писаря Войцеха 

Зимницького, опублікованого Б. Петришак574. Оцінювання майна проводили 

цехмістри кравецького цеху Григорій Германович та Якуб Невчас 575. Серед 

речей згадується чорна табінова чамара вартістю 70 злотих, вишневий кабат – 

12 злотих, червона сорочка, обшита атласом, – 2 злотих, туркусова делія з 

фалендишу – 24 злотих, чорна чамара з фалендишу – 35 злотих, плудри (штани) 

– 5 злотих, чорний табіновий індерак (верхній одяг) – 40 злотих та ін.  

Багатими на відомості про предмети одягу є посмертні інвентарі 

італійців, які мешкали у Львові. В їхніх шафах були вироби і з міського 

кравецького цеху, шиті на замовлення, й імпортного походження. До верхнього 

одягу померлого італійця Йоана Баптиста, зокрема, належали чорний жупан та 

старий жупан, чорна делія та коричнева фалендишова делія, підшита вовчим 

хутром, копиняки за 5 флоринів та вишневий турецький копеняк із мухажру за 

20 флоринів, 10 сорочок тощо576. 

В інвентарі архітектора Амброзія Прихильного мовиться і про одежу його 

дружини Доротеї. Вона носила чорну сукняну катанку, підшиту кроликами, 

лазуровий чамлітовий летник та старий вишневий летник, лазурову облочисту 

сукню з адамашковим кшталтом, баранячий шорц, 14 бавовняних простих хуст, 

12 кошульок (сорочок), 5 нижніх кошуль, 5 фартухів, 12 чоловічих кошуль та 2 

полотняні убрання577. Як довідуємося з цих документів, італійці 

використовували у своєму побуті різноманітні елементи одягу. Їхнє вбрання 

зазвичай було дорогим і виготовлялося під індивідуальне замовлення. 

Таким чином, львівська кравецька корпорація, володіючи монопольним 

правом на пошиття одягу й інших предметів кравецького виробництва, 

перебувала в епіцентрі модних впливів із Сходу та Заходу. Місцеві кравці 

виконували замовлення на різний смак та гаманець, обшиваючи всі верстви 

тогочасного суспільства. У цеху існувала певна спеціалізація між його членами, 

базована на розподілі роботи між майстрами різних етно-конфесійних груп, які 

                                                                 
574 Петришак Б. «Лицар пера і каламаря» – писар міста Львова Войцех Зимницький (1583–1639 рр.). С. 166–167. 
575 Там само. С. 79. 
576 Нишпор М. Щоденне життя італійців у Львові наприкінці XVI – у першій половині XVII ст. С. 57. 
577 Там само. С. 58. 
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працювали з різними видами тканин. Ціни на їхні вироби були строкатими і 

залежали від якості та вартості сировини і техніки шиття. Кравці створювали 

одяг, який не тільки виконував практичну функцію, але й був складовою 

матеріальної культури, репрезентував статус особи в суспільстві, підкреслюючи 

її індивідуальність. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

НАВЧАННЯ РЕМЕСЛА ТА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ В 

КРАВЕЦЬКОМУ ЦЕХУ ЛЬВОВА 

 

3.1. Учнівство (навчання, умови, терміни, особливості) 

Цехові корпорації становили собою організації , що мали визначену 

ієрархічну структуру, соціальний статус та поширювали вплив на всі сторони 

життя своїх членів. Керуючись правами, привілеями і статутами, цехи 

створювали необхідні умови для професійної діяльності власних колективів, 

котрі поділялися на соціально-вікові групи: учні – підмайстри – майстри – 

цехмістри та столові майстри. Водночас процес соціалізації ремісників був 

тривалим і охоплював декілька етапів під контролем досвідчених майстрів. 

Першою сходинкою на шляху до професійної кар’єри майстра було 

учнівство. Зазвичай, положення, які регулювали процедуру прийому, умови та 

терміни навчання, містилися в цехових статутах. Кравецький цех Львова 

юридично закріпив свої ремісничі права й обов’язки в 1533 р., коли король 

Сиґізмунд І дозволив львівським кравцям сформувати власну корпорацію та 

встановив для них нові правила ведення кравецького ремесла, підкресливши, 

поміж іншим, давню генезу цехової діяльності578. Попри відсутність раніших 

документальних згадок, можна припустити, що кравецьке братство, як і 

більшість львівських цехів на момент ухвалення перших привілеїв, вже мали 

усталені на рівні традиції норми організації внутрішньоцехового життя 

(ієрархічну структуру, розподіл праці й обов’язків, звичаї тощо)579. 

Юридичного ж закріплення давніх практик вимагали передовсім нові виклики 

часу. Йдеться, зокрема, про звільнення львівських цехів від монополії 

краківських у 1525 р. Тоді Сиґізмунд І затвердив права та привілеї львівських 

ремісничих організацій: «Виймаємо та робимо вільними як майстрів-ремісників 

згаданого нашого міста Львова, так і їхніх підмайстрів та учнів, вивчених і 

невивчених, від пріоритету та юрисдикції старших і майстрів нашого міста 

                                                                 
578 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 361–363. 
579 Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. XXII. 
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Кракова […]»580. У цьому акті також фіксується сформована віддавна базова 

триступенева цехова ієрархія (учень – підмайстер – майстер), що вкорінилася в 

ремісничому устрої невдовзі після прийняття та поширення маґдебурзького 

права у другій половині XIV – на початку XV ст.581 

Кравецькі статутні документи майже позбавлені інформації про учнів, 

очевидно щодо тих кравці орієнтувалися на поширену у Львові ремісничу 

практику. Однак навіть поодинокі відомості у статутах про хлопців, яких 

приймали на науку, в сукупності з даними єдиної збереженої цехової книги582 

та дотичною до проблеми літературою583, дозволяють простежити процес та 

особливості опанування кравецької професії. 

Передумовою навчання ремесла було законне народження у шлюбі. 

Потенційні учні мусили надати документ, який це засвідчував. Від такої 

процедури інколи звільнялися ті юнаки, котрі були місцевого походження (зі 

Львова чи околиць). Натомість прибульці з далеких земель мали підтвердити 

законність свого народження офіційним письмовим актом або занотованими 

свідченнями родичів, сусідів чи опікунів584. Особливо актуальним ставало таке 

підтвердження для тих осіб, які планували в майбутньому визволитися, 

вступити до цеху та отримати міське громадянство585. Свідоцтво зберігалося в 

цеховій скринці й видавалося ремісникові тоді, коли він покидав кравецьку 

корпорацію. Так, сторінки цехової книги кравців рясніють записами про 

                                                                 
580 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 5. 
581 Див. детальніше: Гошко Т. З історії магдебурзького права у Львові (XIII–XVII ст.). С. 45–60. 
582 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. 310 арк. 
583Див. зокрема: Капраль М. Люди корпорації. С. 211–262; Його ж. Навчання ремеслу у Львові та 

ранньомодерний період: учні та підмайстри за статутами ремісничих цехів. S. 551–573.; Його ж. Привілеї та 

статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. XXII–XVIII; Кісь Я. П. 

Промисловість Львова у період феодалізму (ХІІІ–ХІХ ст.). С. 77–93; Паславська Н. Навчання ремеслу у Львові 

в ранньомодерний період: учні та підмайстри кравецького цеху в XVI – на початку XVIII ст. Наукові праці 

історичного факультету Запорізького національного університету : Зб. праць. Запоріжжя, 2016. Вип. 46. С. 24–

29; Її ж. Становлення та розвиток професійної кар’єри в ремісничому цеху у Львові в XVI–XVIII ст.: учні та 

процес навчання кравецького ремесла. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи : Матеріали V 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Переяслав-Хмельницький, 20 вересня 2016 р.). 

Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 5. С. 51–56; Charewiczowa Ł. Lwowskie organizacje 

zawodowe z czasόw Polski przedrozbiorowej. S. 7–18; Pachoński J. Zmierzch sławietnych. Z życia miesycyan w 

Krakowie w XVII i XVIII wieku. S. 135–199; Pazdro Z. Uczniowie i towarzysze cechów krakowskich od drugiej 

połowy wieku XIV do połowy wieku XVII. 122 s. 
584 Gadocha M. Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie w okresie nowożytnym. S. 22. 
585 Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. XXII. 
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прийом на навчання хлопців. При цьому обов’язково вказуються імена батьків 

або опікунів, що доводить «добре походження» учнів586.  

Випробувальний період для юнака розпочинався відразу, як майстер 

погодив усі формальності з ним (якщо той був дорослим) чи його рідними або 

поручителями (у разі малолітності учня), і тривав два тижні, що зафіксовано у 

привілеї 1533 р.587 Час «проби»588 свідомо обмежувався керівництвом 

ремісничої корпорації, щоб недопустити надуживань  з боку майстра, адже 

кандидат на учня працював безоплатно. Переконавшись у здатності хлопця 

опанувати кравецтво, його наставник зобов’язаний був повідомити в цеху про 

новоприйнятого та внести відповідне підтвердження до цехового реєстру589. 

Так, запис про прийняття на навчання містив дані не лише про учня та його 

батьків (опікунів), а й ім’я майстра590. Усі охочі навчатися мали внести 

«вступне» до цехової скарбниці. Оплату зазвичай здійснювали самі майстри. Це 

ще одна причина, чому вони прагнули продовжити термін учнівської «проби». 

Згодом ці кошти поверталися батьками чи опікунами. Однак, якщо учень 

походив з бідної сім’ї, то видатки могли компенсуватися й у інших формах, 

передовсім у безкоштовній праці хлопця по господарству591.  

Цехові статути регламентували кількість вихованців у майстра. Зокрема, 

в привілеї короля Стефана Баторія від 1576 р. зазначено: «[…] щоб кожен із 

майстрів утримував не більше одного учня»592, що підтверджується також 

грамотою короля Владислава IV від 1634 р.593, а за надуживання передбачено 

штраф у розмірі 1 каменя воску (бл. 33 кг)594. (Пізніше, щоправда, історики 

С. Білецький595 та Я. Кісь596, покликаючись на згаданий документ від 1634 р., 

помилково писали про трьох учнів). Варто зауважити, що ідентичною була 

                                                                 
586 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. Арк. 3–186. 
587 Там само. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 379. 1 арк.  
588 Pachoński J. Zmierch sławietnych. Z życia miesycyan w Krakowie w XVII i XVIII wieku. S. 136. 
589 Див. також: Gadocha M. Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie w okresie nowożytnym. S. 23. 
590 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. Арк. 3–186. 
591 Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. XXIIІ. 
592 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 368. 
593 ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 696. 4 арк. 
594 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 369. 
595 Білецький С. Т. Боротьба підмайстрів з майстрами у Львові в середині XVII ст. С. 16. 
596 Кісь Я. П. Промисловість Львова у період феодалізму (ХІІІ–ХІХ ст.). С. 78. 
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ситуація в кравецькому цеху Перемишля, в якому, згідно із статутом 1583 р., 

майстер мав право навчати тільки когось одного597.  

Проте такі статутні приписи часто порушувалися. Їх ігнорували 

здебільшого багаті майстри, особливо цехмістри чи столові, користуючись 

своїм статусом і високим матеріальним становищем598. Тож якщо бідні 

цеховики, переважно українці, не мали учнів, бо фінансово не могли їх 

утримати, то заможніші дозволяли собі вчити до десяти осіб. Така практика 

викликала нарікання не лише в майстрів-русинів, але й у молодших їхніх колег-

поляків, котрих обмежували у прийнятті на навчання власних вихованців.  

Цікавим є приклад майстра Якуба Соколовського, у майстерні якого 

налічувалося близько десятка челядників. Кравецький цех в особі цехмістрів 

неодноразово подавав скарги до магістрату на цього ремісника за недотримання 

норм щодо кількості учнів і підмайстрів, а також співпрацю з партачами та 

євреями599. Однак кравець Соколовський почувався впевнено попри всі 

звинувачення, оскільки користувався правом сервіторату від короля 

Владислава IV600. 

Термін навчання в цьому цеху тривав три роки, що відображено в 

цехових статутах601. Але й це положення на практиці діяло не завжди. Як 

дізнаємося з єдиної збереженої цехової книги кравців, у 1607–1717 рр. таку 

статутну вимогу виконало тільки трохи більше чверті учнів – 143 із 530 

(27 %)602 (Додаток 1). А впродовж 1607–1676 рр. трирічний період опанування 

ремесла був радше винятком, ніж правилом. Лише 18 хлопців із 143 вчилися 

кравецтва протягом трьох років, тобто заледве 12 % зі 100 % (Додаток 3).  

В останній чверті XVII – на початку XVIII ст. іноді траплялися записи і 

про довший час вишколу. Припускаємо, що в них йдеться про тих учнів, які 
                                                                 
597 Arłamowski K. Rzemiosło Przemyskie od XIV wieku do roku 1949. S. 43. 
598 Bąkowski K. Dawne cechy krakowskie. S. 42. 
599 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 49. 1618 арк. (за нашими підрахунками, у 1634 р. Якуб Соколовський 

щонайменше 25 разів згадується на сторінках раєцької актової книги в контексті баталій з кравецьким цехом).  
600 Там само. Спр. 50. Арк. 1107–1108. 
601 Про час навчання в краківських цехах див. також: Orzelska-Konarska B. Mistrzowie i czeladnicy. Pozycja 

społeczna czeladzi w cechach krakowskich XV–XVII wieku. Warszawa: Centrala Techniczna – Biuro Wydawnictw, 

1968. S. 13–14. 
602 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. Арк. 3–186. Трирічний термін навчання практикувався і в цехах Північного 

Лівобережжя (див.: Щербина С. В. Кравецькі та ткацькі цехи на території Північного Лівобережжя у XVII – на 

початку XVIII ст. С. 53). 
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були молодшими за більшість. Джерела не нотують віку юнаків, котрі починали 

здобувати кравецькі навички. Проте, вважаємо, що львівські кравці, як і їхні 

колеги-шевці, приймали вихованців у підлітковому віці – 14–16 років603. Тому 

цехмістри і встановлювали для молодших чотири-, п’яти-, а то й шестирічні 

терміни, щоб ті могли освоїти фах і подорослішати для продовження 

професійної кар’єри в цеху. Отож, за даними цехової книги604, чотири роки 

навчалися 20 учнів (3,8 %), п’ять років – 5 (0,9 %), шість років – 1 (0,2 %) 

(Додаток 3). 

Трирічний і триваліший період освоєння азів професії був характерний 

для вихованців руських майстрів. Такі учні ставали заручниками непорозумінь 

між католицькою більшістю та православною меншістю серед повноправних 

членів цехового братства. Руським ремісникам постійно доводилося 

відстоювати своє право на рівноправність у межах спільного цеху. Так, у 

1603 р. кравці-русини поскаржилися урядові райців на кравців-католиків, які 

забороняли їм визволяти своїх учнів на підмайстрів, збільшуючи при цьому час 

самого навчання605. У скарзі мовиться про те, що «не приймають до цеху на 

підмайстра хлопця, що 5 років вчиться у Яроша Сапрички, також не 

визволяють хлопців у Луки Бартніковича, Грицька Димитровича та Миколая 

Добрянського 6 років»606. При цьому, католицькі майстри також не приймали 

до себе на навчання русинів, позбавляючи українську громаду фахових 

спеціалістів607. 

Великими пільгами користувалися сини та зяті майстрів, котрі дуже часто 

автоматично визволялися на підмайстрів. Передавання досвіду тут відбувалося 

неофіційно – від батька до сина. Кравець повинен був лише внести до цехової 

книги запис про навчання сина чи зятя і покласти грошовий внесок у цехову 

скриньку. Відтак формальна тривалість навчання окреслювалася одним роком: 

«Чесний Станіслав Гладишевич прийняв сина свого на науку Яна Гладишевича 

                                                                 
603 Капраль М. Люди корпорації. С. 216. Див. також: Gadocha M. Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie w 

okresie nowożytnym. S. 21 (автор зазначає, що учні могли навчатися в цеху з 10 років). 
604 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. Арк. 3–186. 
605 Там само. Спр. 26. Арк. 900–905. 
606 Там само. Арк. 903. 
607 Charewiczowa Ł. Lwowskie organizacje zawodowe z czasόw Polski przedrozbiorowej. S. 22. 
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[…] на рік», занотовано в 1677 р., а вже наступного 1678 р. знаходимо 

інформацію про визволення маслака608.  

Статути кравецької корпорації також передбачали захист інтересів тих 

дітей, батьки котрих померли, не визволивши їх: «Коли якийсь майстер помре і 

не вивчить чи не визволить свого сина , тоді такий майстрівський син буде 

визволений у тому цеху протягом чверті року […] має до того цеху сплатити 

половину (не як інші) вартості»609. Імовірно, що сума вступного становила для 

немаслаків 2 злотих, для маслаків – 1 злотий610 (розмір цих внесків для учнів 

кравецькими статутами не деталізуються). Загалом, як свідчить цехова книга611, 

менше трьох років вчилася основна частина учнів – 67,7 %, з яких 13 % (69 

осіб) опанували ремесло за два роки, а 54,7 % – за рік або менше (290 осіб)612. 

Двоє хлопців (0,4 %) були прийняті на півторарічний термін. Менше трьох 

років могли вчитися не тільки маслаки, а й ті учні, які переїхали з батьками до 

Львова з інших міст Речі Посполитої (Кракова, Перемишля, Любліна, 

Сандомира), де вже відбували якийсь час науку в цехових майстрів, маючи 

відповідні підтвердження613. 

З огляду на те, що кравецький цех був спільним для представників двох 

націй – поляків та українців, цехові повноваження останніх були дещо 

обмежені. Для прикладу, в 1538 р. раєцький уряд розглядав позов кравців-

українців на їхніх колег-поляків з приводу утисків їхніх прав щодо прийому на 

навчання та визволення учнів614. Русини вказували на те, що майстри-католики 

(себто здебільшого поляки) не дозволяють їм брати на науку хлопців ні за 

гроші, ні за відробіток і вимагають визволяти їх лише після трьох повних 

років615 (тобто так, як прописано в статуті616). Самі ж кравці-католики приймали 

                                                                 
608 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. Арк. 87, 282. 
609 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 368. 
610 Капраль М. Люди корпорації. С. 211. 
611 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. Арк. 3–186. 
612 Сюди входять також особи, у записах про прийняття яких не вказаний термін навчання. 
613 Капраль М. Люди корпорації. С. 213. 
614 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 613. Арк. 59–60. Див. також: Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. 

С. 22–26. 
615 Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. С. 25. 
616 ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 569. 1 арк. (статут пізнішого часу, однак норми цехові діяли задовго до їх 

формального уконституювання). 
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учнів за гроші на один рік, а за відробіток – «на скільки хочуть»617. Доказовість 

цього обвинувачення доводить цехова книга пізнішого періоду (1607–

1717 рр.)618, в якій понад половина прийнятих записані на навчання на один рік 

і студіювали вони ремесло переважно в майстрів-католиків. Скаржилися 

українці також на те, що їм заборонено в разі втечі або смерті учня брати на 

його місце когось іншого раніше, ніж мине три роки. Райці постановили таке: 

«[…] майстри русини нехай приймають на навчання ремесла учнів за гроші на 

повних два роки, а за службу – на цілі три роки; лише після навчання і 

визволення або на випадок втечі від майстра чи смерті дозволено буде 

майстрам русинам, як і католикам, коли захочуть, прийняти на їх місце іншого 

учня»619. Як бачимо, майстри-русини формально досягнули-таки певного успіху 

в цій справі. Однак переваги для майстрів-католиків залишалися незмінними. 

У грамоті Стефана Баторія від 5 листопада 1576 р. для цеху львівських 

кравців наголошувалося, щоб «не наважувався (майстер. – Н. П.) протягом 

одного повного року іншого учня прийняти; тільки одного на місце учня має 

прийняти. Якщо цю постанову не виконуватиме, то буде покараний одним 

каменем воску (бл. 33 кг)»620. Утім, цей акт стосувався дисциплінування радше 

майстрів-католиків, а не русинів, оскільки останні були вже обмежені в 

термінах навчання своїх вихованців. 

Вельми показовим у цьому аспекті є декрет раєцького уряду щодо скарги 

кравця Івана, цехового майстра, на цехмістрів та старших і молодших майстрів 

католицької релігії621. Цьому русинові забороняли визволити свого учня 

Габріеля, сина Марка Лангіша і Варвари. Кравці-католики покликалися на 

статут (у вигляді пергаментного документа з раєцькою печаткою) від 1523 р., за 

яким руський майстер мав проводити цю процедуру перед усім цехом і 

протягом трьох наступних років не міг навчати іншого хлопця, щоб «не 

                                                                 
617 Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. С. 25. 
618 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. Арк. 3–186. 
619 Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. С. 25. 
620 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 368–369. 
621 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 24. Арк. 1129–1130. 
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збільшувалось ремесло»622. Райці дозволили визволити учня, постановивши 

водночас не порушувати цехового порядку. 

У статуті кравецької корпорації, затвердженому королем Владиславом IV 

26 жовтня 1634 р., знову простежується нерівність між майстрами католицького 

та православного віросповідання в цьому ж питанні: «Жоден із майстрів 

східного обряду щоб не наважувався без відома цеху приймати учня або 

домовлятися, а про цю угоду має інформувати. Того учня за присутності всього 

цеху повинен оголосити. І коли оголосить, майстер уже не повинен мати учня 

три роки»623. Цехова книга кравців переконує нас у тому, що зазначена норма 

діяла власне для ремісників-русинів624. Натомість кравці-католики зазвичай 

вишколювали своїх вихованців впродовж одного року.  

Кравецькі статути не конкретизували взаємин між наставником та його 

учнем, тож про них можемо здогадуватися тільки на підставі допоміжних 

джерел. Здебільшого умови опанування ремесла юнаком узгоджувалися між 

його батьками та майстром усно625. Протягом усього періоду навчання хлопець 

не отримував жодної грошової винагороди за свою працю, мешкав з родиною 

свого вчителя під одним дахом і мусив також допомагати по господарству та в 

інших справах. Підліток перебував на утриманні майстра, якому воно 

обходилося до 25 злотих на рік626. Батьки або опікуни могли фінансово 

підтримувати сина, виділяючи кошти на взуття чи інші нагальні потреби. 

Вихідці з бідних сімей нерідко вдавалися до крадіжок в домі господарів, за що 

їх нераз виганяли з братства або карали фізично. Особливо суворим було 

покарання для учня, котрий залишав ремесло, – він втрачав право на вже 

відбуті роки науки, і в разі повернення, мав починати з першого року627.  

Навчання та життя в майстра багатьом хлопцям давалося важко 628. 

Великою була кількість тих, яким не вдалося пройти навчальний процес до 

                                                                 
622 Там само. Арк. 1130. 
623 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 375. 
624 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. Арк. 3–186. 
625 Див. детальніше: Gadocha M. Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie w okresie nowożytnym. S. 25–28. 
626 Білецький С. Т. Боротьба підмайстрів з майстрами у Львові в середині XVII ст. С. 16. 
627 Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. XXIV. 
628 Капраль М. Навчання ремеслу у Львові та ранньомодерний період: учні та підмайстри за статутами 

ремісничих цехів. С. 556. 
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кінця. За відомостями цехової книги, фактично кожен третій учень покидав цех 

без визволення. Серед причин були переїзд, хвороби та смерть. Залишали 

майстерню кравця також через надмірні вимоги, відсутність належного 

відпочинку і харчування, переобтяження домашніми справами тощо. Як 

показує статистика міст Перемишля та Познаня, від 30 до 80 % із вписаних до 

цехових книг учнів не витримували умов перебування в майстерні і йшли з неї, 

так і не дочекавшись визволення629. 

Завершувалося навчання в цеху визволенням учня на підмайстра. Ця 

процедура відбувалася на квартальних зборах кравецького братства за 

присутності всіх майстрів. Цеховий наставник, у котрого проходив вишкіл 

хлопець, засвідчував його законне народження відповідним листом. Відтак 

вихованець одержував своєрідний атестат про здобуття кравецьких навичок із 

зазначенням терміну та місця навчання. Обов’язковими були грошові внески до 

цехової скарбниці, нерідко справлявся бенкет з нагоди свята. Якщо значні 

матеріальні витрати були непосильними для учня, тоді їх брав на себе його 

вчитель, записуючи визволення у борг. Юнак мусив неодмінно подякувати 

наставникові за науку, відпрацювавши в нього безоплатно кілька тижнів, а то й 

більше (якщо йшлося про боргове зобов’язання)630. Зацікавлені в роботі учнів, 

які добре вправлялися в кравецтві, майстри всіляко залучали їх до подальшої 

співпраці. 

Оперуючи інформацією збереженої цехової книги кравців, наведемо 

кількісну характеристику навчального процесу в кравецькому цеху631. За період 

1607–1717 рр. було прийнято на навчання 530 учнів (4,8 щорічно) (Додаток 2). 

У 1607–1650 рр. освоювати фах кравця почали 174 особи (4 щорічно), а в 1651–

1717 рр. – 356 (6,2 щорічно). З огляду на трирічний термін навчання, у 

кравецькому цеху одночасно могло вчитися 15–20 хлопців. За відсутності 

даних щодо кількості учнів для XVI ст., коли корпорація кравців була 

                                                                 
629 Arłamowski K. Dzieje przemyskich cechów rzemieślniczych w dawnej Polscé. S. 187; Wisłocki J. Organizacja 

prawna poznańskiego rzemiosła w XVI i XVII wieku. S. 41. 
630 Капраль М. Навчання ремеслу у Львові та ранньомодерний період: учні та підмайстри за статутами 

ремісничих цехів. С. 557. 
631 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. Арк. 3–186. 
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найчисленнішою у Львові, можемо припустити, що охочих поповнити це 

ремісниче братство нараховувалося ще більше.  

Таким чином, учнівство було першою та базовою сходинкою на шляху до 

здобуття статусу майстра. Майбутні кравці мали відчути на практиці переваги і 

недоліки корпоративної ієрархії та дисципліни. Не всім охочим вдавалося 

освоїти обраний фах. Проте більшість залишалася, визволялася та 

продовжувала опановувати тонкощі ремесла вже в статусі підмайстра.  

 

3.2. Підмайстри та їхня організація 

Велику групу в кравецькому цеху формували підмайстри, які виконували 

основні роботи під керівництвом майстра. Підмайстрівство було другим і для 

багатьох головним етапом професійної кар’єри632. З огляду на скрутне 

матеріальне становище та численні грошові витрати при вступі в цех, далеко не 

кожен підмайстер мав змогу стати майстром, попри всі свої здібності чи 

бажання. Перевага надавалася маслакам, батьки яких могли визволяти їх без 

жодних термінів та обмежень. Інколи, однак, для визволення діти майстрів були 

зобов’язані пройти випробувальний термін в іншого майстра, котрий перевіряв 

їхню здатність виконувати ремесло. Серед записів цехової книги кравецького 

цеху ми не знаходимо письмового підтвердження цьому, очевидно така 

практика існувала у формі усної домовленості між майстрами. Натомість 

знаходимо один єдиний запис про навчання сина Валентина Туркевича – 

Йосипа не батьком, а іншим майстром Яцентієм Медулькевичом633. 

Важким і довгим був шлях до підмайстрівства тих юнаків, які не мали 

батьків-майстрів. Вони відбували роки навчання та вдосконалення в ремеслі, 

потім відпрацьовували два тижні у свого наставника, після чого той публічно 

оголошував у цеху перед усіма майстрами, що учень пройшов необхідну науку. 

У статусі підмайстра кравчики вже працювали як із стандартними, так і з 

індивідуальними замовленнями під керівництвом майстра.  

                                                                 
632 Див. також: Паславська Н. Львівський кравецький цех в XVI – першій половині XVII ст.: підмайстри та їхнє 

братство. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль, 2016. Вип. 2. Ч. 1. С. 14–18. 
633 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. Арк. 141. 
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У статутах кравецької корпорації зазначено кількість підмайстрів, які 

могли навчатися в одного майстра. Зокрема, у привілеї короля Стефана Баторія 

від 1576 р. йдеться про трьох634, а в грамоті короля Владислава IV від 1634 р. – 

про двох підмайстрів635. Для прикладу, в Перемишлі, відповідно до статуту 

1583 р., в майстерні кравця можна було побачити одного-двох таких його 

помічників636. У краківських цехах у період великих замовлень нераз брали для 

допомоги навіть чотирьох підмайстрів637. Особливо активно практикували це 

старші майстри, столові та цехмістри. Таким чином, у цеховому братстві 

підмайстри переважали майстрів щонайменше вдвічі. Очевидно, що найчастіше 

підмайстрами залишалися на підмогу у свого колишнього наставника його 

найбільш здібні учні, а також майстрові сини чи зяті.  

У статутних документах кравецького цеху, що був спільним для поляків 

та українців, встановлювалися обмеження етно-конфесійного характеру щодо 

навчання підмайстрів: «Якщо підмайстер католицької віри звідкись до міста 

прийде працювати у ремеслі і хтось із майстрів-католиків матиме підмайстра 

східного обряду, тоді, за давнім звичаєм, руський підмайстер відпрацює один 

тиждень, а після виходу тижня відпускаючи русина, має прийняти католика без 

будь-якої перешкоди, під карою одного безміна воску (3,3 кг. – Н. П.), однак за 

винятком, коли схочуть той католик і русин-підмайстер разом працювати»638. 

Звідси випливає, що підмайстри-католики мали переваги в процесі навчання 

ремесла, закріплені статутними нормами. 

Обов’язковим ритуалом для кожного визволеного учня було надання 

прізвиська639, що не лише символізувало перехід на новий статус, але й 

демонструвало монополію Львова як ремісничого центру Руського  й 

Подільського воєводств і Волині640 на визволення учнів. Спершу вона належала 

тільки краківським цехам, поки 13 вересня 1525 р. король Сиґізмунд І своїм 
                                                                 
634 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 368. 
635 Там само. С. 375. 
636 Arłamowski K. Rzemiosło Przemyskie od XIV wieku do roku 1949. S. 43. 
637 Bąkowski K. Dawne cechy krakowskie. S. 41–42. 
638 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 375. 
639 Балушок В. Світ середньовіччя в обрядовості українських цехових ремісників. К., 1993. С. 69–71; Капраль 

М. Навчання ремеслу у Львові та ранньомодерний період: учні та підмайстри за статутами ремісничих цехів. 

С. 559. Див. також: Gadocha M. Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie w okresie nowożytnym. S. 29. 
640 Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. XXVIII. 
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привілеєм не надав: «тим ремісникам і майстрам […] Львова […] повне та 

цілковите право приймати інших, здатних до того ремесла, і тих прийнятих у 

своїх ремеслах встановлювати, навчати й обирати на майстрів, надавати їм 

прізвиська, що в Кракові та деінде не повинні змінювати, саме так, щоб усіх та 

кожного з підмайстрів тих львівських ремісників, у яких вони вивчилися, […] 

вважали правдивими та законними у Кракові та будь-яких інших місцях»641. 

Якщо ж підмайстер прибував до Львова уже з прізвиськом з тих земель, на які 

поширювалася монополія львівських ремісничих корпорацій, цеховики могли 

його не визнавати, наполягаючи на своїй прерогативі642. Здебільшого такі 

найменування були пов’язані з відповідними рисами характеру, фізичними чи 

моральними якостями, професійними здібностями їхніх носіїв643. Після 

визволення у Львові та отримання прізвиська підмайстри залишалися тут на 

роботу, поверталися додому або мандрували. 

Церемонія визволення учня закінчувалась учтою, яку влаштовував новий 

підмайстер644. Окрім частування, обов’язковими для підмайстрів (як для 

майстрів) були грошові внески, що становили для них 1 гріш та 1 квартник645. 

На цьому етапі майстер міг фінансово підтримати учня, коли в того не було 

коштів, за що хлопець мав віддячити безкоштовною працею протягом двох і 

більше тижнів, залежно від суми заборгованості. Підсумком цієї процедури 

визволення був документ за підписами цехмістрів, який засвідчував час 

навчання та фах нового підмайстра646.  

Не всі визволені учні в кравецькому цеху Львова відразу ставали 

підмайстрами. Наступним кроком у професійній кар’єрі багатьох з них був 

статус т. зв. робенця (напівтовариша647). Від учня робенець (у статуті кравців 

фігурував як пахолок) відрізнявся тим, що одержував платню, але нижчу, ніж 

                                                                 
641 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 6. 
642 Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. XXVIII. 
643 Кісь Я. П. Промисловість Львова у період феодалізму (ХІІІ–ХІХ ст.). С. 79; Pachoński J. Zmierzch sławietnych. 

Z życia miesycyan w Krakowie w XVII i XVIII wieku. S. 183–188.  
644 Капраль М. Навчання ремеслу у Львові та ранньомодерний період: учні та підмайстри за статутами 

ремісничих цехів. С. 559. 
645 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 385. (гріш і квартник – срібні монети). 
646 Gadocha M. Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie w okresie nowożytnym. S. 31. 
647 Pazdro Z. Uczniowie i towarzysze cechów krakowskich od drugiej połowy wieku XIV do połowy wieku XVII. 

S. 34. Див. також: Bąkowski K. Dawne cechy krakowskie. S. 54–55. 
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підмайстер648. У відновленому майстрами тексті статуту для кравецьких 

підмайстрів від 15 листопада 1646 р. фіксується оплата праці підмайстра у 

розмірі 1 гріш та робенця – 0,5 гроша (очевидно, денно)649. Подальша доля 

пахолка залежала від майстра, який вирішував про його перехід на новий 

щабель у цеховій ієрархії або збереження status quo. Дуже часто, однак, ці 

цеховики не мали достатньо коштів або амбіцій, щоб продовжити свою кар’єру. 

Історик М. Горн стверджував, що робенцем визволений учень уважався лише в 

той період, коли відробляв у свого майстра (від двох тижнів до одного  року) за 

половину винагороди підмайстра650. Ми ж схильні думати, що кравець міг 

залишатися ним значно довше – кілька років або й усе життя. Загалом наявність 

у кравецькому цеху, як і в інших цехових організаціях, категорії робенця, або 

пахолка, свідчить про суспільну градацію серед ремісничої челяді651. 

У ремісничому середовищі Львова існували певні обряди введення 

робенця у статус підмайстра. Так, у дослідженні про шевський цех читаємо про 

вступ до братства млодзянів (так у цьому цеху називали робенців), котрі мали 

внести «столкове», сплативши 1 гріш, що зараховувалося їм за «півмиття». 

Після «повного миття», яке охоплювало низку специфічних процедур (гоління, 

стругання, шліфування, чищення, що символізували випробування не лише 

професійних якостей, але й кмітливості, вправності тощо), хлопець ставав 

гідним звання підмайстра652. У статутах кравецької корпорації немає опису 

згаданих процедур, однак можна припустити, що вони побутували і в 

кравецькій практиці. 

Більшість статутних документів ремісничих корпорацій передбачали для 

підмайстрів обов’язкову мандрівку задля підвищення кваліфікації653. Проте в 

                                                                 
648 Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. XXІХ. 
649 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 384. Про оплату праці у львівських цехах див. також: 

Капраль М. Навчання ремеслу у Львові та ранньомодерний період: учні та підмайстри за статутами ремісничих 

цехів. С. 561. 
650 Horn M. Horn M. Towarzysze cechόw lwowskich w walce z wyzyskiem mistrzόw w I połowie XVII w. S. 381. 
651 Див. детальніше: Капраль М. Люди корпорації. С. 227. 
652 Там само. С. 227. 
653 Капраль М. Навчання ремеслу у Львові та ранньомодерний період: учні та підмайстри за статутами 

ремісничих цехів. С. 560–561; Gadocha M. Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie w okresie nowożytnym. 

S. 31–32. 
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статуті кравецьких підмайстрів від 1646 р.654 відсутня детальна інформація як 

про саму подорож, так і про її раціональну альтернативу – т. зв. «мандрівне», 

що сплачувалося перед вступом. Як правило, підмайстри або робенці вирушали 

в ті міста або країни, де функціонували рівнорядні із львівським ремісничі цехи 

й де можна було отримати ширші знання655. Пересічно така подорож тривала 

один-два роки. Практикувалася вона й тоді, коли при вступі в цех претендент 

не зміг якісно виконати майстерштуку. Очевидно, пільгами користувалися 

маслаки, для яких термін мандрівки скорочувався або й навіть не передбачався. 

Так, сини та зяті майстрів могли стати повноправними членами цеху, 

пройшовши всю процедуру протягом року, якщо мали для цього відповідні 

фінансові ресурси та протекцію родичів. Мандруючи, кравчики не лише 

отримували кваліфіковані знання, але й приносили нові зразки та техніки 

пошиття одягу, обмінювалися досвідом та вміннями656. Переважно, підмайстри 

підвищували свою кваліфікацію в цехах Кракова, Варшави, Познані, а цех 

відстежував інформацію про працю та поведінку підмайстрів під час 

стажування657. 

Кравецькі підмайстри у Львові мали своє братство, генеза якого сягає 

кінця XV ст.658 З тексту вже неодноразово згаданого статуту від 1646 р. 

дізнаємося, що воно існувало з 1491 р. Приводом до утворення організації 

кравчиків-підмайстрів стала описана в хроніці Бартоломея Зіморовича під 

1507 р. втеча повсталих учнів від своїх майстрів659, яка відбулася раніше. 

Міська сторожа спробувала завадити втікачам, декілька з них загинули, а на 

тому місці згодом кравці звели костел Св. Анни, котрим надалі опікувалися.  

Денис Зубрицький, опираючись на свідчення свого попередника, так 

описує цей інцидент та його передумови: «В цьому році (1507 р. – Н. П.) 
                                                                 
654 ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 725. 1 арк. 
655 Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. XXІХ. 
656 Pachoński J. Zmierzch sławietnych. Z życia miesycyan w Krakowie w XVII i XVIII wieku. S. 146. 
657 Pazdro Z. Uczniowie i towarzysze cechów krakows kich od drugiej połowy wieku XIV do połowy wieku XVII. 

S. 75. 
658 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 58. Арк. 1003–1010; Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 379–385. 

Див. також: Паславська Н. Львівський кравецький цех в XVI – першій половині XVII ст.: підмайстри та їхнє 

братство. С. 14–18; Її ж. Братство кравецьких підмайстрів у Львові в середині XVII ст.: ґенеза створення та 

особливості організації. Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 71-ї Міжнародної наукової 

конференції (Харків, 27 квітня 2018 р.). Харків, 2018. С. 114–115. 
659 Зіморович Б. Потрійний Львів. С. 97–98. 
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заснували і збудували костел Св. Анни. Причиною цього була така подія. 

Кільканадцять років тому челядь і хлопці кравецького ремесла змовилися проти 

своїх майстрів, мабуть через малу платню чи через погане ставлення до них, 

зібралися і вночі покинули місто […]. Міська нічна сторожа, озброєна ціпами, 

окованими залізом, наскочила на них у тому місці, де тепер стоїть згаданий 

костел, і хотіла затримати. Вони вчинили опір, і в бійці кількох челядників 

убили ціпами. Їх поховали на тому ж місці. Коли пізніше челядники, які брали 

участь у цій сутичці, вибились у майстри, то, пам’ятаючи цю подію й бажаючи 

подякувати Господові, який вберіг їхнє життя, вирішили на місці сутички й на 

могилі своїх колег збудувати невеликий костел»660 (Додаток 16). Таким своїм 

вчинком підмайстри зуміли досягти консенсусу із майстрами та домоглися 

створення окремого братства з власним статутом. Відсутність оригіналу цього 

документа та його копій наштовхує на думку, що братство підмайстрів, 

можливо, існувало якийсь час без писаної ординації, керуючись традиційними 

формами, виробленими у ремісничому соціумі Львова. 

Організація кравецьких челядників не була прецедентною. Першими таке 

братство заснували львівські ткачі – його статут затверджений раєцьким 

урядом 14 червня 1469 р.661 (хоча ткацтво як ремесло й не було достатньо 

потужним у місті). Взірцем для ткацьких підмайстрів стала конфратернія з 

Ланьцута, що поряд із Перемишлем, де це ремесло активно розвивалося662. 

Очевидно, кравецькі підмайстри, особливо приїжджі або мандруючі, також 

були ознайомлені із практикою функціонування на польських та німецьких 

землях ремісничих структур підмайстрів при однойменних цехах663. 

Запозичений зразок такого досвіду, ймовірно, став основою для організації 

кравецької челяді.  

Факт утворення братства кравецьких підмайстрів зафіксований в 

історіографії. Про нього пишуть Я. Птасьнік664, М. Горн665, С. Білецький666, 

                                                                 
660 Зубрицький Д. Хроніка міста Львова. С. 121. 
661 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 331–334. 
662 Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. XXХI. 
663 Bąkowski K. Dawne cechy krakowskie. S. 24. 
664 Ptaśnik J. Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce. S. 158. 



139 
 

Я. Кісь667. Усі вони апелюють до хроніки Б. Зіморовича668 або до статуту 

1646 р.669 Натомість дослідниці ремесла Л. Харевічовій не відомі події кінця 

XV ст., лише ординація 1646 р.670 Загалом період від появи організації 

кравчиків (1491 р.) до 1640-х рр. не відображений в історичній літературі. 

Тільки Я. Кісь, згадуючи про статут 1491 р., зазначає про його підтвердження в 

1601 р.671, при цьому посилається на документ, який хронологічно та тематично 

несумісний з цією ординацією. Йдеться про дарчу грамоту польського короля 

Сиґізмунда І райцям та громаді м. Львова на третю мірку із Зимноводського 

солодового млина за Краківською брамою від 19 жовтня 1542 р.672 Напевно, 

історик допустився механічної помилки, переплутавши номери справ, а також 

сприйняв як аргумент напис на пергаментній копії відновленого статуту від 

1491 р., який майстри кравецького цеху затверджували для кравчиків від 15 

листопада 1646 р. (на полі зліва вгорі): «Anno 1601, dominica quarta 

Adventum»673, що аж ніяк не вказує на 1601 р. як на дату конфірмації статуту 

для кравецьких підмайстрів.  

 Упродовж XVI ст. підтвердження або надання ординацій ремісничим 

челядникам не практикувалося. Лише 1598 р. статут для братства підмайстрів 

затвердили львівські пекарі674, 1601 р. – мулярі675. Значно пізніше окремі 

статутні документи отримали шевці (1686 р.)676, різники (1714 р.)677, слюсарі та 

рушничники (1775 р.)678. І хоча організації підмайстрів існували і в інших 

ремісничих корпораціях, проте їхні права й обов’язки були прописані не у 

власних, а в загальноцехових ординаціях. З початком XVII ст. львівські 

підмайстри, які кількісно переважали майстрів, активізували свої зусилля для 

                                                                                                                                                                                                                        
665 Horn M. Lwowska ludność rzemieślnicza i jej walka w pierwszej połowie XVII wieku (w latach 1600–1648). 

S. 100; Horn M. Towarzysze cechόw lwowskich w walce z wyzyskiem mistrzόw w I połowie XVII w. S. 394. 
666 Білецький С. Т. Боротьба підмайстрів з майстрами у Львові в середині XVII ст. С. 21. 
667 Кісь Я. П. Промисловість Львова у період феодалізму (ХІІІ–ХІХ ст.). С. 76, 81, 197. 
668 Зіморович Б. Потрійний Львів. С. 97–98. 
669 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 58. Арк. 1003–1010. 
670 Charewiczowa Ł. Lwowskie organizacje zawodowe z czasόw Polski przedrozbiorowej. S. 14. 
671 Кісь Я. П. Промисловість Львова у період феодалізму (ХІІІ–ХІХ ст.). С. 81. 
672 ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 427. 1 арк. 
673 Там само. Спр. 727. 1 арк. 
674 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 598–603. 
675 Там само. С. 454–459. 
676 Капраль М. Люди корпорації. С. 219. 
677 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 658–663. 
678 Там само. С. 145–153. 



140 
 

захисту соціально-економічних інтересів у цеху (оплата праці, робочий час, 

грошові та тілесні покарання тощо). 1601 року, наприклад, своє невдоволення 

висловили гарбарські підмайстри, 1603 р. – ковальські, 1609 р. – мулярські, 

1618 р. – цирульницькі, 1639 р. – шевські679.  

 Кравчики не стояли осторонь процесів, які відбувалися в ремісничому 

середовищі першої половини XVII ст. Так, у 1640 р. кравецькі майстри, 

занепокоєні поведінкою своїх челядників, котрі порушували дисципліну та 

загальноприйняті норми поведінки, на загальних зборах цеху ухвалили 

постанову, яку 6 жовтня 1640 р. затвердив раєцький уряд680. Ухвала стосувалася 

взаємин із челяддю і налічувала шість пунктів. Зокрема, посилювалися форми 

відповідальності за порушення дисципліни: «Якби котрийсь челядник удома 

вночі не спав, то такий повинен потрапити в ув’язнення і сплатити два безміни 

воску (6,6 кг. – Н. П.)»681. Аналогічне покарання вводилося за невихід на роботу 

в понеділок чи будь-який інший день, за самовільний відхід від майстра, за 

скорочення робочого часу тощо. Штраф у розмірі двох безмінів воску та 

тимчасове позбавлення волі очікували тепер також майстрів, котрі прикривали 

своїх челядників або брали на роботу підмайстрів без дозволу отця господи 

(останнє доводить, що кравчики вже мешкали в окремій господі, що невдовзі 

засвідчить і статут 1646 р.). Окреме положення стосувалося челядників-

євангеліків та єретиків – їх змушували покинути ремесло у разі поширення 

«своєї злої науки», а майстри, які наймали таких кравчиків, каралися каменем 

воску (бл. 33 кг.)682. 

 Кравецькі підмайстри разом із частиною майстрів, насамперед українців, 

що мали обмеження в кількості учнів та підмайстрів, відмовилися приймати 

затверджені статті, погрожуючи залишити майстерні та місто. Протягом 1641 р. 

тривала боротьба за прийняття нової ординації. Цехмістри зібрали загальні 

збори цеховиків, але дійти згоди з челяддю не змогли. Один з кравчиків навіть 

                                                                 
679 Horn M. Towarzysze cechόw lwowskich w walce z wyzyskiem mistrzόw w I połowie XVII w. S. 399. 
680 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 1050–1052; Див. також: Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. 

С. 377–379. 
681 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 378. 
682 Там само. С. 379. 
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скинув статут зі столу, висловивши таким чином неповагу до членів корпорації 

та цехових норм. У конфлікт на прохання майстрів цеху втрутився магістрат, 

поставивши вимогу до челядників визнати ординацію під загрозою ув’язнення 

та 5 грошей штрафу. На суді підмайстри заявили, що не погоджуються з 

ухвалою майстрів і вимагають не змінювати давніх прав і звичаїв. Урешті-решт 

статті таки були затверджені, з деякими майстрами вдалося домовитися (через 

поступки в національно-конфесійних питаннях та в принципах розподілу 

учнів), частину підмайстрів засудили до сплати 10 грошей штрафу, а кравчик 

Яків, який скинув документ зі столу, був позбавлений права займатися  

кравецтвом683. 

 Попри цю невдачу, 1646 р. кравчики все ж зуміли домогтися конфірмації 

нового статуту, а точніше підтвердження давньої ординації від 1491 р. 

Вочевидь, компромісу між майстрами і челяддю було досягнуто саме 

стараннями цехмістрів та старших майстрів, котрі прагнули встановити 

порядок у цеху та дисциплінувати підмайстрів. Представники цехової верхівки 

розуміли, що в умовах конфронтації важко тримати під контролем неспокійну 

молодь, яка була основною робочою силою в ремісничому виробництві.  

 Детально розроблений статут підмайстрів нараховував двадцять чотири 

пункти684. Текст документа написаний польською мовою. Він, найімовірніше, 

не є ідентичним за змістом із незбереженим статутом кравчиків від 1491 р. – 

його змінено й доповнено відповідно до реалій XVII ст. У преамбулі мовиться 

про те, що кравецькі підмайстри, «щоб мати належний порядок між собою та 

гідно поводитись», просили в майстрів «їм ухвалу або порядок за їхньою волею 

(майстрів. – Н. П.) написати та допустити тримати скриньку та скарбничку»685. 

Окрім цього, підмайстрам також дозволили мати свій знак (олов’яний глек) та 

господу, але визначили їм при цьому низку умов т. зв. автономного 

                                                                 
683 Білецький С. Т. Боротьба підмайстрів з майстрами у Львові в середині XVII ст. С. 23–24; Horn M. Towarzysze 

cechόw lwowskich w walce z wyzyskiem mistrzόw w I połowie XVII w. S. 394–396. 
684 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 58. Арк. 1003–1010; Ф. 131. Оп. 1. Спр. 725. 1 арк.; Див. також: Економічні 

привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 379–385. 
685 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 382. 
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співіснування. 12 грудня 1646 р. райці Львова підтвердили статут для кравців-

підмайстрів від 15 листопада 1646 р.686 

Розглянемо докладніше положення ординації кравецьких підмайстрів. 

Дисципліна та ієрархія були основними засадами організації цехового устрою  

ремісників. Дією цих принципів і детермінувалися статутні норми, що 

регламентували життєдіяльність братства кравчиків. Зокрема, як і майстри, 

підмайстри мали своє керівництво, котре обиралося на щорічних зборах. 

Старшого підмайстра вибирали майстри, а молодшого – підмайстри. Оскільки 

кравецький цех був спільним для представників римо-католицької та 

православної конфесій, то логічно, що очолювати братство могли і поляки, і 

українці, проте в документі це твердження не конкретизується. Для прикладу, в 

шевській корпорації Львова, яка з 1641 р. була спільною, польсько-

українською, керували підмайстрами польський та руський старші687. 

Кравецький цех також визначав двох майстрів-опікунів. Вибрана старшина 

зобов’язувалася стежити за порядком, дисципліною та дотриманням статутних 

положень.  

Братство кравчиків перебувало під пильним наглядом цехових майстрів, 

котрі втручалися в усі сфери життя підмайстрів і робенців, щоб не допустити 

порушень та свавілля. Погодження різних питань організації виробництва та 

дозвілля челяді з цеховою владою було обов’язковим і розглядалося як 

додатковий важіль впливу на підмайстрів, обмеження самостійності їхнього 

керівництва. Жили підмайстри в окремій господі. Їм дозволено мати свою 

скриньку, вміст якої регулярно поповнювався: «підмайстри та пахолки повинні 

кожні два тижні сходитися до господи, і кожен з них має віддати: підмайстер – 

0,5 грошей, пахолок – 1 шеляг, а з тієї складки мусять до скарбнички покласти 

третій гріш, а якби щось із штрафів припало, то половину до тієї скарбнички 

має покластися і цю скарбничку у день Божого Тіла повинні віддати до рук 

майстрів»688. Відкрити її можна було тільки одночасно двома ключами, один з 

                                                                 
686 ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 727. 1 арк.; Див. також: Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 385–

387. 
687 Капраль М. Люди корпорації. С. 218–219. 
688 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 383. 
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яких зберігався в підмайстрів, а другий – у майстрів у цеховій скриньці. Як 

бачимо, фінанси братства суворо контролювалися. Могли підмайстри мати й 

другу скарбничку – для «вписного», яке мусив сплатити кожен новоприбулий у 

їхньому статусі (1 гріш вступного та 1 квартник)689. Ці внески належало 

витрачати на побутові потреби челяді, але з відома майстрів.  

 Господа була центральним місцем товариського життя підмайстрів, які 

тут мешкали і проводили вільний від роботи час690. Їхні мандрівні колеги, котрі 

прибували до Львова, повинні були зупинитися у господі «і там так довго жити, 

поки би хтось із майстрів не замовив до праці»691. До цеху із відповідним 

запитом звертався «пан отець господи», з’ясовуючи, чи ніхто з кравців не 

потребує помічника, позаяк самостійно шукати собі майстра мандрівний 

підмайстер не міг. Якби місце роботи молодому кравчикові не подобалось, тоді 

він мав відпрацювати тільки тиждень, а далі його слід було відпустити. Якщо ж 

підмайстер трудився спільно з майстром протягом півроку, то в разі рішення 

про свій відхід був зобов’язаний попередити за два тижні, якщо ж більше року 

– за чотири. Локалізувати кравецьку господу можемо за книгами інвентарів 

міських маєтків і прибутків від них. Так, станом на 1646 р. кравецька 

корпорація володіла кам’яницею, що розташовувалася при фарі692, тобто 

поблизу Латинської катедри, головної римо-католицької святині міста. Цех 

сплачував щорічно податок з цієї нерухомості в сумі 2 злотих. Про постійність 

локалізації в ній господи свідчать записи податкових книг до кінця XVIII ст.693 

Оплата праці кравецьких підмайстрів та робенців не була високою, 

порівняно з представниками інших ремесел. В ординації зазначено, що «мито 

або платня підмайстрові – 1 гріш, пахолку – 0,5 гроша. Щоб жоден понад це не 

                                                                 
689 Там само. С. 385. 
690 Капраль М. Навчання ремеслу у Львові та ранньомодерний період: учні та підмайстри за статутами 

ремісничих цехів. С. 565. Господа була необхідним місцем тимчасової локації для тих челядників, котрі 

прибували до Львова. Її наявність давала змогу вести облік прибулої на навчання кравецької молоді. Див. 

детальніше: Bąkowski K. Dawne cechy krakowskie. S. 56–57. 
691 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 383. 
692 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 720. Арк. 2. Кравецька кам’яниця розташовувалась поблизу катедри, тепер вул. 

Памви Беринди (див. Мельник Б. Довідник перейменувань вулиць і площ Львова. XIII–XX століття. С. 8). Див. 

також карту-реконструкцію: Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів. 3.7. (Нерухомість середмістя 

Львова у 1767 р.). 
693 Зокрема, див. книгу реєстрів королівських та міських податків: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 812. 116 арк. 
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намагався домагатися більше у свого майстра»694. Натомість, скажімо, шапкарі 

отримували 6 грошей денно, а мулярі – 15–18 грошей.695 Кравчикам 

дозволялось також одержувати платню від виробітку – т. зв. «шуфарк», а це 

означало, що підмайстер з робенцем не прив’язувалися до одного місця, а мали 

змогу вільно переходити до іншої майстерні. У статуті вказувалося, що 

«шуфарк, або заробіток, таким чином повинен бути поділений: підмайстрові – 2 

гроші, пахолку – кожен третій гріш»696. Різниця в оплаті цих челядників 

пояснювалася тим, що перший з них має більше відповідальності (як у 

майстерні, так і в господі), ніж другий. Серед іншого, пахолок мусив слухатися 

підмайстра в усьому і шанобливо ставитися до нього. 

Статут братства застерігав кравчиків, аби були вправними в майстерні,  не 

чинили шкоди, не покладалися на учнів, окреслював види роботи, 

наголошуючи щоб «підмайстри не працювали з матеріями, прошитими 

нитками, й одну річ не краяли на дві та не працювали з новою покроєною 

річчю, принесеною з іншої майстерні, хіба що з волі майстра»697. По завершенні 

роботи кравчики мали повернути майстрові весь підручний матеріал (нитки, 

шнурки, голки, ножиці), нічого собі не привласнюючи (під забороною 

займатися ремеслом). Підмайстри могли, очевидно, шукати собі додаткових 

заробітків, але тільки у вільний від основної роботи час та з дозволу майстра. 

Через статут майстри вимагали, щоб їхня челядь не йшла працювати до 

партачів – позацехових ремісників у Львові чи на монастирських і шляхетських 

юридиках. Передбачалося також покарання: для підмайстрів – один камінь 

воску (33 кг), для пахолка – під «звичаєм», тобто тілесна кара698. 

Особливі застереження були й щодо співпраці з євреями. Так, у 1602 р. 

руський підмайстер Юхим Панкович скаржився на кравецький цех через 

позбавлення його членства в корпорації699. Кравці ж твердили, що Панкович 

дані йому роботи продав за 30 злотих якомусь євреєві, що негативно 

                                                                 
694 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 384. 
695 Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. XXХ. 
696 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 384. 
697 Там само. С. 384. 
698 Там само. С. 383. 
699 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 26. Арк. 539. 
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позначилося на репутації братства. Підмайстер представив на свій захист до 

цеху лист Михайла Вишневецького700 із схвальним відгуком про себе та свої 

вироби. Райці постановили, що обвинувачений повинен скласти присягу про 

свою невинність701. Мабуть, цехмістри не мали доказів ймовірної співпраці 

Панковича з євреєм, тому кравчик і надалі займався своїм ремеслом.  

Робочий час кравецьких підмайстрів тривав найдовше – 15–16 годин на 

добу. Для порівняння, шевці працювали від 7 до 12 годин (залежно від пори 

року)702. У статуті 1646 р. акцентовано на тому, щоб «жоден підмайстер, а 

також пахолок, не наважувався встановлювати собі години для роботи, 

працюючи у майстра, особливо в час термінової роботи. Однак може залишити 

роботу у майстра влітку за дві години перед вечором, а від св. Михайла до 

Великодня – о третій у ніч вставати, а в двадцятій – йти відпочивати»703. У ті 

роки відлік часу вівся від заходу – перша година визначалася після заходу 

сонця, а двадцять друга – за дві години до заходу704. Кравчикам заборонялося 

також відходити з майстерні до чи в період ярмарків або перед святами, коли в 

цеху було багато замовлень. За відсутності термінових замовлень не 

оплачувалася праця при свічках і лампадах, використання котрих було 

дороге705. Інколи сигналом про завершення роботи для кравчиків ставали 

дзвони міського годинника706, на які орієнтувалися інші ремісники. 

Статут братства підмайстрів гарантував їм певні соціальні права в разі 

хвороби. Зокрема, братчики були зобов’язані опікуватися недужими й позичати 

їм кошти на лікування: «Якщо Бог допустив якомусь челядникові сильну 

хворобу, а він був би потребував грошей, тоді підмайстри мають давати 

хворому зі своєї скарбнички, якою буде потреба, однак все мають чинити з 

                                                                 
700 Очевидно, йдеться про князя Михайла Михайловича Вишневецького (? – початок 1616), овруцького 

старосту, члена Львівського братства. 
701 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 26. Арк. 540. 
702 Charewiczowa Ł. Lwowskie organizacje zawodowe z czasόw Polski przedrozbiorowej. S. 14. Див. також: 

Orzelska-Konarska B. Mistrzowie i czeladnicy. Pozycja społeczna czeladzi w cechach krakowskich XV–XVII wieku. 

S. 42–43. 
703 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 383–384. 
704 Horn M. Towarzysze cechόw lwowskich w walce z wyzyskiem mistrzόw w I połowie XVII w. S. 384–385. 
705 Капраль М. Люди корпорації. С. 223. 
706 Pachoński J. Zmierzch sławietnych. Z życia miesycyan w Krakowie w XVII i XVIII wieku. S. 250. 
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відома майстрів»707. Після одужання братчик мав повернути позичене. У 

випадку смерті когось із кравчиків цеховики разом із підмайстрами брали 

витрати на себе, а речі померлого залишалися в цеху. Якщо ж знаходилися 

родичі, то вони мусили компенсувати витрачене на лікування та похорон, 

майстри ж, своєю чергою, повертали їм особисті речі небіжчика. Практика 

піклування про членів братства, котрі потребували допомоги, була поширеною 

усіх ремісничих організаціях і базувалася на загальноєвропейській моделі, 

згідно з якою цехи виступали гуманітарними інституціями708. У такий спосіб 

підсилювалися принципи корпоративізму, коли всі члени були пов’язані 

зв’язками родинного типу, відчуваючи себе не лише колегами, а й братами.  

Підмайстри мали брати участь у цехових поминальних богослужіннях. За 

відсутності без вагомої причини підмайстер сплачував штраф у розмірі 2 

шелягів або складав пожертву на костел Св. Анни709. Отож підмайстри 

долучалися до різних сфер життєдіяльності кравецької корпорації – не лише 

виробничої, але й духовної. 

Дозвілля підмайстрів у господі, здебільшого неодружених, також 

регулювалося статутом братства та загальноцеховими ординаціями. Відповідні 

статті цих документів мають заборонно-засуджуючий характер щодо азартних 

гравців та п’яниць710. Не дозволялося, зокрема, грати в азартні ігри і 

контактувати з повіями, брати участь у сварках та бійках. Кравчики могли 

спілкуватися з учнями в господі, проводити з ними час за грою в карти «лише 

при товариському пиві», але в жодному разі не програвати «свої шати або 

хустки»711. За порушення робенців зазвичай карали фізично, підмайстри ж 

мусили сплатити грошові штрафи або «покласти майстрам безмін воску, а 

кожному підмайстрові – по 1 грошу»712. Позаяк бувало, що підмайстри 

прогулювали понеділки після хмільних недільних гулянь, то до статуту 

                                                                 
707 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 385. 
708 Bąkowski K. Dawne cechy krakowskie. S. 38–40. 
709 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 383. 
710 Див. також: Капраль М. Навчання ремеслу у Львові та ранньомодерний період: учні та підмайстри за 

статутами ремісничих цехів. С. 566; Gadocha M. Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie w okresie 

nowożytnym. S. 36–37. 
711 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 384. 
712 Там само. С. 384. 



147 
 

вносилося положення про заборону відпочинку у будні. При цьому традиційно 

в понеділок підмайстри та робенці мали право відвідати лазню (перед роботою 

або після неї). Обмежувальний контроль діяв і стосовно товариських зустрічей 

підмайстрів на релігійні свята – т. зв. «бурс». Кравці дозволяли своїм 

челядникам «бурсу» лише раз на рік (на Різдво), застерігаючи, що «при такій 

зустрічі повинні мати двох майстрів, щоб допомогти свавільних гамувати та 

бійок не допускати»713. Для прикладу, львівські ткачі могли організовувати 

«бурси» двічі на рік (на Зелені свята та на Різдво)714.  

Підмайстрам і робенцям заборонялося ходити зі зброєю (шаблями та 

шпагами), вчиняти сварки в цеху й підбурювати челядь проти майстрів. 

Покаранням у таких випадках могло стати тривале ув’язнення та кара 

(вочевидь, мовиться про штраф). Якщо провина була незначна, то вважалося, 

що винуватців достатньо замкнути на якийсь час в одній з кімнат715 або «на 

шалі» – приміщенні, яке розташовувалося на першому поверсі ратуші та 

використовувалося для судових засідань716. Якщо ж злочин кваліфікувався як 

важкий, тоді порушника належало ув’язнити «під Ангелом» – у підземеллях 

ратуші, де були відсутні будь-які санітарні умови717. Покараними мали бути й ті 

челядники, котрі зводили наклепи на своїх майстрів, обмовляли їх або 

висловлювали невдоволення з приводу свого утримання. Статутні положення 

були покликані сформувати в кравецької челяді моральні засади шанобливого 

ставлення до членів корпорації, а особливо – до своїх майстрів та їхніх сімей. 

Показовою є ситуація, що склалася в кравецькому цеху 1753 р.718 

Раєцький уряд провів ціле розслідування, заслухавши численних свідків у 

справі суперечки кравецьких підмайстрів із цехмістрами й майстрами. 

Приводом до конфлікту стала фізична розправа в цеху над кравцем-партачем, 

що обурила молодих челядників. Причини ж бунту полягали у свавіллі 

                                                                 
713 Там само. С. 384. 
714 Там само. С. 357. 
715 Капраль М. Люди корпорації. С. 220. 
716 Козицький А., Білостоцький С. Кримінальний світ старого Львова. С. 43. 
717 Там само. С. 44. 
718 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 214. Арк. 483–490. Див. також: Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–

XVIII ст. С. 402–411. 
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кравчиків та надуживаннях стосовно них майстрів. Так, ще у квітні 1744 р. 

цехова челядь скаржилася на майстрів та цехмістрів за кривди і знущання над 

нею719, а з часом конфлікт набув нової форми. У рішенні міського уряду йшлося 

про те, що підмайстри порушили один із пунктів ординації 1646 р., а саме: «А 

коли б який-небудь товариш спричинився до сварки, підбурювання і 

намовляння челяді проти майстрів і це було б йому доведено, такий буде 

покараний тривалим ув’язненням і карою»720. Ініціатором виступу став старший 

підмайстер Яків Майовський, котрий підбурив молодих братчиків, аби ті 

залишили своїх майстрів та покинули їхні майстерні. Бунтівний запал 

кравецьких челядників вдалося вгамувати. Натомість організатор та його 

прибічники Ян Мацевич і Міхал Пасаневич за свої дії були засуджені до 

двомісячного ув’язнення та тілесної кари. Інші учасники отримали по два тижні 

за ґратами і також мали дістати за «звичаєм». Як бачимо, кодекс поведінки 

кравецького челядника, що був зафіксований у статуті підмайстрівської 

організації, діяв і до нього неодноразово апелювали, вимагаючи покарання 

винних у порушенні встановлених норм.  

Найчастіше учні та робенці підлягали фізичній екзекуції – за «звичаєм», 

яка була прийнятною в ремісничому середовищі й застосовувалася до 

винуватців з боку майстрів та підмайстрів721. Підмайстрівський статус давав 

більшу захищеність, тож багато легких покарань для підмайстрів мало 

матеріальну форму (віск або готівка)722. Але і їх за провини морального 

характеру здебільшого карали фізично. Екзекуції здійснювалися переважно 

публічно, за присутності всіх цеховиків, і негативно впливали на репутацію 

підмайстра, шкодячи його подальшій професійній кар’єрі723. У приміщенні 

господи підмайстрів у скриньці зберігалося спеціальне знаряддя покарання – 

                                                                 
719 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 7. Арк. 251–252. Див. також: Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. 

С. 384–386. 
720 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 384. 
721 Така практика існувала не лише у львівських цехах. Див. також: Щербина С. В. Кравецькі та ткацькі цехи на 

території Північного Лівобережжя у XVII – на початку XVIII ст. С. 46–56; Її ж. Побут та звичаї цехових 

ремісників Північного Лівобережжя у другій половині XVII–XVIII ст. С. 241–246. 
722 Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. XXХV. 
723 Капраль М. Люди корпорації. С. 232. 
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«корбач», «оселедець», «вуж»724. Виконували присуджене самі ж підмайстри – 

під час чи після зборів: «Мусить бути покараний від скількох старших та 

молодших підмайстрів, які сиділи би в господі»725. Однак найдієвішими для 

підмайстрів були грошові штрафи, які спустошували їхній бюджет та 

заставляли контролювати свої вчинки. Фізична екзекуція, натомість, 

демонструвала суспільну ієрархію в цеху, чітко відмежовуючи майстрів як 

повноправних членів ремісничої корпорації та тих, хто ними лише прагне 

стати. 

Намагаючись уникнути кари (або й знайти більший заробіток), 

підмайстри нераз самовільно залишали господу і мандрували в інші міста або 

втікали до монастирів та шляхетських дворів. За такими челядниками 

висилалися листи – т. зв. «трибовки», де вказувались провини утікачів726. Ці 

підмайстри зазвичай не могли ніде влаштуватися на роботу до тих пір, поки не 

звільнились у цеху від провини. Статут братства кравчиків також зобов’язував 

своїх членів, які вирушали в мандрівки для вдосконалення ремесла або 

приїжджали до Львова, надавати майстрам інформацію про тих «трибованих» 

підмайстрів з цеху, які зустрічалися їм на шляху, інакше «якби цього не 

зробили, то мають вважатися подібними до порушника»727. 

Траплялись випадки, коли підмайстри кидали навчання в цеху та 

починали займатися іншими видами діяльності, як-от Миколай Квасек. У 

1599 р. колишній кравецький підмайстер, перевізник і передміщанин подав до 

уряду райців прохання поновити його навчання ремесла. Очевидно, цьому 

передувала відмова керівників кравецької корпорації, тому перевізник 

звернувся до суду. Однак, раєцький уряд видав декрет, яким заборонив 

повторне прийняття Миколая в братство кравчиків728. 

                                                                 
724 Bimler-Mackiewicz E. Znaki cechowe i ich funkcje na ziemiach polskich. Studium źródłoznawcze. Warszawa, 2004. 

S. 41–42. 
725 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 384. 
726 Orzelska-Konarska B. Mistrzowie i czeladnicy. Pozycja społeczna czeladzi w cechach krakowskich XV–

XVII wieku. S. 59; Wiśniewska H. Trybować, trybowny i trybówka – zapomniane nazwy kary cechowej w Przemyślu 

(XVII w.). Język polski. Współczesność. Historia / red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda. Lublin, 2003. S. 355. 
727 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 384. 
728 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 25. Арк. 151. 
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Кравецький цех у Львові був спільним місцем праці для членів двох етно-

конфесійних громад міста – поляків та українців. Відповідно, серед підмайстрів 

теж були представники панівної та автохтонної націй, що засвідчує «Книга 

запису протоколів прийняття та визволення учнів (1607–1717 рр.»729. Проте 

статут братства не містить положень про права та обов’язки кравчиків різних 

конфесій. Мабуть, національні та релігійні відмінності суттєво не впливали на 

товариське співжиття. З іншого боку, їхня наявність унеможливлювала 

перетворення братства підмайстрів на монолітний центр захисту власних 

інтересів, що також було на користь майстрам. Домінування ж польського 

чинника виявлялося, зокрема, в тому, що подібно до своїх майстрів, усі 

кравчики, без огляду на їхню релігію, мали бути присутні на католицьких 

щоквартальних поминальних богослужіннях («сухеднях»), як і на інших 

релігійних заходах730. 

Дані цехової книги кравецької корпорації дають змогу уточнити 

кількісний склад підмайстрівського братства в XVII – на початку XVIII ст.731 У 

період 1615–1712 рр. визволилося 349 учнів (3,6 щорічно) (Додаток 4) із 530, 

які розпочали навчання, тобто частина з них (181 учень, третина від загалу) 

відсіювалися, переходили працювати в інші міста, залишали ремесло чи 

помирали. За 1615–1650 рр. новий статус отримали 128 учнів (3,7 щорічно) а за 

період 1651–1712 рр. – 211 (3,6 щорічно). Отже, процес визволення кравчиків 

був стабільним – щороку підмайстрами тут ставали щонайменше троє осіб. 

Однак, починаю з 20-х рр. XVIII ст. за спостереженнями Г. Яценко кількість 

ремісничих челядників зменшується, що призводить до браку робочих ресурсів 

в цехах732. Відсутність цехових джерел з цього періоду не дозволяє оперувати 

цифрами, проте загальні явища в економіці міста відображалися й на діяльності 

кравецької корпорації. 

                                                                 
729 Там само. Спр. 1005. Арк. 187–310. Див. також: Паславська Н. «Книга запису протоколів прийняття та 

визволення учнів (1607–1717 рр.)». С. 16–21.  
730 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 383. 
731 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. Арк. 187–310. 
732 Яценко Г. А. Ремесленное производство города Львова в 20–70-е годы XVIII столетия. С. 194–203. 
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Для порівняння, наведемо кількісні показники про визволення 

підмайстрів у кравецькому цеху в м. Дрогобичі. Так, за даними книги 

протоколів дрогобицького цеху (1553–1811 рр.)733 протягом 1553–1790 рр. 

визволилось 795 кравчиків (3,3 особи щорічно): у період 1553–1600 рр. – 116, у 

1601–1650 рр. – 122, у 1651–1700 рр. – 132, у 1701–1750 рр. – 306, у 1751–

1790 рр. – 119 осіб. Однак, надалі вступ до цеху продовжили 11, 29, 45, 115, 92 

особи відповідно (сумарно 292)734. Очевидно, інші молоді підмайстри 

мандрували далі, в т. ч. до Львова, шукаючи перспективних шляхів розвитку 

професійної кар’єри, або залишалися працювати в статусі підмайстрів. 

Підсумовуючи, зазначимо, що братство кравецьких підмайстрів виникло 

у Львові з ініціативи кравчиків, які прагнули організувати своє буття за зразком 

західноєвропейських ремісничих корпорацій, однак для цього потрібна була 

беззаперечна згода керівництва та членів цеху, котрі втручалися в усі сфери 

діяльності й побуту підмайстрів та робенців. Товариське життя кравецької 

челяді копіювало устрій майстрів. Дисципліна та ієрархічність були основними 

принципами організації братства, а статут закладав міцні правові підвалини для 

унормування роботи та дозвілля підмайстрів. Порушників, котрі наважилися 

відступити від встановлених правил або втекти з міста, очікували фізичні 

покарання чи матеріальні стягнення (воском і готівкою). Через надання 

(1491 р.) та підтвердження (1646 р.) статуту кравецьким підмайстрам, цех 

намагався вгамувати бунтарський потенціал молоді, яка добивалася збільшення 

платні, та чітко окреслити права й обов’язки своїх челядників. Регулюючи їхню 

поведінку, цей документ водночас дозволяв їм відчути себе частиною єдиного 

цехового організму з окремою структурою у формі братства, що функціонувало 

з «доброї волі» керівництва і під його опікою. 

 

                                                                 
733 Комплексний аналіз цехової книги дрогобицьких кравців зробив Леонід Тимошенко. Див. детальніше: 

Тимошенко Л. Книга протоколів дрогобицького кравецького цеху (XVI – початок XIX ст): загальна 

характеристика та інформативний потенціал пам’ятки. С. 21–30. Вперше в науковий обіг дане джерело було 

введено ще Ярославом Ісаєвичем (див.: Ісаєвич Я. Д. До характеристики ремесла і торгівлі в Дрогобичі в 30–60-

х роках XVIII ст. С. 30–39). 
734 Тимошенко Л. Книга протоколів дрогобицького кравецького цеху (XVI – початок XIX ст): загальна 

характеристика та інформативний потенціал пам’ятки. С. 23. 
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3.3. Майстрівство та розвиток професійної кар’єри 

 Вступ до цеху був важливим моментом у професійній кар’єрі 

ремісника735. Не всі, хто навчався кравецького ремесла, міг досягнути статусу 

майстра. Підмайстри, котрі приходили до львівського кравецького цеху, 

поділялися на кілька категорій: маслаки та зяті майстрів; підмайстри, одружені 

з удовами майстрів; місцеві, які здобули фах у Львові; приїжджі, котрі 

працювали у львівських кравців; іноземні. Кожен із них прагнув посісти 

повноправне місце майстра, але в кожного були різні можливості. 

Найлегшим шлях до майстрівства був для синів майстрів – маслаків, котрі 

мали пільги при вступі, що полягали у звільненні від виготовлення 

майстерштуки або менших грошових внесках. Протекцією користувалися 

також особи, які перебували у споріднених зв’язках із сім’єю майстра та 

майстрової, – зяті та одружені із удовами підмайстри. Так, у статуті 

кравецького цеху від 4 березня 1534 р., затвердженому львівськими райцями, 

сказано, що «якщо син майстра схоче стати майстром або якщо котрийсь 

підмайстер, що звідкись прийшов, одружиться з майстрівською донькою, тоді 

такий не повинен і не зобов’язаний ті взірці або проби ремесла (майстерштуку. 

– Н. П.) представляти перед старшими майстрами та всім цехом, а має бути 

допущений до цеху як достатньо навчений до виконання майстрівства та 

ремесла»736. При цьому сума вступних внесків і для синів та зятів майстрів, і 

для всіх інших підмайстрів, котрі бажали стати цеховими кравцями, була 

однакова – 5 злотих. Для порівняння, за даними цехової книги кравецького 

цеху м. Дрогобича, сума вступного для підмайстрів становила від 12 до 40 

злотих, а найменші внески сплачували діти чинних майстрів737.  

Згодом у статуті кравецького цеху від 5 листопада 1576 р., 

підтвердженому королем Стефаном Баторієм, з’явилася стаття, що захищала 

                                                                 
735 Паславська Н. Кравецький цех у Львові в XVI–XVIII ст.: майстрівство та розвиток професійної кар’єри 

ремісника. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Зб. наук. праць РДГУ. Рівне, 2016. Вип. 27. 

С. 19–24. 
736 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 366. 
737 Тимошенко Л. Книга протоколів дрогобицького кравецького цеху (XVI – початок XIX ст): загальна 

характеристика та інформативний потенціал пам’ятки. С. 22. Можливо, тут врахована загальна су ма витрат, 

пов’язаних із вступом у цех. Цікаво, що цех також міг дозволити розтермінувати суму вступного на три роки, 

або менші терміни. 
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інтереси тих маслаків, батьки яких померли: «Коли якийсь майстер 

(кравецького. – Н. П.) цеху помре і не вивчить чи не визволить свого сина, тоді 

такий майстрівський син буде визволений у тому цеху протягом чверті року, 

має сплатити до того цеху половину (не як інші) вартості»738. За звільнення від 

виконання майстерштуки такий претендент на майстрівство був зобов’язаний 

дати компенсацію в розмірі 20 злотих та організувати святкове частування для 

членів братства739.  

У ще кращих умовах перебували ті сини померлих майстрів, котрим 

пощастило піти під вінець із дочкою цехового кравця. Вони сплачували 

5 злотих та половину вартості обіду для кравецького товариства, майстерський 

виріб зараховувався автоматично. Оскільки при вступі до кравецької спільноти 

певними перевагами користувалися не лише зяті майстрів, але й ті, хто 

побрався з удовою кравця, то траплялися випадки, коли кравчики, щоб добре 

влаштуватися в місті та успішно розвинути професійну кар’єру, одружувались 

із жінками, значно старшими від них, з дітьми від попереднього шлюбу. 

Цеховики це толерували, будучи зацікавленими в тому, щоб не засновувалися 

нові майстерні, а вдови з сім’ями були забезпечені незалежно від цеху. Відтак, 

окрім полегшеного вступу до кравецької корпорації, ці три категорії кравчиків 

мали таку істотну перевагу над іншими кандидатами на майстрівство, як 

володіння майстернею, початковим капіталом і сировиною, що давало змогу 

самостійно займатися ремеслом (Додаток 22–23)740. 

Відомі випадки, коли кравці при вступі в цех могли користуватися 

протекцією тих чи інших впливових осіб. Так, зберігся лист коронного 

підканцлера Щенсного (Фелікса) Криського до львівського магістрату від 

22 травня 1610 р. з табору під Смоленськом з проханням прийняти до 

кравецького цеху мешканця Львова та кравця Іванка Турковича741. В листі не 

                                                                 
738 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 368. 
739 Там само. С. 368. Підстави для звільнення від виконання майстерштуки див.: Orzelska-Konarska B. Mistrzowie 

i czeladnicy. Pozycja społeczna czeladzi w cechach krakowskich XV–XVII wieku. S. 38. 
740 Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. XXХV. 
741 ЦДІАУЛ. Ф. 132. Оп. 1. Спр. 655. 2 арк. 
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конкретизуються причини, на підставі яких підканцлер стає т.  зв. поручителем 

Турковича та його сім’ї, лише зазначається, що вони «добрі та убогі люди».742 

Вступ до цеху на загальних підставах передбачав виконання низки 

усталених вимог, передбачених цеховими статутами і ремісничою практикою. 

Теоретично кожен підмайстер мав стати майстром, однак для багатьох це 

правило не було актуальним. Здібності підмайстра до кравецтва не 

полегшували йому просування кар’єрною драбиною. У Львові протягом 1627–

1718 рр., згідно з відомостями реєстрів про прийняття міського громадянства, 

з’явилося 179 нових майстрів-кравців743. Якщо врахувати також записи про 

отримання громадянства, не внесені до чистових реєстрів (а це 54 кравці за 

1615–1704 рр.)744, тоді число новоспечених цехових майстрів зросте до 233 

осіб745. Натомість підмайстрами впродовж 1615–1712 рр., за даними цехової 

книги кравецької корпорації про прийняття на навчання та визволення учнів 

(1607–1717 рр.), стали 349 осіб746. Таким чином, від 116 до 170 визволених 

кравчиків не набували майстрівського статусу (бл. 30 %).  

Для порівняння, за даними цехової книги дрогобицького кравецького 

цеху за період 1553–1790 рр. із 795 визволених челядників майстрами стали 

лише 292 особи (36,7 %)747. Таким чином, більше 63 % підмайстрів не могли 

вступити до місцевої ремісничої корпорації. 

Які ж перешкоди стояли на шляху підмайстра до повноправного членства 

у кравецькій цеховій спільноті? Перед претендентами на майстрівство 

ставилося декілька формальних умов: потрібно було подати в цех лист про 

законне народження у шлюбі та листи про навчання ремесла, особливо для 

приїжджих кравчиків (визволення, мандрівки), біографія яких не була відома в 

ремісничому середовищі.  

                                                                 
742 Там само. Арк. 1. 
743 Album сivium Leopoliensium. 450 s. 
744 Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст. С. 330–396. 
745 Паславська Н. «Книга запису протоколів прийняття та визволення учнів (1607–1717 рр.)». С. 19. 
746 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. Арк. 187–310. 
747 Тимошенко Л. Книга протоколів дрогобицького кравецького цеху (XVI – початок XIX ст): загальна 

характеристика та інформативний потенціал пам’ятки. С. 23. 
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Походження майбутнього майстра багато значило для кравецького 

братства. Характерною є історія кравця Алексія Московита, котрий брав участь 

у «bello moscovitico»748, від чого й отримав своє прізвисько. У 1599 р. райці 

розглядали його скаргу про заборону вступу до кравецької корпорації власне 

через його генеалогію. На суді вірменський старший Торос Бернатович 

засвідчив, що Алексія викупив із полону в польського воїна його батько, Захар 

Бернатович. Після смерті батька Торос віддав хлопця вчитися кравецького 

ремесла та рекомендував до вступу в цех749. Вивчення справи тривало кілька 

років, поки в ухваленому 1603 р. райцями декреті свідчення про походження 

кравчика було все ж визнано недостатніми для вступу в братство750. 

Прикладом підтвердження навчання за межами Львова є диплом 

львівського міщанина Шимона Кубішовського, датований 17 серпня 1711 р. і 

виданий у Кракові майстрами кравецького цеху751, т. зв. «кундшафт»752. Згідно з 

документом, цей львів’янин протягом чотирьох років навчався кравецького 

ремесла у майстра Томи Зибальського і повністю опанував свій фах. Відповідно 

до статутних вимог, диплом мав зберігатися в цеховій скриньці впродовж 

усього періоду професійної діяльності майстра. 

Важливу роль – і в житті окремої особи, і в міському соціумі загалом – 

завжди відігравала родина753. Подружній стан у суспільстві Львова вважався 

бажаним для всіх, хто не був духовною особою латинського обряду, але 

преференціями сімейного статусу могли користуватися тільки офіційно 

одружені (обвінчані) міщани, позашлюбні стосунки гостро засуджувалися. За 

давньою традицією ремісників перед вступом до цеху підмайстрові краще було 

одружитися754. Це дозволяло кравчикові уникнути в подальшому певних 

труднощів. Так, статут кравецького цеху, підтверджений королем Владиславом 

IV 26 жовтня 1634 р., чітко вказував, що «новоприбулий майстер, прийнятий до 

                                                                 
748 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр.25. Арк. 573. Ймовірно, йдеться про Лівонську війну 1558–1583 рр. 
749 Там само. Арк. 574. 
750 Там само. Спр. 26. Арк. 1372–1373. 
751 Там само. Ф. 131. Оп. 1.Спр. 810. 1 арк. 
752 Див. детальніше: Gadocha M. Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie w okresie nowożytnym. S. 44; 

Pachoński J. Zmierch sławietnych. Z życia miesycyan w Krakowie w XVII i XVIII wieku. S. 152. 
753 Bogucka M. Rodzina w polskim mieście XVI–XVII wieku. S. 495. 
754 Капраль М. Люди корпорації. С. 237. 
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братства, повинен одружитися, якщо ж не одружиться, тоді мусить давати в 

братстві кожного року одну бочку пива так довго, поки не одружиться»755. На 

переконання історика М. Капраля, шлюб був справою честі для членів 

ремісничої організації, оскільки патріархальні відносини, на яких базувався 

цеховий устрій, передбачали соціальну роль майстра як батька для своїх учнів 

та підмайстрів, а формування взаємин між ними на основі принципів 

ієрархічності й дисципліни було неможливим без сильної моральної позиції 

майстра як голови сім’ї та майстрової як його опори756. Молоді підмайстри чи 

майстри брали собі за дружин переважно львів’янок757. За спостереженнями 

англійського історика Джеймса Фарра, у західноєвропейських містах помітною 

була тенденція до екзогамії на шлюбному ринку окремих ремесел та ендогамії – 

в межах усього ремісничого середовища758. У Львові діти кравецьких майстрів 

обирали шлюбних партнерів здебільшого поза межами свого цеху, але, як 

правило, також ремісничого походження. Так, для прикладу, донька кравця 

Стефана Анна у 1567 р. вийшла заміж за золотаря Георгія759, а донька кравця 

Себастіана також Анна у 1575 р. одружилася з ливарником Феліксом760, Софія, 

донька кравця Мартина, – з мечником Яном у 1578 р.761 

Приїжджі майстри, керуючись при виборі нареченої раціональними 

мотивами, деколи потрапляли в доволі складні життєві ситуації. Ось хоча б 

випадок Василя Роздольського, зафіксований у львівській раєцькій книзі762. У 

1678 р. (або трохи раніше) цей кравець-підмайстер прибув до Львова, прийняв 

міське право763 та розпочав процедуру вступу до цеху. З’ясувавши, що діючий 

статут кравців вимагає, щоб вступаючий був уже одружений, Василь почав 

пошуки собі пари. Найкращим варіантом для нього було одруження в цеху, 

тобто з дочкою чи вдовою майстра, але такою можливістю він не скористався 

(можливо, не існувало відповідної шлюбної пропозиції). Будучи немісцевим, 
                                                                 
755 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 374. 
756 Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. XXХVI. 
757 Див. детальніше: Книга шлюбів латинської катедри Львова 1554–1591 рр. 308 с. 
758 Farr J. Artisans in Europe: 1300–1914. Cambridge, 2000. S. 246–248. 
759 Книга шлюбів латинської катедри Львова 1554–1591 рр. № 1472. 
760 Там само. № 2582. 
761 Там само. № 2916. 
762 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 83. Арк. 1435–1437. 
763 Album civium Leopoliensium. S. 319. 
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Роздольський вдався до послуг свахи, яку йому могли знайти знайомі цеховики. 

Як результат, кравця посватали до племінниці дрібного крамаря Миколая 

Шостака, мешканця старостинської юридики764. Шлюб, очевидно, відбувся, 

однак Василь не одержав обіцяного посагу дружини (гроші готівкою та 

володіння нерухомим майном на паритетних засадах), тому висловив свої 

майнові претензії в суді, розгляд яких, найвірогідніше, завершився консенсусом 

для обох сторін765. 

У процесі вибору пари потужним мотиватором, звісно, був майновий стан 

сімей наречених, проте велике значення мали також етнічна належність і 

віросповідання766. Цікавим є приклад цехового майстра Дмитра Красовського, 

українця, котрий походив з родини кравця Дем’яна Красовського. Великою 

пригодою для Дмитра стало одруження в 1574 р. із полькою Ядвігою, вдовою 

багатого львівського купця, німця Альберта Аляндта767. Цей міжконфесійний 

шлюб обтяжувався суперечками щодо релігійності їхніх трьох дітей – двох 

доньок та сина768, оскільки мати виховувала їх у католицькій традиції. Ситуація 

ускладнювалась ще й тим, що Ядвіга мала старшу дочку Катерину від першого 

шлюбу, яка також всіляко залучала своїх сестер до католицизму769. Для Дмитра 

Красовського, як одного із керівників Успенського братства, це, безперечно 

було неприйнятно. Тож 1590 р. він поскаржився в суді на свою падчерку що та 

«намовила на те, щоб вона (рідна донька позивача Анастасія. – Н. П.) 

зневаживши мене, свого батька, віру грецьку, в якій вона хрещена і вихована, 

згордувавши нею і всім до римської віри пристала»770. Такі змішані шлюби між 

українцями та поляками у кравецькому середовищі Львова були все ж 

поодинокими через етнічний, релігійний та майновий чинники.  Як зазначає 

львівський хроніст Ян Томаш Юзефович, у 1641 р. духовний католицький суд 

                                                                 
764 Капраль М. Сватання «по-львівськи» у XVII столітті. С. 786. 
765 Там само. С. 788. 
766 Замостяник І. Весільна обрядовість львівських міщан кінця XVI – початку XVII століття. С. 763. 
767 Капраль М. Дмитро Красовський – керівник Львівського братства наприкінці XVI – початку XVII ст. С. 14. 
768 Див. детальніше: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 16. Арк. 264, 279–280, 330; Спр. 25. Арк. 645. 
769 Капраль М. Шляхи асиміляції національних громад Львова в XVI–XVIII століттях. Вісник Львівського 

університету. Серія історична. Львів, 2003. Вип. 38. С. 52. 
770 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 20. Арк. 1303. 
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навіть покарав православного священника через вінчання ним у передміській 

церкві Воскресення католика та православної771. 

У статуті кравецького цеху від 4 березня 1534 р. вступні вимоги для 

кравчиків окреслено так: «Якби котрийсь із підмайстрів звідкись у те місто 

прийшов, перш ніж буде прийнятий до грона майстрів, повинен найменше 

півроку працювати поруч з майстром, а далі прийняти міське право та 

задовольнити звичай ремесла»772. Ординація від 26 жовтня 1634 р. також 

вимагала від новоприбулого спочатку отримати міське громадянство, а вже 

потім вступати до цеху773. На практиці ж кожен підмайстер проходив три етапи 

набуття майстрівського статусу: «обізнання», «коляцію» та власне вступ774. 

Спершу кравчик на квартальних цехових зборах мав оголосити про свій намір 

стати членом цієї ремісничої організації, заручившись підтримкою 

авторитетних кравців, які могли виступати його поручителями. Свої наміри він 

мав підтвердити грошовим внеском: «до двох тижнів покласти в цеху півкопи 

(копа – 60 литовських або 75 польських грошей. – Н. П.) та 3 злотих»775. На 

другому етапі підмайстер влаштовував святкове частування для всього 

братства, що, безумовно, також передбачало значні фінансові витрати. 

Обов’язковим елементом під час бенкету на честь прийняття нового майстра до 

цеху було грецьке вино776. Окрім презентації, бенкетів, сплати внесків, 

кандидат на членство в кравецькій корпорації був зобов’язаний присягнути 

Львову на вірність і прийняти, як уже згадувалося, міське право, що теж було 

доволі затратно (у XVIII ст., наприклад, необхідна на це сума 32 гроші)777.  

Вирішальним моментом вступу до кравецького цехового товариства та 

своєрідним випробуванням на знання основ фаху стало виконання зразкового 

виробу – майстерштуки. Для її виготовлення потрібно було реалізувати свої 

вміння та навички, набуті під час навчання та праці в цеху, а також вкласти 

                                                                 
771 Józefowicz J. Kronika miasta Lwowa od r. 1634 do 1690… S. 47. 
772 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 365. 
773 ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 696. Арк. 1.. Див. також вступні вимоги: Gadocha  M. Cech piekarzy i handel 

chlebem w Krakowie w okresie nowożytnym. S. 43–44. 
774 Капраль М. Люди корпорації. С. 237. 
775 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 374. 
776 Лильо І. Греки на території Руського воєводства у XV–XVIII ст. С. 91. 
777 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 952. Арк. 329. 



159 
 

власні кошти (часто взяті в борг), щоб закупити матеріали для роботи. Про 

важливість представлення такого власного виробу претендентом на 

майстрівство йдеться вже в найдавнішій збереженій ординації кравецького цеху 

від 10 червня 1533 р., наданій королем Сиґізмундом І778. У статуті від 4 березня 

1534 р. визначено етапність репрезентації кравчиками своїх виробів та вмінь: 

спершу перед цехмістрами, далі перед столовими майстрами і втретє – перед 

усіма членами цеху: «Ті майстри вирішать, чи той підмайстер заслуговує, чи ні, 

бути майстром – через представлені або показані проби чи зразки»779. 

Презентація мала відбуватися таким чином: «Підмайстер, ставши за столом, 

повинен в одній частині стола крейдою намалювати крій білої шати так добре, 

як належить; по-друге, написати стрій чи “орнат” і відповідно до цієї форми 

викроїти; по-третє, плащ або церковну ризу; по-четверте, монаший габіт; по-

п’яте, накриття на коня, або “дек” для рицарського турніру; по-шосте, один 

маленький намет з однією кулею вгорі; по-сьоме, “околистий” плащ»780.  

Після практичної частини, у разі успішного виготовлення відповідних 

взірців, розпочинався усний іспит з техніки виконання ремесла. Кравчик мусив 

знати, скільки тканини витрачається для пошиття будь-якого розміру чи виду 

одягу. Відповідь на це питання містилась у самому статуті: «на білу шату з 

плащовою накидкою та з іншими належностями (треба видати) 12 локтів 

полотна, на стрій (орнат) – 9 локтів оксамиту чи адамашку, на церковну ризу 

або плащ – 12 (локтів) оксамиту чи адамашку, на монаший габіт – 15 локтів 

сірого богемського сукна чи 12 локтів найкращого сукна, на кінське накриття – 

один шмат “цинделіну”, на малий намет – 300 локтів “цвіліху”, а на 

“околистий” плащ – 5 локтів остродомського сукна»781.  

Унікальні ілюстрації, що дають нам чітке уявлення про вигляд цих 

майстерштук знаходимо в рукопису кравецьких ескізів з м. Ополя782. 

                                                                 
778 Там само. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 379. 1 арк. 
779 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 365. 
780 Там само. С. 365–366. 
781 Там само. С. 366. Подібні вимоги були й у кравецькому цеху Перемишля: див. Arłamowski K. Dzieje 

przemyskich cechów rzemieślniczych w dawnej Polscé. S. 157. 
782 Brożyna G., Kossakowska-Jarosz K. Manuskrypt cechu krawców ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. 

158 s. На жаль, з історії кравецької корпорації Львова подібні матеріали не збереглися. 
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Манускрипт походить, імовірно, з кінця XVII ст.783 Його невідомий сьогодні 

автор, кравецький підмайстер, вочевидь, готувався до іспиту з основ 

майстерності свого ремесла і відповідно підготував своєрідний конспект. 

Рукопис цікавий тим, що крім малюнків, у ньому є також інформація про типи 

та кількість тканин, потрібних для пошиття кожного зразка. Загалом 

манускрипт містить 23 різновиди вбрання. Деякі з цих ескізів подібні до своїх 

львівських аналогів. Особливу увагу привертають іспанський784 та 

французький785 строї, поява котрих тут, напевно, пов’язана з впливами західної 

моди та можливим навчанням кравчика за межами Речі Посполитої. Також 

підмайстер мав володіти навичками із пошиття костельної хоругви786, 

угорського кожуха787, рукавиць788, кількох видів плаща (в т. ч. мантії)789 та сукні 

(жіночої)790 і під обладунки (кольчугу)791, зовнішнього оздоблення для 

будинку792. Наразі не вдається встановити чи цей комплекс ескізів був 

необхідною базою вмінь, що вимагалися в цеху, чи кравчик занотував усі 

відомі йому зразки одягу, які він міг виконувати чи студіювати в майстерні 

(Додатки 25–28). 

Справившись із завданнями, підмайстер мав сплатити до цехової 

скриньки 8 злотих та продовжити процедуру вступу793. У разі ж невдачі його 

могли покарати за рішенням цеховиків та звеліти працювати в майстра доти, 

поки не опанує досконало свого фаху. Суворо заборонялося (під присягою) 

оприлюднювати та розповсюджувати інформацію про види та техніку 

виконання майстерських взірців. Так реміснича організація намагалася зберегти 

власну монополію на виробництво та навчання ремесла. Згодом, після всіх 

                                                                 
783 Tomczyk D. Dzieje cechu krawieckiego w Opolu do początków XIX wieku. S. 202–203. 
784 Brożyna G., Kossakowska-Jarosz K. Manuskrypt cechu krawców ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. 

S. 84. 
785 Ibidem. S. 101. 
786 Ibidem. S. 108. 
787 Ibidem. S. 86. 
788 Ibidem. S. 80. 
789 Ibidem. S. 72 (мантія), 76, 82, 92. 
790 Ibidem. S. 70 (сукня звичайна), 78 (сукня святкова), 88 (сукня вечірня). 
791 Ibidem. S. 74. 
792 Ibidem. S. 99. 
793 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 368. 
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вступних процедур, вироблені підмайстрами майстерштуки залишалися в 

розпорядженні цеху, без відшкодовання їхньої вартості. 

Витрати підмайстрів, пов’язані із здобуттям статуса майстра були 

значними. Проте важко назвати кінцеву цифру (сюди входить прийняття 

громадянства, внески в цехову скриньку, витрати на святкування, закупівля 

сировини для виготовлення майстерштуки тощо). Натомість маємо статистику 

по інших цехах. Так, будівельник Якуб Мрачковський заплатив за прийняття 

міського права 30 злотих, писарю – 6 злотих й 18 грошей, міським слугам – 6 

злотих та 6 грошей, майстрам і підмайстрам – 52 злотих, а також цехмістрам. 

Загальні видатки іншого будівельника Симона Кустоша у 1742 р. становили 

220 злотих та 23 гроші794. Столяр Томаш Маєр, вступаючи в цех у 1767 р. 

витратив 252 злотих.795 

Новоприйнятий член цехового братства зразу ж відчував ієрархічність та 

корпоративність цієї організації. Молодий майстер протягом року виконував 

різні обов’язки в цеху, які мали духовний та дисциплінарний зміст: 

запалювання й гасіння свічок під час церковних відправ та світських 

урочистостей, носіння мар з померлими цеховиками чи їхніми рідними на 

похоронах796, або сповіщати усіх членів про цехові зібрання797. Перелік таких 

послуг наводиться у статуті кравців від 1634 р., де, зокрема, зазначено, що 

«новоприбулий майстер повинен у дні недільних свят подбати про братство 

того цеху, запалюючи та погашаючи свічки у великому катедральному костелі, 

і стільки разів ці свічки запалювати або […] прикривати не схотів, стільки разів 

за кару має сплатити 0,5 гроша»798. Отож нові майстри теж підпадали під 

матеріальні санкції з боку цехмістрів в разі порушення усталених порядків. 

Для, прикладу, у київському кравецькому цеху існувала окрема плата за т.  зв. 

                                                                 
794 Kowalczuk M. Cech budowniczy we Lwowie za czasów polskich do r. 1772. S. 42–43. 
795 Яценко Г. А. Ремесленное производство города Львова в 20–70-е годы XVIII столетия. С. 190. 
796 Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. XXХIX. 
797 Gadocha M. Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie w okresie nowożytnym. S. 49; Pachoński J. Zmierch 

sławietnych. Z życia miesycyan w Krakowie w XVII i XVIII wieku. S. 172. 
798 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 374. 
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«молодчество», тобто можна було відкупитися від виконання обов’язків 

молодшого майстра і працювати на рівних умовах з цеховою братією799. 

Щойно здобувши омріяний статус майстра, вчорашній кравчик ще не мав 

права брати собі до майстерні підмайстра, на цехових зборах він мусив 

висловлюватися та голосувати останнім, а сидіти за столом – якнайдалі від 

цехмістрів. Він був зобов’язаний у своїй поведінці завжди керуватися 

приписами кравецьких статутів та звичаями: бути присутнім на зборах та всіх 

інших цехових заходах і міських процесіях, дотримуватися дисципліни та 

ієрархічності в братстві, у т. ч. «на церемоніях, які стосуються хвали Божої, 

щоб виявлялася належна порядність з боку всіх та кожного майстрів як 

католицького, так і східного обрядів, котрі мають разом із челяддю […] на 

свято Божого Тіла […], якщо такий майстер не прийде і відбуде на ярмарок або 

деінде, не повідомивши цехмістрів того ремесла, такий має дати за кару один 

безмін воску (3,3 кг.), а також якщо хтось із майстрів у день Божого Тіла не 

прийде до вежі (кравців) і знову не повернеться до вежі зі зброєю або цьому 

суперечитиме, такий буде покараний одним гарнцем (3,84 л. – Н. П.) пива»800. 

Ординації кравецького цеху акумулювали також норми, котрі 

стосувалися діяльності цілого загалу майстрів. Серед іншого, заборонялося  

співпрацювати з партачами та євреями, користуватися послугами челядників 

іншого майстра, не тримати більше двох підмайстрів та одного учня, приносити 

сумнівний одяг та брати в роботу чуже сукно, кравцювати у святковий день чи 

відкривати у свято нижнє вікно крамниці, а також працювати самовільно в 

чужій майстерні чи займати помешкання іншого майстра. В усіх випадках 

мовилося також про покарання (зазвичай воском) за недотримання норм 

корпоративного співіснування в межах єдиного цехового організму. 

Положення статутів кравецького братства регулювали й морально-етичні 

питання, які виникали в колективі, де кожен майстер був братом і колегою для 

всього товариства. На братських зборах не можна було допускати сварок та 

бійок, не дозволялося приносити в цех зброю, суворо засуджувалися перелюби. 

                                                                 
799 Кохан О. О. Київські ремісничі цехи наприкінці XVIII – в середині XIX ст. С. 20. 
800 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 376. 
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Рішення цехмістрів та всіх братчиків винуватці мали приймати без застережень. 

Щоправда, в майстра була все ж можливість подати апеляцію до раєцького чи 

бурмістрівського уряду801. Згідно зі статутом, «якщо буде приготовлений 

майстрами обід чи учта в цеху, то повинен на ньому кожен з гідністю та честю 

сидіти, нікого не ображати або кривдити, нікому не перешкоджати або з ніким 

не сперечатися. І якщо хтось комусь таке наважиться зробити, що іншого 

образить, знеславить або вдарить, такий, за належних свідчень, буде ув’язнений 

і покараний одним безміном воску (3,3 кг.), залишаючи непорушним право 

панів райців та війта»802. Як переконуємося, майстри в правовому аспекті були 

більш захищені від підмайстрів, відповідно до переваг свого статусу.  

Траплялися випадки, коли через порушення цехової дисципліни майстра 

позбавляли права займатися кравецтвом. Так, у 1615 р. в актовій книзі 

зафіксовано про виключення із цеху та заборону кравцювати для русина 

Сидора Дриліковського803. Той кинувся з ножем на своїх колег, які застали його 

при роботі. Ймовірно, Дриліковський проігнорував статутні правила, узявши як 

матеріал для виробу прошиті чи порізані тканини або виконуючи позацехове 

замовлення. Присуд райців був категоричним: порушника позбавили 

можливості працювати за фахом, конфіскували в нього робочий інвентар, 

ув’язнили його на три дні та зобов’язали вибачитися перед раєцьким урядом і 

цеховими майстрами804. 

У статуті кравецької корпорації від 1634 р. передбачено також повторний 

вступ для тих майстрів, які виїхали зі Львова до іншого міста або залишили свій 

фах і не повернулися назад протягом року, шести тижнів та шести днів805. 

Мабуть, уважалося, що такі кравці за час відсутності в цеху втратили свою 

майстерність або істотно знизили її, порівняно з працюючими безперервно.  

Отож здобуття статусу майстра було дуже важливим етапом у житті 

ремісника, відкриваючи нові можливості для його професійного розвитку. 

                                                                 
801 Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. XLI. 
802 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 374. 
803 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 258. Арк. 1304. 
804 Там само. Арк. 1342. 
805 Там само. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 696. Арк. 3. 
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Проте і майстри, особливо новоприйняті, відчували на собі всі особливості 

корпоративної ієрархії, будучи змушені дотримуватись усталених порядків та 

дисципліни, згідно із статутними нормами, під загрозою матеріальних стягнень. 

Головною ж перевагою повноправних членів кравецького цеху було право 

самостійно виконувати ремесло, навчати його основ молодь та наймати на 

роботу підмайстрів. Тож попри жорстку цехову політику щодо вступу, 

підсилену значними грошовими витратами, охочих користуватися 

прерогативами майстрівського статусу було чимало.  

 

3.4. Керівництво ремісничої корпорації: цехмістри, столові та старші 

майстри 

Кравецькою цеховою спільнотою керували два цехмістри – старший і 

молодший, які обиралися з найбільш авторитетних та заможних претендентів 

щороку на загальних зборах, про що свідчить перший збережений статут 

(1533 р.)806. Вибори керівництва в цеху відбувалися в день св. Матея (24 

лютого) – на третій день після обрання міських чиновників. Дата елекції інколи 

зміщувалася на кілька днів у зв’язку з т. зв. арештами виборів, коли частина 

майстрів пред’являли претензії до попередніх цехмістрів807. Новобрані 

затверджувалися райцями, котрі приймали від них присягу на вірність місту та 

королеві. Так, у дипломі про складання присяги вірності міста Львова королю 

Владиславові Ягайлу та його нащадкам у 1425 р. вже згадуються імена двох 

кравецьких цехмістрів, а печатка їхнього цеху також підвішена до документа808.  

Найдавніші цехові статути кравців, відомі нам, не описують процедури 

елекції очільників цієї ремісничої організації та не деталізують їхніх обов’язків. 

Однак логічно припустити, що така процедура в кравецькому братстві 

принципово не відрізнялася від застосовуваної в інших цехах. Спочатку 

                                                                 
806 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 362. Див. також: Паславська Н. Керівництво кравецької 

корпорації Львова в XVI–XVIII ст.: цехмістри, столові та старші майстри. Актуальні проблеми вітчизняної та 

всесвітньої історії: Зб. наук. праць РДГУ. Рівне, 2018. Вип. 30. С. 8–12. Цікаво, що траплялися випадки, коли в 

деяких цехах посаду цехмістра могли обіймати одразу четверо осіб, як-от у кравецькому цеху в Дрогобичі (див. 

детальніше: Тимошенко Л. Книга протоколів дрогобицького кравецького цеху (XVI – початок XIX ст): загальна 

характеристика та інформативний потенціал пам’ятки. С. 23). 
807 Капраль М. Люди корпорації. С. 246. 
808 AGZ. T. IV. S. 133–134. Цехмістри Stanislaus та Iohannes; печатка не збереглась. 
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майстри висували кандидатури на керівництво, а в день виборів відбувалося 

голосування в цеховій господі, під час якого й визначалися два цехмістри809. 

Імовірно, не всі майстри могли брати участь у виборчому процесі – від нього 

усувалися переважно цехові боржники або русини.  

Після виборів цехмістри складали присягу перед міською радою. На 

цьому ж засіданні райці засвідчували посідання новообраними свого уряду, 

віддаючи їм регалії влади – прапор, печатку, буздуган810. Якщо один із 

цехмістрів володів великим і багатим будинком, то саме там могли проводитися 

збори ремісників та зберігатися цехова документація (книги, статути, привілеї), 

скринька з грошима, ціхи й атрибути влади811. Проте зазвичай цехові зібрання 

організовувалися в розташованій поблизу латинської катедри кравецькій 

кам’яниці, що належала цехові. Цехмістр міг перебувати на своїй посаді кілька 

каденцій підряд. Перешкодою до повторного обрання здебільшого вважалася 

хіба що заборгованість перед цехом. У разі смерті цехмістра вже не товариство, 

а міська рада вирішувала, хто тепер очолюватиме корпорацію, щоправда не як 

повноправний керівник, а лише як заступник812. 

Слід пам’ятати, що кравецька організація була спільною для поляків, 

русинів та німців, котрі становили абсолютну більшість. Інколи її членами 

ставали також французи, чехи – загалом католики та православні. Однак, на 

відміну від шевського цеху, де рівноправність у виконанні ремесла у спільній 

ремісничій структурі (від 1641 р.) виявлялася й у виборі польського і руського 

цехмістрів, які разом керували братством, у кравців керівництво здійснювали 

тільки поляки, рідше німці. Цікавим для нас є факт, до котрого неодноразово 

                                                                 
809 Капраль М. Люди корпорації. С. 246.  
810 Буздуган – різновид булави, головка якої всіяна шипами (більше про цехові символи в Речі Посполитій: 

Bimler-Mackiewicz E. Znaki cechowe i ich funkcje na ziemiach polskich. Studium źródłoznawcze. Warszawa: Wyd -

wo «DiG», 2004. 304 s.). Про цехові печатки див.: Гавриленко  В. Львівські цехові печатки XIV–XV ст. та 

питання про час їх виникнення. С. 248–262; Його ж. Опис львівських цехових печаток та ціх XIV–XVIII ст. 

С. 795–800; Його ж. Фаховий колорит львівських цехових печаток кінця XVIII – першої пол. XIX ст. С. 2–5. 

Див. також про символіку дрогобицького кравецького цеху: Тимошенко Л. Книга протоколів дрогобицького 

кравецького цеху (XVI – початок XIX ст): загальна характеристика та інформативний потенціал пам’ятки. 

С. 24–25. Аналогічна цехова символіка була й у кравецьких цехах Північного Лівобережжя (див. детальніше: 

Ситий І. Цехові значки та печатки Чернігівщини. С. 251–255; Його ж. Цехові прапори Лівобережної України. 

С. 127–174; Щербина С. В. Кравецькі та ткацькі цехи на території Північного Лівобережжя у XVII – на початку 

XVIII ст. С. 52). 
811 Див. детальніше: Pachoński J. Zmierch sławietnych. Z życia miesycyan w Krakowie w XVII i XVIII wieku. 

S. 164–169. 
812 Капраль М. Люди корпорації. С. 248. 
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апелювали українці, вимагаючи рівноправної участі в кравецькій корпорації, – 

вони стверджували про обрання русинів на уряд цехмістра згідно із статутом 

1433 р., який начебто поляки приховували813. Та якщо в ординації таке 

положення щодо українців і існувало, то воно мало формальний зміст, бо 

фактично представники автохтонної нації впродовж XVI–XVII ст. ніколи не 

обіймали найвищої цехової посади. 

Ситуація змінилася на користь русинів з початком XVIII ст., коли 

Львівська православна єпархія на чолі з єпископом Йосифом Шумлянським у 

1700 р. перейшла на унію814. Відтоді унійні українці в кравецькому цеху 

отримали доступ до уряду цехмістра, що документально підтверджується 

грамотою львівських райців від 27 квітня 1701 р.815 І все ж цілковитої рівності в 

правах та обов’язках між цеховими кравцями не було, на що вказує та сама 

ординація: «[…] тепер щорічно цех має обирати тим самим способом двох 

цехмістрів: одного року – поляка з уніатом, другого року – поляка з німцем, 

третього року – німця з уніатом і так надалі. Проте з таким додатком, що поляк, 

коли буде цехмістром, завжди має тримати старше цехмістрівство, а коли 

німець буде з уніатом за каденції цехмістром, то щоб по черзі німець старшим, 

а уніат молодшим були цехмістрами, другої каденції – уніат старшим, а німець 

молодшим (цехмістром)»816. Та навіть за таких обмежень на практиці 

положення про право для русинів на здобуття керівної посади в цеху діяло 

радше як виняток, ніж закономірність (Додаток 6). Вже у 1703 р. німці спільно з 

українцями подають скаргу до магістрату на своїх колег поляків за обмеження 

їх прав щодо керівництва кравецьким цехом817. 

Іншою була ситуація у дрогобицькому кравецькому цеху. Там також до 

організації входили католики та православні. Однак, як з’ясував історик 

Я. Ісаєвич, місцевий магістрат та старостинський суд, прагнучи пригасити 

міжконфесійні конфлікти в цехах, затвердили список 12 польських і 12 руських 

                                                                 
813 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 1, Спр. 332. 14 арк.; Оп. 2. Спр. 26. Арк. 903. 
814 Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ–ХVІІІ ст.: організаційна структура та правовий статус. С. 273. 
815 ЦДІАУЛ. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 461. Арк. 1593–1596. Див. також декрет між поляками й німцями та українцями 

кравецького цеху щодо обрання старших та цехмістрів: Там само. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 96. Арк. 415–417. 
816 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 391. 
817 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 93. Арк. 545–546. 
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свят, які мали святкувати всі члени, а у 1758 р. був встановлений порядок, за 

яким один цехмістр мав бути українцем, інший – поляком. На практиці ж не 

лише один, а нерідко і обидва були українцями818. 

До обов’язків цехмістрів входило: проведення зборів; здійснення 

виконавчої влади; контроль за виконанням статутних приписів та дисципліною; 

відповідальність за дотримання цехових звичаїв; розподіл на навчання учнів та 

підмайстрів між майстрами; нагляд за якістю продукції та розподілом 

сировини; контроль за фінансами цеху (витратами і прибутками, що надходили 

до цехової скриньки), відповідальність за витрачені цехові кошти тощо 819. 

Також цехмістри повинні були піклуватися про вдів та сиріт у разі смерті 

когось із майстрів та відповідали за зброю, що була власністю цеху820. 

Виконуючи свої керівні функції, вони могли користуватися допомогою з боку 

молодших майстрів, котрі нещодавно вступили до братства. 

Цехмістри зобов’язані були організовувати чотири рази в рік цехові збори 

– сухедні, на яких мали бути присутні усі майстри. Зазвичай весняні зібрання 

відбувалися на межі лютого-березня (11. 02 – 21. 03), літні – травня-червня (13. 

05 – 16. 06), осінні у вересні (15–21), а зимові в грудні (14–21)821. Могли 

відбуватися і позачергові збори на вимогу членів цеху чи керівництва822 

(Додаток 24). Цікаво, що в деяких ремісничих цехах існував звичай 

запалювання свічки на підвіконні цехової господи, що символізувало заклик до 

початку зборів. Якщо ж член цеху прийшов після того, як свічка вигоріла, він 

мав сплатити штраф у загальну скриньку823. 

Цехмістри виконували не тільки керівні функції в цеху, але й 

представляли інтереси свого колективу. Так, у березні 1679 р. у Львові стався 

суспільний виступ міських цехів і громади проти магістрату824. Міських 

чиновників звинувачували у свавільному господарюванні в місті, високі 
                                                                 
818 Ісаєвич Я. Д. З історії Дрогобича XVI–XVIII ст. Наукові записки Інституту суспільних наук Академії наук 

Української РСР. К., 1961. С. 30–31. 
819 Капраль М. Люди корпорації. С. 250–251. Див. також: Bąkowski K. Dawne cechy krakowskie. S. 49. 
820 Bąkowski K. Dawne cechy krakowskie. S. 49. 
821 Pachoński J. Zmierch sławietnych. Z życia miesycyan w Krakowie w XVII i XVIII wieku. S. 165. 
822 Bąkowski K. Dawne cechy krakowskie. S. 43. 
823 Ibidem. S. 45. 
824 ЦДІАУЛ. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 438. Арк. 587–594. Див. також: Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–

XXVIII ст. С. 305–310. 
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контрибуції та тягарі, порушенні привілеїв. Позицію кравецького цеху 

відстоювали Венцеслав Вуйцик та Юзеф Клоскевич, які й були організаторами 

протесту. Цехмістри свідчили, що «не хотіли майстри дозволити, щоб дати 

щось на ту асигнацію, і не маємо ніяких грошей на ту асигнацію. При 

протестації стоїмо і не відступаємо від інших цехів»825.  

Протягом 1578–1732 рр.826, за даними книг запису протоколів про 

результати виборів до міських урядів827, очільниками кравецької корпорації 

було обрано 85 майстрів. 37 з них (43,5 %) обіймали посаду цехмістра лише 

один термін, що становить 16,4 % усіх каденцій (Додаток 7). 20 майстрів 

(23,5 %) перебували на ній два терміни (це 17,7 % усіх каденцій). Тричі обирали 

цехмістрами 11 осіб (13 %), тобто 14,6 % усіх каденцій. Від чотирьох до 

тринадцятьох термінів протрималися на цьому уряді 17 майстрів (20 %), що 

складає більше половини усіх каденцій (51,3 %) за окреслений період. Серед 

лідерів кравецької організації, котрим вдалося керувати цехом понад чотири 

терміни, були: Ян Сокол (7 термінів), Шимон Сверч (8), Якуб Невчас (12), Ян 

Маршалек (7), Григорій Германович (5), Ян Сікожиць (8), Мартин Керн (6), 

Адам Лазецький (13), Венцеслав Вуйцик (10), Юзеф Клоскевич (6), Станіслав 

Яскжевич (5), Йоахим Янкевич (5), Христофор Васькевич (5). Четверо майстрів 

очолювали кравецьке братство по чотири терміни: Альберт Стефанович, 

Лаврентій Мазуркевич, Ян Майєр, Ян Якимович.  

Деякі майстри посідали виключно уряд першого цехмістра (Якуб Невчас, 

Лаврентій Мазуркевич, Матей Рута), а деякі – тільки другого (Мартин Керн, 

Григорій Фельнер, Войцех Пецкович, Григорій Влох). Траплялося, що склад 

цього керівництва залишався незмінний кілька термінів підряд. Скажімо, у 

1633–1635 рр. постійно разом були цехмістрами Якуб Невчас (перший) та Ян 

Маршалек (другий). Такі приклади дають підставу говорити про тенденцію до 

                                                                 
825 Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XXVIII ст. С. 316. Протести цехів проти магістрату тривали кілька 

років, свідченням чого є королівський декрет 1682 р. у цій справі (див. ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 1. Спр. 314. 2 арк.). 
826 Період останньої чверті XVI – першої третини XVIII ст. виокремлений для підрахунків з огляду на 

репрезентативність джерел. Відсутні дані за період 1604–1626 рр., оскільки не збереглися книги виборів 

міських урядників. Також бракує інформації за такі роки: 1578, 1587, 1600, 1602, 1650, 1653, 1656, 1662–1664, 

1666, 1702, 1706–1707, 1712–1714, 1725, 1732 рр. 
827 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 648–651. 
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олігархізації керівників кравецької корпорації. Три і більше термінів підряд 

урядували Ян Сокол (1581–1583 рр.), Георгій Влох (1592–1594 рр.), Шимон 

Сверч (1594–1597 рр.), Христофор Кручкович (1629–1631 рр.), Григорій 

Германович (1640–1642 рр.), Венцеслав Вуйцік (1678–1680 рр.). 

Цей процес узурпації влади намагалися зупинити опозиційні угрупування 

майстрів, котрі делегували своїх кандидатів на цехмістрівство828. Однак 

перемогу на виборах переважно здобували ті, хто вже мав практику урядування 

в цеху на інших посадах. Володіючи таким досвідом, вони швидко 

адаптовувалися в ролі керівника, а в проміжках між повторними каденціями 

нерідко виконували обов’язки столових або були делеговані в колегію сорока 

мужів.  

До керівництва цеху належали також столові майстри, які разом із 

попередніми та чинними цехмістрами утворювали групу старших майстрів, що 

мала право ухвалювати найвагоміші для існування організації рішення829. У 

кравецькому братстві столових майстрів було четверо, про що дізнаємося зі 

статуту від 1634 р.830 Ними зазвичай ставали ті кандидати на найвищу цехову 

посаду, котрі програли вибори. Столові майстри підпорядковувалися 

цехмістрам. За непослух їх могли карати грошовими стягненнями (за 

відсутність на спільній нараді, наприклад, чи ігнорування даного їм 

розпорядження передбачався штраф у сумі 0,5 гроша). У деяких інших цехах, 

як-от у шевському, таких урядників було вдвічі більше – вісім осіб831. Лише з 

1701 р. кількість столових у кравецькій корпорації зросла до  шести: «І щоб цей 

цех надалі щорічно також шість столових вибирав – двох із цехмістрів, а 

чотири, для яких буде більше голосів, однак щоб між столовими було два 

поляки, два німці та два уніати. І поляки мають завжди посідати перше місце, а 

німці з уніатами – по черзі, тобто одного року: німці – друге, уніати – третє, а 

                                                                 
828 Капраль М. Люди корпорації. С. 252. 
829 Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. С. XLI; 

Pachoński J. Zmierch sławietnych. Z życia miesycyan w Krakowie  w XVII i XVIII wieku. S. 169–171. 
830 ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 696. 4 арк. На жаль, до нашого часу не дійшли цехові книги кравецького цеху, з 

яких можна було б довідатися про вибори в цеху, імена претендентів та обраних на керівні посади.  
831 Капраль М. Люди корпорації. С. 253. 
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другого року: уніати – друге, а німці – третє»832. Отже, якщо до початку 

XVIII ст. уряд столових був преференцією католиків, то з переходом на унію 

українці також отримали змогу брати участь в управлінні цеховою 

організацією. 

Функції столових майстрів не відображені в статутних положеннях. 

Очевидно, на таких урядників покладалися почесні обов’язки представлення 

цехових інтересів, а також здійснення контрольних і судових повноважень833. 

Вони вирішували зазвичай полюбовні справи в цеху, що полягали у 

полагодженні конфліктних взаємин між його членами834. Столові кравці 

займалися також обліком заборгованостей цехмістрів перед цехом або навпаки, 

наглядали за рухом коштів у цеху, мали дорадчий голос на внутрішніх судових 

засіданнях чи зборах835. Столові користувалися певними перевагами і при 

розподілі підмайстрів та учнів.  

Інколи ставалося так, що столовому майстрові переходили функції 

цехмістра. Зокрема, у 1753 р., за постановою міської влади, другий цехмістр 

Василь Василуста був усунений з посади через надуживання своїми 

повноваженнями, що призвело до конфлікту між цеховиками836. Як з’ясувало 

слідство, Василуста покликав до господи під час свята Божого Тіла кравця -

партача та покарав його без дозволу старшого  цехмістра Яна Габіхта, який тоді 

хворів. Покарання партача підбурило кравецьку челядь, що збунтувалася проти 

своїх майстрів. Відтак Василусту було засуджено на шість тижнів в’язниці, а 

його обов’язки до наступних виборів мав виконувати (щонайменше пів року, 

оскільки ухвалу видано в липні) старший столовий. Ним, напевно, був Лоренс 

Кемпка, котрий виступав проти покарання партача. 

                                                                 
832 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 391. 
833 Див. детальніше про цехове судочинство: Pachoński J. Zmierch sławietnych. Z życia miesycyan w Krakowie w 

XVII i XVIII wieku. S. 257–270. Судові повноваження у цехах в східноукраїнських містах див.: Клименко П. 

Цехи на Україні. С. 96–101. 
834 Див. детальніше про полюбовні суди: Капраль М. Полюбовні угоди та «уклони»: позасудовий захист 

інтересів львівського шевського цеху у XVII–XVIII століттях. С. 489–499; Старченко Н. П. Суд полюбовний у 

Речі Посполитій. Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. К.: Наукова думка, 

2012. Т. 9: Прил–С. С. 883. 
835 Капраль М. Люди корпорації. С. 254. 
836 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 7. Арк. 363–366. Див. також: Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. 

С. 408–411. 
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До привілейованих членів кравецького цеху, які мали авторитет та важелі 

впливу, належали також старші майстри. У їхньому складі були колишні 

керівники корпорації в особі цехмістрів та столових, потенційні претенденти на 

уряд цехмістра чи столових, а також поважні за віком майстри. Кравці-українці, 

як уже знаємо, перебували в певній ізоляції від загалу кравецької корпорації, 

про що мовлять записи актових книг. Так, нерідко натрапляємо на такі 

окреслення цехової спільноти: «кравці – старші і молодші католицької віри, та 

майстри-русини (або майстри східного обряду. – Н. П.)»837. Вочевидь, це 

розмежування між кравцями зникло вже після 1701 р., коли русини могли 

обіймати керівні посади в цеху. 

Мабуть, саме в день цехових виборів, на яких були присутні всі майстри, 

відбувався розподіл інших цехових урядів. Серед них – костельні, збирачі 

податків, наглядачі за цеховою вежею, одвірні (пильнували за порядком під час 

зборів) тощо. Всі вони урядували в різних ремісничих братствах, зокрема в 

шевському838. Тож навіть попри відсутність відповідних згадок у статутах 

кравецької корпорації, можемо впевнено констатувати, що і в цьому цеху були 

спеціально призначені кравці, котрі виконували ті чи ті функції, забезпечуючи 

життєдіяльність цехового організму. Лише у статтях, затверджених райцями в 

1701 р., з’являється конкретизація певних посад. Зокрема, йдеться про трьох 

підскарбіїв, відповідальних за цехову скриньку, – вони мали обиратися з-поміж 

столових майстрів: «один – поляк, другий – німець, третій – уніат грецької 

релігії»839. На роль костельного, що займався обслуговуванням кравецького 

вівтаря, також могли претендувати представники різних націй. Вірогідно,  тоді 

ж офіційно запроваджується й уряд церковного, позаяк у документі читаємо 

про витрати «на церкву уніатів східного обряду»840 (це, очевидно, храм св. 

Миколая). Віднаходимо інформацію й про цехового писаря. На цю посаду до 

1701 р. щорічно обирали самих тільки поляків. Тепер писарем міг стати як 

німець, так і уніат.  

                                                                 
837 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 23. Арк. 456. 
838 Див. детальніше: Капраль М. Люди корпорації. С. 255. 
839 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 391. 
840 Там само. 392. 
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Столові та старші майстри разом із цехмістрами за потреби зверталися до 

міської влади для вирішення проблем цехової спільноти. Для прикладу, в 

1640 р. справу взаємин із цеховою челяддю перед раєцьким урядом колегіально 

із цехмістрами Якубом Невчасом та Григорієм Германовичем представляли 

також старші майстри Якуб Соколовський і Мартин Пачек841. Цікаво, що дещо 

раніше, у 1635 р., кравецьке братство в особі тодішніх цехмістрів Якуба 

Невчаса та Яна Маршалека скаржилося на самого Якуба Соколовського за 

порушення цехового порядку й підтримку нецехових кравців842. Проте 

Соколовському вдалося не лише ухилитися від статутних приписів, але й 

зберегти впливовість у кравецькій корпорації в статусі старшого майстра. 

Патронат над кравецькою корпорацією здійснювали делеговані від 

магістрату райці. Зазвичай вони стежили за обранням цехового керівництва, 

були посередниками між членами цеху та владою міста, брали участь у 

вирішенні конфліктів тощо. До середини XVII ст. опіка міських чиновників над 

ремісничими інституціями здійснювалась колегіально, а надалі її 

персоніфікували (по двоє райців-патронів для кожного цеху)843. Тим самим 

міська рада тримала в полі зору основний загал міського населення. Однак, 

траплялися випадки, коли ремісники виходили з-під протекції своїх патронів. 

Так, у 1679 р. керівництво кравецької корпорації організували спротив політиці 

міських урядовців і відмовилися від сплати чергового податку844. 

Таким чином, кравецький цех у Львові був популярним місцем 

працевлаштування для місцевих ремісників. Здобуття статусу майстра було 

важливим моментом у житті та професійній діяльності ремісника-кравця, який 

попередньо мав пройти етапи навчання й визволення в ролі учня та підмайстра. 

Перед потенційними майстрами ставилося чимало обов’язкових умов: подати 

лист про законне народження та свідоцтво про навчання ремесла; бути 

                                                                 
841 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 1050. 
842Там само. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 50. Арк. 1107–1108. Див. також: Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII 

ст. С. 233–236. 
843 Капраль М. Люди корпорації. С. 258. 
844 Див. детальніше про суспільний виступ: Charewiczowa Ł. Lwowskie organizacje zawodowe z czasόw Polski 

przedrozbiorowej. S. 49–55; Опубліковані матеріали: Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст. С. 305–

324. 



173 
 

одруженим; прийняти львівське громадянство; виготовити майстерштуку та 

скласти усні іспити з основ техніки виконання ремесла; здійснити всі необхідні 

фінансові витрати (вступні внески, організація бенкету для цеховиків) тощо. 

Наступним після майстрівства щаблем професійної драбини був статус 

цехмістра, столових майстрів чи старших цеху, однак такий шлях проходили 

здебільшого тільки заможні й авторитетні майстри-католики. Кравці-українці, 

які становили меншість, зазвичай не досягали керівних посад. Отож інститут 

майстрівства в кравецькому цеху мав свої особливості, пов’язані із загальними 

ремісничими нормами, внутрішньоцеховими статутами та етно-конфесійною 

структурою. 
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РОЗДІЛ IV  

ІСТОРИКО-ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СОЦІАЛЬНИЙ 

ПОРТРЕТ РЕМІСНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА КРАВЕЦЬКОГО ЦЕХУ 

 

4.1. Демографічна складова (чисельність, міграція, походження) 

 Кравці були представниками однієї з найдавніших та найчисленніших 

професій у місті. Вони, поряд із мельниками, мулярами, сідлярами та іншими 

ремісниками, входили до середньої групи суспільної ієрархії львівського 

міщанства – поспільства. У найранішій збереженій міській книзі Львова (1382–

1389 рр.) є згадка про 10 кравців845. Упродовж 1406–1426 рр. до їхнього цеху 

вступило 15 осіб846, які прийняли львівське громадянство. У реєстрах міської 

фінансової книги (1414–1426 рр.) занотовано вже імена 28 кравців, які 

поступалися за чисельністю тоді лише кушнірам (33) та шевцям (30)847.  

Кравецтво належало до масових ремесел, тому кількість ремісників цього 

фаху залежала передовсім від кількості населення міста та його потреб у 

забезпеченні їх одягом. За відсутності цехових реєстрів, єдиним джерелом для 

встановлення числа кравців у Львові є комплекс міських книг із записами про 

прийняття львівського громадянства848 (О. Заяць поділяє такі книги на чистові 

реєстри новоприйнятих громадян, протокольні записи кінця XVI–XVIII ст. і 

списки оплат за надання громадянства849). Отримання міського права було 

обов’язковою умовою для претендентів на майстрівський статус850. Статути 

львівської кравецької корпорації також наголошують на необхідності такої 

процедури851. 

                                                                 
845 Najstarsza księga miejska 1382–1389. 152 s. 
846 Gilewicz A. Przyjęcia do prawa miejskiego we Lwowie w latach 1405–1604. S. 393. Автор нарахував 16 кравців, 

що стали громадянами міста. 
847 Księga przychodów i rozchodów miasta (1414–1426). 186 s. 
848 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр.648–653, 695–696, 698, 704–705. 
849 Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст. С. 13. 
850 Див. детальніше: Заяць О. Умови і процес надання міського громадянства у Львові в 1501–1571 роках. С. 68–

77; Його ж. Умови та процес надання львівського міського громадянства у XV–XVIII ст. С. 113–141. 
851 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 613. Арк. 55; Ф. 131. Оп. 1. Спр. 696. Арк. 1. 
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Протягом XV ст. – початку XVI ст. (1405–1514 рр.) кравецький цех 

прийняв у свої лави 53 майстрів, тобто понад 9 % від усіх ремісників та 3,3 % 

від загалу усіх громадян852 (Додаток 8). За цим показником кравців переважали 

тільки шевці (62 особи) та кушніри (54 особи)853. Найбільше кравці вступали в 

братство в 1460-х рр. (11 осіб) та 1480-х рр. (10 осіб) – тоді цех щорічно 

поповнювався одним новим ремісником. Найменше – на початку XVI ст.: 5 осіб 

за 14 років (1501–1514 рр.). Загалом упродовж зазначеного відрізку часу 

кравецька організація щороку оновлювалася на 0,5 особи (0,9 %). Якщо 

зважити на те, що дані про прийняття міського права за 1427–1460 рр. відсутні, 

то це число підвищиться до 0,7 осіб (1,3 %). Якщо ж узяти до уваги, що 

населення Львова у XV ст. становило бл. 4,5 тисяч осіб854, а львівське 

громадянство прийняли 53 кравці, то це – 1,2 % (не враховуючи членів родини 

та домогосподарства). 

У XVI ст. кількість населення Львова зростає і на кінець століття складає 

вже понад 14 тисяч855. Відповідно підвищується і попит на продукти 

кравецького виробництва, а відтак і чисельність його представників. У реєстрах 

прийняття міського права зафіксовано імена 150 кравців (1522–1604 рр.)856 

(Додаток 9). Чисельність кравців у Львові засвідчує також «Книга шлюбів 

латинської катедри», опублікована Б. Петришак, де знаходимо 108 записів про 

одруження місцевих та прибулих кравців лише за період 1554–1591 рр.857 У цей 

період вони кількісно домінують серед усіх ремісників (для порівняння: шевців 

– 91 особа, кушнірів – 66 осіб)858. Як бачимо, їхня чисельність збільшилася 

практично втричі порівняно з попереднім століттям. Відсоток кравецького 

елементу зріс і в ремісничому середовищі – до 11 %, і в загальноміському – до 

                                                                 
852 Там само. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 695–696, 698; Album civium Leopoliensium. S. 3–70; Заяць О. Громадяни Львова 

XIV–XVIII ст. С. 439.  
853 Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст. С. 439. 
854 Капраль М. Населення: чисельність та асиміляційні процеси. Історія Львова: у 3-х т. / редкол. Я. Ісаєвич, М. 

Литвин, Ф. Стеблій. Львів, 2006. Т. 1 (1256–1772). С. 118. Див. також про чисельність населення Львова: 

Долинська М., Капраль М., Фелонюк А. Розвиток міста у пізньому середньовіччі та ранньомодерний час 

(простір і мешканці). Атлас українських історичних міст / за наук. ред. М. Капраля. К.: Картографія, 2014. Т. 1: 

Львів. С. 26–43. 
855 Капраль М. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. С. 248. 
856 Album civium Leopoliensium. S. 71–261; Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст. С. 444. 
857 Книга шлюбів латинської катедри Львова 1554–1591 рр. 308 с. 
858 Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст. С. 444. 
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7,7 % від усіх громадян. Інтенсивно кравці вступали в цех у 1560-х рр. (26 осіб 

– 2,6 щорічно) та 1590-х рр. (34 особи – 3,4 щорічно). Піком стали 1602–1604 

рр. – 15 осіб (5 щорічно). Найменше нових членів цієї корпорації налічуємо в 

1520-х рр. (7 осіб) та 1570-х рр. (7 осіб). Таким чином, протягом XVI ст. щороку 

кравецька спільнота розширювалася на 1,8 члена. Проте загальна частка 

кравців серед усіх мешканців залишалася сталою – бл. 1,1 %. 

Отож, за нашими підрахунками, сумарно в 1405–1604 рр. кравецький цех 

забезпечував роботою принаймні 203 ремісників (А. Гілевич подає дещо інше 

число – 211 осіб (10,3 % від загалу ремісників)859).  

Для часового проміжку 1605–1626 рр. не збереглося записів про 

прийняття львівського громадянства, і таких лакун є кілька. Однак О. Заяць на 

основі раєцьких протоколів, реєстрів доходів і витрат міської каси та реєстрів 

доходів і витрат раєцької каси860 зумів реконструювати імена громадян, які не 

потрапили в чистові книги. Сукупно для періоду 1615–1780 рр. у таких 

джерелах знаходимо додатково 85 кравців861 (Додаток 12–13). Вдалося 

заповнити частково лакуни та доповнити чистові реєстри впродовж таких 

періодів: 1615–1626 рр. – 21 особа862; 1633–1727 рр. – 40 осіб863; 1730–1746 – 22 

особи864; 1760 та 1780 рр. – по 2 особи865. 

Упродовж XVII ст. чисельність кравців у Львові також зростає. У 1627–

1727 рр. міське право прийняли 236 осіб (якщо додати дані чистових реєстрів 

(196) та протокольних і рахункових записів (40))866 (Додаток 10). І все ж 

ремісники цього фаху в той час уже поступаються своїми позиціями: тепер їх 

наздоганяють ткачі – 239 осіб867, лідерство ж належить шевцям – 375 осіб868. 

Сприятливими для кравців були 1665–1675 рр. – 39 осіб (3,9 щорічно), та 1707–

1718 рр. – 46 осіб (3,8 щорічно). Найменше кравців прийняло міське право в 30-
                                                                 
859 Gilewicz A. Przyjęcia do prawa miejskiego we Lwowie w latach 1405–1604. S. 393. 
860 Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст. С. 330–396. 
861 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 3, 6, 142, 144, 148, 157, 162, 734–735, 737, 949, 952–953. 
862 Там само. Спр. 142, 144, 148, 734–735. 
863 Там само. Спр. 3, 6, 157, 162, 737, 949, 952. 
864 Там само. Спр. 952. 
865 Там само. Спр. 953. 
866 Album civium Leopoliensium. S. 262–396; Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст. С. 449. Тут не враховано 

9 осіб, яких писар хибно записав кравцями. 
867 Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст. С. 449. 
868 Там само. С. 449. Див. також: Капраль М. Люди корпорації. С. 171–176. 
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х і 50-х рр. XVII ст. (бл. 0,5 щорічно). Незважаючи на це, загалом їхній відсоток 

серед місцевих ремісників був високим і становив 10,6 %, а серед усіх громадян 

– 9,2 %. Цеховиками тоді щороку ставали 2,3 особи. Необхідно зазначити, що 

вказаний період був важким в історії Львова, особливо 1704 р.869. Населення 

міста, згідно з І. Ходиніцьким, втратило 10 тис. осіб870. Утім, на думку 

М. Капраля, до такого різкого знелюднення призвели не стільки воєнні дії, 

скільки масове зубожіння львів’ян, котрі виплатили високу контрибуцію 

завойовникам871. У ті роки спостерігається також скорочення кількості записів 

про кравців у реєстрах прийняття міського права (1,7 щорічно за 1697–

1706 рр.), але протягом подальших десятиліть XVIII ст. це число поступово 

стабілізується. 

Про другу чверть XVIII ст. не маємо збережених відомостей стосовно 

прийняття львівського громадянства в чистових реєстрах. Натомість від 1750 р. 

і після 1780 р. нараховуємо 81 нового члена кравецького цеху (Додаток 11). 

Знижується відсоток цих ремісників щодо інших спеціальностей та всіх 

повноправних мешканців Львова – бл. 7 %. Їх удвічі переважають шевці – 

177 осіб (15 %)872.  

Проте не варто говорити про занепад кравецького ремесла. Саме цей цех 

упродовж усього періоду свого існування входив у трійку лідерів за критерієм 

наймасовіших ремесл у Львові, а в кінці XVI – на початку XVII ст. навіть 

посідав сходинку першості. Переважно ж кравці залишалися другими за 

чисельністю в місті (після шевців). За ними йшли ткачі, купці та різники873. Так, 

львівські кушніри, які в XV ст. випереджали в цьому плані кравців (понад 9 % 

від усіх ремісників)874, у другій половині XVIII ст. змогли оновити свій склад 

лише 5 особами (0,4 % від загалу ремісників)875. Таким чином, кравецька 

                                                                 
869 Borek P. Skutki zdobycia Lwowa przez szwedów w roku 1704. S. 160. 
870 Chodynicki I. Historia stołecznego Królestw Galicyi i Lodomeryi miasta Lwowa od założenia aż do czasów 

terazniejszych. S. 268. Див. також: Charewiczowa Ł. Klęski zaraz w dawnym Lwowie. S. 67. 
871 Капраль М. Люди корпорації. С. 177. 
872 Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст. С. 453. 
873 Там само. С. 461.  
874 Там само. С. 439. 
875 Там само. С. 453. 
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корпорація займала міцні й порівняно стабільні позиції у львівському 

ремісничому середовищі і була перспективним місцем працевлаштування. 

Міське право не лише робило кравця повноправним громадянином, 

котрий може користуватися відповідними політичними, економічними, 

соціальними та культурно-релігійними правами, а й давало змогу будувати 

свою професійну кар’єру. Сумарно встановлено, що протягом XV–XVIII ст. 

львівськими міщанами стали 478 кравців876. Якщо врахувати також ті записи 

про прийняття громадянства, які не внесені до чистових реєстрів, то їхня 

кількість зросте до 563 осіб877 (Додаток 14). Звідси випливає, що інтенсивність 

поповнення кравецького цеху новими майстрами – 2 особи щорічно878.  

Згідно з обчисленнями О. Заяця, число кравців, які прийняли міське право 

в XV–XVIII ст. (за чистовими реєстрами), мало би становити 487 осіб або, якщо 

взяти до уваги також протокольні та рахункові записи, 571 (має бути 572)879. Ці 

дані, однак, потребують корекції, з огляду на дослідницькі висновки 

М. Капраля, котрий виявив, що 1718 р. писар хибно занотував 9 шевців 

кравцями880, а отже, насправді тих у реєстрах прийняття міського громадянства 

фіксується менше. Для прикладу, Я. Кісь також з’ясував чисельність кравців у 

1604–1783 рр. – 258 осіб881. Залучивши дані А. Гілевича за 1405–1604 рр. (211 

осіб), дослідник сукупно налічив 469 ремісників. 

Проаналізувавши поголовний податок 1662 р., ми нарахували 55 кравців, 

які працювали тоді у Львові882. За підрахунками М. Горна в кравецькому цеху 

на рубежі XVI–XVII ст. було 73 майстри, 1606 р. – 50, 1612 р. – 41, 1621 – 45, у 

1675–1700 рр. – 53, у 1700–1727 рр. – 69 майстрів883. Для порівняння: у 

Перемишлі, другому за величиною міст Руського воєводства, ситуація в 

аналогічній ремісничій організації виглядала так: 1540 р. – 11, 1565 р. – 13, 

                                                                 
876 Album civium Leopoliensium. 450 s. 
877Обчислено за: Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст. С. 330–396; 434.  
878 Див. також: Паславська Н. Кравецький цех у Львові та львівське громадянство в XV–XVIII ст.: кравці в 

реєстрах прийняття міського права. Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 70-ї Міжнародної 

наукової конференції (Харків, 28 квітня 2017 р.). Харків, 2017. С. 121–122. 
879 Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст. С. 461. 
880 Див.: Капраль М. Люди корпорації. С. 173. 
881 Кісь Я. П. Промисловість Львова у період феодалізму (ХІІІ–ХІХ ст.). С. 41. 
882 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 783. 169 арк. 
883 Horn M. Lwowska ludność rzemieślnicza i jej walka w pierwszej połowie XVII wieku (w latach 1600–1648). S. 76. 
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1611 р. – 15, 1630 р. – 19, 1635 р. – 18, 1651 р. – 10, 1657 р. – 10, 1712 р. – 21, 

1770 р. – 11 майстрів, що демонструє різницю в 3–4 рази на користь львівських 

кравців884. В дрогобицькому кравецькому цеху в 1732–1781 рр. число майстрів 

було в межах 44–59 осіб885. Схожа ситуація була в кравецькому цеху Полтави в 

1718–1722 рр. – від 48 до 60 осіб886. Натомість, за підрахунками Г. Яценко у 

Львові в 1751 р. цехових кравців налічувалося лише 26 осіб887. 

Я. Кісь також визначив число майстрів кравецького цеху: у 1572–1604 рр. 

– 73 особи, у 1612 р. – 35, у 1675–1700 рр. – 53, у 1700–1727 рр. – 69, у 1784 р. – 

46888. Цікаво, що за його ж твердженнями у 1812 р. в місті працювало 164 

кравці889. Такий величезний стрибок (у понад три рази) пояснюється тим, що 

зникає розмежування в ремісничому середовищі на цеховиків і партачів, 

збільшується чисельність мешканців Львова та відповідно зростає кількість 

тих, хто працював на задоволення найважливіших споживчих потреб.  

 Невід’ємною складовою ремесла була кравецька челядь – учні й 

підмайстри. Без них неможливим було ані передавання досвіду наступним 

поколінням, ні сам щоденний процес виготовлення одягу, оскільки власне вони 

виконували основну й найважчу роботу (майстри ж часто зосереджувалися 

тільки на найскладніших операціях, що вимагали високої кваліфікації). Чим 

більше учнів та підмайстрів мав цех, тим інтенсивніше відбувалося пошиття 

одягу та функціонування цехової організації загалом.  

Про чисельність цих челядників можна дізнатися з цехових книг, де 

вписувалися імена тих, хто починав або завершував своє навчання за фахом890. 

                                                                 
884 Dzieje przemyskich cechów rzemieślniczych w dawnej Polscé. S. 157–159. 
885 Тимошенко Л. Книга протоколів дрогобицького кравецького цеху (XVI – початок XIX ст.): загальна 

характеристика та інформативний потенціал пам’ятки. С. 23. 
886 Коваленко О. Полтава XVII–XVIII ст. С. 97; Її ж. Ремісничі цехи м. Полтави XVIII ст. С. 131. 
887 Яценко Г. А. Ремесленное производство города Львова в 20–70-е годы XVIII столетия. С. 141. 
888 Кісь Я. П. Промисловість Львова у період феодалізму (ХІІІ–ХІХ ст.). С. 59.  
889 Кісь Я. Занепад економіки: ремесло. С. 238. Кравцям знову вдалося кількісно переважити шевців, яких 

налічувалось у 1812 р. 150 осіб. Для порівняння, Ігнацій Ходиніцький у першій третині XIX ст. зафіксував 132 

кравців та 143 шевців (див. детальніше: Chodynicki I. Historia stołecznego Królestw Galicyi i Lodomeryi miasta 

Lwowa od założenia aż do czasów terazniejszych. S. 465). 
890 Див. детальніше: Капраль М. Цехові книги шевського цеху як джерела до історичної демографії Львова 

XVII–XVIII ст. С. 346–351; Паславська Н. «Книга запису протоколів прийняття та визволення учнів (1607–

1717 рр.)». С. 16–21; Її ж. Цехова книга кравецького цеху як джерело до історико -демографічної 

характеристики Львова XVII – початку XVIII ст. С. 123–132. 
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Аналіз відомостей єдиної збереженої цехової книги кравців891, яка охоплює 

період 1607–1717 рр., показує, що тоді на навчання в цех було прийнято 530 

юнаків (4,8 щорічно) (Додаток 2). У 1607–1650 рр. опановувати фах почали 174 

учні (4 щорічно), а в 1651–1717 рр. – 356 (6,2 щорічно). Порівняно з цехом 

шевців, де протягом 1665–1732 рр. (тобто за 68 років) було прийнято на науку 

2 073 хлопці (30,9 щорічно)892, це в чотири рази менше. Найактивніше майбутні 

кравці бралися за оволодіння фахом у 80-х рр. XVII ст. та на початку XVIII ст. 

(8–9 щорічно), найнижчі показники спостерігаються в 50-х рр. XVII ст. (2,8 

щорічно), що пояснюється буремними роками Хмельниччини. 

У 1615–1712 рр. визволилося 349 учнів (3,6 щорічно) з 530, які розпочали 

навчання, – третина з них (181 учень) відсіювалися, переходили в інші міста чи 

залишали ремесло893. На проміжку 1615–1650 рр. успішно завершили цей етап 

своєї ремісничої кар’єри 128 учнів (3,7 щорічно). Впродовж 1651–1712 рр. 

середній щорічний показник істотно не змінився – 3,6 учня (Додаток 4). Проте 

порівняно з аналогічним показником щодо шевської корпорації за 1665–

1738 рр., де підмайстрами щороку ставали 17 осіб, це доволі небагато.  

Різниця між кількістю кравців, що записалися на науку в цеху, тих, хто 

визволився, та тих, хто приймав міське право, тобто реально став членом 

цехового братства, була досить значною. Зокрема, згідно з реєстрами про 

прийняття міського громадянства, у 1627–1717 рр. громадянами Львова стали 

179 кравців (половина від кількості визволених учнів), що становить бл. 2 осіб 

щорічно894. Разом із так і не зафіксованими в чистових реєстрах – а це 54 

кравці895, середнє число нових повноправних громадян дорівнює 2,6 майстра на 

рік. Таким чином, близько 50 % цих ремісників відсіювалася під час процедури 

набуття повноправного статусу майстра. Найбільше складнощів виникало при 

сплаті численних вступних внесків, дотриманні усталених цехових традицій та 

організації бенкетних церемоній, що вимагало відчутних фінансових витрат.  

                                                                 
891 ЦЛІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. 310 арк.  
892 Капраль М. Люди корпорації. С. 179. 
893 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. Арк. 187–310. 
894 Album civium Leopoliensium. S. 262–396. 
895 Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст. С. 331–411. (див. Додаток 12). 
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Зіставляючи дані кількості учнів (530 осіб) – підмайстрів (349 осіб) – 

майстрів (233 особи) за період 1607–1717 рр. (хронологія цехової книги) 

доходимо висновку, що на одного майстра припадало утримування 2,3 учня та 

1,5 підмайстра, що не цілком відповідало статутній нормі, відповідно до якої 

одному майстрові дозволялося мати 2–3 підмайстрів та 1 учня896.  

Скориставшись формулою підрахунку загальної величини шевського 

середовища, яку застосував М. Капраль у своїй роботі897, ми з’ясували, що 

кравецька спільнота Львова на початку XVII ст. об’єднувала понад 600 осіб, у 

середині століття – трохи більше 400, а на початку XVIII ст. – бл. 600. Для 

обчислень узято пересічну величину ремісничої родини (4,6 особи)898, додано 

показники чисельності учнів (2,3) та підмайстрів (1,5), що припадали на одну 

кравецьку майстерню, й визначено середній кількісний склад одного 

домогосподарства кравця (8,4 особи). Знаючи, що в аналізованому цеху могло 

працювати до 73 майстрів, помножимо цю величину на середній кількісний 

склад кравецької господи й отримаємо приблизне число кравецької ремісничої 

спільноти в місті. Населення Львова в XVII – на початку XVIII ст. становило 

бл. 20–25 тис.899, серед яких, за нашими підрахунками, бл. 2–3,5 % належало до 

ремісничої громади кравецької корпорації .  

Інтенсивність прийняття громадянства, як і вступу до  цехового братства, 

залежала від міграційного притоку до міста, а в цілому – від соціально-

економічного й військово-політичного становища Львова та Речі Посполитої. 

За місцем походження всіх новоприйнятих міщан можна поділити на дві 

основні категорії: місцеві (народжені в середмісті, на передмістях та міських 

селах) та прибулі900. У найдавніший період XV–XVI ст. багато вступаючих до 

львівської кравецької корпорації були уродженцями Львова (65 осіб – 32 %) та 

інших міст і містечок (40 осіб – 19,7 %) чи сільських місцевостей – 26 осіб 

                                                                 
896 ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 569. 1 арк. 
897 Капраль М. Люди корпорації. С. 197. 
898 За підрахунками М. Капраля, середня величина сім’ї ремісника становила 4,6 особи: батько, мати та діти 

(2,6): Капраль М. Люди корпорації. С. 197. Цікаво, що це число збігається з аналогічним показником щодо 

ранньомодерної Полтави: Волошин Ю. Козаки і посполиті: міська спільнота Полтави другої половини XVIII ст. 

С. 100. 
899 Див. детальніше: Капраль М. Демографія Львова XV – першої половини XVI ст. С. 67–81. 
900 Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст. С. 163. 
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(12,8 %) українських земель Польського королівства і Великого князівства 

Литовського901. З польських міст прибули 48 кравців, з німецьких – 6, з інших 

європейських теренів – 18. Отже, 131 кравець (64,5 %) мав українське етнічне 

походження, а 72 кравці (35,5 %) – або польське (23,6 %), або ще інше (11,8 %). 

Найчастіше такі ремісники приїжджали зі Славська, Городка, Самбора, 

Мостиськ, Дрогобича, а також з інших міст – Кракова, Перемишля, Праги, 

Буди, Сучави, Вільна, Ярослава, Беча тощо. Ці висновки також 

підтрерджуються записами з «Книги шлюбів латинської катедри» (1554–

1591 рр.), де занотовані імена кравців (місцевих та прибулих), котрі 

одружувалися у Львові902. 

Протягом 1627–1727 рр. місцевими були 23 кравці (11,3 %). Вихідці із 

Руського воєводства (82 особи, або 40,6 %) представлені так: Львівська земля –  

11 осіб (четверо з них – із Комарна), Перемишльська – 41, Сяноцька – 8, 

Галицька – 2. Один кравець походив з Белза, з Волині, Поділля й Литви – по 

двоє. З Малопольщі – 19 осіб (Краків, Люблін, Сандомир та ін.). Із 

Великопольщі (Коло, Мілослав, Познань тощо) – 5, Мазовії (Варшава, Млава, 

Пултуск) – 4, Вармії (Біштайн, Ольштин) – 2. Близько 2 % прибуло з інших 

закордонних земель – Прусії (Кенігсберґ, Пілава), Сілезії (Сицун, Міколув, 

Скочув), Моравії (Пршибор), Вестфалії (Белєн), Лотаринґії (Понт-а-Муссон), 

Франції (Руан), Турецької імперії (Браїла, нині Румунія)903. Щодо ще 35 % 

писар не вказав місця походження кравця. Загалом серед отримувачів 

львівського громадянства, котрі займалися кравецьким ремеслом, впевнено 

переважали львів’яни та вихідці з міст і сіл Руського воєводства904 

(Додаток 32).  

Як встановив К. Арламовський, дослідник історії Перемишля, там 

впродовж 1541–1664 рр. громадянами стали 131 кравець (1,1 особи щорічно)905. 

25 осіб (19,1 %) були місцевими мешканцями, 3 (2,3 %) – уродженцями Львова, 

                                                                 
901 Обчислено за: Album civium Leopoliensium. S. 3–261. Див. також: Gilewicz A. Przyjęcia do prawa miejskiego 

we Lwowie w latach 1405–1604. S. 400. 
902 Книга шлюбів латинської катедри Львова 1554–1591 рр. С. 18. 
903 Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст. С. 243. 
904 Обчислено за: Album civium Leopoliensium. S. 262–396. 
905 Dzieje przemyskich cechów rzemieślniczych w dawnej Polscé. S. 166. 
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решта жили раніше в інших поселеннях Речі Посполитої (78,6 %). Таке 

порівняння засвідчує, що частка місцевого елементу в Перемишлі серед 

повноправних міщан була дещо вищою, ніж у Львові, а третина прибулих 

походили з міст і сіл Руського воєводства. Проте, перемишльський цех, на 

відміну від львівського, не був настільки популярним у ремісничому 

середовищі. 

Реєстри про прийняття на навчання учнів кравецького ремесла у Львові 

1607–1717 рр.906, у яких є 530 записів про походження, відображають ще один 

міграційний потік. Як висновує М. Капраль, фактично, жодна інша група 

документів не віддзеркалює явища припливу до міста вільнонайманих, 

домашньої прислуги, дрібних торговців, загалом мешканців, які так і не 

отримали львівського громадянства907. Зіставивши відомості реєстрів про 

прийняття міського права та цехові реєстри за вказаний щойно період, ми 

виявили, що учнівський міграційний потік переважав майстрівський у 2,3 раза 

(530 проти 233 осіб, тобто 4,8 проти 2,1 за рік). Така різниця була все ж 

помірною, порівняно із шевським цехом, де перевага була більш ніж у дев’ять 

разів (19,3 проти 2,1)908. З усіх учнів, які опановували кравецтво, 38,2 % були 

львів’янами, 25,8 % – вихідцями з міст і містечок Галичини, бл. 14 % – із 

галицьких сіл, до 4 % – із польських земель. У ще 17 % записів місце 

походження хлопців не вказано (або не відчитується).  

Показово, що у кравецькому цеху учнів – уродженців сільської місцевості 

фіксується менше, ніж у шевському (14 % проти 20 % відповідно). Це 

пояснюється тим, що матеріальне становище шевців було гіршим. Саме тому, 

вочевидь, і видатки на навчання та подальші суміжні витрати, пов’язані зі 

вступом до кравецької корпорації були більшими, ніж у шевському цеху. Так, 

для прикладу, при отриманні міського права кравці сплачували 32 гроші, а 

                                                                 
906 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. 310 арк. 
907 Капраль М. Люди корпорації. С. 186. 
908 Капраль М. Цехові книги шевського цеху як джерела до історичної демографії Львова XVII–XVIII ст. С. 348. 
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шевці – 24909. Вищим був і податок, який сплачував кравецький цех до міської 

казни – 40 злотих, а шевський – 24910. 

Кравецький цех найчастіше поповнювався місцевими учнями та 

прибулими з міст і містечок Руського й Белзького воєводств – Городка, 

Самбора, Жовкви, Дрогобича, Ярослава, Мостиськ, Янова, Судової Вишні, 

Стрия, Сокаля, Хирова тощо. Така географія походження учнів детермінована 

практичною зручністю через близьке розташування цих поселень. Відомо, що в 

багатьох названих містах існували свої кравецькі братства, однак Львів був 

значно перспективнішим для подальшого розвитку професійної кар’єри911. 

Приїжджали вчитися кравецтва також із Перемишля, Любліна, Кракова, 

Пшеворська, Сандомира та ін. Сільська місцевість представлена такими 

населеними пунктами: Давидів, Сихів, Старе Село, Малехів, Зубра, Підгайці, 

Раковець тощо (Додаток 32). 

У дослідженні вже неодноразово наголошувалося на тому, що львівська 

кравецька корпорація була тією організацією, де спільно виконували ремесло 

майстри католицького й унійного віросповідання912. Ця теза підтверджується 

королівськими привілеями та цеховими статутами (1534, 1634, 1646, 

1701 рр.)913. У записах про надання міського громадянства нерідко 

підкреслюється національність кравців-українців914. Євреям вступ до 

ремісничих цехів був заборонений. Вірмени також не мали змоги займатися 

кравецтвом (у реєстрах прийняття міського права занотовано лише одного 

вірменина Абрахама, 1510 р.)915. До ремісничої організації могли вступати 

                                                                 
909 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 952. Арк. 329. 
910 Там само. Спр. 788. Арк. 977. 
911 Див. детальніше: Ісаєвич Я. Д. До характеристики ремесла і торгівлі в Дрогобичі в 30–60-х роках XVIII ст. 

С. 30–39; Його ж. Чисельність, соціальна структура і національний склад населення Дрогобича у XVI–XVIII ст. 

С. 241–251; Капраль М. Історико-урбаністичний розвиток Жовкви від заснування до кінця XVІІI ст. С. 2–10; 

Тимошенко Л. Книга протоколів дрогобицького кравецького цеху (XV – початок XIX ст.): загальна 

характеристика та інформативний потенціал пам’ятки. С. 21–30. Див. також статут цеху кравців м. Стрия (31 

березня 1633 р.): ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 683. 1 арк. 
912 Див. також: Pasławska N. Krawcy Rusini w środowisku rzemieślniczym Lwowa w XVI i pierwszej połowie 

XVII wieku: aspekt socjalny i prawny. S. 157–177. 
913 ЦДІАУЛ. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 461. Арк. 1593–1596; Ф. 52. Оп. 2. Спр. 613. Арк. 55 зв–56 зв.; Ф. 131. Оп. 1. 

Спр. 696. 4 арк.; Спр. 727. 1 арк. 
914 Album civium Leopoliensium. № 1292 (sartor ruthenicalis) Варто зазначити, що таке окреслення етнічної 

приналежності русинів найчастіше зустрічається в записах XV–XVI ст. 
915 Ibidem. № 1547. 
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німці, французи, італійці та інші католики, натомість протестантів до братства 

не приймали, про що дізнаємося з ухвал кравецького цеху916. 

Найбільша частка українців у реєстрах прийняття міського права 

спостерігається протягом XV – початку XVI ст. – 11 осіб, що становить 20,8 % 

від загалу917. Цікаво, що належність до українського етносу стали зазначати в 

реєстрах з 80-х рр. XV ст. За підрахунками А. Гілевича, впродовж 1405–

1604 рр. членами корпорації стали 43 русини, тобто 20,4 %918. За нашими 

обчисленнями, у XVI ст. майстрівський статус здобуло трохи менше кравців – 

16,3 %. Надалі відсоток українців серед кравецьких ремісників знижується, що 

обумовлюється відповідною політикою керівництва цеху та магістрату, і в 

XVII ст. складає не більше 10 %919. Після 1701 р.920 представникам цієї 

національності стало легше вступати в ремісниче братство і будувати там свою 

кар’єру, з огляду на що зростає їхня чисельність – бл. 20 %921. О. Заяць налічив 

у реєстрах прийняття львівського громадянства сумарно 12 % кравців-

українців922.  

Стає зрозумілим, що у львівській кравецькій корпорації більшість 

становили католики (переважно поляки). Німці були чисельні тут лише в 

першій половині XV ст., та вже в XVI–XVII ст. їхній відсоток серед майстрів 

коливався в межах 5–10 %923, а у XVIII – бл. 2 %924. 

Учні українського походження кількісно теж поступаються католикам – 

їх було бл. 33–35 % від загалу925. У цеховій книзі задокументовано також 

німців, росіянина, чеха та ін. Іншою, для порівняння, є ситуація в шевському 

цеху. Там у 1667–1727 рр. українцями були 46 % майстрів і 60 % учнів926. 

                                                                 
916 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 55. Арк. 1051. 
917 Album civium Leopoliensium. S. 3–70. 
918 Gilewicz A. Przyjęcia do prawa miejskiego we Lwowie w latach 1405–1604. S. 400. 
919 Album civium Leopoliensium. S. 262–396. 
920 Див. детальніше: Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 389–392. 
921 Album civium Leopoliensium. S. 382–446. Варто зазначити, що з кінця XVI ст. спостерігається тенденція до 

написання прізвищ русинів у полонізованій формі, що ускладнює їх підрахунок у реєстрах прийняття міського 

права. 
922 Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст. С. 186. 
923 Обчислено за: Album civium Leopoliensium. Див. також: Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст. С. 177–

182. 
924 Album civium Leopoliensium. S. 397–446. 
925 ЦДІАУЛ, Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. Арк. 3–186. 
926 Капраль М. Люди корпорації. С. 191, 193. 
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Дослідник М. Капраль, виходячи з таких розрахунків, припускав, що в інших 

ремісничих цехах, до яких входили українці (кравецький, сідлярський, 

чинбарський, кушнірський), їхня частка серед учнів та підмайстрів також була 

значно вищою від частки українських майстрів927. Наше дослідження 

підтверджує цю тезу, адже і в кравецькому середовищі відсоток українців-учнів 

вищий, ніж майстрів (хоча ні ті, ні інші не користувалися такими привілеями і 

можливостями, як їхні етнічні брати шевці). 

Підсумовуючи, констатуємо, що за період XV–XVIII ст. повноправними 

львівськими міщанами стали 478 – або 563 (якщо брати до уваги протокольні та 

рахункові записи) кравців. Отже, можемо простежити інтенсивність 

поповнення кравецького цеху новими майстрами – дві особи щорічно. Кравці 

своєю чисельністю поступалися тільки шевцям, і то з другої половини XVII ст. 

Цехова книга про навчання та визволення учнів дозволяє зробити висновок, що 

кількість охочих опанувати кравецьке ремесло (4,8 щорічно) переважала над 

кількістю кравців, які здобували статус майстра (2,6 щорічно), вдвічі. 

Компаративний аналіз реєстрів книги із реєстрами прийняття до міського права 

дає змогу з’ясувати орієнтовну чисельність майстрів – 50–70, середнє число 

підмайстрів в одній майстерні – 1,5 особи, учнів – 2,3 особи. Таким чином, 

половина кравців відсіювалась у процесі навчання ремесла. Кількість учнів та 

підмайстрів, які прибували до Львова, але не приймали міського права, 

перевищувала приблизно у 2–2,5 рази кількість майстрів-кравців, котрі його 

отримували. Загалом кравці складали бл. 7–10 % серед усіх львівських 

громадян. Кравецька спільнота Львова налічувала до 600 і більше осіб, що 

становило бл. 2–3,5 % від усього населення міста в XVII – на початку XVIII ст. 

Найчисленнішими в цій ремісничій корпорації  були уродженці Львова та інших 

міст і містечок Руського й Белзького воєводств. Українці, попри можливість 

вступати до цеху, творили там меншість. І серед повноправних членів і серед 

тих, хто навчався ремесла, кількісно домінували поляки. Отож, у силу 

чисельності кравців, використання відомостей цехової книги та реєстрів 

                                                                 
927 Там само. С. 192–193. 
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прийняття львівського громадянства дозволяє доповнювати та коригувати 

наукові уявлення щодо історико-демографічної ситуації в ранньомодерному 

Львові, а подальші студії із залученням статистичних даних по інших цехах 

забезпечать формування чіткіших уявлень  про ремісничий соціум загалом та 

населення міста в цілому. 

 

4.2. Конфлікти в ремісничому середовищі 

Організація діяльності ремісництва у Львові ґрунтувалася на засадах 

корпоративності, ієрархії та дисципліни. Це три основні постулати для 

розуміння цехового устрою в ранньомодерний час. Традиційна модель 

економічних, соціально-побутових та етно-конфесійних взаємин у цеховому 

ремеслі склалася за аналогами, прийнятими в німецьких та польських містах. 

Цех як живий організм з людським обличчям, де попри виробничу 

раціональність, ремісники були єдиною соціальною спільнотою, в якій часто 

виникали різноманітні конфлікти928. Незважаючи на те, що корпоративний 

устрій регламентувався цеховими статутами, ті нерідко порушувались і аж ніяк 

не гарантували порядку.  

Конфлікти в кравецькій громаді найчастіше виникали: у цеху – між 

майстрами (католиками й українцями – на етно-конфесійному ґрунті; цеховим 

керівництвом і рядовими кравцями – з приводу професійної діяльності); між 

майстрами та підмайстрами (професійного характеру); між самими 

підмайстрами (здебільшого соціального плану); у межах загальноміського 

ремісничого середовища – між кравцями та ремісниками інших професій, 

партачами та євреями (захист монопольного права на пошиття одягу); у 

міському загалі кравців (на соціально-побутовому підґрунті). 

До економічних і соціальних протиріч між цеховиками на фоні 

виробничої діяльності додавалися й релігійні та національні, що пояснюється і 

                                                                 
928 Конфлікт, за визначенням соціолога Р. Дарендорфа, - це протистояння двох сторін, яке може виражатися у 

різних формах: збройна чи судова суперечка, конкуренція, напруженість, диспут (див. Дарендорф Р. Общество 

и свобода. Філософія політики: хрестоматія: у 4-х т. / авт.-упоряд. В. П. Андрущенко (кер.) та ін. К.: Знання 

України, 2003. Т. 3. С. 25). Див. також: Мацієвський Ю. Теоретичні аспекти аналізу суспільних конфліктів: 

множинність концептуальних підходів. Людина і політика. К., 2004. № 3. С. 115–129. 
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періодом конфесіоналізації, і багатонаціональністю Львова, де співіснували 

різні нації та релігії. У попередніх розділах уже аналізувалися окремі випадки 

протистоянь у кравецькому цеху, тому більшу увагу приділимо тим сюжетам, 

про які не йшлося. 

Більшість конфліктних ситуацій у цеховій спільноті були пов’язані як з 

окремими особами (зазвичай керівництвом), так і з усім загалом ремісників. 

Внутрішньоцехові суперечки розглядав зазвичай бурмістр , і вони стосувалися 

фінансових аспектів діяльності корпорації (вступні внески, розподіл замовлень 

і закупівля сировини, прибутки й видатки тощо). Справи, які перебували в його 

компетенції, не вимагали судового процесу чи присяги929. Якщо ж 

бурмістрівське рішення не задовольняло позивачів чи відповідачів, тоді вони 

зверталися до раєцького суду. Так, декрети львівських райців мали більшу 

правову силу і могли ставати юридичними прецедентами для майбутніх 

судових рішень, хоча й найвищою судовою установою для міщан Речі 

Посполитої були королівські реляційні суди930.  

 Майстри-кравці переважно конфліктували через можливість навчати 

учнів і підмайстрів, терміни навчання, розподіл замовлень та сировини, 

використання коштів (надходження й витрати) або заборгованості (особливо в 

період збирання податків); узурпація влади керівниками цеху – цехмістрами і 

старшими майстрами, перевищення їхніх повноважень, що нерідко спонукало 

молодше покоління майстрів (і поляків, і українців) до опору волі цеховій еліті 

тощо.  

                                                                 
929 Капраль М. Люди корпорації. С. 51. Детальніше про конфлікти у різних середовищах ранньомодерного 

соціуму див.: Гуль О. Львів у XVI столітті: місто конфліктів та порозумінь. 304 с.; Зазуляк Ю. Ремесло 

суперарбітра. Шляхетські конфлікти та полюбовні замирення у Руському воєводстві початку XVI ст. Соціум. 

Альманах соціальної історії. К., 2007. Вип. 7. С. 49–58; Нога З. Етнічні конфлікти у середньовічному і 

ранньомодерному Кракові. Соціум. Альманах соціальної історії. К., 2007. Вип. 7. С. 25–35; Сокирко О. Скільки 

коштує порозуміння? «Поклони» та «наклади» в українських судах першої чверті XVIII ст. Соціум. Альманах 

соціальної історії. К., 2007. Вип. 7. С. 195–211; Старченко Н. Честь, кров і риторика. Конфлікт у шляхетському 

середовищі Волині (друга половина XVI– XVIIстоліття). К.: Laurus, 2014. 509 с.; Szczygieł R. Konflikty społeczne 

w miastach Królestwa Polskiego w XV i XVI wieku związane z dostępem do władz miejskich. Соціум. Альманах 

соціальної історії. К., 2007. Вип. 7. С. 35–46. 
930. Капраль М. Люди корпорації. С. 52. Діяльність органів влади Львова у ранньомодерний період відображено 

в: Гуль О. Львів у XVI столітті: місто конфліктів та порозумінь. С. 66–88; Капраль М. Функціонування органів 

влади Львова у XIII–XVIII ст. С. 34–59; Czołowski A. Pogląd na organizacyę i działalność władz miejskich do 

1848 r. Miasto Lwów w okresie samorządu (1870–1895). Lwów, 1896. S. XXIII–LXXXIV. Про реляційні суди див. 

детальніше: Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569–1673 рр. С. 208–223. 
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 Етно-конфесійні відмінності теж нераз ставали приводом до 

непорозумінь між католицькими (поляками/німцями) та православними 

(українцями) майстрами931. Хоча насправді йшлося не стільки про релігійну 

нетерпимість, скільки про економічну раціональність усунення потенційних 

конкурентів. Перший такий масштабний конфлікт розгорівся вже в 1538 р. – 

тоді його причиною стала можливість приймати та навчати учнів932. У 1599 р. 

та наступні роки933 на порядку денному постало питання про недопущення 

українців до роботи у кравецькій організації як через їхню ймовірну співпрацю 

з партачами, так і через конфесійну належність: під приводом небажання 

майстрів-українців прийняти Берестейську унію, цехове керівництво 

відмовлялося брати на роботу й науку православних майстрів, підмайстрів та 

учнів, а тих, хто вже був членом корпорації, намагалися усунути934. У судовому 

порядку кравці протистояли політиці міської влади та цеховій еліті, подаючи 

скарги за знущання, ув’язнення й заборону займатися кравецтвом935. Урешті-

решт українці, хоч і з певними обмеженнями, але все ж таки потрапляли до 

цеху, працювали й навчали учнів, а їхнє протистояння з керівництвом та 

магістратом розглядалося в королівському суді протягом кількох десятиліть936. 

Натомість загострення у стосунках між католицькою більшістю і русинами 

періодично проявлялося у формі вигнання останніх із приміщення цехових 

зборів, недопущення до роботи чи до спільної каси, як-от у 1604 р., під час 

зустрічі в кравецькій господі937. 

 Схожою була ситуація і в цехах Північного Лівобережжя, де суперечності 

між майстрами зумовлювалися прагненням розширити ринки збуту своїх 

                                                                 
931 Див. також: Паславська Н. Кравецький цех у Львові та його ремісниче середовище (XVI – перша половина 

XVII ст.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету : Зб. праць. 

Запоріжжя, 2016. Вип. 45. Т. 1. С. 11–16; Pasławska N. Krawcy Rusini w środowisku rzemieślniczym Lwowa w XVI 

i pierwszej połowie XVII wieku: aspekt socjalny i prawny. S. 157–177. 
932 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 613. Арк. 59–60. 
933 Там само. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 353. Арк. 1815–1817, 2142–2143, 2333–2334;Спр. 354. Арк. 3394–3402; Ф. 52. 

Оп. 2. Спр. 25. Арк. 12–13, 346; Спр. 26. Арк. 931–936. 
934 Як-от Дмитра Красовського та ін., див.: Там само. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 25. Арк. 121; Ф. 129. Оп. 1. Спр. 354. 

2 арк. 
935 Там само. Ф. 129. Оп. 1. Спр. 368. 6 арк. 
936 Там само. Спр. 417. 3 арк. (1607 р.); Спр. 440. 4 арк. (1613 р.); Спр. 447. 6 арк. (1614 р.); Спр. 457. 4 арк. 

(1615 р.); Спр. 460. 2 арк. (1615 р.); Спр. 466. 3 арк. (1617 р.); Спр. 488. 2 арк. (1622 р.); Спр. 494. 1 арк. 

(1625 р.); Спр. 590. 3 арк. (1650 р.). 
937 Там само. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 359. Арк. 744–745. 
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виробів та обсяги замовлень938. Також цеховики намагалися збільшити 

чисельність учнів, які були дешевою робочою силою, а майстер, який затягував 

термін учнівства, сплачував штраф до цехової скриньки939. Натомість цехові 

конфлікти на етнічному та релігійному ґрунті для цих теренів не характерні940. 

Конфронтація між майстрами в кравецькому братстві часто мала у своїй 

основі боротьбу за вплив та статус і велася як у словесній, так і в фізичній 

формі. Сварки чи бійки спалахували в цеху (здебільшого на зборах чи 

святкуваннях), у шинку, на вулиці чи під час торгів. Для прикладу 1702 р. на 

спільному бенкеті між захмелілими кравцями сталася масова бійка941. У 

подібних випадках зазвичай апелювали до образи честі ремісника чи його 

рідних. Конфлікти завершувалися, як правило, в суді (принаймні нам про них 

відомо з раєцьких книг). У разі доведення вини майстрів карали грошовими 

виплатами на користь позивача та суду, а іноді (переважно за розбійницькі 

сутички із застосуванням зброї) й ув’язнювали.  

Кравецька челядь – учні та підмайстри, які були основними виконавцями 

кравецьких робіт, теж конфліктували між собою та з майстрами. Якщо побутові 

суперечки вдавалося залагоджувати дієвими грошовими штрафами та 

фізичними покараннями, то соціально-економічні вимоги кравчиків (робочий 

час, оплата праці тощо) потребували прийняття відповідного статуту. Сумний 

прецидент кінця XV ст., а також події 40-х рр. XVII ст. посприяли 

затвердженню в 1646 р. (чи дещо швидше) відновленню ординації 1491 р.942 

Таким чином, цехмістри та старші кравецької корпорації намагалися 

врегулювати відносини в запальному середовищі молодих кравчиків та  

стабілізувати градус у стосунках між майстрами та їхніми челядниками. Право 

на керування власним підмайстрівським братством та наявність «скромного 

соціального пакету» сприяли дисциплінуванню найчисленнішої групи 

                                                                 
938 Щербина С. В. Ремісничі цехи Північного Лівобережжя XVII–XVIII ст. С. 15. 
939 Щербина С. В. Ковальські цехи Північного Лівобережжя у другій половині ХVII–XVIII ст. С. 132. 
940 Кисіль С. Соціальні суперечності у ремісничих цехах Північного Лівобережжя у другій половині XVII–

XVIII ст. Література та культура Полісся. Ніжин, 2007. Вип. 35. С. 78. 
941 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 94. Арк. 108–109. 
942 Там само. Спр. 58. Арк. 1003–1010; Ф. 131. Оп. 1. Спр. 727. 1 арк. 
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ремісників кравецького фаху. Локальні ж вогнища протистоянь з’являлися й 

надалі, в силу різних приватних чи виробничих ситуацій. 

Міжкорпораційні конфлікти відбувалися на рівні цехів і на економічному 

підґрунті, і в соціально-побутовій площині, поза виробничою сферою. 

Найбільше випадків відстоювання кравецьких корпоративних інтересів знаємо 

з кушнірами. Так, у статуті для їхнього цеху від 13 листопада 1509 р. вже 

йдеться про те, щоб кравці жоден свій одяг не підбивали хутром і ніяким чином 

не вдавалися до кушнірського ремесла943. Згодом король Ян Казимир (31 серпня 

1660 р. у Самборі) на прохання львівського кравецького цеху заборонив також 

львівським кушнірам виготовляти та продавати шапки з сукна, щоб не 

завдавати шкоди цеховим кравцям944. 

Невдоволення кравців нерідко викликали і крамарі, котрі продавали одяг 

привезений або куплений у партачів945. Купці ж апелювали до привілею 1519 р., 

за яким вони могли торгувати вроздріб у місті різноманітними речами946. Така 

ситуація змусила львівських ремісників ще в першій третині XVI ст. звернутися 

зі скаргою до міського суду, звинувачуючи купців у продажі привізних 

дешевих ремісничих виробів, через що місцеві цехи зазнавали збитків і 

вимагаючи натомість аби крамарі торгували речами їхнього виробництва947. 

Міська рада 1527 р. прийняла рішення, згідно з яким купцям дозволялось 

імпортувати та продавати лише ті вироби, котрі взагалі не виготовлялися 

місцевими виробниками, а все інше вони повинні були купувати у 

ремісників948. Траплялися й протилежні випадки, як-от у 1589 р., коли магістрат 

за позовом цеху багатих крамів постановив конфіскувати товари не власного 

виробництва кравця Андрія Штотека, якими той торгував949. 

Суперечки соціально-побутового характеру між цеховиками різних 

професій спостерігаємо здебільша у форматі неофіційних зустрічей – у шинку 
                                                                 
943 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 189. 
944 ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 751. 1 арк. 
945 У крамарському середовищі також існували конфлікти, пов’язані із торговельною діяльністю. Див. 

детальніше: Заяць О. Оборона прав крамарських корпорацій Львова перед позацеховою конкуренцією в XVI ст. 

S. 354–364. 
946 Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст. С. 496–498. 
947 Гуль О. Львів у XVI столітті: місто конфліктів та порозумінь. С. 113. 
948 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 1. Спр. 313. Арк. 4-5. 
949 Там само. Оп. 2. Спр. 20. Арк. 567. 
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чи на вулицях міста. Нераз доходило до бійок, в які вступали як молоді 

кравчики та шевчики, так і поважні майстри цих цехів. Майстри та цехове 

керівництво часто доводили справи до суду, відстоюючи гідність свою та своїх 

колег.  

Кравці і шевці навзаєм неодноразово оскаржували дії одні одних. 

Скажімо, 1667 р. кравець Ігнатій Перфумович звернувся до раєцького уряду 

через крадіжку одягу. У злочині він запідозрив шевського челядника 

Вільгельма Мора, котрий працював та мешкав у сусіда-шевця Даніеля 

Рихтера950. Очевидно, справу вдалося залагодити, оскільки вона не має 

продовження в матеріалах актових книг. 

У 1686 р. стався конфлікт між кравцями та шевцями під час процесії, 

якою супроводжувався виїзд московського посла – вони ніяк не могли узгодити 

свої місця на урочистості951, а в 1710 р. шевці позивали до суду кравців за 

образу своїх челядників952. Загалом челядники обидвох цих ремісничих 

корпорацій не мали спільних виробничих інтересів, однак вони постійно 

конфліктували на фоні соціально-побутових протиріч, будучи 

найчисленнішими в місті. 

1711 року знову почалося масштабне протистояння між підмайстрами 

кравецького та шевського цехів953. У ситуацію змушене було втрутитися 

керівництво обохремісничих організацій. Зокрема, цехмістри шевців разом із 

підмайстром Мартіном Гузіком від імені всіх підмайстрів подали скаргу проти 

кравецьких майстрів як поручителів за свою челядь. Приводом для 

конфронтації стало побиття шевчика Василя Лісовського кравчиками954. Кравці 

апелювали до того, що шевським підмайстрам було заборонено приходити до 

їхньої господи. Навіть не дочекавшись рішення суду, шевчики зловили в місті й 

побили кравчика Стефана Захарясевича. Райці покарали обидві сторони, 

наклавши заставу в сумі 100 гривень на випадок порушення дисципліни. 

                                                                 
950 Там само. Спр. 562. Арк. 618. 
951 Капраль М. Люди корпорації. С. 53. 
952 Там само. С. 54. 
953 Див.: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 99. Арк. 203; Спр. 101. Арк. 536. 
954 Див. також: Капраль М. Люди корпорації. С. 294. 
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Своєю чергою, 1725 р. кравецькі цехмістри позивали до суду цехмістрів-

шевців за побиття їхніми підмайстрами кравецьких челядників955. Так, масова 

бійка між підмайстрами відбулася на Високому замку. Сварку розпочав швець 

Осипович, до якого прилучилося близько тридцяти шевчиків956. Жертвою став 

кравчик Стефан Тиснякевич, на допомогу котрому згодом прибігли інші колеги 

по цеху. Кравці заявляли в суді, що шевці залучили на свою сторону також 

різницьку челядь, яка допомагала їм бити кравчиків. Приводом могло ж бути 

звернення напередодні шевчиків-підмайстрів до священника церкви 

св. Миколая, котрий наказав ув’язнити кравця Огродничка за непристойний 

вчинок957. У 1728 р. підмайстри цих цехів знову фігурують як супротивники на 

сторінках актових книг958. 

Не менш гострими були й сутички в майстрівському оточенні. Зокрема, 

шевці Іван Городецький та Миколай Ясінський у 1683 р. скаржилися на кравців 

Івана Шишолка, Івана Підкову, Стефана Зарицького  та Василя-кравця за 

побиття у корчмі959. 1723 року швець Альберт Піщимонка притягнув до 

відповідальності кравця Яцентія за фізичне побиття960.  

Як бачимо, попри виробничу діяльність, цехове життя кравців було 

інтенсивним і сповненим різних штатних та позаштатних ситуацій, що 

призводили до конфронтації на підставі економічного суперництва, соціальних 

і побутових взаємин, етно-конфесійної диференціації в межах цеху та поза ним. 

Цеховики захищали різними способами свої виробничі і позавиробничі 

інтереси. Часто в основі професійних конфліктів була соціальна чи 

національно-конфесійна складова, завуальована економічною конкуренцією.  

 

4.3. Родинне та суспільне життя 

 Родина в житті кожної людини посідає особливе місце і є своєрідною 

єднальною ланкою між приватним та суспільним життям. Сім’я в 

                                                                 
955 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 109. Арк. 1353–1359. 
956 Див. також: Капраль М. Люди корпорації. С. 294. 
957 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 109. Арк. 1355. 
958 Там само. Спр. 110. Арк. 630–631. 
959 Там само. Спр. 557. Арк. 104–105. 
960 Там само. Спр. 563. Арк. 255. 



194 
 

ранньомодерному суспільстві становила основну його підвалину, виконуючи 

потрійну функцію: об’єднувала індивіда із суспільством, сприяла організації 

виробничих відносин та опікувалася своїми членами961.  

На пріоритетні функції родини в ремісничому середовищі вказують також 

положення цехових статутів, за якими подружній стан був бажаним для 

претендентів на майстрівський статус962. Також під протекцією цеху 

перебували діти та вдови кравців, що гарантувалося статутними 

документами963. Самі ж майстри та їхня челядь могли розраховувати на 

підтримку членів корпорації в разі хвороби чи інших негараздів964. Суспільний 

статус ремісника в міському соціумі теж був пов’язаний із його походженням 

та сімейним станом965. 

Важливим джерелом для біографічних та просопографічних досліджень  є 

реєстри новоприйнятих львівських громадян, опубліковані А. Янечиком966. 

Вони дозволяють відстежити родинні зв’язки в межах однієї професії967. 

Відповідно до тогочасних уявлень, сини переймали здібності батьків та 

швидше могли опанувати їхню професію. Сприяли цьому і цехові привілеї, які 

                                                                 
961 Bogucka M. Rodzina w polskim mieście XVI–XVII wieku: wprowadzenie w problematykę. S. 495. Див. також: 

Замостяник І. В. Сімейно-побутові відносини львівського міщанства кінця XVI – початку XVII століть. С. 62–

69; Кочеркевич Я. Міщанська родина Львова крізь призму заповітів першої половини XVII ст. С. 83–94; 

Паславська Н. Просопографія львівського міщанства першої половини XVI ст. (на прикладі кравецьких родин 

руського походження). С. 5–21; Її ж. Соціально-побутовий вимір життя львівських ремісників у XVI ст. (на 

прикладі кравецьких родин). Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 69-ї Міжнародної наукової 

конференції (Харків, 29 квітня 2016 р.). Харків, 2016. С. 125–126; Łoziński W. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie 

w XVI i XVII wieku. 434 s.; Pachoński J. Zmierzch sławietnych. Z życia miesycyan w Krakowie w XVII i XVIII 

wieku. 532 s.; Ptaśnik J. Studja nad patrycjatem krakowskiem wiekόw średnich. S. 23–95; Skoczek J. Studia nad 

patrycyatem lwowskim wieków średnich. S. 233–302. Для інших міст: Волошин Ю. Жінка-вдова в полковому місті 

Полтаві другої половини ХVІІІ ст. С. 13–32; Його ж. Населення домогосподарств і структура родин мешканців 

Полтави другої половини XVIII ст. (за матеріалами сповідних розписів). С. 31–50; Його ж. Статевовікова та 

шлюбна структура населення міста Полтави в другій половині ХVІІІ ст. С. 5–24.  
962 ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 696. 4 арк. Див. також: Капраль М. Сватання «по -львівськи» у XVII столітті. С. 

785–788. Див. детальніше записи про одруження кравців: Книга шлюбів латинської катедри Львова 1554–

1591 рр. 308 с. 
963 ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 696. Арк. 3. Про жінку та дітей в міському соціумі див. дослідження: 

Bartoszewicz A. Kobieta w mieście polskim późnego średniowiecza. Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach 

nowożztnzch. Studia ofiarowane p. prof. M. Boguckiej / red. A. Karpiński, E. Opaliński, T. Wiślicz. Warszawa, 2010. S. 

171–182; Karpiński A. Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i XVII wieku. Warszawa: Instytut Historii 

PAN, 1995. 405 s.; Waszak S. Dzietność rodziny mieszczańskiej w XVI–XVII w. i ruch naturalny ludności miasta 

Poznania w końcu XVI i w XVII wieku. Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych . Warszawa, 1954. T. 14. S. 

316–386. 
964 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 58. Арк. 1009–1010. 
965 Капраль М. Соціальний статус та ієрархічність у ремісничому середовищі в ранньомодерному місті (на 

прикладі шевського цеху Львова XVII–XVIII ст.). С. 119–126. 
966 Album civium Leopoliensium. 450 s. 
967 Заяць О. Родини ремісників у реєстрах новоприйнятих львівських громадян у XVI–XVIII століттях. С. 147. 
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спрощували вступ до ремісничого братства маслакам968. Тому найкраще 

простежується такий зв’язок «по вертикалі»: батьки – діти – внуки. Цікаво 

з’ясувати, наскільки спадковим був кравецький фах серед його представників.  

Та власне для кравецьких родин, як слушно зауважує О. Заяць, 

проаналізувати таку особливість на матеріалах реєстрів прийняття львівського 

громадянства складно969. Цьому дослідникові вдалося, однак, встановити, що в  

XVI ст. родиною кравців були українці Прокіп (1532 р.) і два його сини – 

Микола (1566 р.) та Андрій (1592 р.)970. Сімейною справою було це ремесло й 

для неофіта з православ’я Павла Турки (1592 р.) та його сина Данила (Даніеля) 

(1602 р.)971. Кравцювали у 1627–1727 рр. також родини Буковських, 

Гладишевичів, Джималок, Засецьких, Негребецьких, Стефанчуків, Яновичів, 

Юркевичів, а у другій половині XVIII ст. – Шмідтів і Ходоровичів972. Отож 

сукупно можемо констатувати принаймні 12 випадків спадковості кравецької 

професії від батька до сина/синів. 

Легше встановити ступінь родинної спорідненості та передачу 

батьківського ремесла в межах кравецької корпорації за реєстрами прийняття й 

визволення учнів973. Серед записів про прийняття на навчання у 24 випадках 

(4,5 % від загалу усіх, хто опановував ремесло в цеху) родинні зв’язки 

підтверджуються відомостями про визволення на підмайстрів. Якщо взяти до 

уваги і 8 (1,5 %) непідтверджених записів, у яких також мовиться про навчання 

синів чи родичів майстра, то це число зросте до 32 (6,1 %). З урахуванням 

записів, які не відчитуються або закреслені (17, тобто 3,2 %), відсоток 

спадковості кравецького фаху збільшиться до 9,2 %974. Проте це тільки дані, 

отримані з реєстрів про навчання учнів (Додаток 1). 

                                                                 
968 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 613. Арк. 55 зв.–56 зв. 
969 Заяць О. Родини ремісників у реєстрах новоприйнятих львівських громадян у XVI–XVIII століттях. С. 150. 
970 Там само. С. 151. Див також: Album civium Leopoliensium. № 1785, 2681, 2772 (записи про прийняття 

громадянства).  
971 Заяць О. Родини ремісників у реєстрах новоприйнятих львівських громадян у XVI–XVIII століттях. С. 151. 

Див. також: Album civium Leopoliensium. № 3328, 3595 (записи про прийняття громадянства). 
972 Заяць О. Родини ремісників у реєстрах новоприйнятих львівських громадян у XVI–XVIII століттях. С. 151. 
973 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. 310 арк. Цехова книга містить 530 записів про навчання та 349 – про 

визволення учнів, які використовуємо при визначенні відсоткових величин. 
974 Відчитання тексту істотно ускладнюється поганою якістю мікрофільмів, які є єдиним вцілілим джерелом. 

Оригінал цехової книги «перебуває в розшуку». 
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У тексті про визволення учнів на підмайстрів містяться ще 8 записів, що 

засвідчують факт передавання батьківського досвіду. Враховуючи 

верифіковану інформацію про кравчиків, які навчалися, визволилися на 

підмайстрів і вступили до цехової спільноти, (32 осіб) та відомості про саме 

лише визволення (8 осіб) – сумарно 40 (11,5 %), можна узагальнити, що ступінь 

спадковості кравецького ремесла становив щонайменше бл. 11,5 %.  

За даними реєстрів про прийняття міського громадянства в період 1627–

1717 рр. повноправними львів’янами стали 179 кравців975. Якщо охопити також 

аналогічні вписи, не внесені до чистових реєстрів (54 особи)976, сукупно 

233 особи, то отримаємо 17,2 % тих, хто успадкував свій фах. Це число не є 

остаточним, адже до Львова могли прибувати кравчики, які здобували 

ремісничі навички деінде, та й писар не завжди міг фіксувати родинні зв’язки 

тих, хто навчався, визволявся чи приймав львівське громадянство.  

 Кравецькими родинами в ремісничому середовищі Львова у XVII – на 

початку XVIII ст. були: Станіслав Куліч і син Ян (1614–1616 рр.)977, Якуб 

Нунцій і син Альберт (1615–1616 рр.)978, Томас Хвильовський і син Андрій 

(1618 р.)979, Матвій Стакович і син Балтазар (1626–1628 рр.)980, Адам Курович і 

син Симон (1628 р.)981, Ян Сукожиць і син Ян (1644 р.)982, Клеменс 

Венгжиновець і син Клеменс (1645 р.)983, Лаврентій Крушенович і син Ян 

(1646 р.)984, Федір Ференцович із сином (1646 р.)985, Ференц Тимкович із 

синами Ференцом (1648 р.) та Єремієм (1653 р.)986, Мартин Кротошинський і 

син Войцех (1648 р.)987, Томас Пінський і син Павло (1648 р.)988, Матей 

                                                                 
975 Album civium Leopoliensium. S. 262–396. 
976 Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст. С. 331–411. (див. Додаток 12). 
977 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. Арк. 7, 188. Тут і надалі в дужках подано період навчання в цеху, де перша 

цифра – рік вступу, а друга – визволення. 
978 Там само. Арк. 8, 189. 
979 Там само. Арк. 190. Подана дата визволення. 
980 Там само. Арк. 24, 202. 
981 Там само. Арк. 27, 203. Вступив і визволився в тому ж році. 
982 Там само. Арк. 49, 223. Вступив і визволився в тому ж році. 
983 Там само. Арк. 55. Подана дата вступу. 
984 Там само. Арк. 232. Подана дата визволення. 
985 Там само. Арк. 230. Подана дата визволення. 
986 Там само. Арк. 57 (вступ Ференца), 62 (вступ Єремія), 234 (визволення). 
987 Там само. Арк. 58, 231. Вступ і визволення в тому ж році. 
988 Там само. Арк. 232. Подана дата визволення. 
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Вінницький і син Якуб (1653 р.)989, Матвій Рута і син Миколай (1663 р.)990, 

Казимир Цейнер і син Станіслав (1670–1671 рр.)991, Лукаш Рачковський і син 

Шимон (1675 рр.)992, Ігнацій Перфинович із синами Анджеєм (1676 р.) та 

Олександром (1683 р.)993, Станіслав Гладишевич і син Ян (1677–1678 рр.)994, 

Василь Волкович і син Ян (1678 р.)995, Яцентій Якубович і син Ян (1681 р.)996, 

Григорій Степанчук і син Ян (1685 р.)997, Мейхер Анташевич і син Ян (1685–

1687 рр.)998, Анджей Лисинський і син Ян (1686–1689 рр.)999, Юзеф Скрукевич і 

син Ян (1686 р.)1000, Ян Беняш і племінник Казимир (1689 р.)1001, Петро Кусік і 

син Ян (1690 р.)1002, Себастян Францевич і син Альберт (1690 р.)1003, Ян 

Василевич і син Ян (1695 р.)1004, Лукаш Міляновський і син Юзеф (1697 р.)1005, 

Костянтин Дмитрович і син Ян (1700 р.)1006, Андрій Лукашевич і син Яцентій 

(1700 р.)1007, Валентин Туркович і син Юзеф (1702 р.)1008, Ян Данкевич і син 

Михайло (1703 р.)1009, Ян Вацевич і син Ян (1706 р.)1010, Мартин Риглікевич і 

син Томаш (1706 р.)1011, Олександр Джималик із сином (1708 р.)1012, Ян 

Вишенський і син Юзеф (1711 р.)1013, Ян Лазаревич і син Микола (1715 р.)1014. 

                                                                 
989 Там само. Арк. 62. Подана дата вступу. 
990 Там само. Арк. 70, 240. Вступ і визволення в тому ж році. 
991 Там само. Арк. 77 (запис закреслений), 246. 
992 Там само. Арк. 84, 249. Вступ і визволення в тому ж році. 
993 Там само. Арк. 250 (визволення Анджея); 101, 263 (вступ та визволення Олександра). 
994 Там само. Арк. 87, 252. 
995 Там само. Арк. 89, 253. Цікаво, що учень був записаний на навчання на три роки, але визволився в тому ж, 

що було поширеною практикою в цеху. Діти майстрів визволялися першочергово. В абсолютній більшості 

випадків сини кравців мали навчатися тільки один рік, але нерідко здобували новий рем існичий статус ще 

швидше. 
996 Там само. Арк. 95, 258. Вступ і визволення в тому ж році. 
997 Там само. Арк. 107, 269. Вступ і визволення в тому ж році. 
998 Там само. Арк. 108, 274. 
999 Там само. Арк. 109, 276. 
1000 Там само. Арк. 108, 271. Вступ і визволення в тому ж році. 
1001 Там само. Арк. 116. Подана дата вступу. 
1002 Там само. Арк. 119. Подана дата вступу. 
1003 Там само. Арк. 119, 276. Вступ і визволення в тому ж році. 
1004 Там само. Арк. 126, 283. Вступ і визволення в тому ж році. 
1005 Там само. Арк. 129, 285. Вступ і визволення в тому ж році. 
1006 Там само. Арк. 137, 291. Вступ і визволення в тому ж році. 
1007 Там само. Арк. 136, 290. Вступ і визволення в тому ж році.  
1008 Там само. Арк. 141. Подана дата вступу. 
1009 Там само. Арк. 294. Подана дата визволення. 
1010 Там само. Арк. 298. Подана дата визволення. 
1011 Там само. Арк. 154, 299. Вступ і визволення в тому ж році. 
1012 Там само. Арк. 161. Подана дата вступу. 
1013 Там само. Арк. 308. Подана дата визволення. 
1014 Там само. Арк. 183. Подана дата вступу. 
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 Таким чином, зіставивши відомості цехової книги, в яких чітко 

відображена спадковість кравецького фаху в 40 випадках, із кількістю 

повноправних львівських громадян, з’ясовуємо, що у бл. 17,2 % ремесло 

передавалося від батька до сина/синів. Цим учням-маслакам було легше 

опанувати професію, термін їхнього навчання зводився зазвичай до одного року 

або й менше і при вступі в корпорацію вони користувалися пільгами та 

протекцією батьків. 

 Середня величина кравецької родини, як зазначалося вище, становила 

приблизно 4,6 особи1015. Якщо доплюсувати сюди відповідні показники учнів 

(2,3) та підмайстрів (1,5), які були невід’ємною частиною ремісничої сім’ї, то 

отримаємо середній кількісний склад кравецького домогосподарства (8,4). У 

родинах майстрів також нерідко проживала їхня прислуга – кухарки та 

служниці. Відповідно до поголовного податку 1662 р., в якому згадуються 55 

кравців, 30 (54,5 %) із них мали домашню прислугу1016. Так, наприклад, 

домогосподарство майстра Матвія Рути1017, який мешкав в Алембековській 

кам’яниці, налічувало 9 осіб: кравець із дружиною Анною, сини Микола та Ян, 

донька Катерина, троє челядників (Станіслав, Анджей та Ян) і кухарка 

Катерина1018. 

Матеріали цього податку є досить популярними в історіографії 1019. 

Зокрема, польський історик Анджей Карпінський на основі цього джерела 

визначив частку родин, котрі мали дітей, – 25,1 %1020, що, на думку М. Капраля, 

видається заниженим1021. Наше дослідження показує, що із 55 кравців тільки в 

10 були діти (18,2 %), що наближено до висновків А. Карпінського. Проте 

реєстри поголовного податку не фіксували нікого віком до 10 років, як і тих 

кравців, які жили поза мурами, передмістя теж могли описуватися вибірково. 

Інший дослідник Цезарій Кукльо для польських міст XVIII ст. обчислив, що на 
                                                                 
1015 Див. детальніше Капраль М. Люди корпорації. С. 197. 
1016 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 783. 169 арк. 
1017 Кравець щонайменше тричі обіймав уряд цехмістра – 1657, 1661, 1665 рр. (див. Додаток 6). 
1018 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 783. Арк. 70. 
1019 Див. детальніше: Капраль М. Люди корпорації. С. 194–198; Його ж. Національні громади Львова XVI–

XVIII ст. С. 255–256; Кісь Я. П. Промисловість Львова у період феодалізму (ХІІІ–ХІХ ст.). С. 26–28. Більше про 

різновиди міських податків див: Zubyk R. Gospodarka finansowa miasta Lwowa w latach 1624–1635. 496 s. 
1020 Karpiński A. Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i XVII wieku. S. 187–187. 
1021 Капраль М. Люди корпорації. С. 194. 
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один шлюб припадало трохи більше чотирьох дітей1022, а отже, сім’я могла 

складатися з 6 і більше осіб. 

Згідно з підрахунками М. Капраля, у регестах львівських раєцьких книг за 

1460–1550 рр. занотовано 121 згадку про дітей у родині, що в середньому 

складає 2,2 дитини на одну сім’ю русинів, які мешкали в місті1023. За нашими 

підрахунками, кравці-українці мали пересічно по двоє дітей. На відміну від 

кравців-католиків, русини не були заможними і до складу їхнього 

домогосподарства прислуга не входила. Обмеженою була й кількість учнів та 

підмайстрів, яких вони могли навчати та визволяти в цеху1024. 

Реєстри поголовного податку 1662 р. також дозволяють відстежити 

локацію львівських кравців. Особливо інформативними ці джерела є щодо 

території середмістя. Із 55 майстерень, задокументованих у реєстрі, 361025 

розташовувалися в середмісті (65,5 %), решта – на передмістях1026. 11 з них 

скупчувалось у північно-західній дільниці Львова, що називалась першою 

частиною міста1027. Сім кравців мали у власності або винаймали житло у другій 

частині міста (північна ділянка середмістя)1028, всі інші – у третій (південна 

                                                                 
1022 Kuklo C. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wyd-wo «DiG», 2009. S. 177.  
1023 Капраль М. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. С. 250; Крип’якевич І. Львівська Русь в першій 

половині XVI ст.: дослідження і матеріали / упоряд. М. Капраль. Львів, 1994. С. 104–349.  
1024 Див також: Pasławska N. Krawcy Rusini w środowisku rzemieślniczym Lwowa w XVI i pierwszej połowie XVII 

wieku: aspekt socjalny i prawny. S. 157–177. Загалом ремісникам-русинам в історіографії донедавна не 

надавалося великого значення, за винятком кількох праць І. Крип’якевича: Крип’якевич  І. Львівська Русь в 

першій половині XVI ст.: дослідження і матеріали. 390 с.; Його ж. Русини властителі у Львові в першій 

половині XVI ст. Див. також нові дослідження: Капраль М. Актові матеріали до біографії Івана Красовського за 

1574–1619 рр. С. 90–131; Його ж. Дмитро Красовський – керівник Львівського братства наприкінці XVI – 

початку XVII ст. С. 55–65; Його ж. Красовські Іван та Дмитро. С. 107; Його ж. Національні громади Львова. 

С. 62–72, 95–157; Шестакова Н. Родини Стрілецьких і Красовських у Львові другої половини XVII – початку 

XVIII ст. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2000. Т. 240: Праці Комісії спеціальних 

(допоміжних) історичних дисциплін. С. 247–254. 
1025 Для порівняння, шевських майстерень у середмісті, які тоді були найчисленнішими в місті, виявлено 37. 

(див. детальніше: Капраль М. Люди корпорації. С. 205). 
1026 Детальніше про просторову структуру Львова див.: Долинська М. Історична топографія Львова ХІV–ХІХ 

ст. 356 c.; Її ж. Львів: простір і мешканці (історико-урбаністичний нарис). 90 c.; Її ж. Соціотопографічна 

характеристика української (руської) дільниці Львова у XVI–XVIII століттях. Загальні зауваги. С. 766–780; 

Капраль М. Власники нерухомости середмістя Львова 30–40-х років XVI століття у світлі шосових реєстрів 

(Соціотопографічний аспект). С. 148–181; Його ж. Власники нерухомості на львівських передмістях у другій 

чверті XVI ст. (за матеріалами чиншових реєстрів). С. 188–198; Фелонюк А. В. Передмістя Львова другої 

половини ХVII–XVIII ст.: адміністративно-правовий статус та соціотопографія. 20 с.; Його ж. Передмістя 

Львова у першій половині XVIII ст.: юридики і лібертації. С. 36–43. Локацію цехових та позацехових кравців на 

передмістях Львова див. детальніше опубліковані А. Фелонюком реєстри мешканців: Описи передмість Львова 

XVI–XVIII ст. 752 с. 
1027 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 783. Арк. 1, 4–8, 13, 15, 17, 25. 
1028 Там само. Арк. 31, 38–39, 41, 48, 50. 
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ділянка)1029. Для порівняльної характеристики, за матеріалами рахункових 

книг1030 з періоду XVI ст. (друга чверть) із 52 кравців, котрі працювали у 

Львові, 35 (67,3 %) оселилося в середмісті, 8 – на передмістях (15,4 %), 9 – у 

невизначених місцях (17,3 %)1031. Найбагатший тоді серед кравців – Михайло 

Крижак – навіть орендував міське село Кульпарків у 1522–1530 рр.1032 Кравці 

творили тоді найчисленнішу професійну корпорацію Львова1033. У XVII ст., як 

засвідчує поголовний податок, ситуація не змінилася – кравці надалі 

локалізуються в центральній частині міста. 

Суспільний статус кравців детермінувався їхнім місцем у міській ієрархії. 

У ній виділялися три великі групи: патриціат, поспільство та плебс. Кравці 

належали до середньої ланки суспільної драбини, були виразниками 

матеріального становища та соціального характеру своєї групи. Сюди ж 

входили й представники інших ремісничих спільнот. 

У ремісничому середовищі також виділялися «шляхетні ремесла» 

(золотарів, аптекарів, малярів), привілейованість яких обумовлювалася різними 

причинами. Вищий статус мали ремісники, що виготовляли мистецькі вироби, 

та ті, фах котрих приносив більші прибутки1034. Фізична праця з брудним 

матеріалом (шкірою, металом, глиною) знижувала суспільний престиж 

ремісника в очах привілейованих мешканців1035. Якщо виходити з таких 

міркувань, то кравці перебували на середніх щаблях соціальної драбини. Вони 

працювали з різними видами дорогих тканин, а їхні вироби високо 

оцінювалися. Крім того, кравці постійно дбали про повагу до себе та свого 

ремесла, нерідко відстоюючи в суді свою честь та гідність. 

                                                                 
1029 Там само. Арк. 54, 59, 66, 70, 72–77, 80–82, 84. 
1030 Капраль М. Станово-професійна структура населення Львова в другій чверті XVI ст. (за матеріалами 

міських рахункових книг). С. 7–34. 
1031 Див. також підрахунки: Капраль М. Власники нерухомости середмістя Львова 30–40-х років XVI століття у 

світлі шосових реєстрів (Соціотопографічний аспект). С. 148–181; Його ж. Власники нерухомості на львівських 

передмістях у другій чверті XVI ст. (за матеріалами чиншових реєстрів). С. 188–198 
1032 Капраль М. Станово-професійна структура населення Львова в другій чверті XVI ст. (за матеріалами 

міських рахункових книг). С. 18. 
1033 Для порівняння, шевців у середмісті проживало 27 (із 38), а кушнірів – 21 (із 32) (див. детальніше: Капраль 

М. Станово-професійна структура населення Львова в другій чверті XVI ст. (за матеріалами міських 

рахункових книг). С. 19). 
1034 Капраль М. Соціальний статус та ієрархічність у ремісничому середовищі в ранньомодерному місті (на 

прикладі шевського цеху Львова XVII–XVIII ст.). С. 119. 
1035 Капраль М. Люди корпорації. С. 263. 
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 Найвиразнішим маркером у визначенні суспільного статусу ремісників є 

їхня участь в управлінні містом. Далеко не всі цеховики могли входити до 

складу міської ради, лави чи колегії сорока мужів. До прикладу, шевці, попри 

свою масовість у місті та інтенсивність виробництва, не були репрезентовані в 

управлінському апараті1036, пекарі також не брали участі в управлінні 

містом1037. 

 Кравці ж мали досить високий соціальний рейтинг у суспільстві, про що 

свідчить їхня участь у публічному житті міста. Посаду райці в міській раді1038 

протягом п’яти каденцій обіймав кравець Бартоломей (1403–1407 рр.)1039, перед 

тим посідаючи уряд лавника (1402 р.)1040. Серед лавників зустрічаємо Яна 

Сокола (1592–1606 рр., залишив виконання своїх посадових обов’язків через 

поважний вік)1041 та Франциска Ґольдемберґа (1736–1745 рр.)1042, раніше члена 

колегії сорока мужів1043. Хоча кравців у львівському магістраті працювало не 

так багато, та все ж це доводить як їхню індивідуальну значущість, так і 

престижність фаху загалом. 

 Значно більше кравців помічаємо серед членів колегії сорока мужів 

(1577 р.)1044, до утворення якої також прилучилися кравці в процесі суспільного 

виступу 1576–1577 рр.1045 Інституція виконувала представницькі функції, 

контролювала діяльність міської ради та впливала на рішення райців, особливо 

у сфері оподаткування громадян. Серед членів першої каденції вже був Альберт 

Стефанович (1579–1594)1046, у 1580 р. його колегою став Ян Сокіл1047. Загалом у 

цій установі протягом XVI–XVIII ст. інтереси міського суспільства 

                                                                 
1036 Див. детальніше С. Капраль М. Соціальний статус та ієрархічність у ремісничому середовищі в 

ранньомодерному місті (на прикладі шевського цеху Львова XVII–XVIII ст.). С. 121. 
1037 Gadocha M. Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie w okresie nowożytnym. S. 49–50. 
1038 Див. детальніше: Капраль М. Функціонування органів влади Львова у XIII–XVIII ст. С. 34–59. 
1039 Urzędnicy miasta Lwowa. № 36. 
1040 Ibidem. № 375. 
1041 Ibidem.. № 589. 
1042 Ibidem.. № 776. 
1043 Ibidem. № 1680. 
1044 Див. детальніше: Гуль О. Колегія «сорока мужів» у Львові в XVI ст.: передумови утворення і засади 

діяльності. С. 90–101; Її ж. Львів у XVI столітті: місто конфліктів та порозумінь. С. 171. 
1045 Див. детальніше: Гуль О. Львів у XVI столітті: місто конфліктів та порозумінь. С. 169–171. Йдеться, 

зокрема, про кравця Яна Ожешка, який відстоював право жителів передмість виготовляти і продавати 

алкогольні напої, чим й сам займався (див.: AGZ. T. X. № 1816). 
1046 Urzędnicy miasta Lwowa. № 1455. 
1047 Ibidem.. № 1466. 
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представляли щонайменше 24 кравці: Ян Радовський, Миколай де Лярто, 

Бартоломей Маркович, Миколай Адамкович, Якуб Невчас, Христофор 

Кручкович, Ян Вольф, Едуард Ненке, Петро Врубловський, Гіацентій 

Медулькевич, Станіслав Покович, Станіслав Ситовський, Ян Гіровський, 

Миколай Карем, Ян Єдлінський, Ян Маєр, Томас Манкевич, Михайло 

Данкевич, Ян Мутинський, Олександр Зілкевич, Антоній Соколовський1048, а 

також згадувані уже Альберт Стефанович, Ян Сокіл та Франциск Ґольдемберґ. 

Звідси висновуємо, що міськими урядниками ставали зазвичай кравецькі 

цехмістри, котрі мали можливість будувати урядову кар’єру (Додаток 6). Як 

зазначав Я. Птасьнік у своєму дослідженні, до колегії належали «найвідоміші 

люди, гідні громадяни, які відзначалися добрим характером і 

безкорисливістю»1049, що й підтверджує нашу тезу про високий суспільний 

статус кравців у львівській громаді.  

 

4.4. Антропонімічний портрет 

Львів доби пізнього середньовіччя та раннього нового часу в силу свого 

географічного розташування, історичного розвитку та статусу у складі 

Польського королівства, а згодом Речі Посполитої був багатоетнічним містом, 

де поряд проживали та комунікували між собою представники різних етносів, 

релігій, мов та культур. У такому мультикультурному та полінаціональному 

соціумі, в якому, однак, домінувала польська громада (з поч. XVI ст.) і 

католицька віра, неможливо було уникнути взаємних контактів та 

асиміляційних процесів. Уся ця антропонімічна1050 картина міського простору 

локально віддзеркалюється у кравецькому ремісничому середовищі. Кравці, 

нагадаємо, були однією з найбільших професійних груп у місті, котра до того ж 

складалася із поляків, із німців, із українців. Тож аналіз їхніх імен дозволить 
                                                                 
1048 Ibidem.. № 1473, 1481, 1493, 1508, 1522, 1528, 1570, 1574, 1623, 1628, 1630, 1631, 1634, 1641, 1655, 1656, 

1659, 1675, 1678, 1680, 1711, 1715. 
1049 Ptaśnik J. Walki o demokratyzację Lwowa od XVI do XVIII wieku. Kwartalnik Historyczny. Lwów, 1924. 

R. XXXVIII. S. 237. 
1050 Зазвичай філологи звертають увагу лише на питання, пов’язані з походженням самого прізвища, а не його 

носія. Див.: Єфименко І. В. Українські прізвищеві назви XVI ст. К., 2003; Керста Р. Й. Українська антропонімія 

XVI ст.: Чоловічі іменування. К.: Наукова думка, 1984. 152 с.; Худаш M. Л. До питання класифікації 

прізвищевих назв XIV–XVIII ст. З історії української лексикології. K., 1980. С. 96-160; Його ж. З історії 

української антропонімії. К.: Наукова думка, 1977. 236 с. 



203 
 

окреслити загальніші особливості мовно-культурного розвитку та етнічно-

конфесійного самоусвідомлення тогочасних львів’ян1051.  

 Джерельною основою для таких спеціальних студій стали «Книга запису 

протоколів прийняття на навчання та визволення учнів (1607–1717 рр.)»1052, 

реєстри прийняття львівського громадянства, опубліковані А. Янечиком1053, 

актові книги1054, що містять різноманітні заяви, скарги, декрети, головними 

героями в яких часто виступали кравці, а також записи про одруження кравців, 

опубліковані Б. Петришак1055. 

 У записах актових книг XVI ст.1056 нараховуємо 71 кравця-українця (24 

особи в першій половині того століття та 47 – у другій), котрі різною мірою 

представлені на сторінках джерел1057. Кравці іменувалися зазвичай біблійними 

іменами, серед яких найпоширенішими були: Гриць/Грицько (6), Іван (6) 

(з’являється, як не дивно, лише у другій половині XVI ст., хоча І. Крип’якевич 

виділяє це ім’я як найпопулярніше у першій половинівіку1058), Стецько (5), 

Яцентій/Яцько (5), Васько (4), Михайло/Мисько (4), Прокіп (4), Андрій (3) 

(побутувало тільки в першій половині століття), Мартин (3), Пилип/Филип (3). 

З-поміж імен, які фіксуються двічі, – Данило, Кузьма, Микола, Сенько; в 

одиничному випадку – Давид, Дем’ян, Дмитро, Ігнат, Ілько, Касьян, Клим, 

Лаврентій, Левко, Лука, Максим, Матвій, Наум, Олекса, Омелян, Павло, Петро, 

Роман, Федір, Хома. Рівновагу в іменництві кравців зберігають імена 

Григорій/Гриць, Іван та Стецько. Сукупно цей ономастичний набір охоплює 34 

позиції. Цікаво, що серед кравців не було носіїв імен Богдан, Борис, Волос, 

                                                                 
1051 Див. також: Паславська Н. Антропонімічний портрет кравецького ремісничого середовища Львова в XVI–

XVII ст. Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 72-ї Міжнародної наукової конференції 

(Харків, 26 квітня 2019 р.). Харків, 2019. С. 74–75. 
1052 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. 310 арк. 
1053Album сivium Leopoliensium. 450 s. 
1054 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 9–25. 
1055 Книга шлюбів латинської катедри Львова 1554–1591 рр. 308 с. Тут містяться 108 записів про одруження 

кравців з місцевими та прибулими нареченими. 
1056 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 9–25. 
1057 Йдеться і про цехових, і про позацехових кравців. 
1058 Крип’якевич І. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: дослідження і матеріали. С. 11. 
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Гарасим, Гліб, Панас, Тарас, які нерідко, за спостереженнями І. Крип’якевича 

та М. Капраля, фігурували в середовищі львівських русинів1059.  

 Репертуар жіночих імен (дружини та доньки кравців-українців) вужчий, 

ніж чоловічий. Нам відомі згадки про понад 50 таких жінок і дівчат, яких 

задокументовано в матеріалах опрацьованих актових книг1060. У цій 

ономастичній палітрі кількісно домінують Маргарита/Маруська (10), 

Анна/Ганнушка (8), Анастасія/Настка (7), Катерина/Каська (6), Вівдя/Гвіда (4) – 

особливо в першій половині XVI ст., нотуються також Євфимія, Зоська, Любка, 

Палагна, Параска, Тетяна/Тача, а такождві польки – Катажина (дружина кравця 

Павла) та Ядвіґа (дружина Дмитра Красовського), що свідчить про існування 

мішаних шлюбів у кравців. Щодо останнього, то такий досвід не завжди був 

позитивним, у чому переконуємося на прикладі щойно згаданого 

Д. Красовського, котрий одружився з полькою, вдовою німецького купця1061. 

Їхнє сімейне життя обтяжувалося суперечками стосовно релігійної ідентичності 

спільних дітей – Івана, Анастасії та Анни. Ядвіґа разом із своєю донькою від 

першого шлюбу Катажиною намагалися навернути в католицтво Анастасію. 

Другою дружиною Дмитра стала русинка Анна, однак дітей вони не народили. 

Натомість протилежною є історія кравця Омеляна, повінчаного з Анною, який 

після 15 років подружнього життя розлучився через перехід жінки на 

католицький обряд1062. Тут також додамо, що зазвичай конвертитами ставали 

самі кравці-українці (як-от цехові майстри, батько та син, Павло й Данило 

Турка, родом з Радимна (тепер Польща)1063) до чого, вочевидь, їх спонукали 

професійні пріоритети. 

 Реєстри прийняття міського права (за відсутності цехових книг або для їх 

доповнення) найдокладніше відображають антропонімічне обличчя 

                                                                 
1059 Див. детальніше: Капраль М. Вибір хресних імен у шевському ремісничому середовищі Львова у XVII–

XVIII ст. С. 22–28; Крип’якевич І. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: дослідження і матеріали. С. 11. 
1060 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 9–25. 
1061 Капраль М. Дмитро Красовський – керівник Львівського братства наприкінці XVI – початку XVII ст. С. 12. 
1062 Паславська Н. Просопографія львівського міщанства першої половини XVI ст. (на прикладі кравецьких 

родин руського походження). С. 9. 
1063 Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст. С. 311; Його ж. Родини ремісників у реєстрах новоприйнятих 

львівських громадян у XVI–XVIII століттях. С. 151. Павло Турка у 1571 р. взяв шлюб в латинській катедрі із 

полькою Анною з Краківського передмістя (див. детальніше: Книга шлюбів латинської катедри Львова 1554–

1591 рр. № 2023). 
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кравецького цехового організму, адже отримання громадянства було 

необхідною умовою вступу до ремісничої корпорації1064. Встановлено, що 

протягом XV–XVIII ст. (1405–1783 рр.) повноправними львівськими міщанами 

стали 478 кравців. Якщо врахувати також не внесені до чистових реєстрів 

записи, то кількість цих ремісників зростає до 563 осіб1065.  

 Згідно із зазначеними джерелами, упродовж усього періоду (сумарно 280 

із 379 років)1066 посідають також біблійні імена, зокрема Ян/Янек/Іван (до 

15 %), за ним іде – Станіслав, Міхал, Альберт/Войцех. Уживаними 

залишаються Анджей, Бартоломей, Гжегож, Марк, Мартін, Павел, Пйотр, 

Томаш, Шимон, Юзеф, Якуб. Присутнє в записах XV – першої половини 

XVI ст. ім’я Блазіус надалі зникає, натомість з’являється Адам, Валентин, 

Даніель, Казимир, Каспер, Константин, Кшиштоф/Христофор, Лаврентій, 

Лукаш, Себастіан, Франциск. В українському асортименті називництва – 

Антоній, Йосип, Захарій, Макар, Олександр, Онуфрій, Сидір. Загалом 

репертуар чоловічих імен за реєстрами прийняття міського громадянства 

налічує понад 60 варіантів. До маловживаних належать: Венцеслав, Генрік, 

Едвард, Мельхіор, що трапляються в XVII ст., а також Базилій, Бенедикт, 

Кароль, Людовік, Фрідерік –у XVIII ст. Зіставивши цю інформацію з даними 

М. Капраля щодо шевського цеху Львова1067, можемо констатувати, що загалом 

серед ремісників міста популярними були найбільш поширені імена: 

Войцех/Альберт, Станіслав, Ян/Іван. Дослідження метричних книг хрещень 

XVII ст. з катедрального костелу, здійснене І. Єзерською1068, підтверджує 

нашівисновки, що найпопулярніші в той період чоловічі імена – Анджей, 

Войцех, Міхал, Станіслав, Юзеф, Якуб, Ян.  

                                                                 
1064 Див. детальніше: Заяць О. Умови та процес надання львівського міського громадянства у XV–XVIII ст. 

С. 113–141. 
1065 Паславська Н. Кравецький цех у Львові та львівське громадянство в XV–XVIII ст.: кравці в реєстрах 

прийняття міського права. С. 121–122. 
1066 Album сivium Leopoliensium. 450 s. 
1067 Капраль М. Вибір хресних імен у шевському ремісничому середовищі Львова у XVII–XVIII ст. С. 22–28. 
1068 Єзерська І. Чоловічі та жіночі імена за метриками хрещень Катедрального костелу Львова (XVII  ст.). 

С. 202–214. 
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Матеріали збереженої цехової книги за 1607–1717 рр., що містить 530 

записів про навчання та 349 записів про визволення учнів1069, засвідчують 

пріоритет вказаних імен. Окрім того, тут неодноразово документуються 

підмайстри з іменами Адам, Марк, Мартин, Павел, Стефан, Томаш, Христофор. 

Серед виняткових слід виокремити – Діонисій, Константин, Фабіан. 

Записи про одруження із книги шлюбів латинської катедри Львова (1554–

1591 рр.) нотують імена 108 кравців1070. В трійці першості знаходиться Ян (22), 

Станіслав (13) та Матіас (11). Присутні також Якуб (7), Войцех/Альберт (7), 

Мартин (6), Павел (4). В абсолютній меншості (згадуються один раз): Августин, 

Адам, Анджей, Бартоломей, Валентин, Константин, Філіп й Флоріан. Цікаво, 

що прізвища поруч з ім’ям кравця зустрічаються лише в дев’яти випадках1071. 

 З-поміж жіночих імен у католицькому середовищі кравецького цеху (за 

даними цехової книги) актуальними були Анастасія, Анна, Гелена, Катажина, 

Маргарита, Маріанна, Реґіна, Софія, Теодора, Тереза, Ядвіґа. Весь перелік цих 

імен порівняно невеликий – до двох десятків1072. Схожий ономастичний набір в 

називництві засвідчують і записи про одруження кравців1073. 

 Ономастичні особливості православного та католицького середовища 

кравців демонструють виражений культ святих як підставову систему 

називання, при чому вживаними є як старозавітні (Адам, Давид, Йосип), так і 

євангелійні (Григорій, Марко, Павло) імена. Чимало імен християнських святих 

використовувалися обома етно-конфесійними громадами: Андрій/Анджей, 

Данило/Даніель, Іван/Ян, Матвій/Мацей, Михайло/Міхал, Павло/Павел, 

Петро/Пйотр тощо. У цьому контексті варто підкреслити, що в актах XV–

XVI ст. відмінність у написанні імен кравців католиків та православних 

простежується чітко, а в другій половині XVII ст. вона зникає: Івани стають 

Янами, Михайли – Міхалами, Андрії – Анджеями тощо, що, своєю чергою, 

                                                                 
1069 ЦДІАУЛ, ф. 52, оп. 2, спр. 1005. 310 арк. 
1070 Книга шлюбів латинської катедри Львова 1554–1591 рр. 308 с. 
1071 Там само. № 1774 (Joannes Orzyssek), 2023 (Paulus Turka), 2732 (Joannes Modzelowski), 3199 (Joannes 

Husowski), 3215 (Simon Swiecz), 3249 (Joannes Radonski), 3388 (Stanislaus Plaza), 4559 (Mathisz Osmolski), 4631 

(Laurentius Tokarzowicz).  
1072 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. 310 арк. Узято до уваги імена матерів цехових учнів. 
1073 Див.: Книга шлюбів латинської катедри Львова 1554–1591 рр. 308 с. 
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відображає процес культурної та національної асиміляції. У жіночій ономастиці 

також можна виділити спільні імена – Анастасія, Анна, Катерина/Катажина, 

Софія. Траплялися й іншомовні запозичення, коли полячок називали Тетянами 

або Теодорами, а русинок – Терезами та Реґінами. У мішаних шлюбах дітей 

охрещували або компромісними іменами (Анастасія, Анна, Іван/Ян, Софія, 

Тома/Томаш), або, навпаки, суто польськими чи українськими, що маркувало 

сімейну етно-конфесійну домінанту. 

 На вибір імен впливала передовсім орієнтація на церковний календар. 

При цьому ім’я певного святого надавалося народженим чи охрещеним не лише 

в той день, на який припадало свято, а й у інші дні, що хронологічно тяжіли до 

нього. Так, за спостереженнями І. Єзерської, іменем Іван/Ян найчастіше 

хрестили у грудні, січні та червні, Андрій/Анджей – наприкінці жовтня й у 

листопаді; у грудні з’являлися також Миколаї/Міхали та Стефани, а Бартоломеї 

– лише в серпні, Софії – у квітні, Анни – у грудні, листопаді та липні, 

Катерини/Катажини – у жовтні1074. 

 Проаналізувавши відомості актових книг, цехової книги та реєстрів 

прийняття міського права, ми не виявили традиції називання дітей у 

кравецькому середовищі іменами батьків чи дідів. Зокрема, у кравця Дем’яна 

Красовського синів звали Яцько, Дмитро та Іван. З них кравцем став Дмитро, 

котрий назвав свого сина Іваном/Яном. Синами Наума Сокола були Андрій та 

Лесько, а Мацея Рути – Ян і Павел.  

 Важливими для вивчення імен та прізвищ-прізвиськ львівських кравців-

українців є висновки І. Крип’якевича1075, які ми доповнили ономастичним 

матеріалом нашої теми. Здебільшого поряд з ім’ям кравця вказується його 

професія, яка за відсутності самого прізвища стає його замінником (особливо 

поширеним це явище було в XV – на початку XVII ст.): Андрій Кравець, Лесько 

                                                                 
1074 Єзерська І. Чоловічі та жіночі імена за метриками хрещень Катедрального костелу Львова (XVII ст.). С. 211. 
1075 Крип’якевич І. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: дослідження і матеріали. С. 12–20. Див. також: 

Книга шлюбів латинської катедри Львова 1554–1591 рр. С. 21. О. Коваленко, аналізуючи прізвища ремісників 

Переяслава, дійшла висновку, що за своєю лексико-семантичною основою вони розподіляються на шість груп: 

прізвища осіб за родом занять, відантропонімійні, за індивідуальними ознаками особи, сформовані на основі 

побутових назв чи назв тварин, риб, комах, або ж відтопонімійні чи відетнонімійні (див.: Коваленко  О. 

Антропонімія ремісників Переяслава 60-х років XVIII ст. Місто: історія, культура, суспільство . К., 2017. № 2 

(4) С. 85). 
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Кравець, Томаш Кравець (Sartor/Schnaider). У процесі спілкування ці загальні 

назви поступово втрачали властивість означення, функціонально-стилістичні 

ознаки їх стиралися, слово наближалося до значення особової назви. Тож 

прізвища Кравець, Кравчук, Кравчик, Кравців, Кравченко походять від роду 

занять їхніх предків. Така тенденція була характерною для всіх місцевостей, де 

існували ремісничі цехи. Так, для прикладу, в містах Чернігово-Сіверщини 

серед міського населення переписні книги 1654 р. фіксують кілька десятків осіб 

з прізвищами Кравець, Кушнір, Швець чи Коваль1076.  

Родовими потрібно вважати чоловічі прізвища, що утворилися від імені 

батька, та жіночі від імені батька чи чоловіка: Андрій Микулчич – Андрій 

Микулка, Анна Ігнатова, Лазарович, Стефанчук, Юркевич, Янкевич тощо. Що 

ж до прізвищ на зразок Красовські, то про їхню етимологію можна лише 

здогадуватися, однак в актах воно фігурує вже як родове1077. 

Знаходимо також прізвища від місцевостей, звідки прибував потенційний 

кравець, як-от Василь Роздольський з Нового Роздолу1078, Станіслав 

Дрогобицький з Дрогобича1079 чи Себастян Славек з міста Славкув1080. 

Необхідним ритуалом, що його проходив визволений учень, було надання 

прізвиська1081, яке означало не тільки перехід на новий статус, але й нагадувало 

про монополію Львова як ремісничого центру на території Руського, 

Подільського воєводств та Волині на визволення учнів, що до 1525 р. належала 

краківським цехам1082. У випадку, коли підмайстер прибував до Львова з 

прізвиськом із тих теренів, на які поширювалася монополія львівських  

ремісничих корпорацій, вони могли його не визнавати, наполягаючи на своїй 

прерогативі. Найчастіше прізвища були пов’язані з певними рисами характеру, 

фізичними чи моральними якостями, професійними талантами підмайстра: 

Жучок, Сокіл, Клопіт, Золоторучка, Німий. Побутували й прізвища, що 

                                                                 
1076 Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618–1648). С. 372. 
1077 Див.: Капраль М. Актові матеріали до біографії Івана Красовського за 1574–1619 рр. С. 90–131. 
1078 Album сivium Leopoliensium. S. 319 (№ 4020). 
1079 Ibidem. S. 112 (№ 2214). 
1080 Ibidem. S. 118 (№ 2313). 
1081 Див. детальніше Балушок В. Г. Світ середньовіччя в обрядовості українських цехових ремісників. 117 с. 
1082 ЦДІАУЛ. Ф. 131. Оп. 1. Спр. 340. 1 арк. 
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відображали якусь особливість одягу: Довгопол, Сіроштан, Білоштан, 

Чамарник тощо. 

 Загалом антропонімічна картина кравецького ремісничого середовища, 

що є мініпроекцією католицької та української громади Львова, не порушувала 

межі їхнього релігійного, етнічного та культурного простору. Випадки, коли 

переступався бар’єр етно-конфесійної ідентичності, були доволі рідкісні. Така 

відсутність потужних асиміляційних процесів сприяла збереженню своєї 

національної окремішності членами кравецької спільноти, а рід заняття ставав 

ознакою ідентифікації особи на рівні надання прізвища чи прізвиська.  
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ВИСНОВКИ 

 

 1. Кравецький цех у Львові не був об’єктом спеціальних історіографічних 

досліджень, тому відсутні окремі публікації, в яких висвітлювалася б генеза чи 

організація кравецького виробництва в місті. Огляд літератури засвідчив, що 

реміснича тематика набуває популярності в історіографічних студіях разом із 

зростанням зацікавлення до історії міст. Однак напрацювання істориків 

попередніх поколінь характеризуються однобічністю й певною упередженістю, 

а отже, потребують вибіркового підходу. Попри те, використання широкого 

спектру наявних історіографічних та джерельних матеріалів з різних площин 

міського життя дало змогу всебічно й цілісно реконструювати об’єкт 

дисертаційного дослідження.  

2. Генеза кравецького ремесла у Львові сягає княжих часів, але класична 

цехова структура уконституювалася вже після надання місту маґдебурзького 

права, норми якого й спонукали до активного впровадження цехового устрою. 

Економічні та соціальні обставини (розвиток міста і збільшення населення, 

посилення конкуренції тощо) сприяли інституційному становленню кравецької 

корпорації. Привілей короля Сиґізмунда I від 10 червня 1533 р. заклав правові 

підвалини її діяльності, закріпивши давні положення організації кравецького 

ремесла. Надалі практика підтвердження королівських привілеїв та цехових 

статутів залишалася незмінною (1570, 1576, 1596, 1634, 1660, 1671, 1681, 

1700 рр.) і була необхідною для збереження монопольного статусу цеху в його 

виробничій діяльності, особливо з огляду на зростаючу конкуренцію з боку 

євреїв, місцевих та приїжджих позацехових ремісників.  

3. Кравецький цех і його ремісниче середовище становили собою цілісну 

спільноту, об’єднану однаковими соціально-економічними інтересами. Втім, 

дуалістична природа корпорації, до котрої могли входити як католики 

(здебільшого поляки), так і сповідники східного обряду – русини, вносила певні 

корективи. Українцям періодично доводилося захищати своє право на заняття 

кравецтвом у судовому порядку. В основі національно-конфесійної 
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конфронтації в спільному цеху вбачалися економічні мотиви, пов’язані з 

усуненням потенційних конкурентів. Домінуюча католицька більшість 

трималася впевнено й намагалася нав’язати русинам свої правила гри, 

залучаючи їх до всіх міських обов’язків та порушуючи їхню релігійну 

ідентичність. Кравці-українці, натомість, відстоювали власну самобутність, не 

піддавалися асиміляційним впливам і завжди залишалися в епіцентрі 

відродження своєї національної громади. У цьому їх підтримувало Успенське 

братство й інші ремісники-українці. Кравці-русини становили від 10 % до 20 % 

цехового загалу. Їхня соціальна та етно-конфесійна окремішність від інших 

цеховиків виявлялася також у внутрішній спеціалізації виробництва: вони 

виготовляли готовий дешевий одяг (т. зв. тандети), який реалізовувався на 

ярмарках і торгах. Німці, чехи, французи та інші католицькі нації мали право 

вступати в корпорацію, однак вони складали виразну меншість. Євреям вступ 

до кравецької організації був заборонений, а вірменам – істотно обмежений. 

4. Кравцям не вдалося провести реорганізаційні реформи діяльності свого 

цеху на паритетних засадах розподілу учнів, підмайстрів та цехових урядів між 

поляками/німцями й українцями. Останнім чинилися всілякі перешкоди на 

шляху вступу в корпорацію та в професійній праці (особливо на рубежі XVI–

XVII ст.). Русини не могли обіймати керівних посад і брати участь в управлінні. 

Формально ситуація змінилася в 1701 р., коли Львівська єпархія прийняла 

Берестейську унію, проте фактично кравці-русини не здійснювали 

управлінських функцій та не оперували фінансовими справами. Несприйняття 

цеховою спільнотою будь-яких виявів інституційної окремішності українських 

кравців на передмістях (1627 р.) не дозволило досягнути тісного економічно-

соціального партнерства, що забезпечувало б ефективність виробничих 

відносин на приватному і корпоративному рівнях.  

5. Цехові привілеї про монополію на пошиття одягу не змінювалися, тому 

кравецькі цехмістри невпинно стежили за всіма випадками позацехової 

конкуренції. Легальним способом уникнути цехової залежності для ремісників 

був т. зв. королівський сервіторат, коли майстер отримував особливий статус, 



212 
 

виконуючи замовлення королівського двору. У Львові практикували також 

магнатські палацові кравці, які шили вбрання для свого пана та його оточення. 

Але найбільшими конкурентами цеховиків були партачі, що жили і працювали 

на передмістях та юридиках і користувалися протекцією старости, шляхти й 

духовенства. Розвиток міста і зростання кількості міського населення 

створювали кравцям-партачам сприятливі умови для роботи. Королівські 

декрети, старостинські розпорядження та фізичні розправи не змогли 

ліквідувати інституту партацтва. Кравецький цех, пробуючи усунути партачів, 

сам сприяв їхній діяльності, забороняючи або ускладнюючи вступ до своїх лав. 

Партачі знаходили можливість займатися кравецтвом і збувати власну 

продукцію на ринку (в т. ч. через купців та євреїв), забезпечуючи собі право на 

працю та засоби до існування. Хоча економічно вони були слабшими, однак 

загрожували своєю чисельністю. До того ж їх не обмежували статутні 

положення, тож саме партачі значно швидше реагували на запити суспільства. 

Відсутність балансу між цеховим і позацеховим виробництвом породжувала 

постійні конфлікти, а закономірності природної конкуренції в сукупності із 

суміжними обставинами спричинили в підсумку реорганізацію класичного 

цехового інституту. Єврейська конкуренція в ремеслі також становила суттєву 

загрозу для кравецької корпорації. Цехові ремісники всіляко намагалися 

ліквідувати небезпеку, неодноразово звертаючись до королівської влади з 

проханнями та скаргами (1543, 1569, 1570, 1660, 1663, 1671 рр.). І все ж, попри 

підтвердження своєї монополії на пошиття одягу, кравці так і не зуміли усунути 

цих конкурентів. Натомість євреям вдалося заснувати власний цех на 

передмісті (1627 р.), а також узалежнити міських цеховиків від свого капіталу 

та продажу сировини. У своїй діяльності єврейські кравці керувалися суто 

комерційними мотивами і вже на початку XVIII ст. своєю чисельністю 

переважали над цеховиками (50 проти 40 осіб).  

6. Володіючи монопольним правом на виготовлення вбрання та інших 

предметів кравецького виробництва, ця реміснича спільнота перебувала на 

перехресті модних впливів із Сходу та Заходу. Місцеві кравці виконували 
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замовлення на різний смак і гаманець, обшиваючи всі верстви тогочасного 

суспільства. У цеху існувала своєрідна спеціалізація між його членами, 

базована на розподілі замовлень між майстрами різних етно-конфесійних груп, 

котрі працювали з певними видами тканин. Ціни на одяг були строкатими і 

залежали від якості та вартості сировини і техніки шиття. Кравці виготовляли 

одіж, яка виконувала не лише практичну функцію, але й була складовою 

матеріальної культури, репрезентувала статус особи в суспільстві, 

підкреслюючи її індивідуальність. 

7. Кравецька організація мала чітку ієрархічну модель, визначений 

соціальний статус та власний дисциплінарний підхід до вишколу своїх членів. 

На підставі наданих привілеїв і статутів створювалися необхідні умови для 

професійної діяльності колективу, що поділявся на соціально-вікові групи: учні 

– підмайстри – майстри – цехмістри та столові майстри. Водночас процес 

соціалізації ремісників був тривалим і охоплював декілька етапів під контролем 

досвідчених майстрів. Першою та базовою сходинкою на шляху до здобуття 

статусу майстра було учнівство. Учні мали відчути на практиці всі переваги й 

недоліки корпоративної ієрархії та дисципліни. Згідно зі статутними вимогами, 

термін навчання тривав три роки, а на одного майстра як наставника припадало 

не більше одного учня. Щоправда, на практиці статутні норми порушувалися, а 

пільгами в цеху користувалися діти та родичі цеховиків. Не всі охочі опанувати 

кравецький фах досягали своєї мети. Фактично третина юнаків вибували у 

процесі навчання.  

8. Численною групою в кравецькому цеху були підмайстри, а також 

робенці (напівпідмайстри), які виконували основні роботи під керівництвом 

майстра. Підмайстрівство розглядалося як другий і для багатьох основний етап 

професійної кар’єри. З огляду на обтяжливі грошові витрати при вступі в цех, 

далеко не кожен підмайстер міг дозволити собі стати майстром, навіть у разі 

великих здібностей чи бажання. Переваги надавалися маслакам, батьки котрих 

могли визволяти своїх дітей без жодних термінів та обмежень. Підмайстрівська 

спільнота перебувала під пильним майстрівським наглядом, маючи своє окреме 
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братство в структурі корпорації. Товариське життя кравецької челяді копіювало 

устрій майстрів і ґрунтувалося на двох базових принципах – дисципліні та 

ієрархічності. Статут закладав міцні правові підвалини для організації роботи 

та дозвілля підмайстрів. Порушників, котрі наважилися відступити від 

встановлених правил або втекти з міста, очікували фізичні покарання чи 

матеріальні стягнення (воском і готівкою). Через надання (1491 р.) та 

підтвердження (1646 р.) кравецьким підмайстрам власного статуту цех 

намагався чітко окреслити права й обов’язки своїх челядників, водночас даючи 

їм змогу відчути себе частиною єдиного цехового організму з окремою 

структурою у формі братства, що функціонувало з волі цехового керівництва та 

під його патронатом. 

9. Вступ до цеху вже в якості майстра був важливим етапом у 

професійній кар’єрі ремісника. Майстрівство відкривало нові можливості. 

Проте й майстри, особливо новоприйняті, змушені були дотримуватися норм 

корпоративної ієрархії, усталених порядків та дисципліни. Попри жорстку 

цехову політику щодо вступників, підсилену суттєвими грошовими видатками, 

виготовленням зразкового виробу та проходженням іспиту перед 

екзаменаційною комісією, охочих користуватися прерогативами майстрівського 

статусу було чимало. Наступною після майстрівства сходинкою цехової 

драбини був статус цехмістра, столових і старших цеху. Такий шлях 

відкривався здебільшого для авторитетних та заможних кравців-католиків, які й 

здійснювали керівництво кравецькою корпорацією. Всі визначні події в житті 

ремісників супроводжувалися значними матеріальними витратами (навчання в 

цеху, визволення, прийняття львівського громадянства, вступ, одруження тощо) 

та святкуваннями в межах колективу й поза ним. За порушення цехових звичаїв 

і статутних положень карали також грошовими стягненнями, позбавленням волі 

в міській в’язниці та фізичними екзекуціями.  

10. Львівська кравецька корпорація протягом усього періоду свого 

функціонування перебувала в трійці лідерів за кількістю найпопулярніших 

місць працевлаштування в місті. Це відобразилося в чисельності кравців та 
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їхньому співвідношенні до загальної величини як ремісничої, так і міської 

громади. Сукупно впродовж XV–XVIII ст. повноправними львівськими 

міщанами стали 478 кравців. Якщо врахувати також записи про прийняття 

громадянства, не внесені до чистових реєстрів, то це число зросте до 563. Цех 

щорічно поповнювався двома новими майстрами. Зіставлення даних 

чисельності учнів – підмайстрів – майстрів показало, що на одного майстра 

припадало по 2,3 учня та 1,5 підмайстра, яких він мав утримувати. Загалом 

середній кількісний склад кравецького домогосподарства становив 8,4 особи, з 

яких 4,6 особи –пересічний показник родини кравця (батьки та діти). У цеху 

одночасно могли працювати до 73 майстрів. На основі вказаних розрахунків 

встановлено, що загалом кравецька громада Львова на початку XVII ст. 

налічувала понад 600 осіб, у середині століття – трохи більше 400, на початку 

XVIII ст. – близько 600 (тобто 2–3,5 % від усього населення міста). Частка ж 

кравців серед львівських громадян – 7–10 %. Кравецька цехова спільнота була 

«живим організмом», що постійно черпала ресурси з міграційних потоків 

людності, які прибували до Львова. Так корпорація поповнювалася новими 

майстрами і челядниками, що сприяло обміну досвідом, запровадженню нових 

технік та зразків виробництва (особливо коли новоприбулі походили із 

західноєвропейських міст). Більшість у цеху становили вихідці зі Львова й 

інших міст і містечок Руського та Белзького воєводств. 

11. Соціально-економічні й побутові конфлікти нерідко виникали у 

кравецькому середовищі. Найчастіше конфліктували між собою майстри – на 

ґрунті етно-конфесійному (полякий німці та українці) або професійному; 

майстри і підмайстри; підмайстри (зазвичай довкола соціально-побутових 

питань); кравці та ремісники інших професій, партачі чи євреї; різні 

представники кравецької спільноти (суперечки соціально-побутового плану). 

Загалом такі конфлікти в ремісничому середовищі слід сприймати як 

прийнятну модель суспільних відносин ранньомодерного часу, його 

соціокультурне явище. 
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12. Найвиразнішим маркером успішності кравецького виробництва були 

не лише економічні підвалини, підкріплені демографічною складовою, а й 

соціальна основа корпоративного життя та його гуманістична складова. Чітко 

усвідомлюючи свій статус у суспільстві, кравці відносили себе до середнього 

класу міського соціуму. Як люди праці й водночас репрезентанти їхніх 

інтересів перед міськими чиновниками, вони виступали носіями ідентичності 

львівського міщанства, його кістяком. Суспільний статус кравців 

аргументувався їхньою участю в управлінні містом: серед них бачимо райців, 

лавників та членів колегії сорока мужів. Родина в житті ремісників була 

сполучною ланкою між приватним і суспільним життям (сприяла професійному 

становленню кравця та його соціалізації). Відсоток спадковості кравецького 

фаху в межах родини був досить значним – понад 17 %. Антропонімічна 

характеристика кравецького середовища, що представлене католицькою та 

українською громадами, засвідчує непорушність меж їхнього  національно-

конфесійного й культурного простору (відомі лише поодинокі випадки 

перетину етно-конфесійного бар’єра). Таким чином, дослідження феномена 

кравецької організації у Львові віддзеркалює правові відносини, виробничі 

пріоритети, суспільні настрої та комунікацію ремісничого соціуму, дає змогу 

відтворити його загальний портрет, сформувавши модель для подальших 

історичних студій. 
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відносно прийому в члени цехів (привілеї, декрети, скарги та ін., 1601 р. – 

XVII ст.). 14 арк. 

 

Ф. 52 (Магістрат м. Львова). Оп. 2.  
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23. Спр. 3. Книга запису протоколів уряду Ради і бургомістрів (фрагменти, 

1653–1680 рр.). 1622 арк. 

24. Спр. 6. Книга запису протоколів уряду Ради і бургомістрів (фрагменти, 

1690–1699 рр.). 1400 арк. 

25. Спр. 7. Книга запису протоколів уряду Ради і бургомістрів (фрагменти, 

1702–1779 рр.). 752 арк. 

26. Спр. 8. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1460–1506 рр.). 

955 арк. 

27. Спр. 9. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1507–1530 рр.). 

1014 арк. 

28. Спр. 10. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1531–1542 рр.). 

1466 арк. 

29. Спр. 11. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1543–1554 рр.). 

1880 арк. 

30. Спр. 12. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1554–1560 рр.). 

1482 арк. 

31. Спр. 13. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1560–1564 рр.). 

974 арк.  

32. Спр. 14. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1564–1569 рр.). 

1697 арк. 

33. Спр. 15. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1569–1573 рр.). 

1546 арк. 

34. Спр. 16. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1573–1577 рр.). 

1678 арк. 

35. Спр. 17. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1577–1580 рр.). 

1521 арк. 

36. Спр. 18. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1580–1584 рр.). 

1636 арк. 

37. Спр. 19. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1585–1588 рр.). 

1354 арк. 
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38. Спр. 20. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1589–1590 рр.). 

1604 арк. 

39. Спр. 21. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1591–1592 рр.). 

1623 арк. 

40. Спр. 22. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1593–1594 рр.). 

1642 арк. 

41. Спр. 23. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1595–1596 рр.). 

1573 арк. 

42. Спр. 24. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1597–1598 рр.). 

1340 арк. 

43. Спр. 25. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1599–1600 рр.). 

1068 арк. 

44. Спр. 26. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1601–1608 рр.). 

1474 арк. 

45. Спр. 49. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1634 р.). 

1618 арк. 

46. Спр. 50. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1635 р.). 

1431 арк. 

47. Спр. 55. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1640–1641 рр.). 

2032 арк. 

48. Спр. 58. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1646–1647 рр.). 

1966 арк. 

49. Спр. 83. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1678–1680 рр.). 

2109 арк. 

50. Спр. 88. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1688–1689 рр.). 

945 арк. 

51. Спр. 93. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1701–1704 рр.). 

1196 арк. 

52. Спр. 94. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1702–1704 рр.). 

849 арк. 
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53. Спр. 96. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1708 р.). 926 арк. 

54. Спр. 99. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1711–1714 рр.). 

1031 арк. 

55. Спр. 101. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1706–1707 рр.). 

1209 арк. 

56. Спр. 109. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1723–1726 рр.). 

1622 арк. 

57. Спр. 110. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради (1726–1728 рр.). 

660 арк. 

58. Спр. 142. Книга протоколів уряду Ради (1617–1621 рр.). 1152 арк. 

59. Спр. 143. Книга протоколів уряду Ради (1618 р.). 258 арк. 

60. Спр. 144. Книга протоколів уряду Ради (1620–1626 рр.). 542 арк. 

61. Спр. 148. Книга протоколів уряду Ради (1623–1626 рр.). 1246 арк. 

62. Спр. 157. Книга протоколів уряду Ради (1650–1660 рр.). 3630 арк. 

63. Спр. 162. Книга протоколів уряду Ради (1691–1693 рр.). 902 арк. 

64. Спр. 214. Розрізнені акти уряду Ради. Оригінали та копії (1752–1755 рр.). 

1382 арк. 

65. Спр. 258. Книга запису індуктів і протоколів спірних і кримінальних 

справ лавничого суду (1614-1616 рр.). 2027 арк. 

66. Спр. 389. Книга записів ухвал, скарг, боргових зобов’язань, протоколів 

зізнань свідків та ін. документи (1603–1605 рр.). 2109 арк. 

67. Спр. 431. Книга записів ухвал, скарг, боргових зобов’язань, протоколів 

зізнань свідків та ін. документи (1748–1758 рр.). 876 арк. 

68. Спр. 557. Книга декретів, судових рішень, контрактів, купівлі-продажу, 

заповітів та ін. документів (1682–1686 рр.). 270 арк. 

69. Спр. 562. Книга декретів, судових рішень, контрактів, купівлі-продажу, 

заповітів та ін. документів (1704–1719 рр.). 727 арк. 

70. Спр. 563. Книга декретів, судових рішень, контрактів, купівлі-продажу, 

заповітів та ін. документів (1721–1734 рр.). 954 арк. 
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71. Спр. 600. Книга протоколів зізнань бургомістрського суду й уряду (1765–

1772 рр.). 323 арк. 

72. Спр. 613. Книга копій королівських привілеїв, декретів і мандатів, 

наданих місту Львову та ін. містам Руського воєводства у 1356–1682 рр. 

(перша пол. XVIII ст.). 386 арк. 

73. Спр. 614. «Золота книга» міста Львова (перша пол. XVII ст. – 1789 р.). 

Пергамент (1356–1789 рр.). 260 арк. 

74. Спр. 619. Книга записів привілеїв, декретів, протоколів і судових витрат 

комісій по спорах між громадою і радними міста (1607–1735 рр.). 509 арк. 

75. Спр. 642. Копіарій привілеїв, наданих місту Львову у 1356–1557 рр. Том 1 

(XVIII ст.). 468 арк. 

76. Спр. 643. Копіарій привілеїв, наданих місту Львову у 1578–1777 рр. Том 2 

(XVIII ст.). 442 арк. 

77. Спр. 648. Книга запису протоколів про результати виборів до міських 

урядів. Вписи осіб, яким надане міське громадянство (1572–1604 рр.). 

355 арк. 

78. Спр. 649. Книга запису протоколів про результати виборів до міських 

урядів. Вписи осіб, яким надане міське громадянство (1627–1653 рр.). 

327 арк. 

79. Спр. 650. Книга запису протоколів про результати виборів до міських 

урядів. Вписи осіб, яким надане міське громадянство (1654–1675 рр.). 

406 арк. 

80. Спр. 651. Книга запису протоколів про результати виборів до міських 

урядів. Вписи осіб, яким надане міське громадянство (1676–1732 рр.). 

907 арк.  

81. Спр. 652. Книга реєстрації осіб, яким надане міське громадянство у 1750–

1781 рр. 108 арк. 

82. Спр. 695. Касова книга прибутків і видатків міста (1404–1414 рр.). 

353 арк. 
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83. Спр. 696. Касова книга прибутків і видатків міста (1404–1426 рр.). 

441 арк. 

84. Спр. 698. Касова книга прибутків і видатків міста (1460–1514 рр.). 

918 арк. 

85. Спр. 704. Книга реєстрів чиншових прибутків з будинків, крамниць, 

страганів та ін. плати від виробів та надання міського права (1522–

1548 рр.). 374 арк. 

86. Спр. 705. Книга реєстрів чиншових прибутків з будинків, крамниць, 

страганів та ін. плати від виробів та надання міського права (1549–

1577 рр.). 685 арк. 

87. Спр. 720. Книга інвентарів міських маєтків і прибутків від них (1645–

1659 і 1664 рр.). 820 арк. 

88. Спр. 734. Книга реєстрів тижневих прибутків та видатків міської каси 

(1609–1619 рр.). 754 арк. 

89. Спр. 735. Книга реєстрів тижневих прибутків та видатків міської каси 

(1624–1627 рр.). 661 арк. 

90. Спр. 737. Книга реєстрів тижневих прибутків та видатків міської каси 

(1633–1635 рр.). 253 арк. 

91. Спр. 783. Книга реєстрів королівських та міських податків: шос, 

контрибуції, подимне, поголовне, на нічну сторожу і ліктєвий (1662 р.). 

169 арк. 

92. Спр. 788. Книга реєстрів королівських та міських податків: шос, 

контрибуції, подимне, поголовне, на нічну сторожу і ліктєвий (1684–

1708 рр.). 1022 арк. 

93. Спр. 812. Книга реєстрів королівських та міських податків: шос, 

контрибуції, подимне, поголовне, на нічну сторожу і ліктєвий (1767 р.). 

116 арк. 

94. Спр. 824. Книга запису протоколів рекуператорського суду в справах 

податкової заборгованості (1754–1775 рр.). 54 арк. 
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95. Спр. 949. Книга запису прибутків і видатків раєцької каси (1614–

1707 рр.). 359 арк. 

96. Спр. 952. Книга запису прибутків і видатків раєцької каси (1708–

1765 рр.). 395 арк. 

97. Спр. 953. Книга запису прибутків і видатків раєцької каси (1770–

1788 рр.). 335 арк. 

98. Спр. 1002. Книга запису протоколів засідань цеху крамарів (1528–

1632 рр.). 136 арк. 

99. Спр. 1004. Копії привілеїв цеху кравців (1570–1671 рр.). 28 арк. 

100. Спр. 1005. Книга запису протоколів прийняття та визволення учнів цеху 

кравців (1607–1717 рр.). 310 арк. 

101. Спр. 1039. Копіарій привілеїв і статутів цеху шевців (1779 р.). 34 арк. 

 

Ф. 129 (Львівський ставропігійський інститут). Оп. 1.  

102. Спр. 354. Реєстр ремісників-українців, не прийнятих до цехів. Оригінал 

(кінець XVI ст.). 2 арк. 

103. Спр. 368. Декрети та протестації в справі скарги міських та передміських 

кравців-українців на цехмістрів та магістрат за знущання, ув’язнення та 

заборону займатися ремеслом (витяги з львівських ґродських і міських 

актів, 24 квітня 1602 р.). 6 арк. 

104. Спр. 374. Свідчення городоцького підстарости Гумовського Івана про 

знищення на ратуші в м. Городку підробленого листа львівського 

кравецького цеху (12 березня 1603 р.). 1 арк. 

105. Спр. 417. Декрет короля Сиґізмунда ІІІ про відкладення розгляду спору 

між ремісниками-українцями та магістратом і ремісниками-поляками до 

майбутнього сейму. Оригінал (9 жовтня 1607 р.). 3 арк. 

106. Спр. 440. Декрет короля Сиґізмунда ІІІ про відкладення розгляду скарги 

ремісників-українців на магістрат, цехи і міського писаря Уберовича 

Варфоломія до 30 вересня. Оригінал (30 квітня 1613 р.). 4 арк. 
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107. Спр. 447. Декрет короля Сиґізмунда ІІІ про відкладення розгляду скарги 

ремісників-українців на магістрат і цехи до наступного сейму. Оригінал 

(20 січня 1614 р.). 6 арк. 

108. Спр. 457. Декрет короля Сиґізмунда ІІІ про відкладення розгляду скарги 

ремісників-українців на магістрат і цехи до наступного сейму. Оригінал 

(3 квітня 1615 р.). 4 арк. 

109. Спр. 460. Повідомлення ради міста про відкладення королем розгляду 

спору між ремісниками-українцями та магістратом і ремісниками-

поляками до наступного сейму (витяг з львівських міських актів, 

26 листопада 1615 р.). 2 арк. 

110. Спр. 466. Декрет короля Сиґізмунда ІІІ про відкладення розгляду скарги 

ремісників-українців на магістрат та цехи до наступного сейму. Оригінал 

(1 квітня 1617 р.). 3 арк. 

111. Спр. 488. Декрет короля Сиґізмунда ІІІ в справі невиконання магістратом 

королівського декрету про розгляд скарги кравців-українців на 

цехмістрів-поляків. Копія XVII ст. (7 вересня 1622 р.). 2 арк. 

112. Спр. 494. Повідомлення ради міста про відкладення королем розгляду 

скарги ремісників-українців на магістрат і ремісників-поляків за 

нехтування їх прав і привілеїв (витяги з львівських міських актів, 

19 березня 1625 р.). 1 арк. 

113. Спр. 516. Підтвердження королем Владиславом IV привілеїв короля 

Сиґізмунда ІІ від 20 травня 1572 р. українському населенню на зрівняння 

його у правах з польським населенням міста. Оригінал і копії (5 березня 

1633 р.). 9 арк. 

114. Спр. 590. Декрет короля Яна Казимира про відкладення розгляду спору 

між ремісниками-українцями та магістратом і ремісниками-поляками за 

порушення їх прав і привілеїв. Оригінал (10 січня 1650 р.). 3 арк. 

 

Ф. 131 (Колекція грамот на пергаменті). Оп. 1.  
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115. Спр. 175. Грамота воєводи і генерального руського старости Одровонжа 

Андрія із Спрови про підпорядкування вірменських і ремісників інших 

національностей, що живуть у Львові або за міськими мурами, окрім тих, 

що мешкають під замком, міській юрисдикції, про влаштування ярмарків 

в самому місті, а не під замком, тощо (13 вересня 1460 р.). 1 арк. 

116. Спр. 293. Грамота польського короля Сиґізмунда I з забороною будувати 

корчми на передмісті Львова, дозволом жити на передмісті лише двом 

кравцям, двом шевцям, двом ковалям та довільній кількості чинбарів 

(13 листопада 1509 р.). 1 арк. 

117. Спр. 340. Грамота польського короля Сиґізмунда I цехам м. Львова на 

звільнення їх з-під юрисдикції цехмістрів м. Кракова, дозвіл приймати 

учнів на навчання та право судити і карати майстрів, учнів чи товаришів 

(13 вересня 1525 р.). 1 арк. 

118. Спр. 379. Грамота польського короля Сиґізмунда I з дозволом кравцям 

м. Львова заснувати цех та забороною займатися ремеслом нецеховим 

майстрам, крім двох на замку, яких призначає львівський староста 

(10 червня 1533 р.). 1 арк. 

119. Спр. 410. Підтвердна грамота польського короля Сиґізмунда I прав і 

привілеїв, наданих цехам м. Львова (27 лютого 1540 р.). 1 арк. 

120. Спр. 427. Дарча грамота польського короля Сиґізмунда I райцям та 

громаді м. Львова на третю мірку із Зимноводського солодового млина за 

краківською брамою (19 жовтня 1542 р.). 1 арк. 

121. Спр. 548. Підтвердна грамота польського короля Сиґізмунда II заборони 

короля Сиґізмунда I євреям виготовляти і продавати руські жупани 

(11 червня 1570 р.). 1 арк.  

122. Спр. 569. Підтвердна грамота польського короля Стефана Баторія статуту 

та привілеїв цеху кравців міста Львова, наданих королем Сиґізмундом I 

(5 листопада 1576 р.). 1 арк. 
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123. Спр. 570. Грамота польського короля Стефана Баторія з дозволом 

заснувати цех кравців у м. Стрий та затвердити статут (13 листопада 

1576 р.). 1 арк. 
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Wyssoczansky 

(p. Nicolaus et 
Elizabetha 

Wyssoczanska, 
suburbanis 

leopoliensis) 

2ann s. 4 
 

Dominica Oculi 10 martii 

anno Domini 1608 

Luca Mosczicky Joannis Kristanowic 1 ann s. 4 

Augusti 30 anno Domini 
1612 

Luca Mosczicky Joannis 1 ann s. 5 

Augusti 10 anno Domini 

1613 

Adamus Kurowicz Joannis Kurowicz, 

filius 

1 ann s. 5 

anno Domini 1613 Simon Swierz Joannis de oppido 
Magierow 

1 ann s. 5 

anno Domini 1613 Cristopherus Loransowic Sebastianus de 

oppido Skierniewicze 

1 ann s. 5 

anno Domini 1613 Valentinus Gorczica Blasius de villa 
Malechow 

1 ann s. 6 

Dominica I post festum S. 

Martini 17 novembris 
anno Domini 1613 

Matias Zozinsky Dionisius de oppido 

Stoianow SRM 

1 ann s. 6 

Dominica I Aduentus anno 
Domini 1613 

Petrus Jankowski Toma de oppido 
Oleszice 

(p. olim Paulus 
Dudczak) 

2ann s. 6 
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Dominica Laetere anno 

Domini 1614 

Daniel Turka Joannis de villa 

Wiczin 
(p. olim Jacobus 

Spiczniski?) 

1 ann s. 6 

Dominica 25 pentecosten 
die 9 novembris anno 

Domini 1614 

Stanislaus Kulicz Joannis, filius 1 ann s. 7 

Dominica 2 Aduentus 
anno Domini 1614 

Matias Zozinski Gregorius de oppido 
Daleszice (Oleszice) 
(p. olim Stanislaus 

Zuszta) 

1 ann s. 7 

Dominica 4 Aduentus 
anno Domini 1614 

Petrus Plowek Andreas (p. olim 
Adam de suburbio 

leopoliensi vielicet 
de districtu dicto 

Stanczlowic)  

1 ann s. 7 

Dominica 4 Aduentus  

anno Domini 1614 

Petrus Jankowsky Matia Hoczolowski 

de Ługow (p. olim 
Joannis Hoczołowski 

et Agneta de districtu 
Lublinensi)  

1 ann s. 7 

Dominica 5 post 
Pentecosten anno Domini 

1615 

Joannes Marszalek Stanislaus (p. Petrus 
Salatorus? de 

suburbio Haliciensi)  

2ann s. 8 
 

Dominica 9 post 
Pentecosten anno Domini 

1615  

Bartolomeus Jaworka Joannis de villa 
Szidłow, frater 

germanus 

1 ann s. 8 

Dominica 23 post 
Pentecosten anno Domini 

1615 

Jacobus Nuncius Albertus, filius 1 ann s. 8 

[…] anno Domini 1615 Simon Kapusta Jacobus de villa 
Kamien in districtu 

Sandomiriensi 

1 ann s. 8 

Dominica 1 Aduentus 
anno Domini 1615  

Petrus Wełnicz Andreas de suburbio 
Cracoviensi 

1 ann s. 9 

Dominica Oculi anno 
Domini 1616 

Valentinus Gorczica Stanislaus de villa 
Wola Heczwalowa in 

districtu 
Premisiliensi 

2ann s. 9 
 

Dominica 5 post 

Pentecosten anno Domini 
1617 

Daniel Turka Joannes Chroslicky 

(p. olim Jacibus 
Chroslicky de 

suburbio haliciensi) 

1 ann s. 9 

Dominica 5 post 
Pentecosten anno Domini 

1617 

Marcus Danielowic Cristoferus (p. 
Mathia Skarapa de 
suburbio haliciensi) 

1 ann s. 10 

Dominica 5 post 

Pentecosten anno Domini 
1617 

Bartholomeus Jaworka Stephanus (p. Toma 

Palacz de oppido 
Wolborz) 

1 ann s. 10 

Dominica 5 post 

Pentecosten anno Domini 
1617 

Marias Zezinski  Simonis (p. Stanislai 

Kiszinski de 
suburbio cracoviensi) 

2ann s. 10 
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Dominica 23 post 

Pentecosten anno Domini 
1617 

Nicolaus Adamkowic Georgius (p. olim 

Laurentii et 
Helizabeth de oppido 

[…])  

1 ann s. 11 

Dominica 3 Aduentus 
anno Domini 1617 

Jacobus Niemczaszowic Joannes (p. olim 
Albertus et 

Helizabeth de 

suburbio cracoviensi) 

1 ann s. 11 

Dominica 3 Aduentus post 
Pentecosten die 12 anno 

Domini 1616  

Laurentius Kiralowic Andreas (p. olim 
Toma Hawiołowsky 

et Dorotha de 
suburbio cracoviensi)  

1 ann s. 11 

Dominica post Pascha 

anno Domini 1618 

Daniel Corankowic Stanislaus (p. olim 

Benedictus 
Dolkowsky et 

Agneta de suburbio 

haliciensi) 

1 ann s. 12 

Dominica 3 post Pascha 
anno Domini 1618 

Mathias Posel Cristopherus 
Dambrowsky (p. 

olim Joannis 
Dambrowsky et 
Anna de civitate 

Rakowiec) 

1 ann s. 12 

Dominica 4 post Pascha 
anno Domini 1618 

Petrus Izdebski Albertus Izdebski (p. 
olim Mathia Izdebski 

et Elizabeth de 
suburbio haliciensi) 

1 ann s. 12 

Dominica S. Trinitatis 

anno Domini 1618 

Gregorius Hermanowic Cristopherus (p. olim 

Stephanus Rozak et 
Anna de civitate 

Premislensi) 

1 ann s. 13 

Dominica 4 Aduentus 

anno Domini 1618 

Joannis Marszalek Joannis (p. olim 

Andreas Muszka de 
villa Siolki et Rosa) 

1 ann s. 13 

Dominica Judica anno 

Domini 1619 

Daniel Turka Mathia Drigantola (p. 

olim Jacobus 
Drigantola et 

Caterina) 

1 ann s. 13 

Dominica 4 post Pascha 
anno Domini 1619 

Cristopherus Raduszowic Albertus ex 
Drohobicz ciuitate 
Mosczowitica (p. 

Stephanus et Regina) 

1 ann s. 14 

anno Domini 1619 Petrus Jankowsky Nicolaus Wysocky 
de ciuitate 

Leopoliensi [запис 
не завершений] 

1 ann s. 14 

Dominica 14 post 
Pentecosten anno Domini 

1619 

Paulus Kłodowicz Paulus de oppido 
Bukaczowce in 

districtu Haliciensi 

1 ann s. 14 

Dominica 1 post 
Purificationem S. Mariae 

Virginae anno Domini 

Laurentius Kiriłowic Stanislaus Royinski 
de ciuitate 

Leopoliensi 

1 ann s. 15 



277 
 

1620 

Dominica Invocavit anno 

Domini 1620 

Petrus Plowek Stanislaus Figa (p. 

olim Mathia Figa de 
villa Hrynice in 

districtu Lublinensi) 

1 ann s. 15 

Dominica S. Trinitatis 
anno Domini 1620 

Georgius Hermanowic Joannis […] 
Laurentius de 

Vilkost? 

1 ann s. 15 

anno Domini 1620 Petrus Welnik […] Geblowic (p. 
olim Paulus de 

ciuitate Leopoliensi) 

1 ann s. 15–
16 

Dominica Reminiscere 

anno Domini 1621 

Bartholomeus Jaworka Joannis (p. 

Cristopherus 
Głąbowic et Agneta 

de villa Zubrza) 

1 ann s. 16 

Dominica Judica anno 
Domini 1621  

 

Christopherus Wictorowic Sebastian (p. olim 
Joannis Pieczarski et 

Lucia de ciuitate 
Złoczow in districtu 
palatinatus Podoliae) 

3ann  s. 16 
 

anno Domini 1620 Cristopherus Kruczkowic Albertus Moticzka de 

villa Dauidow in 
districtu Leopoliensi 

(p. olim Laurentius 
Moticzka et 
Catherina) 

1ann  s. 17 

 

anno Domini 1621 Franciscus Brodowicz Paulus Grizłowicz de 

villa Zarudec in 
districtu Leopoliensi 

(p. Mathia Grizło et 
Anna) 

1ann  s. 17 

 

anno Domini 1621 Mathias Zozinski Albertus Rospara (p. 
olim Bartolomeus 

Rospara et Eua de 
oppido Brzezin in 

palatinatu Rawensi) 

1ann  s. 17 
 

anno Domini 1622 Petrus Jankowsky Bartolomeus de 
oppido Nowigrod in 

districtu Lowczensi 
(p. olim Thoma 

coctor et Dorothea de 

ciuitati Plocensi) 

1ann  s. 18 
 

Dominica 12 post 
Pentecosten anno Domini 

1622 

Jacobus Kuczkowic Simonis 
Chruscielowski de 

suburbio subcastrensi 
(p. olim Joannis 

Chruscielowski et 

Zophia) 

2 ann  s. 18 

Dominica Inuocauit anno 
Domini 1623 

Daniel Cerankowic Albertus de 
Magierow (p. 

Gregorius et Zophia) 

1 ann s. 19 

Dominica Jubilate anno Petrus Wolnic Joannis Stroinowsky 1 ann s. 19 
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Domini 1623 de Brzozdowiec (p. 

Mathias Stroinowski 
et Zophia)  

Dominica Jubilate anno 

Domini 1623 

Wasko Karpic Gregorius Karpic de 

suburbio haliciensi 
(p. Joannis Carpic et 

Catarina) 

1 ann s. 19 

Dominica Jubilate anno 
Domini 1624 

Joannis Baloniowic Jacobus de oppido 
Miedzyboze (p. 

Stanislaus Kaminsky 

et Catarina) 

1 ann s. 19–
20 

Die festo Resurrectionis 
Dei anno Domini 1624 

Bartolomeus Zamora Stanislaus de villa 
Sokolniki 

(p. olim Nicolaus et 
[…]) 

1 ann s. 20 

Dominica S. Trinitatis 
anno Domini 1624 

Ferens Timkowic Iwan de districtu 
Holowsko (p. olim 

Iwan et […]) 

1 ann s. 20 

Dominica S. Trinitatis 
anno Domini 1624 die S. 

Corporis 

Joannis Kulicz Alberus de […] 
Lanckorona (p. olim 

Jacobus et Catarina) 

1 ann s. 20 

[текст не відчитується]  s. 21 

Dominica 
Reminiscere anno 

Domini 1625 

Jacobus 
Kurczobowic 

Adamus de oppido Zukowa (p. olim 
Adamus et Zophia)  

1 ann s. 22 

Dominica I post 
Pentecosten anno 
Domini 1625 ac 

eodem festo feria 
tertia 

Christophorus 
Korczynsky  

Ambrosius (p. olim Ambrosius 
Klimkowic de ciuitate Leopoliensi et 

Anna) 

1 ann s. 22 

Dominica Jubilate 

anno Domini 1625 

Joannis Sekorzyc Toma (p. olim Stephanus de villa 

Wisznia et Anna) 

1 ann s. 22 

Dominica ultima 
ante festi S. Joannis 

Georgius 
Hermanowic 

Petrus (p. olim Simonis Gawlowsky 
de ciuitate Lezaisko et Catherina) 

1 ann s. 23 

Dominica r[…] anno 

Domini 1626 

Jacobus 

Kurczowic 

Albertus (p. Stanislaus? Zalazowsky 

de ciuitate Leopoliensi et Zophia) 

1 ann s. 23 

Dominica ultima 
ante festum 

Pentecosten anno 
Domini 1626 

Sigismundus 
Marcinkowic 

Joannis (p. olim Toma Mielnik de 
ciuitate Przemisliensi et Helizabeth) 

1 ann s. 23 

Dominica ante 
festum […] 

Beatissimae 
Virginae Mariae 

anno Domini 1626 

Mathias Stakowic Balthasar de suburbio haliciensi, 
filius 

1 ann s. 24 

Dominica prima 
Aduentus anno 
Domini 1626 

Christopherus 
Kruczkowic 

Mathia Piątkowic (m. Helizabeth de 
ciuitate Szczebrzieszyn)  

1 ann s. 24 

Dominica judica 
anno Domini 1627 

Clemens 
Węgrzinowic 

Gregorius de villa Czesky (p. [olim? 
Christopherus et Catherina) 

1 ann s. 24 

Dominica Jubilate 
anno Domini 1627 

Bartholomeus 
Jawora 

Simonis (p. Thoma Jawora et 
Hedwigis de oppido Wolborz) 

1 ann s. 25 
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Dominica Jubilate 

anno Domini 1627 

Joannis 

Balonowicz 

Adamus (p. Joannis Odoiowski de 

oppido Brzezany) 

1 ann s. 25 

Dominica Jubilate 
anno Domini 1627 

Christopherus 
Korczinsky 

Joannis (p. Blasy Chrusciel et 
Maruchna de ciuitate SRM Grodek  

2ann  s. 25 
 

Dominica Judica 

anno Domini 1628 

[…] Paulus de villa Garbacka? (p. olim 

Bartholomeus et Regina) 

1 ann s. 25–

26 

Dominica 
Pentecosten anno 

Domini 1628 

Stanislaus 
Drozdzialowic 

Josephus (p. olim Martinus pelionis, 
incolis de suburbio haliciensi et 

Anna) 

1 ann s. 26 

Dominica 5 post 
Petecosten anno 
Domini 1628 

Joannis Szikowic Paulus (p. olim Bartholomeus 
Tobołkowic et Catherina de ciuitate 

Lublinensi) 

1 ann s. 26 

Dominica 9 post 
Pentecosten anno 

Domini 1628 

Joannis 
Marszalek 

Adamus (p. olom Nicolaus 
Klimkowic et Anna de suburbio 
haliciensi dicto Glinska ulica) 

1 ann s. 26 

Dominica XIII post 

Pentecosten anno 
Domini 1628 

Adamus 

Kurowicz? 

filius 1 ann s. 27 

Dominica XIII post 

Pentecosten anno 
Domini 1628 

Jacobus 

Sokolowsky 

Joannis Kulczinsky (p. olim Kureło 

Kulczinsky de oppido Ulowce 
nobilis domini Jedrzey Kalinowsky) 

3 ann s. 27 

 

Dominica XIII post 
Pentecosten anno 

Domini 1628 

Jacobus 
Kuczkowy 

Stanislaus Kąkolowski de ciuitate 
Jaworouiensi SRM (p. olim Andreas 

Kąkolowsky et Margaretha) 

1 ann s. 27 

Dominica XIII post 
Pentecosten anno 

Domini 1628 

Nicolaus 
Adamkowic 

Martinus Paprocki (p. olim Albertus 
Paprocki et Dorothea de suburbio 

cracoviensi)  

1 ann s. 28 

Dominica I post 
Epiphanium anno 

Domini 1629 

Franciscus 
Brodowicz 

Christopherus (p. olim Joannis 
venator serui nobilis domini 

capitanei Leopoliensi matris vero 
Zophiae Stanislai Mniszek)  

1 ann s. 28 

Dominica Jubilate 
anno Domini 1629 

Joannis 
Kielarowic 

Martinus (p. olim Sebastianus ciuis 
Glinianiensis et Regina) 

1 ann s. 28 

[…] […] […] 1 ann s. 28 

Dominica 19 post 
Pentecosten anno 

Domini 1629 

Bartholomeus 
Jawora 

Adamus (p. olim Joannis 
Woislawsky et Margaretha 

suburbanorum leopoliensium […]) 

1 ann s. 29 

Dominica ante 

festum S. Mar[tini] 
anno Domini 1630 

Georgius 

Hermanowic 

Joannis Rosman (p. Anna de ciuitate 

[…] in Prussia) 

1 ann s. 29 

Dominica Letare 

anno Domini 1631 

Joannis 

Bałonowic 

Casparus (p. Stanislaus Nakonieczny 

et Catherina) 

1 ann s. 29 

Dominica post 
festum Paschae anno 

Domini 1628 

Jacobus […]  Jacobus (p. olim Benedictus 
Bardzanowski de ciuitate […] et 

Regina) 

2 ann s. 32 
 

[…] Augusti anno 
Domini 1632 

Joannis Sikorzic Bartholomeus (p. olim Jacobus 
Koburtowic de ciuitate Zloczow et 

Magdalena) 

1 ann s. 32 

Dominica 15 post 
Pentecosten anno 

Domini 1632 

Jacobus 
Knezkowic 

Joannis (p. olim Mathias et Anna 
incolarum leopoliensis de suburbio 

haliciensi) 

1 ann s. 32 

Dominica 17 post Simon Kurowic Simon (p. olim Stanislaus et 1 ann s. 32 
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Pentecosten anno 

Domini 1632 

Dorothea de Robczicze) 

Dominica 2 post 
Paschae anno 

Domini 1633 

Daniel Kozłowski Matias (p. olim Simon et Zophia de 
oppido Podhaice) 

2 ann s. 33 
 

Dominica 5 post 
Pentecosten anno 

Domini 1633 

Joannis 
Balonowcz 

Joannis (p. olim Joannis Bubola et 
Catherina de suburbio haliciensi) 

1 ann s. 33 

Dominica 4 in 
aduentus anno 
Domini 1633 

Zigismundus 
Marczinkowic 

Andreas (p. olim Albertus et Cecilia) 1 ann s. 33 

Dominica Cantate 

anno Domini 1634 

Joannis Jaczązek Martinus de villa Zgłobnia (p. olim 

Stanislaus Jędrziel et Catherina 
Valawna) 

2 ann s. 34 

 

Dominica 6 post 

Paschae anno 
Domini 1634 

Joannis Kielar Gregorius (p. olim Joannis Cawar et 

Dorothea) 

1 ann s. 34 

Dominica 6 post 

Paschae anno 
Domini 1634 

Ferens Tymkowic Tymotheus de Zyrawka (p. olim 

Juchno Kulpa) 

1 ann s. 34 

Dominica 9 post 
Pentecosten anno 

Domini 1634 

Josephus P[…] Nicolaus Lisowski de Glinila in 
districtu Rzeszowiensi (p. olim 

Stanislaus Lisowski et Hedwigis) 

1 ann s. 35 

Dominica 1 
Aduentus anno 

Domini 1634 

Nicolaus […] Joannis Jastrinski? de oppido Ticzin 
(p. olim Joannis Jastrinski? et 

Dorothea) 

2 ann s. 35 
 

Dominica 2 
Aduentus anno 

Domini 1634 

Bartholomeus 
Dominikowic 

Simon (p. olim Joannis Popieluch et 
Cristina de suburbio cracoviensi) 

1 ann s. 35 

Dominica 2 post 
Paschae anno 
Domini 1634 

Jacobus 
Frankowic 

Albertus (p. olim Andreas pelificis et 
Sophia Gruszecka de ciuitate 

Trębowla) 

3 ann s. 36 
 

anno Domini 1635 Cristopherus 

Wiktotowic 

Joannis (p. olim Joannis 

Mardaszowic ciuis leopoliensis et 
Julianna Wisiowna de ciuitate 

Leopoliensi) 

1 ann s. 36 

Dominica 24 post 
Paschae anno 

Domini 1635 

Vincentius 
Warałski 

Paulus (p. olim Valentinus 
Grankowski et Hedwigis civium 

zidacouiensis) 

2 ann s. 36  
 

Dominica 23 post 
Pentecosten anno 

Domini 1635 

Alexander 
Maiowic 

Gregorius (p. olim Joannis Sawinski 
et Euphronia? de ciuitate Grodek 

SRM) 

1 ann s. 37 

Dominica 1 post 

festum SS.  omnium 
anno Domini 1635 

Joannis 

Leoniowic 

Jacobus (p. olim Jacobus Ptaczek 

figulus in suburbio haliciensi et 
Sophia Woitowna) 

1 ann s. 37 

Infra octava 

Circumcisio anno 
Domini 1636 

Stanislaus 

Drozdakowic 

Adamus de villa Wolkow (p. olim 

Stephanus […]odziely et Catharina) 

3 ann s. 37 

 

Dominica […] anno 

Domini 1636 

Cristopherus 

Kwasniowski  

Joannis de villa Czysky (p. olim 

Walentini Salasko et Regina) 

1 ann s. 37 

Dominica post […] 
anno Domini 1636 

[…] Bartholomeus de villa Czysky (p. 
olim Martinus et Regina) 

1 ann s. 38 
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Dominica 3 post 

Pentecosten anno 
Domini 1636 

Bartholomeus 

Dominikowicz 

Stanislaus de ciuitate […] (p. Matia 

Kwakowsky et Barbara Kwakowska) 

1 ann s. 38 

Dominica 17 post 

Pentecosten anno 
Domini 1636 

Walentinus 

Borzimowski 

Simon Hulaczek de oppido Mieliecz 

(p. Martinus Hulaczek et Catherina 
Maiowna)  

1 ann s. 38 

Dominica 22 post 

Pentecosten anno 
Domini 1636 

Laurentius 

Mazurkowic 

Blasius de Pantolowicze (p. Matia 

Siedliecky et Edwiga [...]kowna) 

1 ann s. 39 

Dominica Letare 
anno Domini 1637 

Iwan Jawurowic Iwan sub […] Leopoliensi (p. 
Iwanko Szyszek? et Maruchna) 

3 ann s. 39 
 

Dominica 1 post 

Resurrectionem 
Domini nostri Jesu 

Christi anno Domini 
1636 

Cristopherus 

Korczinski 

Nicolaus de […] (p. Stanislaus 

Simonkowicz et Dorothea) 

1 ann s. 39 

Dominica post 

festum Trinitatis 
anno Domini 1637 

Nicolaus 

Ryczkowski 

Luca leopoliensis (p. olim Stanislaus 

Krzewsky et Anna incollarum 
leopoliensis de suburbio haliciensi) 

1 ann s. 40 

Dominica post 
festum Trinitatis 

anno Domini 1637 

Jacobus 
Kuchnowic 

Petrus (p. olim Martyn Sędomirski et 
Elizabeth incollarum leopoliensis de 

suburbio haliciensi) 

1 ann s. 40 

Dominica 23 post 
Pentecosten anno 

Domini 1637 

Joannis 
Marszalek 

Paulus (p. olim Adamus Lopien et 
Rosa)  

1 ann s. 40 

Dominica Oculi 
anno Domini 1638 

Joannis Jarzaczek Stanislaus (p. Matias Casperkowic et 
Cristina de suburbio haliciensi) 

1 ann s. 40–
41 

Dominica 

Pentecosten anno 
Domini 1638 

Vincentius 

Vasalsky 

Joannis et Andreas Gelartowsky (p. 

Matias et Anna incollarum 
leopoliensis de suburbio cracoviensi) 

1 ann s. 41 

Dominica 7 post 
Pentecosten anno 

Domini 1638 

Martinus 
Czachbor 

Jacobus (p. olim Stanislaus Stricharz 
et Margarita incollarum leopoliensis 

de suburbio haliciensi) 

1 ann s. 41 

Dominica 2 in 
Aduentus anno 

Domini 1638 

Jacobus […]ąkoł Joannis (p. Matia Kulikowsky et 
Caterina) 

1 ann s. 42 

Dominica 19 post 
Pentecosten anno 

Domini 1639 

Grigier 
Hermanowic 

Albertus (p. olim Jacobus 
Wardzicowski et Anna incollarum 

leopoliensis de suburbio haliciensi) 

1 ann s. 42 

Dominica 19 post 
Pentecosten anno 

Domini 1639 

Toma Pinski Hiacent (p. olim Wasko Jarosławczik 
et Nastazya ciuitatibis leopoliensis 

de suburbio) 

1 ann s. 42 

Dominica 19 post 

Pentecosten anno 
Domini 1639 

Simon Kurowic Georgius (p. olim Toma […] et 

[…]incollarum leopoliensis de 
suburbio haliciensi) 

3 ann s. 43 

 

Dominica 

Reminiscere anno 
Domini 1640 

Stanislaus 

Duszinski 

Joannis de villa Zmigrod (p. Andreas 

textor et Agnes) 

1 ann s. 43 

Dominica Lethare 

anno Domini 1640 

Martinus 

Krotoszinski 

Demianus (p. Kunasz et Anna de 

vigilla Sychow) 

1 ann s. 43 

Dominica Passionis 
anno Domini 1640 

Cristopherus […] Jacobus (p. Ladislaus de suburbio 
haliciensi et Dorothea) 

1 ann s. 44 
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Dominica 6 post 

Resurrectio anno 
Domini 1640 

Laurentius 

Mazurkowycz 

Walentinus (p. olim Walentinus de 

villa Dawidow et Anna) 

1 ann s. 44 

Dominica post 

Pentecosten anno 
Domini 1640 

Hrichori 

Blecharowicz 

Hricho de suburbio cracoviensi sub 

S. Georgy (p. Petrus, presbiter ritus 
greci) 

1 ann s. 44 

Dominica 26 post 

Pentecosten anno 
Domini 1641 

Mathias Koyzer Joannis 1 ann s. 45 

Dominica 26 post 
Pentecosten anno 

Domini 1641 

Iwan Gratkowicz Iwan (p. Sienko Mazarowicz de 
Leopoli) 

1 ann s. 45 

Dominica 3 post 
Pentecosten anno 

Domini 1641 

Stanislaus 
Duszinski 

Joannis (p. Anna) 1 ann s. 45 

Die 13 martii post 
Natiuitatis anno 

Domini 1643 

Piotr Sawinski Sebestianus 1 ann s. 45 

Dominica 1 post 
Pentecosten anno 

Domini 1641 

Daniel Kozłowski Iwanko (o. Antoni, m. Elena) 1 ann s. 46 

Dominica 2 post 

Pentecosten anno 
Domini 1641 

[…] 

Krotoszynsky 

Jan ze Starego Sioła (o. Tumkowicz, 

m. Katarzyna) 

1 ann s. 46 

Dominica 9 post 

Pentecosten anno 
Domini 1641 

Dimitr Filowic Stefan (o. Jaczko Sokalski, m. 

Maranczya) 

1,5 

rok 

s. 46  

 

Dominica de S. 

Margareta post 
Pentecosten anno 

Domini 1643 

Krzysztof 

Wiktorowicz 

Dominik (o. Woiciech Torbinski, m. 

Dorota) 

1 ann s. 47 

Dominica 13 post 

Pentecosten anno 
Domini 1643 24 

augusti 

Joannes 

Koniowicz 

Kasper (p. olim Stanislaus Srochala? 

et Hedwigis Ziariczowa) 

1 ann s. 47 

Dominica 19 post 
Pentecosten anno 

Domini 1643 

Joannis Kielar Joannis de Zolkiew (p. Jacobus Lany 
et […]) 

1 ann s. 47 

Dominica 21 post 
Pentecosten anno 

Domini 1643 

Stanyslaw 
Barankowicz 

Albertus (p. olim Albertus Fuiarcik 
de Krotoszyn et Zofya de Krotoszyn) 

2 ann s. 48 
 

anno Domini 1643 Alexander 

Maiowicz 

[…] 1 ann s. 48 

Dominica 4 post 
Paschae anno 

Domini 1644 

Chvedorus 
Blecharowicz 

Matwey (p. olim Nicolay Medicky 
de suburbio haliciensi et Catarina) 

1 ann s. 48 

Dominica S. 
Trinitatis anno 

Domini 1644 

Joannis 
Sy[korzyc] 

Joannis, filius 1 ann s. 49 

Dominica 6 post 
Pentecosten anno 

Domini 1644 

Joannes 
Swareko[…] 

Laurentius de suburbio haliciensi (p. 
Nicolaus mercator et Anna) 

2ann s. 49 
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Dominica 4 in 

Aduentus anno 
Domini 1644 

Iwan Kralkowic Stephanus de Vilno (p. Andreas 

Menirowicz et Helena Zacharska) 

1 ann s. 50 

Dominica 4 in 

Aduentus anno 
Domini 1644 

Stanislaus 

Duszinski 

Nicolaus de vigillo Sychow (p. 

Nicolaus et Hedwigis) 

1 ann s. 50 

Dominica 

Reminiscere anno 
Domini 1645 

Laurentius 

Mazurkowicz 

Joannis Kolotrowicz de Przeworsko 

(p. Albertus et Anna) 

1 ann s. 51 

Dominica 2 post 
Paschae anno 

Domini 1644 

Joannis Kielar Albertus de oppido Komarno 1 ann s. 51 

Dominica S. 
Trinitatis anno 

Domini 1645 

Joannis Jarząlek Andrey (o. Maciey Glinsky, m. Ewa 
Cyganska) 

1 ann s. 52 

Dominica 9 post 
Pentecosten anno 

Domini 1645 

Stephanus 
Wasylkowic 

Joannis de Zamarstinow (p. Joannis 
Albertus et Roza) 

1 ann s. 52 

Dominica 13 post 
Pentecosten anno 

Domini 1645 

Wincentius 
Warolsky? 

Jan Niwinski z Niwina (o. Artym? 
Niwinski, m. Ewa Wayszachowa)  

2 rok s. 53 
 

Dominica 15 post 

Pentecosten anno 
Domini 1645 

Iwan Hamasowic Iwan Dlugi (o. Ostap […]) z 

przedmiescia halickiego we Lwowie 

1 rok s. 53 

Dominica Laetare 

anno Domini 1646 

Nicolaus 

Murarowic 

Dimitr Drichilowicz (o. Sydor 

Drichila, m. Marentia) 

1 rok s. 54 

Dominica S. 
Trinitatis anno 

Domini 1646 

Mathias Koyzer Dawyd z Czeszyna (o. Jan 
Bieniaszewski, m. Ewa 

Rambuzianka) 

1 rok s. 54 

Dominica 3 post 
Pentecosten anno 

Domini 1645 

Iwan 
Matwyiowicz 

Irzy z Radymna (o. Lesko, m. 
Marya) 

1 rok s. 55 

Dominica 4 post S. 

Trinitatis anno 
Domini 1645 

Clemens 

Węgrzynowic 

Clemens, syn 1 rok s. 55 

Dominica 8 post S. 

Trinitatis anno 
Domini 1646 

Martinus Kierl Fiedayko z Trembowli (m. Jakub, m. 

Barbara) 

1 rok s. 55 

Dominica pro festo 

S. Trinitatis anno 
Domini 1646 

Jakob Niewczas Tomasz z Zarudzica (o. Stanisław 

Grisło, m. Regina)  

1 rok s. 56 

Dominica 8 post S. 
Trinitatis anno 

Domini 1647 

Joannis Sykorzyc Jan Skobko (o. Krzystof Brodziak, 
m. Krystina) 

1 rok s. 56 

Dominica 3 post S. 
Trinitatis anno 

Domini 1646 

Gregori 
Blicharowic 

Mikołay Matfieiczik (o. Mikołay 
Matfieiczik, m. Marancza)  

1 rok s. 56 

Dominica 4 in 
ad[uentus] anno 

Domini 1647 

Stanislaus 
Barankowic 

Woyciech Barankowic 1 rok s. 57 

Dominica 4? in 
ad[uentus] anno 

Matias 
Kocielowicz? 

[…] 1 rok s. 57 
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Domini 1647 

Dominica 2 post 

Epiphanie anno 
Domini 1648 

Ferens Tymkowic Ferenc, syn 1 rok s. 57 

Niedziela Glucha 

anno Domini 1648 

Marczin 

Krotoszinski 

Woyciech, syn 1 rok s. 58 

Niedziela druga po 
Wielki Noczi anno 

Domini 1648 

Woyciech 
Kristofowicz 

Tomas z Rubiszowa 3 rok s. 58 
 

Dominica 4 post 
Pentecosten anno 

Domini 1649 

Wasil Voykowicz […] 1 rok s. 58 

Dominica 19 post 
Pentecosten anno 

Domini 1649 

Marcyan Paczek Jakub z Ticzina 1 rok s. 59 

Dominica 17 post 

Pentecosten anno 
Domini 1649 

Wawrzeniec  

Maskawic? 

Sebastyan Skroboszin 1 rok s. 59 

Dominica 17 post 

Pentecosten anno 
Domini 1649 

Iwan […] Pawel […] 1 rok s. 59 

Dominica 24 post 
Pentecosten anno 

Domini 1649 

Jan Jaczazek Jan (nieb. o. Wawrziniec 
Kruscierowicowy) 

1 rok s. 60 

Dominica 
Septuagesima anno 

Domini 1650 

Dimitro Filowic Mikolay (o. Semyan Czolowicz) 1 rok s. 60 

Dominica 5 post 
Pentecosten anno 

Domini 1650 

Jan Kratkowic Ferenc Storczinow 1 rok s. 61 

Dominica 13 post 
Pentecosten anno 

Domini 1650 

Jan Swarc Kristof z Lwowa (o. Tomasz) 1 rok s. 61 

Dominica 1 […] 
anno Domini 1653 

Piotr Sawinsky Francisk (o. Woyciech Bernacki) 2rok s. 61 
 

anno Domini 1653 Ferens 
Tymkowicz 

Jeremyasz Tymkowic, syn 1 rok s. 62 

Dominica Passionis 

anno Domini 1653 

Maciey 

Winniczek 

Jakub Winnicki, syn 1 rok s. 62 

Die S. Bartolomey 
anno Domini 1653 

Jan Jarzaczek  Matiasz? Signaczki z Magierowa 1 rok s. 62 

Dominica 1 post 

festum S. Bartolomei 
anno Domini 1653 

Wawrzeniec 

Poprawa 

Krzistof Bobrecki (o. Paweł 

Bobrecki) 

1 rok s. 62 

anno Domini 1654 Bazyli Sudkowski Wasil Sepatko 1,5rok s. 63 

 

Dominica 30 post 
Pentecosten anno 

Domini 1654 

Jan Matyjowicz Iwan Alexandrowicz 1 rok s. 63 

Dominica […] anno 
Domini 1655 

Joannis Jarzączek Marcin Jaworski (o. […] Jaworski, 
m. Anna) 

1 rok s. 63 

anno Domini 1655 Petrus Sawinski Stefan Lubkowicz (o. Lawrenty, m. 1 rok s. 64 
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Naztazya) 

anno Domini 1655 Demetry Filiowic Stefan (o. Wasyl Basyn z Kamienca) 2rok s. 64 

 

Dominica 20 post 
Pentecosten anno 

Domini 1655 

Albertus 
Gdakowicz 

Matyasz Swiderski (o. Matia 
Swiderski, m. Anna) 

1 rok s. 65 

Dominica prima post 
S. Agnes anno 

Domini 1655 

Paweł 
Smereczynski 

Piotr (o. Lesko Łewkowicz, m. 
Anna) 

1 rok s. 65 

Niedziela Swietey 
Troicy 

Roku Pamskiego 

1656 

Jan Wulf Jan Piotrowski (o. Stanisław 
Piotrowski, m. […]) 

2rok s. 66 
 

Niedziela druga po 
Swietey Troicy 

Roku Pamskiego 
1656 

Jerzy 
Barsczewicz 

Jan Kurczabowicz (o. Jakub 
Kurczabowicz, m. Anna 

Kurczabowicowa) 

4rok s. 66 
 

Niedziela druga po 

Swietey Troicy 
Roku Pamskiego 

1656 

Iwan Wieczki Daczko Czernik (o. Jan Czernik, m. 

Daska Czerniczka) 

2rok s. 66  

 

Dominica tertia post 

Resurrectionis anno 
Domini 1658 

Mateusy Ruta Mikołay Trusznik (o. Wawrzyniec 

Trusznik, m. Małgorzata z 
Grodziska) 

1 rok s. 67 

Die 20 octobris anno 

Domini 1658 

Laurenti 

Mazurkowicz 

Marcin Czyrski (o. Stanisław, m. 

Maryna) 

1 rok s. 67 

Die 6 decembris 
anno Domini 1658 

Albertus 
Gdakowicz 

Stanisław Metaikowicz (o. Matyasz 
Metaikowicz, m. Anna) 

1 rok s. 67 

Die 6 decembris 

anno Domini 1658 

Iwan Stępkowicz Mikołay (o. Piotr Mawiczyk?, m. 

Olenka) 

1 rok s. 68 

Dominica 3 
Aduentus anno 
Domini 1658 

Paweł 
Smereczynski 

Andrzey Smereczynski (o. Paweł 
Smereczynski, m. Maryana) 

1 rok s. 68 

Die 20 Martii anno 
Domini 1659 

Piotr Sawinski Woyciech (o. Krzystof, m. Marenna) 1 rok s. 68 

[…] anno Domini 
1659 

Jarosz Liekiewicz Stanisław (o. [...] Wesołowski, m. 
Zuzanna) 

2rok s. 69 
 

 Tomas Trusko Jendrzey (o. [...] Gruszewicz, m. 

Regina) 

1 rok s. 69 

Niedziela […] anno 
Domini 1660 

Piotr Sawinski Grigr (o. Iwan, m. Marina) 1 rok s. 69 

anno Domini 1661 […] Edwert Jan Bonko (o. Łukasz Bonko, m. 

Małgorzata z miasta Zusimirzica) 

1 rok s. 70 

anno Domini 1663 Matheus Ruta Mikołay (o. Mateusz Ruta, m. 
Regina Gieyczanka z miasta Lwowa) 

1 rok s. 70 

January 21 anno 

Domini 1663 

Ignacy 

Parfinowicz 

[...] Micakic (o. Łukasz, m. Monka z 

Słaska?) 

1 rok s. 70 

anno Domini 1663 Adam Łoziecki Szymon Sniegowicz (o. [...] 
Sniegowicz, Jadwiga Sniegowicowa) 

1 rok s. 70 

[…] Dimiter Filowicz Jendrzey Drozdowicz (o. Semian 

Drozdowicz, m. Barbara 
Drozdowicowa ze Lwowa) 

1 rok s. 71 
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Mense Maii die 6 

anno Domini 1663 

Lukas 

Raszkowalsky 

Ferens (o. Mikołay Raszkowalski, m. 

Xienia z Sanoka) 

1 rok s. 71 

Mense Januaii die 
[…] anno Domini 

1664 

Gerzi Barscewicz […] 1 rok s. 71 

Die 7 novembris 
anno Domini 1664 

Woyciech 
Gdakowicz 

Simon Zialkowski z Pienczewa (o. 
Sobestian Ziałkowski, m. [...] 

Ziałkowska) 

1 rok s. 72 

Dnia 1 grudnia anno 
Domini 1664 

Jarosz Linkiewicz Walienty Dubieliowicz 1 rok s. 72 

Niedziela przewodna 
anno Domini 1665 

Mateus Ruta Jan Borkowski (o. [...] Borkowski z 
Krakowa, m. [...]) 

1 rok s. 72 

Niedziela […] anno 
Domini 1665 

Hrehori 
Swielkowic 

Wasiel Harasymowicz z Komarna 
(m. Maryna) 

3rok s. 73 
 

Niedziela po 
swiętem Ign[acyu]  

anno Domini 1666 

Kazimierz Czinek Crzistof  Kubaszewic z Prziworska 
(o. Marcin Kubasz, m. [...] 

Kubaszowa)  

3rok s. 73 
 

Die 27 martii anno 
Domini 167 

[...] [...] 1 rok s. 73 

Die 28 augustii anno 

Domini 1667 
niediela pierwsza po 
swiętem Bartłomieiu 

Mateus Rota [...] Ilinkowski (o. Matias Ilinkowski, 

m. Zofia) 

1 rok s. 74 

Die 28 augustii anno 
Domini 1667 

niediela pierwsza po 

swiętem Bartłomieiu 

Martinus 
Krolykowsky 

Jan Ruszkiewicz (o. Malchr 
Ruszkiewicz, m. Anna z 

Beresteczka) 

3rok s. 74 
 

Die 28 augustii anno 
Domini 1667  

Paulus 
Smereczinski 

Chregory Wołosinowicz (o. Pop 
Wołosinowicz ze wsi Doloninky) 

1 rok s. 75 

Die 22 julii anno 

Domini 1668 

Kasper 

Kułakowsky 

Paweł (o. Marcin Nawratynski, m. 

Regina Nawratynska) 

1 rok s. 75 

Die 17 marcy anno 
Domini 1669 

Andreas Polaysky Alexander (o. Stefan Drozdowski, m. 
[…]) 

3rok s. 75 
 

Die 4 augustus anno 

Domini 1669 

Semion 

Dimytrowic 

Kostanty (o. Semion Dmytrowic, m. 

Anna) 

1 rok s. 76 

Die 6 pasdziernika 
anno Domini 1669 

Jan Wulf Stanisław (o. Jakub Domoysky, m. 
Zuzanna) 

2rok s. 76 
 

Die 6 pasdziernika 

anno Domini 1669 

Stanisław Vlarz Woyciech (o. Jozef Kozłowski, m. 

Łucia) 

1 rok s. 76 

Die 16 maii anno 
Domini 1670 

Ignaci 
Perfinowicz 

Iwan (o. Bazyli, m. Anna) 1 rok s. 77 

Die 23 april anno 
Domini 1670 

Casimierz 
Czeyner 

Stanisław Czeyner (o. Wałęty 
Czeyner, m. [...] 

1 rok s. 77 

Die 7 maii anno 
Domini 1670 

Taras Lewkowicz [...] (o. Jędrzej Abram[...], m. [...] z 
miasta Kobiały) 

1 rok s. 77 

Die 12 aprilis anno 
Domini 1671 

Laurentus 
Waydzic 

Juzef Borsucko (o. Borsucko, m. 
Barbara Borsuckowa) 

1 rok s. 78 

Die 8 junii anno 

Domini 1671 

Stanisław 

Gladiszowic 

[…] Peresdowicz (o. Peresdowicz, 

m. Regina Peresdowiczowa) 

3rok s. 78 

 

Die 18 julii 
pasdziernika anno 

Domini 1671 

[...] [...] (o. Alexander, m [...]) 3rok s. 78 
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[...] Piotr Zakotkowic Jan Dobroninski (o. Stanisław 

Dobornonski) 

1 rok s. 79 

Die 17 januarii anno 
Domini 1672 

Stanisław Vlarz  Domek Saraiowic (o. Ludwik 
Saraiowic, m. Katarzyna 

Saraiowicowa) 

2rok s. 79 
 

Die 21 augusti anno 
Domini 1672 

Grigier Strosky Stanisław (o. [...] Struski, m. 
Kararzyna) 

2rok s. 79 
 

Die 21 augusti anno 

Domini 1672 

Martinus 

Krulikowsky 

Jan Borko (o. Alexander Borko, 

Maryna Borkowa) 

1 rok s. 80 

anno Domini 1673 Dimitr 
Humieniecky 

Jan Barscewic (o. Jerzy Barscewic, 
m. Katarzyna Barscewicowa ze 

Lwowa) 

2rok s. 80 
 

Dnia 10 wrzesnia 
anno Domini 1673 

Stanisław Usacz Woyciech (o. Stanisław 
Ogandowicz, m. Regina 

Ogandowiczowa)  

2rok s. 81 
 

Dnia 24 wrzesnia 

anno Domini 1673 

Jan Niemcik Jan Laurewic (o. Woyciech 

Laurewic, m. Anna Laurewicowa) 

3rok s. 81 

 

Dnia 3 grudnia anno 
Domini 1673 

Wawrziniec 
Poprawa 

Kazimierz Gruszewic 
(o. Thomasz Gruszewic, m. Anna 

Gruszewicowa) 

1 rok s. 81 

Dnia 3 grudnia anno 
Domini 1673 

Jozeph 
Kłoszowicz 

Symon Sapocki (o. Jakub, m. Zofya 
z Miliatycz) 

1 rok s. 82 

Die 15 augusti anno 

Domini 1674 

Waczław Wuycik Jan (o. [...] Winczarz, m. Anna) 1 rok s. 82 

Dzien swietego 
Marcina anno 
Domini 1674 

Jan Stanisław 
Gladiszewic 

Stephan (o. Jan Strzelbicki, m. Zofia 
Strzelbicka) 

1 rok s. 83 

Die 22 maii anno 

Domini 1675 

Teodor 

Lewikowicz 

Iwan (o. Alexander Choredecki) 6rok s. 83 

 

Die 22 maii anno 
Domini 1675 

Sobestian Turka Jan Simcewic (o. […]) 2rok s. 83 
 

Die 30 julii anno 

Domini 1675 

Piotr Kucik Simon Drizenski (o. Ferens, m. 

Maryna) 

3rok s. 84 

 

Die 24 nowembra 
anno Domini 1675 

Ignacy 
Perfynowic 

Janusz?  (o. Mikołay Maykiewicz, 
m. Feska Maykiewicowa) 

1 rok s. 84 

Die 12 maii anno 

Domini 1675 

Lukasz 

Raczkowsky 

[...], syn 1 rok s. 84 

Die [...] anno 
Domini 1676 

Bazyli 
Ferenczowicz 

Iwan Wasilusz (m. [...]) 3rok s. 85 
 

Die 17 augusti anno 

Domini 1676 

Stanislaus 

Jaskrzewicz 

Paweł Bemberski (m. Anna 

Bemberska) 

2rok s. 85 

 

Die [...] anno 
Domini 1677 

Jan Wasilewicz Semian (o. [...] Chahraszczuk, m. 
Regina Charasczucka) 

1 rok s. 85 

Die 3 [...] anno 

Domini 1677 

Irzy Juszkowicz Jan (o. Iwan [...]) 1 rok s. 85 

Die 6 post S. Annae 
anno Domini 1677 

Wenceslaus 
Wuicik 

Jan (o. Teodor Sienkiewicz, m. Anna 
Sienkiewiczowa) 

3rok s. 86 
 

Die 12 septembris 

anno Domini 1675 

Roman 

Cerenenczyk 

Bazyli (o. Jan Koszewicz, m. 

Barbara Koszewiczowa) 

3rok s. 86 

 

Die S. Michaelis 
anno Domini 1677 

Adam Łoziecky Łukasz (o. Woiciech Kusznirzewicz, 
m. Anna Kusznirzowiczowa) 

1 rok s. 86 

1677 […] [...] 3rok s. 87 
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Post S. Stanislai 

anno Domini 1677  

Stanislaus 

Gładyszewicz 

Jan Gładyszewic, syn (m. Katarzyna 

Gładyszewicowa) 
 

1 rok s. 87 

Die [...] anno 

Domini 1677 

Dmiter 

Humieniecki 

Paweł (o. [...], m. Xenia) 1 rok s. 87 

Die post S. 
Trinitiaits maii anno 

Domini 1678 

Jan Niemczyk Walenty Kowalkowski (m. Regina 
Kowalkowka) 

3rok s. 88 
 

Die 2 martii anno 
Domini 1678 

Wenceslaus 
Wuicik 

Woiciech (o. Tomasz Markiewicz, 
m. Agnieszka Markowicowa) 

2rok s. 88 
 

Post [...] anno 

Domini 1678 

Sebestian 

Jurkiewicz 

Stanisław (o. Pior Krainski, m. 

Helena Krainska) 

3rok s. 88 

 

Post resurrectionis 
anno Domini 1678 

Nicolaus 
Kwietniowicz 

Michał (o. Walenty Rwicki, m. 
Regina Rwicka)   

3rok s. 89 
 

Die [...] julii anno 
Domini 1678 

Wasil Wolkowicz Jan Wolkowicz, syn (m. Nastasya 
Wolkowiczowa) 

3rok s. 89 
 

Die 3 julii anno 
Domini 1678 

Jacenty 
Wiesczkołowicz 

Paweł (o. Demyan Wydrak, m. 
Mariana Wydrakowa)  

1 rok s. 89 

Die 2 augusti anno 
Domini 1678 

Joannis Furaisty Franciszek (o. Jędrzey Słowikowski, 
m. Reina Słowikowska) 

3rok s. 90 
 

Die 10 listopada 

anno Domini 1678 

Andreas 

Tuczyłowicz 

Sebestian (o. Semion Watoszowicz, 

m. Paraszka Watoszowiczowa) 

3rok s. 90 

 

Die 10 listopada 
anno Domini 1678 

Irzy Jusepowicz [...] (o. Stanisław Gubiwoda, m. 
Katarzyna Gubiwodowa) 

3rok s. 90 
 

Die 15 decembris 

anno Domini 1678 

Juzef Kloskowicz Jan (o. Jan [...]) 3rok s. 91 

 

Die 29 martii anno 
Domini 1679 

Kazimirus Ceinar […] (o. Krzystof Kalinowczyk, m. 
Jadwiga Kalinowska) 

3rok s. 91 
 

Die 12 [...] anno 

Domini 1679 

Jacenty 

Jakubowicz 

Jędrzey (o. Ferens Disewicz, m. 

Paraszka Diszewiczowa) 

1 rok s. 91 

Die 11 grudnia anno 
Domini 1679 

Magicher 
(Malcher) 

Antosowic 

[…] (o. Stanisław, m. Małgorzata) 2rok s. 92 
 

Die 12 julii anno 
Domini 1679 

Jeremias 
Dimtrowic  

[…] (o. Jakub Załogocki, m. Anna 
Załogocka) 

2rok s. 92 
 

Die 12 julii anno 
Domini 1679 

Basili 
Ferenczowic 

Wasil (o. [...] Jaremicz, m. Anna 
Jareniczowska) 

1 rok s. 92 

Die 13 [julii] anno 
Domini 1679 

Stanisław Vsarz Michał (o. Jan Regoszowic, m. 
Zofya Regoszowiczowa) 

2rok s. 93 
 

Die 27 augusti anno 
Domini 1679 

Joannis Krzynski Piotr Eliasz (o. Dmiter, m. Barbara) 1 rok s. 93 

Die 10 [...] anno 

Domini 1680? 

Sebestian 

Turkowicz 

Tomasz (o. Marcin, m. [...]) 1 rok s. 93 

Die 3 aprilis anno 
Domini 1680 

Sebestian 
Smolowicz 

Michał (o. Stanisław Bereznicki, m. 
Maryna Bereznicka) 

1 rok s. 94 

Die 16 aprilis anno 

Domini 1680 

Alexander 

Marcutowicz 

[...] (o. Stefan Buczak, m. Malanka) 1 rok s. 94 

Die 2 septembris 
anno Domini 1680 

Daniel Zaikiewicz Chrechory (o. Semion Palurkiewicz, 
m. Anna Palurkowiczowa) 

2rok s. 94 
 

Die [...] anno 

Domini 1679 

Malcher 

Amaszewicz 

Maciey (o. Stanisław Spakowicz, m. 

Anna Spakowiczowa) 

2rok s. 95 
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Die 10 januarii anno 

Domini 1681 

Jacenty 

Jakubowicz 

Jan Jakubowycz, syn (m. Anna 

Jakubowiczowa) 

1 rok s. 95 

Die 10 januarii anno 
Domini 1681 

Stanisław 
Baczmara 

Franciszek Zankiewicz (o. Jędrzey 
Zankiewicz, m. Krystyna 

Zankowiczowa)  

1 rok s. 95 

Die 21 kwietnia 
anno Domini 1681 

Stanisław 
Jackowicz? 

Jędrzey (o. Stanisław Jurkiewicz, m. 
Elzbyta Jurykiewiczowa) 

2 rok s. 96 
 

Die 21 wrzesnia 

anno Domini 1681 

Jachim Jankowicz Jędrzey (o. Woiciech, m [...]) 4 rok s. 96 

 

anno Domini 1681 Jusef Klukiewicz Iwan [...] 3 rok s. 96 

Die 11 [...] anno 
Domini 1681 

Andreas 
Dracylowicz? 

[…] 1 rok s. 97 

Die 20 junii anno 

Domini 1681 

Krzystof 

Waskowicz 

Marcin (o. Jan, m. Katarzyna) 4 rok s. 97 

 

Die 10 augusti anno 
Domini 1681 

Roman [...] Feodor (o. Michał, m. [...]) 3 rok s. 97 
 

Die [...] S. Petri anno 

Domini 1681  

Sebestian 

Turkiewicz 

Semion (o. Tymofey, m. Krystyna) 2 rok s. 98 

 

Die 26 octobris anno 
Domini 1681 

Joannis Furaisty Woiciech (o. Jędrzey Słowikowski, 
m. Reina Słowikowska)  

2 rok s. 98 
 

Die S. Kataryne 
anno Domini 1681 

Kazimirz 
Poznanczyk 

[...] (o. [...], m. Anna) 1 rok s. 98 

Die [...] anno 

Domini 1681 

Wenceslaus 

Wuicik 

Jędrzey (o. Stanisław Maowicz, m. 

Helena Masowiczowa) 

2 rok s. 99 

 

W tenże dzien Mikolai 
Kwietniowski 

Jan (o. Woiciech Zyborowicz, m. 
Reina Zyborowiczowa) 

2 rok s. 99 
 

Die S. Petri anno 

Domini 1682 

Jendrey 

Duceylowicz 

Stanisław (o. Onysko, m. Vrszula) 3 rok s. 100 

 

Die Trinitatis maii 
anno Domini 1683 

Jozef Kłoskowicz Stefan (o. Kostanty, m. Ewa) 1 rok s. 100 

Na trzech krolow? 

anno Domini 1683 

Adam Łaziecky Franciszek (o. Woiciech 

Preiszacrowicz, m. Anna) 

1 rok s. 100 

Takze na trzech 
krolow anno Domini 

1683 

Petrus Lechowicz Jan (o. [...] Rychtorowski, m. 
Katarzyna Rochtorowska) 

3 rok s. 101 
 

Die 30 februarii 
anno Domini 1683 

Ignacy 
Perfinowicz 

Alexander, syn (m. Anna 
Perfinowiczowa) 

3 rok s. 101 
 

Die [...] anno 

Domini 1683 

Jan Wyszynski Jan (o. [...], m. Anna Filipowiczowa) 3 rok s. 101 

 

Die 23 maii anno 
Domini 1683 

Andreas 
Lukaszewicz 

Jędrzey Teteryk (o. Mikołay Teteryk, 
Chyma Teterzyna) 

3 rok s. 102 
 

Die S. Trinitatis 
anno Domini 1683 

Izynbrun Czaryk 
z Kamienca 

Podolskiego 

Jan Brzezowski (o. Jan Brzezowski, 
m. Katarzyna Brzezowska) 

2 rok s. 102 
 

Die S. Mathei anno 
Domini 1683 

Stanislaus 
Jaskrzewicz 

Jan (o. Jan Szalikowski, m. Reina 
Szalikowska) 

1 rok s. 102 

Die 7 [...] anno 

Domini 1684 

Stanislaus 

Borysczak 

Kostanty (o. [...] Dąbrowa, m. Anna 

Dąbrowa) 

3 rok s. 103 

 

Die 30 martii anno 
Domini 1684 

Ignacy 
Perfinowicz 

Stefan (o. Tadeusz Perfinowicz, m. 
Feska Perfinowiczowa) 

3 rok s. 103 
 

Die 13 [...] anno 

Domini 1684 

Stanislaw 

Baczmaga 

Michał (o. Jan Szełestowki, 

Magdalena Szełestowska) 

2 rok s. 103 
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Die 11 septembris 

anno Domini 1684 

Ignacy 

Perfinowicz 

Tomasz (o. Mikołay Bistrowski, m. 

Teodosia Bystrowska) 

1 rok s. 104 

Die 12 septembris 
anno Domini 1684 

Marcin 
Bukaczowski  

Chrechory (o. Jan Chodulak, m. 
Jetka Chodulczyna) 

3 rok s. 104 
 

Die S. Michaelis 

anno Domini 1684 

Kazimirus Ceiner Benedict (o. […]) 2 rok s. 104 

 

Die S. [...] anno 
Domini 1684 

Juzef Kloskowicz Toasz Joskowski (o. Stefan 
Joskowiski, m. Anna Joskowska) 

2 rok s. 105 
 

Die S. Josefi anno 

Domini 1685 

Chrechory 

Czwiliewicz 

Jan Dankowicz (o. Bazyli 

Dankowicz, m. [...] Dankowiczowa) 

2 rok s. 105 

 

Die 11 maii anno 
Domini 1685 

Krzystof 
Waskowicz 

[...] (o. Marcin Jakowski, m. […] 
Jakowska) 

3 rok s. 106 
 

Die 11 maii anno 

Domini 1685 

Zacharyasz 

Kunaszewicz 

Jędrzey (o. Tymofey, m. Anna) 2 rok s. 106 

 

Die 24 maii anno 
Domini 1685 

Stanisław 
Jaskrzewicz 

Jacenty Debiecki (o. Stanisław 
Debiecki, m. [...]) 

2 rok s. 106 
 

Die 24 maii anno 

Domini 1685 

Jan Wasilusza Stefan (o. Jan Glinka, m. Paretna) 3 rok s. 107 

 

Die 5 augusti anno 
Domini 1685 

Chrechory 
Stepanczuk 

Jan Stepanczuk, syn (m. Katarzyna 
Stepanczukowa) 

1 rok s. 107 

Die 23 augusti anno 
Domini 1685 

Sebestyan 
Turkiewicz 

Jan (o. Woiciech Piotrowicz, m. [...] 3 rok s. 107 
 

Die 9 decembris 

anno Domini 1685 

Maicher 

Antaszewicz 

Jan (o. Stanisław, m. Katarzyna) 2 rok s. 108 

 

Die 20 januarii anno 
Domini 1686 

Juzef Skrukiewicz Jan Skrukiewicz, syn (m. Jadwiga) 3 rok s. 108 
 

Die 20 martii anno 

Domini 1685 

Casimierz Ceiner Stanisław (o. Jakub [...], m. Anna) 4 rok s. 108 

 

Die 5 maii anno 
Domini 1686 

Nikolaus 
Drzymalik 

Michal (o. Bazyli Zuk, m. Anastazya 
Zukowa) 

3 rok s. 109 
 

Die25 junii anno 

Domini 1685 

Sławetni pp. 

cechmistrze 

Augustyn Grzegorzelicz (m. […] 

Grzegorzeliczowa) 

3 rok s. 109 

 

Dnia 7 lipca anno 
Domini 1686 

Jędrzy Łysinski Jan Łyskinsky, syn 3 rok s. 109 
 

Die 4 augusti anno 

Domini 1686 

Joakim 

Jankiewicz 

Walenty (o. Bartolomey 

Kozuszkiewicz, m. Jadwiga 
Kozuszkiewiczowa) 

3 rok s. 110 

 

Die 4 augusti anno 

Domini 1686 

Stanislaus 

Jaskrzewicz 

Antoni (o. Wacław Kucinski, 

Jadwiga Kucinska) 

2 rok s. 110 

 

Die 7 augusti anno 
Domini 1686 

Albertus 
Kobuszecki 

Jędzrey (o. Jan Kosmierski, m. Anna 
Kosmierska) 

4 rok s. 110 
 

Die 18 augusti anno 
Domini 1686 

Joannis 
Hutkiewicz 

Wasyl (o. Piotr Charpiewicz, m. 
Maryanna Charpiewiczowa) 

5 rok s. 111 
 

Die 23 pasdziernika 
anno Domini 1686 

Joannis 
Burstinowicz 

Stanisław (o. Jacenty Sadlinski, m. 
Anna Sadlinska)  

3 rok s. 111 
 

anno Domini 1687 Jozef Kłuskiewicz Jan (o. Grzegorz, m. […]) 3 rok s. 111 
 

Die 12 januarii anno 

Domini 1687 

Sławetni pp. 

cechmistrze 

Jan (o. Walenty Torobielski, m. 

Agnieszka Torobielska) 

1 rok s. 111 

Die 24 januarii anno 
Domini 1687 

Sławetni pp. 
cechmistrze 

Piotr (o. Piotr Łazarowicz, m. 
Maryanna Łazarowiczowa) 

1 rok s. 112 

Dnia dwiestego Sobestian Alexander Husiatynski z Kamienca 4 rok s. 112 
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wtorego kwietnia 

anno Domini 1687 

Turkiewycz (o. Tomasz Husiatynski)  

Die dwastego 
czerwca anno 

Domini 1687 

Stanislaus 
Jaskrzewicz 

Stanisław Rudasz z miasta Janowa 
(m. Maryanna Rudasowa) 

1 rok s. 112 

Dnia dudziego [...] 
anno Domini 1687 

Jędrzy 
Dworolowicz 

Piotr Srogoski (o. Jan Srogoski, m. 
Helena Srogoska) 

3 rok s. 113 
 

Dnia ostatniego 

marca anno Domini 
1687 

Joannis Wasilusza Jan Srogowski (o. Jan Srogowski) 4 rok s. 113 

 

Dnia 15 marcza anno 
Domini 1688 

Jachim 
Jankiewicz 

Franciszek (o. Jakub Czolkiewicz) 3 rok s. 113 
 

Die 21 marci anno 
Domini 1687 

Ywan Visinski Ywan (o. Chregory, m. Katarzina) 5 rok s. 113 
 

Die 2 maii anno 
Domini 1688 

Petrus Lechouicz Stepan (o. Mateusz, m. Zofya z 
Wareza) 

1 rok s. 114 

Dnia maia 19 anno 

Domini 1688 

Maicher 

Antesewicz 

Mikołay (o. Woiciech Lesniak, m. 

Katarzyna Lesniakowa z Wisnicza) 

2 rok s. 114 

 

Die 26 [...] anno 
Domini 1688 

Łukas Makowicz Michał (o. Stefan, m. Maria z 
krakowskiego przedmiescia) 

1 rok s. 114 

Die 26 [...] anno 

Domini 1688 

Kristof Puher Jan Baptist (o. jego mosci 

szlachetnego maistatu pan Krzistof 
Nicz raica lwowski, matka krzesna 

jej mosci panna Dominikowa 
Wiecko[wska?] na imie Teresa 

raicina lwowska) 

3 rok s. 115 

 

anno Domini 1689 Jan Wasilewicz Iacenty Turko (o. […] Turko, m. 

Nastasya) 

2 rok s. 115 

 

Die 18 julii anno 
Domini 1689 

Kazimierz Ceiner Michał Werchimowicz (o. Jan 
Werchimowicz, m. Jan 

Werchimowicz) 

3 rok s. 115 
 

Die 22 augusti anno 
Domini 1689 

Jan Beniasz Kasimierz Beniasz (o. Szymun 
Beniasz, m. Anastazya) 

1 rok s. 116 

Die 4 septembris 

anno Domini 1689 

Andreas Łysinski Roman (o. Jędrzey Łysinski, m. 

Maryanna Łysinska) 

3 rok s. 116 

 

Die 12 januarii anno 
Domini 1690 

Paweł 
Laskowski? 

Jan Bielecki (o. […] Bielecki, m. 
Zofia Bielecka) 

1 rok s. 116 

Dnia 20 januarii 

anno Domini 1690 

Joannis Gizowski Jacęty Iwaniekowski (o. Mikołay 

Iwaniekowski, m. Barbara) 

3 rok s. 117 

 

Dnia 28 lutego anno 
Domini 1690 

Andreas 
Lukaszewicz 

Gabryel (o. Chregory Stepanczuk, 
Anastasya Stepanczukowa) 

3 rok s. 117 
 

Dnia 28 lutego anno 
Domini 1690 

Ignacy 
Perfinowicz 

Iwan (o. Bazyli Smuszkiewicz, m. 
Maryanna Smuszkiewiczowa) 

2 rok s. 118 
 

Pierwsza niedziela 
postu anno Domini 

1690 

Chreory 
Cwilewicz 

[…] (o. Jacenty Cwilewicz, m. Olena 
Cwilewiczowa) 

3 rok s. 118 
 

Dnia 14 februarii 

anno Domini 1690 

Piotr Kusik Jan Kusik, syn (m. Maryanna) 1 rok s. 119 

Die 12 martii anno 
Domini 1690 

Stanisław 
Jaskrzewicz 

Jan Ksiązowicz (o. Stanisław 
Ksiązowicz, m. Zophia 

Ksiązowiczowa) 

2 rok s. 119 
 

Dnia 15 aprilis anno Sebestian Albertus Frącewicz 3 rok s. 119 
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Domini 1690 Frącewicz  

Die 23 julii anno 

Domini 1690 

Chrysrophorus 

Waskiewicz 

Walenty (o. [...], m. Regina Silarska) 1 rok s. 119 

Die 20 augusti anno 
Domini 1690 

Petrus Lechowicz Łukasz Zacharyaszewicz 3 rok s. 120 
 

Die 25 novembris 

anno Domini 1690 

Andreas [...] Zachariasz Lubelski 3 rok s. 120 

 

Die 8 julii anno 
Domini 1691 

Josephus 
Kłoskiewicz 

Michał Kraiowski (o. Jan Kraiowski, 
m. Zofia Kraiowska) 

1 rok s. 120 

Die 2 septembris 

anno Domini 1691 

Adam Słomski Franciszek Mazurkiewicz (o. Piotr 

Mazurkiewicz, m. Zofia 
Mazurkiewiczowa) 

4 rok s. 121 

 

Die 1 junii anno 

Domini 1692 

Ignaty Sinowicz Pawel Hułak (o. Feręc Hułak, m. 

[…] Hułakowa z Bolechowa)  

2 rok s. 121 

 

[...] anno Domini 
1692 

Josephus 
Skurkiewicz 

Jan Stephenski (o. Piotr Stephenski, 
m. Jadwiga Stephenski) 

3 rok s. 121 
 

Die 24 novembris 

anno Domini 1692 

Alexander 

Dmytrak 

Jan (o. […], m. Anna) 4 rok s. 122 

 

Die 8 [...] anno 
Domini 1693 

Jacęty [...] Grzegorz (o. Demiana, m. 
Agnieszka) 

5 rok s. 122 
 

Die 16 augusti anno 
Domini 1693 

[...] Maciey (o. Stanisław, m. Zofia) 5 rok s. 122 
 

Die 15 novembris 

anno Domini 1693 

Stanislaus [...] Daniel Romanowicz (o. Stefan 

Romanowicz, m. Katarzyna) 

3 rok s. 123 

 

Die 20 decembris 
anno Domini 1693 

Casimirus Ceyner Stanislaus Sryka (o. Joannis Sryka, 
m. Catarina) 

2 rok s. 123 
 

Die 20 decembris 

anno Domini 1693 

Petrus Lechowicz Joannis [...] 1 rok s. 123 

Die 21 septembris 
anno Domini 1694 

Jerzy [....] Stanisław Dzieducki (o. Stanisław 
Dzieducki)  

3 rok s. 124 
 

[...] 1694 Krystof 

Waskiewicz 

Stanisław Kresinowski (o. Gregor 

Kresinowski, m. Kataryna 
Kresinowska) 

3 rok s. 124 

 

[...] [...] [...]  s. 124 

[Die] [...] januarii 

anno Domini 1695 

Ignacy 

Perfinowicz 

Alexandr Jankowicz  

(o. […] Jankowicz,  
m […] Jankowiczowa) 

1 rok s. 125 

[...] anno Domini 

1695 

Jan Wyszynski Alexandr (o. Abram Abramowicz, m. 

[…] Abramowiczowa)  

2 rok s. 125 

 

[...] anno Domini 
1695 

Jachim Jankowicz [...] (o. Jakub Czaszkiewicz, m. 
Agnieszka Czaszowiczowa) 

1 rok s. 125 

Die 20 augusti anno 
Domini 1695 

Paulus Wydrak Wasil (o. Izydor Tyszewicz, m. [...] 
Tyszewiczowa) 

1 rok s. 126 

Die 8 novembris 
anno Domini 1695 

Jan Wasilewicz Jan Wasilewicz, syn (m. [...]wa 
Wasilowiczowa) 

1 rok s. 126 

[...] anno Domini 
1695 

[...] [...] (o. Jan [...], m. Katarzyna [...) 4 rok s. 126 
 

[...] Petrus Lechowicz Walenty (o. Blazey Wielgorz, m. 

Magdalena) 

3 rok s. 127 

 

Die 24 februari anno 
Domini 1696 

Krzystof 
Wasilewicz 

Paweł (o. Stanisław Maigewicki, m. 
Katarzyna) 

4 rok s. 127 
 

Die 18 marca anno Andras Michał (o. [Bazyli] Filipowicz, m. 1 rok s. 127 
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Domini 1696 Lukaszewicz Katarzyna) 

Die 10 marcy anno 

Domini 1696 

Stanisław 

Jurowski 

Szimon  (o. Jakub [...], m. 

Katarzyna) 

3 rok s. 128 

 

Die S. Laurentii 
anno Domini 1696 

Alexander 
Masimowicz 

Jan (o. Alexander Januszewicz, m. 
Zofia) 

4 rok s. 128 
 

Die 17 februarii 

anno Domini 1696 

Alexander 

Drzapatik 

Jan (o. Matjasz Weselowski, m. 

Marianna)  

3 rok s. 128 

 

Dnia 2 czerwca anno 
Domini 1696 

Pawel 
Zaszkowski 

Chregorz (o. Stefan [...] m. Zofia) 3 rok s. 128 
 

Dnia 2 czerwca anno 

Domini 1697 

Łukasz 

Milanowski 

Jozef, syn (m. Maryanna) 1 rok s. 129 

Dnia 18 sierpnia 
anno Domini 1697 

Jacęty 
Medulkiewicz 

Jan (o. Jan [...], m. Katarzyna) 3 rok s. 129 
 

Dnia 20 

pazdziernika roku 
1697 

Jan Gizowski Jan  2 rok s. 129 

 

Dnia 20 

pazdziernika roku 
1697 

Mikołay 

Dumkiewicz 

Stefan Jaroszewicz (o. Lukasz 

Jaroszewicz z Jablonicy, m. Ewa) 

1 rok s. 130 

Dnia 20 
pazdziernika roku 

1697 

Jan Kotuszewic Jan Prokopowicz (o. Prokop) 1 rok s. 130 

Dnia 6 stycznia roku 
1698 

Lukasz Makowicz Micjał Spilka (o. Alexander Spilka 
ze Lwowa, m. Maryanna) 

3 rok s. 131 
 

Dnia 20 

pazdziernika roku 
1698 

Franciszek 

Bernatowicz 

Woyciech Głob (o. Paweł Głob, m. 

Teresza) 

4 rok s. 131 

 

Dnia 16 lutego roku 

1698 

Szymon 

Anaszewic 

Kirkorar Stefanczuk, szwagier 1 rok s. 132 

Dnia 20 kwietnia 
roku 1698 

Joachim Jankowic [...] Kostkiewicz (o. [...], m. Agniska 
Crostkiewiczowa) 

4 rok s. 133 
 

Dnia 20 [...] roku 
1698 

Albertus 
Dobrowski 

Michal Tychowski (o. Stanisław 
Tychowski, m. Zuzanna Tychowska 

z Chyrowa?) 

2 rok s. 133 
 

Die 20 iulii anno 
Domini 1698 

Adamus Słowski Daniel Opakodinski (o. Marcin 
Opakodinski, m. Barbara 

Opakodinska z Witkowa) 

3 rok s. 134 
 

Die 5 octobri anno 
Domini 1698 

Hreori Cwilewicz Stanisław Tymur (m. [...]yryja 
Tymurowa z Kułczab)  

2 rok s. 134 
 

Die 8 listopada anno 

Domini 1698 

Stanislaus Gidel Matyiasz Vmowicz (o.Marcin 

Vmowicz, m. Elzbieta Vmowiczowa 
ze Lwowa)  

1 rok s. 134 

Dnia 6 stycznia anno 

Domini 1699 

Zacharyasz 

Honaszewicz 

Jendrzey Hołczołowicz (o. Hreory 

Hołczołowicz, m. Maryanna 
Hołczołowiczowa) 

3 rok s. 135 

 

Dnia 5 sierpnia anno 
Domini 1699 

Jan Gyzewski Wicenty (o. Jan Rusinkiewicz, m. 
Agniska Rusienkiwiczowa) 

1 rok s. 135 

Die S. Trinitatis 

anno Domini 1699 

Stanisław 

Żąłądkiewicz 

Jędrzęy (o. Jan Bieliecki, m. Barbara 

Bielikowska) 

1 rok s. 135 

Die S. Trinitatis w 
roku 1700 

Alexander 
Nasadzik 

Kazimirz (o. [...], m. Katarzyna) 1 rok s. 135 

Die 12 may w roku Pawlus Wydrak Jacko Kabek (o. Jędrzey, m. Ewa) 3 rok s. 136 
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1700  

Die 16 may anno 

Domini 1700 

Petrus 

Stomporkiewicz 

Mikołay (o. Gregorz Habryelowicz, 

m. Maryanna Gabryelowiczowa) 

1 rok s. 136 

Die 22 july anno 
Domini 1700 

Andreas 
Lukaszewicz 

Jacenty Lukaszewicz, syn (m. Anna 
Lukaszewiczowa) 

1 rok s. 136 

Die […] july anno 

Domini 1700 

Joannis 

Drzymalik 

Jan (o. Chrehory, m. Maryanna) 1 rok s. 136 

Die 18 […] w roku 
1700  

Konstanty 
Dmitrowicz 

Jan Dmitrowicz, syn (m. Nastazya 
Dmitrowiczowa) 

1 rok s. 137 

W roku 1700 Szymon 

Anaszewicz 

Michał (o. Michał Szumski, m. O[...] 

Szumska 

3 rok s. 137 

 

Die 9 mai anno 
Domini 1699 

Petrus 
Stumporkiewicz 

Woiciech Skorkiewicz (o. Jozef 
Skorkiewicz, m. Agnieszka 

Skorkiewiczowa) 

3 rok s. 137 
 

Die 16 julii anno 
Domini 1701 

Daniel Knot Jan (o. Alexander Baranowski, m. 
[Mar]ianna Baranowska 

3 rok 
 

s. 138 
 

[...] julii anno 

Domini 1701 

Stefanus Glinski Pantalemon (o. Mikołay Chorodecki, 

m. Anna Horodecka) 

1 rok s. 138 

25 wrzesnia anno 
Domini 1701 

Albertus 
Kobuszewski 

Jakub Jagusiewski (m. Anna 
Jagusiewska z Rozotala) 

4 rok s. 138 
 

Dnia 17 grudnia 
anno Domini 1701 

Nikolaus Karym Jendrzey Rachwałowicz z Jarosławia 
(o. Jan Rachwałowicz, m. Agniska 

Rachwałowiczowa)  

3 rok s. 139 
 

Dnia 17 grudnia 
anno Domini 1701 

Jeorgius 
Miliniewicz 

Riory (o. Stanisław, m. Agniska z 
Błazeiewa)  

3 rok s. 139 
 

Dnia 17 grudnia 

anno Domini 1701 

Stanislaus Sutoski Piotr (o. Lukasz Skagiereski, m. 

Agniska ze Lwowa) 

3 rok s. 140 

 

Dnia 17 grudnia 
anno Domini 1701 

Jeorgi Kucharski Michał (o. Jan Kozacki, m. 
Maryanna ze Lwowa) 

3 rok s. 140 
 

Dnia 15 stycznia 

anno Domini 1702 

Lukas Machowicz Antoni (o. Reory Ochabski, m. 

Maryanna Ochabska) 

3 rok s. 141 

 

Dnia 15 stycznia 
anno Domini 1702 

Walenty 
Turkiewicz 

Jozef Turkiewicz ze Lwowa, syn 
(u pana Jacentego Medulkiewicza)  

3 rok s. 141 
 

Dnia 15 stycznia 

anno Domini 1702 

Joannis Jedlinski Pawel (o. Woiciech, m. Ksenia ze 

Lwowa) 

1 rok s. 141 

Dnia 15 stycznia 
anno Domini 1702 

Stanislaw Gidel Jendrzey  (o. Jan, m. Helena z 
Krotoszyna) 

1 rok s. 142 

Dnia 25 lutego anno 

Domini 1702 

Joannis 

Dumkiewicz 

Chreory ze Lwowa (o. Jeremiasz 

Stankiewicz, m. Teodoria)  

3 rok s. 142 

 

Die S. Matie anno 
Domini 1702 

Adamus Słomski […]in (o. Michał Łaskoski, m. […] z 
Szczebrzeszyna) 

1 rok s. 142 

Die 5 [nouembris?] 
anno Domini 1702 

Jendrzey 
Łukaszewicz 

Bazyli (o. Stefan [...], m. Helena ze 
Lwowa) 

1 rok s. 143 

Dnia [не вказане] 
anno Domini  

Stanisław 
Szutowski 

Karcznierz Kruczynski (o. Jacenty 
Kruczynski, m. Ewa z Szcutca) 

3 rok s. 143 
 

Die 12 junii anno 
Domini 1703 

Symon Anisowicz  Olexy Switenski (o. Fiodor 
Switenski, m. Teodozya z Grodka) 

3 rok s. 143 
 

Die […] anno 

Domini 1703 

Piotr Guzikiewicz Stefan Jawicz (o. Piotr Jawicz, m. 

Maryanna) 

1 rok s. 144 

Die 23 octobris anno 
Domini 1703 

Zacharyasz 
Konaszewicz 

Sobestyan Derkiewicz (o. Jedrzey 
Derkiewicz, m. Katarzyna z Goraic) 

3 rok s. 144 
 

[…] Stanisław Karczmirz (o. Sobestyan 3 rok s. 144 



295 
 

Sutowski Oszystowicz, m. [...] ze Lwowa)  

Dnia 20 stycznia 

anno Domini 1704 

Ignacy 

Perfinowicz 

Jan Szymlicki (o. Piotr Szymlicki, m. 

Marianna ze Lwowa) 

1 rok s. 145 

[1704 r.] Jachym 
Jankiewicz 

Stanisław Turkiewicz (o. Sobestyan 
Turkiewicz, m. Jadwiga z Sokola) 

3 rok s. 145 
 

Dnia 2 marca anno 

Domini 1704 

Jan Wizęcki Tomasz [...] (o. Fiodor z Podsuch?) 2 rok s. 

145–
146 

 

Dnia 9 marca anno 
Domini 1704 

Kazimir Czeyner Marcin Humemewicz (o. Marcin 
Humenewicz, m. Elbieta ze Lwowa) 

3 rok s. 146 
 

anno Domini 1704 Andrey 

Łukaszewicz 

Alexander Dragny (o. Jacenty 

Dragny) 

2 rok s. 146 

 

Dnia 6 aprylia anno 
Domini 1704 

Jacęty 
Medulkiewicz 

Wawrzyniec Grabowski (o. 
Stanisław Grabowski, m. [...] z 

Dawidowa) 

1 rok s. 146 

Dnia [...] anno 

Domini 1704 

Alexąder 

Masutawicz 

Jerzy Metelski (o. Ignacy Metelski, 

m. Helena Metelska z Syminihowa) 

1 rok s. 147 

Dnia 4 maia anno 
Domini 1704 

Franciszek 
Benatowicz 

Stanisław Grabowski (o. Mikołay 
Grabowski, m. Agniska z Rzęsny) 

3 rok s. 147 
 

Dnia 7 iulii anno 

Domini 1704 

Michał Boianczyk Antoni Łupazynski (o. Feodor 

Łupazynski, m. [...] ze Lwowa) 

[...] 

rok 

s. 147 

 

Dnia 22 julii anno 
Domini 1704 

Jan Gizowski Jan Głomb (o. Paweł Głomb, m. 
Teresa ze Lwowa) 

1 rok s. 148 

Dnia 22 julii anno 

Domini 1704 

Bazyli 

Tokarzewicz 

Paweł Kurkewicz (o. Bartołomey 

Kurkewicz, m. Zofia ze Lwowa)  

3rok s. 148 

 

anno Domini 1705 Daniel Knot Fabiian Piechowicz (o. Sobestyan 
Piechowicz, m. Anna z Zubrzy) 

3rok s. 148 
 

anno Domini 1705 Alexander 

[…]kiewicz 

Jendrzey (o. [...]y Kosowicz, m. 

Ewwa z Drohobycza) 

1 rok s. 

148–
149 
3rok 

Die 26 aprilis anno 

Domini 1705 

Daniel Knot Kasper Blicharski (o. Jan Blicharski, 

m. Regina z Robczyc) 

1 rok s. 149 

Dnia 7 czerwca anno 
Domini 1705 

Jerzy Kucharz Iwan (o. Jakim, m. Maryanna z [...]) 3 rok s. 149 
 

Dnia 7 czerwca anno 

Domini 1705 

Bazyli 

Jakimowicz 

Tomasz Jakimowicz (o. Mikolay 

Jakimowicz, m. Ewa z [...]) 

4 rok s. 149 

 

Die 16 iunii anno 
Domini 1705 

Stanislaw Gidel [...] [...] s. 150 

Die 19 iunii anno 

Domini 1705 

Stanisław Gidel Woyciech Pedrak (o. Stanisław 

Pedrak, m. Zofia ze Lwowa) 

3 rok s. 150 

 

Die 19 iunii anno 
Domini 1705 

Woyciech 
Lorkiewicz 

Woyciech Oszust (o. Sobestyan 
Oszust, m. Anna z Krotoszyna) 

3 rok s. 150 
 

Die 2 augusti anno 

Domini 1705 

Stefan Glinski Andrzey Stras (o. Mikolay Stras, m. 

[...] ze Lwowa) 

3 rok s. 151 

 

[…] Jerzy Kretowicz […] [...] s. 151 

Die 2 augusti anno 
Domini 1705 

Stefan Glinski Jedrzey Starodub (o. Seymon 
Starodub, m. [...] ze Lwowa) 

3 rok s. 151 
 

Die 13 februarii 

anno Domini 1706 

Jan Jedlicki Tomasz Piekarczyk (o. Sebestyan 

Piekarczyk, m. Katarzyna z 
Rodecznicy) 

3 rok s. 152 
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Die 13 februarii 

anno Domini 1706 

Stanisław Gidel Piotr Panasiak (o. Eliasz Panasiak, 

m. Parskiewa ze Lwowa) 

2rok s. 152 

 

Die [...] anno 
Domini 1706 

Olexander 
Drzynicki 

Alexander Krulicki (o. Bazyli 
Krulicki, m. Maryanna ze Lwowa) 

2rok s. 153 
 

Dia 30 february anno 

Domini 1706 

Hreory Janowicz Stanisław Janowicz (o. Alexander 

Janowicz, m. Anna z Zułkwi) 

3rok s. 153 

 

Die 20 marcy anno 
Domini 1706 

Jan Finikowski Jacek Chomik (o. Alexander 
Chomik, m. Zofia) 

2rok s. 153 
 

Die 14 aprilis anno 

Domini 1706 

Marcin 

Riglikiewicz 

Tomasz Ryglikiewicz (m. Justyna) 3rok s. 154 

 

Die 27 aprilis anno 
Domini 1706 

Jacęty 
Medulkiewicz 

Kazimir Wołkowicz (o. Jan 
Wołkowicz, m. Magdaliena ze 

Lwowa) 

2rok s. 154 
 

Die 20 maii anno 
Domini 1706 

Mikołay Karym Woyciech Jachniowski (o. Tomasz 
Jachniowski, m. Agniska z Lublina) 

1 rok s. 154 

Die 30 maii anno 
Domini 1706 

Bazyli 
Tokarzewicz 

Jan Wacewicz (o. Jan Wacewicz, m. 
Anna ze Lwowa) 

2rok s. 155 
 

Die [30] maii anno 
Domini 1706 

Jan Glinski Jan Łazarowicz (o. Piotr Łazarowicz, 
m. Kzenia ze Lwowa) 

1 rok s. 155 

Dnia 11 lipca anno 
Domini 1706 

Stefan Zukowski Alexąder Konaszewicz (Zacharyasz 
Konaszewicz, m. [...] ze Lwowa) 

2rok s. 155 
 

Die 20 decembris 

anno Domini 1706 

Paweł 

Wydrakowicz 

Piotr Babiykiewicz (o. Bazyli 

Babiykiewicz, m. Teodozya ze 
Starey Soli) 

3rok s. 156 

 

Die 6 januarii anno 

Domini 1707 

Jerzy Miliniewicz Daniel Maczewicz (o. Hreory 

Maczewicz, m. Anna ze Stryja) 

3rok s. 156 

 

Dnia february 21 
anno Domini 1707 

Alexąder 
Ciskiewicz 

Jerzy Ochapski (o. Hreory Ochapski, 
m. Marya ze Lwowa) 

3rok s. 156 
 

[...] anno Domini 

1707 

Jozef Miłonowski Tyak Radynieczki (o. [...] 

Radynieczki, m. Anna z Wiszni) 

3rok s. 157 

 

Die 25 […] anno 
Domini 1707 

Jan Maier Sza[…] Ziembowicz (o. […] 
Ziembowicz, m. Katarzyna z 

Przemysla) 

3rok s. 157 
 

anno Domini 1707 Kiryaki 
Stefanczuk 

[…] [...] s. 157 

[...] anno Domini 
1708 

Daniel Knot [...] (o. Jendrzey Gudzinski z [...]) 1 rok s. 157 

Die 22 aprylis anno 

Domini 1708 

Woyciech 

Lorkiewicz 

Joamisz (o. Sebestyan Oszustowski z 

Krotoszyna) 

3rok s. 158 

 

Miesiąca aprylisa 22 
anno Domini 1708 

Michał Bokaczyk Michał (o. Piotr Szumnicki, m. 
Maryanna ze Lwowa) 

3rok s. 158 
 

Miesiąca julii 14 

anno Domini 1708 

Tomas 

Mankewicz 

Jozef (o. Francziszek Wruscieliewicz 

ze Lwowa) 

3rok s. 158 

 

Miesiąca november 
18 anno Domini 

1708 

Jacenty 
Medulkiewicz 

Jakub (o. Stanisław Karzynski, m. 
Anna Karzynska ze Lwowa) 

3rok s. 159 
 

[…] Bazyly 
Tokarzewicz 

Jan (o. Marcin, m. Alzbieta z 
Jaroslawia) 

3rok s. 159 
 

Roku 1708 Franciszek 

Goldemberk 

Kazimirz Kwiatkewicz (o. […] 

Kwiatkewicz, m. Zuzanna z 
Warszawy) 

2rok s. 160 

 

[…] Irzy Kuchalsky Jendry (o. Eliasz […], m. Anna z 2rok s. 160 
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Przemysla)  

[…] Alexander 

Drzymalik 

[…], syn 1 rok s. 161 

Miesiąca lutego dnia 
11 anno Domini 

1708 

Alexabder 
Ciuszkewicz 

Mikołay (o. Zacharyasz 
Kunaszewicz, m. [...]ruzyna 

Kunaszewiczowa ze Lwowa) 

3 rok s. 161 
 

Dnia 16 kwietnia 
anno Domini 1709 

Daniel Knont Kazimierz (o. Woicich Ptaszaiowski, 
m. Katarzyna Ptaszaiowska z 

Turecny)  

3 rok s. 162 
 

anno Domini 1709 Stefan Glinsky Jan Horodeczky (o. Jeremias 
Horodeczky, m. Frazyna?) 

3 rok s. 162 
 

anno Domini 1709 Paweł Widrag Jaczenty (o. Bazyli Skrzesienski, m 

Beliagia Skrzesienska) 

3 rok s. 163 

 

anno Domini 1709 Jan Jedlensky Michał Michałowsky (o. [...], m. 
Marianna z Chelma) 

3 rok s. 163 
 

anno Domini 1709 Piotr Łazarowicz Stefan (o. Teodor, m. Paraska z 
Rozonyc) 

3rok s. 164 
 

Miesiąca czerwca 
dnia 15 anno Domini 

1709 

Jozef Milanowski Tomasz (o. Paweł, m. Zofia z 
Zamoscia) 

 s. 164 
 

anno Domini 1709 Bazely 

Wyszaticzky 

Stefan (o. Cłemens Połanski, m. 

Nastazya Połanska) 

3rok  s. 165 

 

Miesiąca czerwca 
dnia 22 anno Domini 

1709 

Mikołai Kary Jan (o. Woicich Szuczenski, m. 
Magdalena) 

4rok s. 165 
 

anno Domini 1709 Bazeli 
Tokarzowicz 

Bazeli (o. Piotr Grabowski, m. 
Maryianna Grabowska) 

3rok s. 166 
 

[…] Alexander 

Cuszkiewicz 

Jan (o. Bazeli Krolikiewicz, m. 

Katarzyna z Tureczny) 

4rok s. 166 

 

[…] Hreory Janowicz Gabryel (o. Jan Łatarowicz, m. 
Maryanna Łatarowiczowa) 

1 rok s. 166 

Miesiąca lutego dnia 
25 anno Domini 

1710 

Tomas 
Monkiewicz 

Jozef (o. Krzistof Erbut, m. Zowia) 3rok s. 167 
 

Dnia 23 marca anno 
Domini 1710 

Jan Jedlinski Kazimirz Praszowicz (o. Jan 
Praszowicz, m. Agnieszka z 

Jaryczowa) 

3rok s. 167 
 

Dnia aprylis [...] 
anno Domini 1710 

Jan Maior [...] Klimkowicz (o. Matyiasz 
Klimkowicz ze Lwowa) 

1 rok s. 167 
 

Dnia julii 2 anno 

Domini 1710 

Kiryaki 

Stefanczuk 

[...] (o. Maksim, m. [...])  3rok s. 168 

 

Dnya trynastego [...] 
roku 1711 

Mikolay Karym Jakub Kidl (o. Jendrzey [...]) 1 rok s. 168 

Die 14 [...] anno 

Domini 1711 

Daniel Knot Woiciech Piechowicz (o. Sebestyan 

Piechowicz, m. Anna) 

1 rok s. 169 

[…] Franciszek 
Golembek 

Łukasz Domaracki (o. Walenty 
Domaracki, m. Katarzyna z Sokala) 

2rok s. 169 
 

Dnia 14 junii anno 

Domini 1711 

Mikolay Karem Jakub Gidl (o. Jedrzey, m. […] z 

Brzuchowicy) 

1 rok s. 170 

Dnia 22 junii anno 
Domini 1711 

Irzy Mileniewicz […] 1 rok s. 170 

Dnia 22 junii anno Jan Koluszewicz Dawid Krynkowicz (o. Piotr 1 rok s. 170 
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Domini 1711 Krynkowicz, m. Anna) 

Dnia 30 junii anno 

Domini 1711 

Jan Jendlinski Jan Kowalski (o. Matyasz Kowalski, 

m. Regina z Chirowa) 

1 rok s. 171 

Dnia 20 grudnia 
anno Domini 1711 

Stefan Glinski Bazyli Jaroszowicz (o. Teodor 
Jaroszowicz, m. Maryanna z 

Przemysla) 

3 rok s. 171 
 

Dnia 6 stycznia anno 
Domini 1712 

Joannis Jedlinski Antoni Drzewosowicz (o. Jan 
Drzewosowicz, m. Regina ze 

Lwowa) 

1 rok s. 172 

Dnia 6 stycznia anno 
Domini 1712 

Piotr Lazarowicz Jan Bury (o. Fedor Bury, m. 
Paraszka z […]) 

1 rok s. 172 

[...] [...] Krukiewicz Gendrzy ze Lwowa ([...]) 1 rok s. 172 

Die 18 septembris 

roku 1711 

Krzystof 

Siedmiorski 

Juzef Ryniewicz 

(o. Jan Riniewicz, m. Magdalena z 
Wibrzny) 

3 rok s. 173 

 

anno Domini 1712 Paweł Wydrak Gabryel (o. Prokop, m. Maryanna z 
Zielonego) 

3 rok s. 173 
 

anno Domini 1712 Alexander [...] [...] z Drogobycza 1 rok s. 173 

Die 7 junii anno 
Domini 1712 

Bazyli 
Lokaszowicz 

[…] z predmiescia (o. Walenty 
Wolski, m. Ana) 

3 rok s. 174 
 

Die 7 junii anno 
Domini 1712 

Szymun 
Kubiszowski 

[…] z Krotoszyna (o. Sobestian, m. 
Ana) 

3 rok s. 174 
 

Die 14 junii anno 

Domini 1712 

Michał Rol Franciszek Paszkewicz (o. Mikolay, 

m. Ana z [...]loka) 

1 rok s. 175 

Die 12 julii anno 
Domini 1712 

Jan Maier Jendrzey Janiszewski (o. Stanisław 
Janiszewski, m. [...]) 

 s. 175 

Die 12 julii anno 

Domini 1712 

Tomas 

Mankiewicz 

Kaczmirz Witkowski (o. Piotr 

Witkowski, m. Katarzyna z Wilna) 

1 rok s. 176 

Dyie 2 oktobris anno 
Domini 1712 

Franciszek 
Gołombek 

[…] z Mirzwicy (o. Jakub 
Rafałowicz) 

4 rok s. 176 
 

Dyie 2 oktobris anno 

Domini 1712 

Daniel Knot […] z Komarna (o. Walenty 

Potaszewicz) 

3 rok s. 176 

 

Die 21 january roku 
Panskiego 1713 

Kiryiaki 
Stefanczuk 

Irzy, pasierb z Lwowa (o. Eiasz 
Kozłowski) 

3 rok s. 177 
 

Die 21 january roku 

Panskiego 1713 

Jan Jendlinski Maciey Pyszynski (o. Paweł 

Pyszynski, m. Gietruda ze Lwowa) 

1 rok s. 177 

Die 9 lipca anno 
Domini 1713 

Marcin 
Biklikiewicz 

Blasziy Ziarkiewicz (o. Jan 
Ziarkiewicz, m. [...] z Komarna) 

3 rok s. 178 
 

Die 9 lipca anno 

Domini 1713 

Baszili Jankoski Paweł Urszendoski (o. [...] 

Orszendoski, m. Makdalena z 
Łubowa) 

3 rok s. 178 

 

Die 9 lipca anno 
Domini 1713 

Franciszek 
Golemberg 

Jan Paszternak (o. Walenty 
Paszternak, m. Anna z Komarna) 

3 rok s. 178 
 

Die 9 lipca anno 
Domini 1713 

Antoni 
Sziedliecki 

Jan Kosztecki (o. Jan Kosztecki, m. 
Konstanciya z Porohowa) 

2 rok s. 179 
 

Die 8 maya anno 
Domini 1713 

Daniel Knot Antoni Kra[...]szewicz (o. Wicenty 
Kra[...]szewicz, m. Jadwiga ze 

Lwowa) 

3 rok s. 179 
 

Die 8 maya anno 
Domini 1713 

Hinat Pankiewicz Ludwik Breocik z Oleska (o. Paweł 
Breocik, m. Regina) 

3 rok s. 179 
 

Die […] 

pasdziernika anno 

Kaszper Bliharski Stanisław ze Lwowa (o. Franciszek 

Kuptosz, m. Katarzyna) 

3 rok s. 180 
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Domini 1713 

Die 21 decembris 

anno Domini 1713 

Simuon 

Kubiszowski 

Sztefan Niediełski z Torhonowa (o. 

Baszily Niediełski, m. Anna) 

3 rok s. 180 

 

Dnia 11 marca anno 
Domini 1714 

Alexander 
Cuskiewicz 

[...] (p. Alexander Aleszewicz) 1 rok s. 180 

anno Domini 1714 Krzistof? 

Niedmier? 

[…] [...] s. 181 

Die 15 aprilis anno 
Domini 1714 

Jan Magor Yendrzey Karralewicz ze Lwowa (o. 
Antoni Karołewicz 

5 rok s. 181 
 

Die 24 junii anno 

Domini 1714 

Ignacy Gawenski Michał (o. Stanisław Gidl, m. 

Ludwika ze Lwowa) 

3 rok s. 181 

 

Die 12 january anno 
Domini 1715 

Szymun 
Kobiszowski 

Jan Wiszniowski (o. Matyiasz 
Wiszniowski, m. Helena z Sokala) 

3 rok s. 181 
 

Die 16 marca anno 

Domini 1715 

Michał 

Gucapszky? 

Stanisław z Zyrawa (o. Krzekorz 

[…], m. Anna  

3 rok s. 182 

 

Die 30 aprilis anno 
Domini 1715 

Jan Mager Kaszimierz Karol [...] 1 rok s. 182 

Die 30 aprilis anno 

Domini 1715 

Jan [...] Jan Lewicki [...] 3 rok s. 183 

 

anno Domini 1715 Jan Kutasewicz Jefsztafiy (o. Adam Wiyatr, m. 
Marianna z Szteblowi) 

3 rok s. 183 
 

Die 11 iulii anno 
Domini 1715 

Jan Laszarewicz Mikolay Laszarewicz (o. Jan ze 
Lwowa) 

3 rok s. 183 
 

Die 21 iulii anno 
Domini 1715 

Jan Mager Piotr Szmit (m. Marianna ze Lwowa) 3 rok s. 184 
 

Die 8 septembri 
anno Domini 1715 

Krzisztof 
Siedmierski 

Jakub Okunoski (o. Jendrzey 
Okunoszki, m. Ana z Nimirowa) 

3 rok s. 184 
 

anno Domini 1715 Baszili Ganaszki Maciey Miszkowicz (o. [...] 

Miszkiewicz, m. Zofia z [...]) 

1 rok s. 184 

Dnia 25 decembra 
anno Domini 1716 

Paweł Trukiewicz Marcin Swiętosławski ze Lwowa (o. 
Lazarz Steckiewicz, m. Maryanna 

Minasiewiczowa) 

1 rok s. 185 
 

Dnia 30 marca anno 
Domini 1717 

Symun Kubilski Błazii Klisoski (o. Marcin Klisoski, 
m. Jagniska z Malczyc) 

1 rok s. 185 

Dnia 30 kwietnia 

anno Domini 1717 

Jan Jakimowicz Bazyli Grudzinski (o. Stanisław 

Grudzinski, m. Hanna ze Lwowa) 

1 rok s. 185 

Dnia 30 kwietnia 
anno Domini 1717 

Krzysztof 
Siedmiorski 

[...] 3 rok s. 185 
 

anno Domini 1717 Jan Kotuzewicz Ostafi z miasta Steblowa 

[…] 

1 rok s. 186 

[…] Jan Mitkaski Jan Krzesoski (o. […] Krzesoski z 
Grudek) 

4 rok s. 186 
 

Dnia 29 sierpnia 

anno Domini 1717 

Jakob 

Kwiatkowski 

Sebestyian (Jan Suwarski, m. 

Barbara z przedmiescia 
krakowskiego) 

1 rok s. 186 

anno Domini 1717 Aleksander 
Ciskiewicz 

[...] (o. Sebestyan [...]) 1 rok s. 186 

anno Domini 1717 Franciszek 

Golomberk 

Woicich (o. Ja[…] Cihoski) 3 rok s. 186 

 

[...] anno Domini 
1717 

[…] niebozczyk Jan Wyszynski ([...]) 1 rok s. 186 

Liber eliberationis discipulorum artis sartoriae anno Domini 1615 dominica 4 post Paschae 
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Dominica 4 post 

Paschae anno 
Domini 1615 

Daniel Turko Joannis Szpiczinski de ciuitate 

Nurproge (p. Jacobo Szpiczinski et 
Anna Dluska) 

 s. 187 

Dominica 

Quadragessimae 
anno Domini 1615 

Petrus Jankowsky Matia de villa Ługow (p. Joannis 

Hoczołowski et Agneta)  

 s. 188 

Dominica 2 post 

Paschae anno 
Domini 1616 

Stanislaus Kulicz Joannis, filius  s. 188 

Dominica 2 post 
Pentecosten anno 

Domini 1616 

Bartolomeus 
Jaworka 

Joannis de villa Szidłow in districtu 
Welberiensi, frater germanus (p. 

Sregius Jaworka et Hedwigis) 

 s. 189 

Dominica 1 post 
Adventus anno 

Domini 1616 

Jacobus Nuncius Albertus, filius  s. 189 

anno Domini 1617 Joannis 
Marszałek 

Stanislaus (p. Petrus Salatorus)  s. 189 

Dominica 7 post 

Pentecosten anno 
Domini 1617 

Simon Kapusta Jacobus (p. olim Adolf dictum 

Cieszla alias Deszko de villa Kamien 
in districtu Sandomiriensi 

 s. 190 

Dominica 10 post 
Pentecosten anno 

Domini 1618 

Tomas 
Hwiolowski 

Andreas Hwiolowski, filius (m. 
Dorothea de suburbio haliciensi) 

 s. 190 

anno Domini 1618 Daniel Turca Joannis Chroscilioski (p. olim 
Joannis Chroscilioski de suburbio 

cracoviensi) 

 s. 191 

Dominica 3 
Aduentus anno 

Domini 1618 

Petrus Izdebsky Albertus Izdebski (p. olim Mathia 
Izdebski et Elizabeth de suburbio 

cracoviensi) 

 s. 191 

Dominica 4 
Aduentus anno 
Domini 1618 

Bartholomey 
Jaworka 

Stephanus (p. Toma Palacz de 
oppido Wolborz) 

 s. 191 

Domnica Judica 

anno Domini 1619 

Valentinus 

Gorczica 

Stanislaus de villa Wola 

Heczwalowa in districtu 
Premisiliensi (p. olim Mathia 

Gębolisz et Anna) 

 s. 192 

Dominica Paschae 
anno Domini 1619 

Matias Nuncius Cristopherus (p. olim Joannis 
Dąbrowiecki et Anna de oppdo 

Rakowiec 

 s. 192 

anno Domini 1619 Daniel 
Cirankowic 

Stanislaus Dambkowski (p. olim 
Benedictus Dambkowsky et Agneta) 

 s. 192 

Dominica 3 post 
Pentecosten anno 

Domini 1619 

Mathias 
Zezinskiy 

Simon Kiszczek (p. Stanislaus 
Kiszczek et Helizabeth de suburbio 

cracoviensi) 

 s. 193 

Dominica 10 post 
Pentecosten anno 

Domini 1619 

Gregorius 
Hermanowic 

Cristopherus Chrobakowic (p. olim 
Stephanus Chrobak et Anna de villa 

Zorawica in districtu Premislensi) 

 s. 193 

Dominica 14 post 
Pentecosten anno 

Domini 1619 

Petrus Wełnicz Andreas Ciołek (p. olim Albertus 
Ciołek pistor et Agneta de suburbio 

subcastrensi leopoliensi) 

 s. 193 

Dominica 14 post 
Pentecosten anno 

Marcus 
Danielowic 

Cristopherus (p. Mathias Chorupka 
murator et Agneta de suburbio 

 s. 194 
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Domini 1619 leopoliensi) 

Dominica judica 

anno Domini 1620 

Daniel Turka Martinus Drycantowic (p. olim 

Jacobus Drzycanczik et Catharina de 
ciuitate [...]) 

 s. 194 

Dominica judica 

anno Domini 1620 

Christopherus 

Raduszowic 

Albertus Mosczowita (p. olim 

Stephanus de Drohobicz et Regina) 

 s. 195 

Dominica 
Reminiscere anno 

Domini 1621 

Laurentius 
Kiriłowicz 

Stanislaus Rocinski (p. olim Simon 
Rocinski et Barbara de ciuitate 

Leopoliensi) 

 s. 195 

Dominica 6 post 
[Paschae] anno 
Domini 1621 

Paulus Kłodowicz Paulus Broskwinia (p. olim Albertus 
Broskwinia et Zophia de oppido 

Bukaczowce in districtu Haliciensi) 

 s. 195 

Dominica 6 post 
Paschae anno 
Domini 1621 

Petrus Plowek Stanislaus Figowicz (p. olim Mathia 
Figa et Regina de villa Hrynice in 

districtu Lublinensi) 

 s. 196 

Dominica judica 

anno Domini 1622 

Bartholomeus 

Jaworka 

Joannis Globowic (p. Cristopherus 

Globowic et Agneta de villa Zubrza 
in districtu Leopoliensi) 

 s. 196 

Dominica […] post 

Pentecosten anno 
Domini 1622 

Cristopherus 

Kruczkowic 

Albertus Moticzkowic de villa 

Dawidow in districtu Leopoliensi (p. 
olim Laurentius Moticzka et 

Catherina) 

 s. 196 

Dominica 14 post 

Pentecosten anno 
Domini 1622 

Franciscus 

Brodowicz 

Paulus Grizłowicz de villa Zaruicze 

in districtu Leopoliensi (p. Mathia 
Grizło et Anna) 

 s. 197 

anno Domini 1623 Jacobus 

Kuczkowic 

Simonis Hrusciel de suburbio 

leopoliensi (p. olim Joannis Hrusciel 
et Zophia) 

 s. 197 

[…] Christoferus 

Wictorowic 

Sebastian (p. olim Joannis Pieczarski 

et Lucia de ciuitate Złoczow) 

 s. 197 

anno Domini 1624 Joannis 
Balonowic 

Jacobus Kaminsky (p. Stanislaus 
Kaminsky et Catarina de opido 

Brzezany) 

 s. 198 

Dominica 
Reminiscere anno 

Domini 1625 

Petrus Welnic Joannis Stroinowsky de Brzozdowiec 
(p. Martinus Stroinowski et Zophia) 

 s. 198 

Dominica S. 

Trinitatis anno 
Domini 1625 

Bartolomeus 

Zamora 

Stanislaus de villa Sokolniki 

(p. olim Nicolaus et Appolonia?) 

 s. 198 

Dominica SS. Petri 

et Pauli anno Domini 
1625 

Nicolaus Rokicky Luca Łysy de suburbio leopoliensi 

(p. olim Matthias et Cristina) 

 s. 199 

Dominica […] 20 

iulli anno Domini 
1625 

Joannis 

Marszalek 

Sebestian Seifart de oppido Prochnik 

(p. Mathia et Catherina) 

 s. 199 

Dominica S. 
Trinitatis anno 

Domini 1626 

Hristoforus 
Korczynski 

Ambrosius (p. olim Ambrosius 
Klimkowic de suburbio Leopoliensi 

et Anna) 

 s. 199 

[…] Joannis Sikorzic Toma Rozicowic de oppido 
Visnicensi (p. olim Stephanus 

Rozicow et Anna) 

 s. 200 

Dominica ultima Jacobus Stanislaus Zieb de villa Kielkowa (p.  s. 200 



302 
 

ante festum s. 

Bartolomei anno 
Domini 1626 

Karczabowic olim Stanisław et Zophia 

Soldzianka) 

Dominica eadem 

anno Domini 1626 

Ferens Timkowic Iwan de districtu Holowsko (p. olim 

Iwan et […] Korsahowna) 

 s. 200 

Dominica [...] anno 
Domini 1627 

Gregorius 
Hermanowicz 

Petrus de ciuitate Lezaisko (p. olim 
Simonis Gawlowsky et Catherina) 

 s. 201 

Dominica 

misericordia anno 
Domini 1627 

Petrus Plowek Joannis Hordoskupowicz 

(p. olim Fedory Hordoskup et Ewa 
de suburbio cracoviensi) 

 s. 201 

Dominica cantate 
anno Domini 1627 

Jacobus 
Kuczkowic 

Albertus (p. Stanislaus Zaluszowicz 
et Zophia de suburbio Leopoliensi) 

 s. 201 

Dominica 3 
Aduentus anno 
Domini 1627 

Cristopherus 
Kruczkowic 

Mathia Piątkowic (m. Helizabeth de 
Sczebressin) 

 s. 202 

Dominica Paschae 

anno Domini 1628 

Zigismundus 

Marcinkowic 

Joannis Niedzielowic (p. olim Toma 

Mielnikowic et Anna de ciuitate 
Przemisliensi) 

 s. 202 

Dominica 9 post 

Pentecosten anno 
Domini 1628 

Mathias 

Stakowicz 

Balthasar de suburbio haliciensi, 

filius 

 s. 202 

Dominica 13 post 
Pentecosten anno 

Domini 1628 

Clemens 
Wegrynowic 

Gregorius (p. olim Christopherus et 
Catherina de villa Cisky) 

 s. 203 

Dominica 15 post 
Pentecosten anno 

Domini 1628 

Bartholomeus 
Jawora 

Simonis Jawora (p. Thoma Jawora et 
Hedwigis Suwalanka de oppido 

Wolborensis) 

 s. 203 

Dominica 21 post 
Pentecosten anno 

Domini 1628 

Adamus 
Kurowicz 

Simonis, filius (m. Anna)  s. 203 

Dominica 1 
Aduentus anno 
Domini 1628 

Stanislaus 
Drozdzalowic 

Josephus (p. olim Martinus 
Parczowsky pellionis et Anna, 

incolis leopoliensis) 

 s. 203 

Dominica jubilate 
anno Domini 1629 

Cristopherus 
Korczinski 

Joannis Chruscielik (p. Blasii 
Chrusciel et Maruchna, suburbani 

Grodecensis 

 s. 204 

Dominica 13 post 

Pentecosten anno 
Domini 1629 

Zigismundus 

Marcinkowic 

Albertus Zwierzynski (p. olim 

Laurentius Zwierzynski et Anna, 
suburbanores leopoliensis) 

 s. 204 

Dominica 13 post 

Pentecosten anno 
Domini 1629 

Jacobus 

Kuczkowic 

Stanislaus Kąkolowski (p. olim 

Andreas Kąkolowsky textor et 
Margaritha de ciuitate Jaworouiensi) 

 s. 204 

Dominica 13 post 

Pentecosten anno 
Domini 1629 

Joannis 

Marszalek 

Adamus Klimkowic (p. olim 

Nicolaus Klimkowic et Anna, de 
suburbio leopoliensi) 

 s. 205 

Dominica 19 post 
Pentecosten anno 

Domini 1629 

Nicolaus 
Adamkowic 

Martinus Paprocki (p. olim Albertus 
Paprocki et Dorothea de suburbio 

cracoviensi) 

 s. 205 

Dominica 4 
Aduentus anno 

Domini 1629 

Nicolaus 
Richlowski 

Paulus Pobis (p. Bartholomeus et 
Agneta de villa [...]) 

 s. 205 

Dominica S. Joannis Martinus (p. olim Sebastianus  s. 206 
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Trinitatis anno 

Domini 1630 

Kielarowic Wronsky et Regina di ciuitate  

Glinino) 

Dominica [prima] 
post festum S. 

Mathei anno Domini 
1630 

Jacobus 
Sokolowsky 

Joannis (p. olim Gasparis Kulczinsky 
et Barbara de oppido Vlowce) 

 s. 206 

Dominica prima post 

festum S. Mathei 
anno Domini 1630 

Bartholomeus 

Zamora 

[…]  s. 

206–
207 

Dominica 7 post 
Pentecosten anno 

Domini 1631 

Timoteus 
Horodecki 

Gabrielis (p. olim Stephanus et 
Anastasia Harasimczanka de Nouae 

Sambor) 

 s. 207 

Dominica Latare 
anno Domini 1632 

Paulus Nosek Dominic (p. olim Albertus Dalesky 
de suburbio leopoliensi) 

 s. 207 

Dominica Latare 

anno Domini 1632 

Christophor 

Kruczkowic 

[…] (p. olim Joannis Rozensky)  s. 208 

Dominica 5 post 
festum […] anno 

Domini 1632 

Zygismundus 
Marcinkowic 

[...] (p. olim  Petrus Baranski et 
Agnes) 

 s. 208 

Dominica S. 
Trinitatis anno 
Domini 1632 

Christopherus 
Krasniowski 

Albertus (p. Albertus et Hedwigis)  s. 208 

Dominica S. 

Trinitatis anno 
Domini 1632 

Joannis 

Gielarowic 

Andreas (p. olim Joannis Szocik et 

Sophia de suburbio haliciensi) 

 s. 209 

Dominica 10 [...] 

anno Domini 1632 

Christopherus 

Radzissowic 

Joannis (p. olim Toma Bielawsky de 

ciuitate leopoliensi) 

 s. 209 

Dominica 2 
Aduentus anno 

Domini 1632 

Joannis 
Balonowic 

Casparus (p olim Stanislaus 
architector de ciuitate leopoliensi) 

 s. 209 

Dominica 4 
Aduentus anno 
Domini 1632 

Sidorius 
Drilikowic 

Iwan Drilik, frater (p. olim Paulus 
Drilik et Ewa de oppido SRM 

Mosciszka) 

 s. 210 

Dominica 5 post 
Pentecosten anno 

Domini 1633 

Bartolomeus 
Zamora 

Baptist Joannis (p. Joannis et Zopjia 
de ciuitate Buczac) 

 s. 210 

Dominica 13 post 

Pentecosten anno 
Domini 1633 

Jacobus 

Kuckowic 

Joannis (p olim Mathia Beryla et 

Anna de suburbio haliciensi) 

 s. 210 

Dominica 5 post 

Pentecosten anno 
Domini 1634 

Joannis 

Balonowic 

Joannis Bobola (p. olim Joannis 

Bobołowic et Catherina) 

 s. 211 

Dominica 12 post 

Pentecosten anno 
Domini 1634 

Jacobus 

Kurczabowic 

Jacobus Bardyanowski (p. olim 

Benedictus Bardyanowski et Regina 
de ciuitate Bodzantinensi) 

 s. 211 

Dominica 
Reminiscere anno 

Domini 1635 

Sigismundus 
Marcinkowic 

Andreas (p. olim Albertus Swiderski 
de suburbio leopoliensi) 

 s. 211 

Dominica 4 post 
Paschae anno 

Domini 1635 

Clemens 
Węgrynowic 

Foelicis (p. olim Stanislaus Gawron 
sartor ciuis […] et Lucia Gawronska) 

 s. 212 

Dominica 4 post Daniel Kozłowski Mathias (p. olim Simon mercator  s. 212 
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Paschae anno 

Domini 1635 

alias Witrikusz et Zophia ciuium 

Podhaicensi) 

Dominica 15 post 
Pentecosten anno 

Domini 1635 

Joannis Kielar Gregorius Borichowski (p. olim 
Joannis Borichowski, ciuis 

Sokolouiensis in districtu [...] et 
Dorothea) 

 s. 212 

Dominica 19 post 

Pentecosten anno 
Domini 1635 

Simon Kurcowic Simon Suwartowic (p. olim 

Stanislaus Suwartowic et Dorothea 
de Robczicze) 

 s. 213 

Dominica 7 post [...] 
anno Domini 1636 

Ferens Tymkowic Tymotheus de Zyrawka (p. olim 
Juchno Kulpa et Anna) 

 s. 213 

Dominica 19 post 

Pentecosten anno 
Domini 1636 

Christopherus 

Bederowic 

[…] (p. olim Joannis Mordokowic, 

ciuis leopoliensis […]) 

 s. 213 

Dominica 2 post 

Resurrectionem anno 
Domini 1637 

Joannes Ala[…] Bartholomeus […]  s. 214 

anno Domini 1637 

 

Cristopherus 

Kwasniowski  

Joannis de villa Czysky (p. olim 

Walentini Salasko et Regina) 

 s, 214 

Dominica S. 
Trinitatis anno 
Domini 1637 

Joannis 
Sykorzowic 

Bartolomeus (p. olim Jacobus 
Neburkowic de ciuitate Zloczow) 

 s. 214 

[…] Valentinus 

Borzimowski 

Simon Hulaczek de oppido Mieliecz 

(p. Martinus Hulaczek et Catherina 
Maiowna) 

 s. 215 

Dominica 2 

Aduentus anno 
Domini 1637 

Laurentius 

Mazurkiewicz 

Blasius Skoczny (p. Mathias et 

Edwigis) 

 s. 215 

anno Domini 1637 Alexander 

Maiowicz 

Gregorius (p. olim Joannis Sawinski 

et Euphrenia? de villa Rodaticze) 

 s. 216 

Dominica 2 post 
Resurrectionem anno 

Domini 1638 

Kristopherus 
Korczinski 

Nicolaus (p. Stanislaus Hepnar? et 
Dorothea de vigilla Czysky) 

 s. 216 

Dominica post 
Pentecosten anno 

Domini 1638 

Joannis 
Marszalek 

Paulus (p. Matias [...])  s. 216 

anno Domini 1639 Joannis Jarzazek Stanislaus de ciuitate leopoliensi (p. 

Mathias Kasperkowic et Kristina 
Oleiarzowna) 

 s. 217 

anno Domini 1639 Tomas Pinski Hiacent (p. olim Wasko Jarosławczik 

et Nastazya) 

 s. 217 

Die dominica 3 in 
quadragesima anno 

Domini 1640 

Martinus 
Racyborowic 

[...] (p. olim Stanislaus Jaricharz et 
Margarita de suburbio leopoliensi) 

 s. 217 

Dominica 3 post 
Pentecosten anno 

Domini 1640  

Wycenti Warolski Joannis Gellartowicz de suburbio 
cracoviensi (p. Andreas Gellartowicz 

et Anna) 

 s. 218 

Dominica 7 post 

Pentecosten anno 
Domini 1640 

Jacobus Kąkol Joannis de vilgilla Niemylow (p. 

Matia Kulikowski et Catherina) 

 s. 218 

Dominica Letare 

anno Domini 1641 

Martinus 

Krotoszinski 

Damianus (p. olim [...] Kunasza et 

Anna) 

 s. 218 
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Dominica 

Reminiscere anno 
Domini 1641 

Stanislaus 

Duszinski 

Joannis Mrochowicz (p. olim 

Andreas Mrochowicz et Agnes) 

 s. 219 

Dominica Passionis 

anno Domni 1641 

Geory 

Hermanowicz 

Albertus Wardawik de suburbio 

haliciensi (p Jacobus et Anna) 

 s. 219 

Dominica [...] anno 
Domini 1643 

Laurentius 
Mazurkowycz 

Stanislaus de vigilla Dawidow   s. 219 

Dominica 2 post 

Pentecosten anno 
Domini 1641 

Kristopherus 

Kwasniowski 

Jacobus (p. Stanislaus Ogonkowic et 

Dorothea) 

 s. 220 

anno Domini 1641 Hreori Bleharski Hreori (p. olim Petrus Baliczki et 
Marina Dubrowlanska) 

 s. 220 

anno Domini 1641 Matias Kacka [...] (p. Joannis et [...])  s. 220 

[…] anno Domini 
1643 

Iwan Kretkowicz Iwan [...]  s. 221 

Dominica 
Reminiscere 3 anno 

Domini [1643] 

Symun Kurowicz Gregorius Sulczik (p. Regina)  s. 221 

anno Domini 1643 Daniel 
Kozlowsky 

Iwan (p. Antonius et Elena [...])  s. 221 

Dominica 23 post 

Pentecosten anno 
Domini 1643 

Stanislaus 

Duszynski 

Joannis (p. olim Andreas Nereneczki 

et Zofya) 

 s. 222 

Dominica 20 post 

Pentecosten anno 
Domini 1644 

Joannis Kellar Joannis de oppido Zolkiew  s. 222 

Die 12 marty anno 
Domini 1644 

Krzystof 
Wiktorowicz 

Dominic Torbowicz (p. olim 
Albertus Torbowic et Dorothea) 

 s. 223 

Dominica Letare 
anno Domini 1645 

Petrus Sawicki Sebestianus (p. [...] et Zofia)  s. 223 

Die 18 […] anno 
Domini 1644 

Joannis […] Joannis […] filius  s. 223 

Dominica 3 post 

Pentecosten anno 
Domini 1645 

Laurentius 

Mazurkowicz 

Joannis de Przyworsko (p. Albertus 

Koz[…] et Catherina) 

 s. 224 

Dominica 3 post 

Pentecosten anno 
Domini 1645 

Demetrius 

Philowicz 

Matwiy de suburbio haliciensi (p. 

Nicolaus Medicz et [ім’я матері не 
зазначене]) 

 s. 224 

Dominica 3 post 

Pentecosten anno 
Domini 1645 

Demetrius 

Philowicz 

Stephanus de suburbio cracoviensi 

(p. Jan Sokalski et Marentia) 

 s. 225 

Dominica 3 post 
Pentecosten anno 

Domini 1645 

Hrichori 
Blecharowicz 

Mathias Medicki de suburbio 
haliciensi (p. Nicolaus Medicki et 

Catherina) 

 s. 225 

Dominica 19 post 
Pentecosten anno 

Domini 1639 

Joannis Kielar Woyciech z Komarna (o. Jędrzey, m. 
Malgorzata) 

 s. 226 

[…] Hans Swarekow Laurenty z przedmiescia halickiego 
(o. Mykolay, m. Anna) 

 s. 226 

Drugi […] 

adwentowy anno 
Domini 1645 

Iwan Kretkowicz Stefan (o. Iędrzey Niemyrowicz, m. 

Helena) 

 s. 227 
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Pierwsza niedziela 

po Bozym 
narodzeniu anno 

Domini 1646 

Stanyslaw 

Barankowicz 

Woyciech z Krotoszyna (o. Woiciech 

[...]) 

 s. 227 

Dominica 8 post S. 
Trinitatis anno 
Domini 1646 

Stephanus 
Wasylkowicz 

Jan Oblesny z Zamarstynowa (o. Jan 
Oblasny, m. Rosa) 

 s. 228 

Dominica 23 post S. 
Trinitatis anno 
Domini 1646 

Iwan 
Hamaszowicz 

Iwan Dlugi (o. Stanisław Długi, m. 
Anastasya) 

 s. 228 

Dominica 4 post S. 

Trinitatis anno 
Domini 1647 

Clemens 

Węgrinowyc 

[…]  s. 

228–
229 

Czwarta niedziela w 

post przed Wielką 
Nocą anno Domini 

1646 

Mykolay 

Mukarowicz 

[...]rowicz (o. Sidor, [...])  s. 229 

Niedziela [...] po s. 
Bartolomeiu anno 

Domini 1647 

Gregory 
Blicharowic 

Mikolay Matfieyczik (o. Mikolay 
Matfieyczik) 

 s. 229 

Dominica 15 post 

Pentecosten anno 
Domini 1647 

Jacobus Niewoles […]  s. 230 

Dominica 2 post 

Epiphanie anno 
Domini 1646 

Fedor 

Ferenczowicz 

Fedor Ferencowicz, syn  s. 230 

Dominica Passionis 
anno Domini 1648 

Marcin 
Krotoszynski 

Woyciech, syn  s. 231 

Dominica 1 post 
Pasha anno Domini 

1646 

Mathyas Kayzer Dawid (o. Jan Bieniaszewski, m. 
Ewa Rambuliawska) 

 s. 231 

Dominica 24 post 

Pentecosten anno 
Domini 1648 

Tomas Pinski Pawel, syn  s. 232 

Dominica 1 in 

Aduento anno 
Domini 1646 

Laurentius 

Krusnerowicz 

Jan, syn  s. 232 

Dominica 

Septuagesima anno 
Domini 1650 

Marcyanos Pacek Jakub (o. Stanislaw Klimasz z 

miasteczka Ticzina, m. Katarzyna) 

 s. 233 

Dominica 19 post 
Pentecosten anno 

Domini 1650 

Wasil Boykowic Piotr (o. Iwan Pienik, m. Zofia)  s. 233 

Dominica 19 post 
Pentecosten anno 

Domini 1650 

Wawrziniec 
Mazurkowic 

Sebestyan (o. Tomasz Oszust, m. 
Zofia z Krotoszina) 

 s. 234 

Dominica 12 post 
Pentecosten anno 

Domini 1651 

Iwan Kratkowic Ferenc Maszkowic  s. 234 

Dominica 3 post [...] 
anno Domini 1653 

Ferens Tymkowic Jeremiasz, syn  s. 234 

Dominica S. Wawrziniec Jakub Wianiczki (o. Matiasz  s. 235 
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Trinitatis aano 

Domini [1653] 

Mazurkowic Wianiczki, m. [...]) 

Dominica 2 post 
Pentecosten anno 

Domini 1654 

Jan Jarzęczek Matyasz (o. Woiciech Signicki)  s. 235 

Dominica post 
Galum [...] anno 

Domini 1655 

Piotr Sawinski Franciszek (o. Woiciech Bernet, m. 
Regina) 

 s. 236 

Niedziela trzecia w 
post w dzien S. 

Jozefa 19 maia anno 

Domini 1656 

Jan Jarzaczek Marcin Jaworski (o. Jan Jaworski, m. 
Anna) 

 s. 236 

Niedziela szosta po 
Zmartwychstaniu 

Panskim dnia 28 
maia anno Domini 

1656 

Jan Matfiewicz Jan Alexandrowic (o. Alexander 
Matfiewicz, m. Maruchna) 

 s. 236 

Niedziela trzynasta 
[...] dnia trzeciego 

wrzesnia anno 

Domini 1656 

Paweł 
Smereczynski 

Piotr Liaszowic (o. Liasko 
Liszowicz) 

 s. 237 

W niedziele 5 anno 
Domini 1657 

Dymitr Filewicz Stephan Stepnowicz (o. [...])  s. 237 

Niedziela pierwsza 

po Wniebowzieciu 
anno Domini 1658 

Matwey Ruta Mikołay Trusynyk? (o. Wawrzyniec 

Trusynyk, m. Małgorzata) 

 s. 237 

Die 20 octobris anno 
Domini 1658 

Albertus 
Gdakowic 

Matyasz Swiderski (o. Matyasz 
Swiderski, m. Katarzyna 

Trzaskowsczanka) 

 s. 238 

Dominica 3 Aduenti 
anno Domini 1658 

Paweł 
Smereczynski 

Andrzey Smereczynski (o. Paweł 
Smereczynski, m. Maryna) 

 s. 238 

Die 2 novembris 

anno Domini 1659 

Wawrzyniec 

Mazurkowic 

Marcin Czyr[...]ski  s. 238 

[...] anno Domini 
1660 

Woiciech 
Gdakowicz 

[...]  s. 239 

anno Domini 1660 Jan [...] [...] (o. [...], m. Feska)  s. 239 

[...] anno Domini 

1660 
 

Piotr Sawinski Gregor Jurkowic (o. Marcin 

Jurkowic, m. Marina)  

 s. 239 

Die 21 januarii anno 

Domini 1663 

Matheus Ruta Mikołay, syn (m. Regina)  s. 240 

Dzien man[...] anno 
Domini 1663 

Ignacy 
Parfinowicz 

Dimitr Miczakic (o. Armatka, m. 
Monika z Tulska) 

 s. 240 

Die 2 januarii anno 

Domini 1665 

Mateus Ruta [...] (m. Jadwiga)  s. 241 

Dominica 
Raminiscere anno 

Domini 1665 

Dymitr Filiewicz Andrzey Drozdowicz (o Semian 
Drozdowicz, m. Barbara 

Drozdowiczowa) 

 s. 241 

Niedziela szosta po 
[...] anno Domini 

1665 

Stanislaus 
Roszkowski 

Szymon Ziolkiowski (o. Sebetyan 
Ziolkowski, m. Anna Ziolkowska) 

 s. 241 

Die 13 decembris Adam Łazinski Szymon Sniegowic(o. Marcin  s. 242 
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anno Domini 1666 Sniegowic, m. Jadwiga 

Sniegowiczowa ze Lwowa) 

Die 21 februarii 
anno Domini 1666 

Jeronim 
Kienkiewic 

Walienty Dubielowicz (o. Marcin 
Dubielowic, m. Anna) 

 s. 242 

Die 12 maii anno 

Domini 1666 

Mateus Ruta Jan Borkowski (o. Jan Borkowski, 

m. Zofia) 

 s. 242 

Die 28 augusti anno 
Domini 1667? 

Martinus 
Radynowski? 

Jan Ruszkiewic (o. Maycher 
Ruszkiewicz, m. Anna) 

 s. 243 

Die 3 kwietnia anno 

Domini 1668 

Jozef Kloskowic Franciszek (o. Woiciech 

Poroskowicz, m. Regina 
Poroskowiczowa) 

 s. 243 

Die 31 martii anno 

Domini 1669 

Kazymirz Ceiner Krzystof Kutasz (o. Woiciech 

Kutasz, m. Katarzyna Kutaszowa) 

 s. 244 

Die 16 marci anno 
Domini 1670 

Ignacy 
Perfinowicz 

Jan Boykiewicz (o. Bazyli 
Boykiewicz, m. Anna 

Boykiewiczowa) 

 s. 244 

Die 4 maii anno 

Domini 1670 

Kasper 

Kułakowsky 

Daniło? (o. Marcin, m. Regina)  s. 244 

Die 25 iulii anno 
Domini 1670 

Jan Wulf Stanisław (o. Jakub, m. Domayski, 
m. Zuzanna) 

 s. 245 

Die 28 septembris 

anno Domini 1670 

Jaros Lenkiewicz Walenty Abramkowicz (o. Andrey, 

m. Zofia) 

 s. 245 

Die 24 novembris 
anno Domini 1670 

Semion 
Dimitrowicz 

Kostanty (o. Dimitr, m. Anna 
Marudzianka) 

 s. 245 

Die 13 septembris 

anno Domini 1671 

Kazimierz 

Czeiner 

Stanisław Czeyner (o. Walenty 

Czeyner, m. Dorota Czeynerowa) 

 s. 246 

[…] Dimitr 
Humieniecki 

Barscy (o. Jerzy Barscewicz, m. 
Katarzyna Barscewiczowa) 

 s. 246 

Dnia 7 maia anno 

Domini 1673 

Martinus 

Krolikowski 

Jan Bosko (o. Alexander Bosko, m. 

Maryna Boskowa) 

 s. 246 

anno Domini 1673 Stanislaus Usarz Dominic Jarosawicz (o. Ludwik 
Jarosawicz, m. Catharina 

Jarosawiczowa) 

 s. 247 

Dnia 5 [...] anno 
Domini 1673 

Wawrziniec 
Poprawa 

Grigor Strusowicz (o. Walenty 
Strusowicz, Catharina 

Strusowiczowa) 

 s. 247 

Dnia 3 grudnia anno 

Domini 1673 

Wawrziniec 

Poprawa 

Kazimierz Grussewicz (o. Thomasz 

Grussewicz, m. [...] Gruszewiczowa) 

 s. 247 

Dnia 8 stycznia anno 
Domini 1674 

Bazyly 
Ferenczowic 

Stefan Makuch (o. Alexander 
Makuch, m. Marina Makucha) 

 s. 248 

Die 22 aprilis anno 

Domini 1674 

Jozef Kłoskiewicz Simon Sopoczki (o. Jakub Sopoczki, 

m. Zofia Sopoczka) 

 s. 248 

anno Domini 1674 Stanislaus 
Gładisowicz 

Stefan Strzelliczki (o. Jan Strzellicki, 
m. Sofia) 

 s. 248 

Die 5 januarii anno 

Domini 1675 

Wenceslaw 

Wuycik 

Jan Mądrzyk (o. Chreory Mądrzyk, 

m. Anna) 

 s. 249 

Die [...] junii anno 
Domini 1675 

Łukasz 
Raczkowsky 

Szymon Raczkowski, syn  s. 249 

Die 15 junii anno 

Domini 1675 

Ignacy 

Perfinowicz 

Teodor (o. Nikołay Maikiewicz, m. 

Feska Maikiewiczowa) 

 s. 249 

Die 12 maii w roku 
1676 

Sebestian 
Zurkiewicz 

Jan Szymczowicz (o. Mikolay 
Szymczowicz, m. Maryanna 

 s. 250 
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Szymczowiczowa) 

Die 16 sierpnia w 

roku 1676 

Joannis Niemczyk Jan Buczacki (o. Wawrzyniec 

Buczacki, m. Anna Buczacka) 

 s. 250 

Die 9 decembris 
anno Domini 1676 

Ignacy 
Perfinowicz 

Iędrzey, syn (m. Anna)  s. 250 

Die 30 januarii anno 

Domini 1677 

Bazyli 

Ferenczowicz 

Ian Wasiliewicz (o. Jacenty 

Wasilowicz, m. Anna 
Wasilowiczowa) 

 s. 251 

Die 30 januarii anno 

Domini 1677 

Piotr Kusik Semion (o. Teodor Dryzinski, m. 

Marianna Dryzinska) 

 s. 251 

Die tres [mai] anno 
Domini 1696? 

Adam Za[...] […]  s. 251 

Die post SS. Tres 

mai anno Domini 
1678  

Stanislaus 

Gladiszewicz 

Jan Gładyszewicz, syn (m. 

Katarzyna Gładyszewiczowa) 

 s. 252 

Die 15 january anno 
Domini 1678 

Jrzy Juzefowicz Jan Osowicz (o. Jan Osowicz, Reina 
Osowiczowa) 

 s. 252 

Die 25 [czerwca] 
anno Domini 1678 

Wecesłaus 
Wuicik 

Teodor Sienkiewicz (m. Anna 
Sienkiewiczowa) 

 s. 252 

Die 4 [...] anno 
Domini 1678 

Wasil Wołkowicz Jan Wołkowicz, syn (m. Regina 
Wołkowiczowa) 

 s. 253 

Die 3 julii anno 

Domini 1678 

Stanisław 

Jaskrzewicz 

Paweł (o. Szymon Szemberski, m. 

Anna Szemberska) 

 s. 253 

Die [...] anno 
Domini 1678 

Wenceslaus 
Wuicik 

Woiciech Markiewicz (o. Tomasz 
Markiewicz, m. Agniszka 

Markiewiczowa) 

 s. 253 

Die 16 [junii] anno 
Domini 1679 

Sebestianus 
Turkiewicz 

Stanisław (o. Piotr Krainski, m. 
Helena Krainska) 

 s. 254 

Die 25 [junii] anno 

Domini 1679 

Bazyli 

Ferencowicz 

Wasil (o. Jan Artymiatik, m. 

Jewdokeya Artymiatykowa) 

 s. 254 

Die 29 [grudnia] 
anno Domini 1679 

Jacenty 
Wiesckowicz 

Paweł (o. [Demyan] Wydrak, m. 
Maryanna Wydrakowa) 

 s. 255 

anno Domini 1680 Maicher 

Anteszewicz 

Paweł (o. H[...], m. Maryanna 

Woitynska) 

 s. 255 

Die 12 marty anno 
Domini 1680 

Stanislaw Kur Woiciech (o. Jan Oyankowicz, m. 
Maryna Oyankowiczowa) 

 s. 256 

Die 10 augusti anno 
Domini 1680 

Kostanty 
Dmitrowicz 

Jeremiasz Załokocky (m. Anna 
Załokocka) 

 s. 256 

Dnia 15 wrzesnia 
anno Domini 1680 

Sebestian 
Wołowicz 

[...] (o. Stanisław, m. [...])  s. 256 

Die 20 octobris anno 
Domini 1680 

Juzef Kłoskowicz Jan (o. Jan Szagielski, m. Chelena 
Szagelska) 

 s. 257 

Die 20 nowembrys 

anno Domini 1680 

Roman 

Czerenenczyk 

Bazyli (o. Jan Kostewicz, m. Barbara 

Kostewiczowa) 

 s. 257 

Die 10 januari anno 
Domini 1681 

Jacenty 
Jakubowicz 

Jan Jakubowicz, syn  s. 258 

Die 10 januari anno 

Domini 1681 

Roman 

Czerenenczyk 

Bazyli (o. […] Kostewicz, m. 

Barbara Kostewiczowa) 

 s. 258 

Die 2 marty anno 
Domini 1671 

Jacenty 
Jakubowicz 

Jedrzey (o. Ferens Tymowicz)  s. 258 

Die 11 marty anno 

Domini 1681 

Andreas 

Duczyłowicz 

Stefan (o. Semian, m. Paraska 

Semionowa) 

 s. 259 
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Die 20 julii anno 

Domini 1681 

Alexander 

Marcutowicz 

Jakim Bucz (o. Stefan Bucz, m. 

Milanka Bucza) 

 s. 259 

Die 24 febriari anno 
Domini 1682 

Kazymirus 
Czeyner 

Franczysek Kalynowczyk (o. 
Krzystof Kalynowski, m. Jachna 

Kalynowska) 

 s. 260 

Dye 24 febryary 
anno Domini 1682 

Sobestyanus 
Turkiewycz 

Semyon? (o. Tomas Czieslewycz, m. 
Krzystyna Czieslewyczowa) 

 s. 260 

Die 24 [februari] 

anno Domini 1682 

[...] [...] (o. Turyk, m. Chelena 

Turykowa) 

 s. 261 

Die [...] maia anno 
Domini 1682 

Stanisław 
Jaskrzewicz 

[...] (o. Turyk, m. Chelena 
Turykowa) 

 s. 261 

[...] anno Domini 

1682 

Jozef Kloskiewicz [...]  s. 261 

Die [...] anno 
Domini 1682 

Wenceslaus 
Wuicik 

Jędrzey (o. Stanisław [...], m. [...])  s. 261 

Die 6 octobris anno 
Domini 1682 

Joannis 
Wyszynsky 

Eliasz (o. [...] Myczyk, m. [...] 
Myczykowa) 

 s. 262 

Die 18 decembris 
anno Domini 1682 

Daniel Zaikiewicz Hrehory (o. Semian Hałuskowicz, m. 
Anna Haluskowiczowa) 

 s. 262 

Die 22 stycznia anno 
Domini 1683 

Stanislaw 
Baczmaga 

Franciszek (o. Iędrzey, m. [...])  s. 262 

Die [...] anno 

Domini 1683 

Ignacy 

Perfinowicz 

Alexander, syn  s. 263 

Die 13 maii anno 
Domini 1683 

Kazimirus 
Poznanczyk 

Bal[...] (o. Adam Ligoski, m. Anna 
Ligoska) 

 s. 263 

Die [...] anno 

Domini 1683 

Maicher 

Antaszewic 

Maciey (o. Stanisław Szpakowicz, 

m. Anna) 

 s. 263 

Die 29 augusti anno 
Domini 1683 

Juzef Kłoskowicz Stefan (o. Konstanty Turowicz, m. 
Ewa Turowiczowa) 

 s. 264 

Die S. Matee anno 

Domini 1683 

Joannis Furaisty Franciszek (o. Jedrzey Słowikowski, 

m. Reina Słowikowska) 

 s. 264 

Die 7 […]bris anno 
Domini 1683 

Adam Łowicky Łukasz Kusnierzowic (o. Woiciech 
Kusnierzowic, m. Anna 

Kusnierzowiczowa) 

 s. 264 

Die 7 […]brys anno 
Domini 1683  

Roman 
Czerenenczyk 

Ferens (o. Michał Martyniak, m. 
Jewka Martyniakowa) 

 s. 265 

Die 15 februari anno 
Domini 1684 

Mikołay 
Kwiętniowski 

Jan (o. Woiciech Tyborowski, m. 
Reina Tyborowska) 

 s. 265 

Die 16 [februari] 
anno Domini 1684 

Wecław Wuicik, 
Stanisław 

Jaskrzewicz 

Woiciech Słowikowski (o. Jedrzey 
Słowikowski, m. Reina 

Słowikowska) 

 s. 265 

Die 30 maia anno 

Domini 1684 

Ignacy 

Perfinowicz 

Stefan (o. Teodor Perfinowicz, m. 

Feska Perfinowiczowa) 

 s. 266 

Die 13 augusti anno 
Domini 1684 

pp. cechmistrze Jan (o. Iwan Prerusko, m. Jadwiga)  s. 266 

Die 11 septembris 

anno Domini 1684 

Bazyli 

Ferenczowicz 

Piotr Raszkiewicz (o. Mikołąy 

Raszkiewicz, m. Teodora 
Raszkiewiczowa) 

 s. 267 

Die [11] septembris 

anno Domini 1684 

Adam Laziecki Franciszek (o. Woiciech 

Przeisnerowicz, m. Anna 
Przeisnerowiczowa) 

 s. 267 

Die 15 septembris Stanisław Jan Chodulak (m. Janka [...])  s. 267 
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anno Domini 1684 Jaskrzewicz,  

Adam Lazecki 

Die 13 augusti anno 
Domini 1684 

Jachim Jankowicz Jedrzey (o. Woiciech 
Przeisnerowicz, m. Anna 

Przeisnerowiczowa) 

 s. 268 

Die 4 lutego anno 
Domini 1684 

Stanisław 
Jaskrzewicz 

Jan (o. Jan Szulikowski, m. Reina 
Szulikowska)  

 s. 268 

Die 8 kwietnia anno 

Domini 1685 

Andreas 

Duczilowicz 

Matyasz (o. Stanisław, m. [...])  s. 268 

Die 11 maii anno 
Domini 1685 

Andreas 
Łukaszewicz 

Jendrzey Tetera (o. […], m. Chyma)  s. 269 

Die 20 maii anno 

Domini 1685 

Stanisław 

Baczmara 

Michał (o. Jan Szelestowski, m. 

Magdalena Szelestowska) 

 s. 269 

Die 4 augusti anno 
Domini 1685 

Chrechory 
Stepanczuk 

Jan Stepanczuk, syn (m. Nastasya 
Stepanczukowa) 

 s. 269 

Die 14 septembris 
anno Domini 1685 

Kazimirz Ceiner Benedykt (o. Stanisław Druzycki, m. 
Hedwiga Druzycka) 

 s. 270 

Die 10 septembris 
anno Domini 1685 

Petrus Lechowicz Jan Rychtowicz (o. Woiciech 
Rychtowski, m. Katarzyna 

Rychtowska) 

 s. 270 

Die 10 septembris 

anno Domini 1685 

Jan Wyszynski Jan Filipowicz (m. Anna 

Filipowiczowa) 

 s. 270 

Die 20 septembris 
anno Domini 1686 

Juzef 
Skawkiewicz 

Jan Skawkiewicz, syn (m. Jadwiga 
Skawkowska) 

 s. 271 

Die 20 septembris 

anno Domini 1685 

Petrus Kuzik Ignacy Prosczyk (o. Semion 

Prosczyk, m. Parafeya Prosczykowa) 

 s. 271 

[...] Juzef Kłoskowicz Tomas (o. Stefan Sosnowski, m. 
Anna Sosnowska) 

 s. 271 

Die 23 czerwca anno 

Domini 1686 

Stanislaus 

Jaskrzewicz 

Jacenty (o. Stanisław Dobiecki, m. 

Dorota Dobiecka) 

 s. 272 

Dnia 1 sierpnia anno 
Domini 1686 

Jedrzy Łysinski Jan, syn (m. Maryanna Łysinska)  s. 272 

[…] Casimiez Ceyner Stanisław (o. Jakub Gidl, m. Anna 

Gidlowa) 

 s. 272 

Die 20 wtoroy 
kwietnia anno 
Domini 1687 

Reori Cwilowycz Jan Dankiewicz (m. Kszina)  s. 273 

Die 12 january anno 

Domini 1687 

Stanisław 

Borisczak 

Juzef Dabrowa (m. Anna Dabrowa)  s. 273 

Die 20 julii anno 
Domini 1687 

Ferensz 
Harpiewycz 

Basily Hołowkiewicz (m. Dorota 
Hołowkiewiczowa) 

 s. 273 

Die 20 dwietego 

juny anno Domini 
1687 

Maycher 

Antosowicz 

Jan  s. 274 

Die 2 maii anno 

Domini 1688 

Kristof 

Waskiewicz 

Jozef Sakowicz (o. [ім’я не вказане] 

Sakowicz, m. Katarzina 
Sakowiczowa) 

 s. 274 

Die 16 junii anno 

Domini 1688 

Jan Wasuluska Stefan (o. […] Glinski, m. Paraszka 

Glinska) 

 s. 274 

Die 12 augusti anno 
Domini 1688 

Stanislaus 
Jaskrzewicz 

Iedrzey (o. […] Rudas, m. Marina 
Rudasowa z Janowa) 

 s. 275 

Die 12 augusti anno Josef Kłoskiewicz Krzistof (o. Grzegorz Kierkorowicz,  s. 275 
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Domini 1688 o. Anna Kierkorowiczowa ze 

Lwowa) 

Dnia 26 wrzesnia 
anno Domini 1688 

Mikołai 
Drzemalik 

Mihał (o. Bazyli Zuk, m. Nastasya 
Zukowa) 

 s. 275 

Dnia 6 marca anno 

Domini 1689 

Jędrzy 

Duczołowicz 

Piotr Srogoski (o. Jan Srogoski, m. 

Helena Srogoska) 

 s. 276 

Die 4 septembris 
anno Domini 1689 

Andreas Łysinski Jan, syn (m. Marianna)  s. 276 

Die 24 septembris 

anno Domini 1689 

Sebestianus 

Frączowicz 

Albertus Frączowicz, filius  s. 276 

Die 9 iulii anno 
Domini 1690 

Albertus 
Kobuszewski 

Andreas Kazimierski (p. Joannis 
Kazimierski et Anna Kazimierska 

 s. 277 

Dominica post 

festum S. Catharinae 
anno Domini 1690 

Joachim Jankoski Franciscus Cząstkiewicz (o. Jakub 

Cząstkiewicz) 

 s. 277 

Die 7 januarii anno 
Domini 1691 

Sebestianus 
Jurkiewicz 

Alexander Husiatynski (o. Tomasz 
Husiatynski) 

 s. 277 

Die 29 aprilis roku 
Panskiego 1691 

Stanislaus 
Jaskrzewicz 

Jan Ksiądrewicz (o. Stanisław 
Ksiądrewicz, m. Zofia 

Ksiądrewiczowa z Ostrowca) 

 s. 278 

Die […] julii roku 

Panskiego 1691 

Josephus 

Kłoskiewicz 

Michał Kraiewski (o. Jan Kraiewski, 

m. Zophia Kraiewska) 

 s. 278 

[...] Petrus Lechowicz Łukasz […]  s. 278 

Dnia 23 grudnia 
roku Panskiego 1691 

Ignaty 
Parfinowicz 

Jan (o. Bazyli Smuskiewicz, m. 
Maryna Smuskiewiczowa) 

 s. 279 

20 [stycznia?] roku 

Panskiego 1692 

Jan Wasiłewicz Jacęty Turko (o. Gregory Turko, m. 

Nastasya) 

 s. 279 

10 lutego roku 
Panskiego 1692 

Hrehory 
Philiposakowicz 

Iwan Philiposakowicz, syn  s. 
279–

280 

Die 3 junii anno 
Domini 1692 

Joannis Wasilusza Jan Srogoski (o. Jan Srogoski, m. 
Helena Srogoska) 

 s. 280 

Die 20 septembris 

anno Domini 1692 

Lukasz 

Malkowicz 

Michał Bochaczik (o. [...] Bohaczyk, 

m. Maryanna Bohaczykowa) 

 s. 280 

Die 9 novembris 
anno Domini 1692 

Joannis Wysynski Jan Zakalewicz (o. Hrehory 
Zakalewicz, m. Katarzyna) 

 s. 281 

Die 30 novembris 
anno Domini 1692 

Joannis Sinowski Jacęty Iwanichowski (o. Mikołay 
Iwanichowski, m. Barbara 

Iwanichowska) 

 s. 281 

Die 6 januarii anno 
Domini 1693 

Andreas 
Łukasiewicz 

Gabriel Stepanczuk (o. Hrehory 
Stepanczuk, m. Anastazya 

Stepanczukowa) 

 s. 281 

Die 28 novembris 
anno Domini 1693 

Chrystopherus 
Waskiewicz 

Valentinus Silarski (p. Nicolaus 
Silarski et Regina Silarska) 

 s. 282 

Die 28 novembris 

anno Domini 1693 

Ignacy 

Parfinowicz 

Paulus Hunak […]  s. 282 

Die S. Ma[tee] w 
roku 1694 

Chreory 
Cwilewicz 

Jacenty Cwilewicz  s. 282 

[…] Juzef Skurkiewicz Balcer Stefanski  s. 282 

Die S. Ma[tee?] w 

roku 1695 

Ignacy 

Perfinowicz 

Alexander (o. Piotr Jankowicz, m. 

Anna Jankowiczowa) 

 s. 283 

Die 28 decembris w Jan Wasilewicz Jan Wasilewicz, syn  s. 283 
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roku 1695 

Die 3 maii anno 

Domini 1696 

Alexander 

Drzymalik 

Alexander Kolonkiewicz (o. [...], m. 

[...]) 

 s. 283 

Die 16 januarii anno 
Domini 1696 

Piotr Leckowicz Jan (o. Bartłomey Kowakowski, m. 
Franciszka Kowakowska)  

 s. 284 

Die 20 septembris 

anno Domini 1696 

Joannis Gizowski [...]  s. 284 

Die 21 octobris anno 
Domini 1696 

Joannis Gizowski […]  s. 284 

Die 3 marci anno 

Domini 1697 

Stanislaus 

Suttowski 

Daniel Romanowicz (o. Grzegorz 

Romanowicz, m. Katarzyna) 

 s. 284 

Die [3 marci] anno 
Domini 1697 

Jan Gaikowski […]  s. 285 

Die 22 aprilis anno 

Domini 1697 

Petrus 

Stąporkiewicz 

Maciey Pendrak (o. Stanisław 

Pendrak, m. Zofia) 

 s. 285 

Dnia 2 czerwca anno 
Domini 1697 

Łukasz 
Milanowski 

Jozef (m. Maryanna)  s. 285 

Dnia 6 stycznia anno 

Domini 1698 

Jakim Jankiewicz Stanisław (o. Jakub [...])  s. 285 

Dnia 10 lutego anno 
Domini 1698 

Jendrzey 
Drzymalik 

Alexander Kolongowicz (o. Jendrzey 
Kolongowicz, m. Fenna) 

 s. 286 

Dnia 11 lutego w 
roku 1698 

Szymon 
Anaszewicz 

Kiryaki Stefanczuk (o. Hrehory 
Stefanczuk, m. Anastazya) 

 s. 286 

Dnia 6 stycznia anno 
Domini 1699 

Petrus Wydrak Wasil Tyszewicz (o. Teodor 
Tyszewicz, m. Paraskowia 

Tyszewiczowa) 

 s. 287 

Dnia 25 stycznia 

anno Domini 1699 

Andreas Migorski Mikołay Filipowicz (o. Reory 

Filipowicz, m. Katarzyna 
Filipowiczowa) 

 s. 287 

Die 12 may w roku 

1699 

Zacharyasz 

Kunaszewicz 

Bazyli Zukiewicz (o. Jan, m. Anna)  s. 287 

Die 26 may w roku 
1699 

Kazimirus Ceiner Stanisław (o. Gryk, m. Katarzyna)  s. 288 

Die 15 juny w roku 

1699 

Petrus Lechowicz Walenty (o. Blazey Wielgosz, m. 

Magdalena) 

 s. 288 

Die 16 juny w roku 
1699 

Jan Kotuszewic Prokop (o. Prokop, m. Fenna)  s. 288 

Die S. Tres [may] w 

roku 1700 

Stanisław 

Ząłądkiewicz 

Jędrzey (m. Jan Bielecki, o. Barbara)  s. 289 

Die S. Tres may w 
roku 1700 

Stanisław 
Szubowski 

Szymun (o. Jakub, m. Katarzyna)  s. 289 

Die S. Tres may w 
roku 1700 

Alexander 
Nasadzik 

[…] (o. Jan Mankowski, m. 
Katarzyna Mankowska) 

 s. 289 

Die 24 february w 
roku 1700 

Joannis Gizowski Wicenty (o. Jan Rusinkowicz)  s. 290 

Die S. Trinitaits w 
roku 1700 

Woiciech 
Dobranski 

Michał (o. Tychowski, m. Zuzanna 
Tychowska) 

 s. 290 

Die 24 july w roku 

1700 

Andreas 

Łukaszewicz 

Jacenty, syn (m. Anna 

Łukaszewiczowa) 

 s. 290 

Die S. [...] w roku 
1700 

Joannis 
Drzymalik 

Jan (o. Jan Kaszanowski, m. 
Maryanna) 

 s. 291 

Die 18 octobris w Kostanty Jan, syn (m. Anastasya  s. 291 
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roku 1700 Dmitrowicz Dmitrowiczowa)  

W roku 1701 Sranisław Gideł Matyiak (o. Marcin Uchmowicz, m. 

Elżbieta Uchmowiczowa) 

 s. 291 

W roku 1701 Łukasz 
Wilanowski 

[…]  s. 291 

Podczas chacki? S. 

Tomasza w roku 
Panskim 1701 

Piotr 

Stąporkiewicz 

Mikołay (o. Chreory Gabryełowicz, 

m. Maryanna Gabryełowiczowa) 

 s. 292 

Dnia 17 grudnia 

anno Domini 1701 

Stanisław 

Sutowski 

Piotr ze Lwowa (o. Łukasz 

Magieroski, m. Agniska Magieroska) 

 s. 292 

Dnia 15 stycznia 
anno Domini 1702 

Łukasz 
Machowicz 

Michal Spilka (o. Alexander Spilka, 
m. Maryanna) 

 s. 292 

Dnia [...] anno 

Domini 1702 

Hrehory 

Cwilewicz 

Stanisław (o. Teodor, m. Nastasya)  s. 293 

Dnia 27 februari w 
roku Panskym 1703 

Daniel Knot Jan (o. Alexander Baranski, 
Maryianna Baranska z Dembic) 

 s. 293 

Dnia [...] w roku 

Panskim 1703 

Piotr 

Stomporkiewicz 

Woiciech (o. Jozef Korkiewicz, m. 

Agniska Korkiewiczowa) 

 s. 293 

Dnia 33 [так в 
тексті] octobris w 
roku Panskim 1703 

Jan Dankiewicz Michał Dankiewicz, syn (m. Zofia 
Dankiewiczowa ze Lwowa) 

 s. 294 

Dnia 33 [так в 

тексті] octobris w 
roku Panskim 1703 

Jedrzy 

Łukaszewicz 

Bazyli Zatwarnicki (o. Stefan 

Zatwarnicki, m. Elena Zatwarnicka 
ze Lwowa) 

 s. 294 

Anno Domini 1704 Stanisław 

Sutowski 

Kazimierz Oszustowicz   s. 295 

Anno Domini 1704 Paweł Widrak Jacko Kaleka  s. 295 

Dnia 6 aprylia anno 
Domini 1704  

Piotr 
Kuzykiewicz 

Stefan Sawic  s. 295 

Dnia 4 maia anno 

Domini 1704 

Franciszek 

Bernatowicz 

[…]  s. 296 

[…] Stefan Glinski Pantelimon Horodecki  s. 296 

Dnia 8 czyrwca anno 
Domini 1704 

Jerzy Kudalski Michał Jan Kozaczko  s. 296 

[…] Jacęty 

Medulkiewicz 

Wawryniec Grabowski  s. 296 

Anno Domini 1705 Stanisław Gideł [...] z Bursztyna  s. 297 

[…] Jan Jedlinski Paweł Lotanski  s. 297 

Anno Domini 1705 Stanisław Gidel Granciszek Lelowski (m. Anna)  s. 297 

Dnia 30 february 
anno Domini 1704 

Jachim 
Jamkiewicz 

[...]tachowicz (o. Sobestyan 
Turkowicz) 

 s. 297 

Dnia […] aprylia 

anno Domini 1705 

Alexąder 

Drymalik 

Alexąder Krulicki (o. Bazyli)  s. 298 

Dnia 30 mai anno 
Domini 1706 

Jan Wacewic Jan, syn  s. 298 

[…] Stefan Zukowski [Ste]fan Ochapski (o. Hrehory)  s. 298 

Dnia 11 septewry 

anno Domini 1706 

Stanisław Gidel Piotr Panasiak (o. Eliasz Panasiak)  s. 298 

Dnia 6 januari anno 
Domini 1708 

Jacęty 
Medulkiewicz 

Kazimir Wołkowicz (o. Jan 
Wołkowicz) 

 s. 299 

Die 2 mai anno 

Domini 1707 

Blazy 

Tokaszewicz 

Paweł Karkiewicz 

[…] 

 s. 299 
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Die 15 septembris 

anno Domini 1707 

Jachim 

Jankiewicz 

Jozef Gaiowski (o. Jan Gaiowski)  s. 299 

Dnia [...] aprylia 
anno Domini 1706 

Marcin 
Ryglikiewicz 

Tomasz (m. Justyna z [...])  s. 299 

Die 5 lipca anno 

Domini 1707 

Stefan Glnski Jacenty (o. Piotr Łazarowicz, m. [...] 

ze Lwowa 

 s. 300 

Die 7 augusti anno 
Domini 1707 

Jerzy Kuharski Jan Jastrambski (o. Ja Jastrząbski, m. 
Marianna Jastrąbska z Drohobycza) 

 s. 300 

Die 18 septembris 

anno Domini 1707 

Daniel Knot Fabian Piehowicz (o. Sebestian 

Piehowicz, m. Anna Piehowska z 
Zubrzy) 

 s. 300 

Roku Panskiego 

1708 

Jan Kosniewicz [...] (o. Bazyli Jakimowicz)  s. 301 

Miesiąca apryla dnia 
22 roku Panskiego 

1708 

Jan Janikowski Jan (o. Alexander, m. Katarzyna)  s. 301 

Miesiąca lutego dnia 

11 roku Panskiego 
1708 

Alexander 

Cluszkewicz 

Jendrzey Ochapski (o. Hrehory 

Ochapski, m. [...] Ochapska) 

 s. 302 

Roku Panskiego 

1709 

Stefan Glinsky Jedrzey Starodub (o. Simon? 

Starodub, m. Eruzina) 

 s. 302 

Roku Panskiego 
1709 

Stefan Zukowsky Alexeder Poprzewski (o. Zachariasz 
Konaszowicz, m. Frizyna) 

 s. 303 

[не вказано] Alexeder 

Czuskiewicz 

Mikolay, syn (m. Froszyna 

Konaszewiczowa) 

 s. 303 

Dnia 22 miesiąca 
czerwca roku 

Panskiego 1709 

Mikolay Karym Jan (o. Woiciech Szuczenski, m. 
Magdalena z Przemysla) 

 s. 304 

[Dnia 22] miesiąca 
czerwca roku 

Panskiego 1709 

Piotr Łazarowicz [запис не завершений]  s. 304 

Roku Panskiego 

1709 

Jan Konaszewicz Tomasz Jakimowicz (o. Mikołay 

Jakimowicz, m. Ewa 
Jakimowiczowa) 

 s. 305 

Roku Panskiego 

1710 

Jan Wyszynski Nikodym (o. Jan Wyszynski, m. 

Maryanna) 

 s. 305 

Dnia apryla 6 anno 
Domini 1710 

Bazyli 
Wyszatycki 

Stefan Polanski (o. Klemens, m. 
Nastasya) 

 s. 305 

Dnia 20 juli roku 

Panskiego 1710 

Jerzy Milenewicz Daniel Maiewicz (o. Hreory 

Maiewicz, m. Anna z Ostroga) 

 s. 306 

Dnia 2 [...] roku 
Panskiego 1710 

Hrehory Jagwicz Gabryel (o. Jan Łazarowicz, m. 
Maryanna ze Lwowa) 

 s. 306 

Dnia 9 february anno 

Domini 1711 

Jan Jedlinski Kazimirz Proszowski (o. Proszowski, 

m. Agniszka z Jaryczowa) 

 s. 

306–
307 

Dnia 28 february 
anno Domini 1711 

Daniiel Knot Stefan Gadzinski (o. Jedrzey 
Gadzinski, m. Zofia ze Starego Pola) 

 s. 307 

Dnia 22 may anno 

Domini 1711 

Jozef Mylanski Tomasz (o. Paweł Miesiąc, m. Zofia 

z Zamoscia) 

 s. 307 

Die 14 juny anno 
Domini 1711 

Bazili 
Tokarzewicz 

Jakub Karczaski ze Lwowa  s. 307 

Die 24 junii anno Jan Jedlinski Jozef Czubinski ze Lwowa  s. 308 
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Domini 1711 

anno Domini 1711 Jan Wyszynski Jozef, syn  s. 308 

Die 30 decembris 
anno Domini 1711 

Jan Jedlinski Ja Kowalski ze Lwowa  s. 308 

[...] Piotr 
Wydrakowicz 

Stanisław Ianowicz z Zulkwi  s. 309 

Dnia 8 maia anno 

Domini 1712 

Kyryiaky 

(Stepanczuk] 

Gregorzy (o. Maksim, m. Agada z 

Kozielec) 

 s. 309 

Dnia 8 [iuni] anno 
Domini 1712 

Alexander 
[...]iszkewic 

Ian (o. Bazyli Krolokewicz, m. 
Katarzyna) 

 s. 309 

Dnia 14 juni roku 

Panskiego 1712 

Michal Rol Franciszek Kalaszkowski   s. 310 

[1712] Jerzy Miliniewicz [ім’я не вказане] z przedmiescia  s. 310 

[1712] Sefan Glinsky Jan ze Szerca (o. Jeremiias, m. 
Sofiia) 

 s. 310 

 

 

 

Джерело: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. 310 арк. 
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Додаток 2. 

 

Вступ учнів до кравецького цеху Львова у 1607–1717 рр.  

(за даними цехових реєстрів) 

 

 

Роки Число учнів Річно Відсоток 

1607–1616 25 2,5 4,7 

1617–1626 46 4,6 8,7 

1627–1636 41 4,1 7,7 

1637–1646 48 4,8 9,1 

1647–1656 29 2,9 5,5 

1657–1666 21 2,1 4 

1667–1676 38 3,8 7,2 

1677–1686 75 7,5 14,2 

1687–1696 53 5,3 10 

1697–1706 73 7,3 13,8 

1707–1717 81 7,4 15,3 

Загалом 530 4,8 100 

 

 

Джерело: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. Арк. 3–186. 
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Додаток 3. 

 

Тривалість навчання учнів у львівському кравецькому цеху впродовж 

1607–1717 рр. (за даними вступу на навчання) 

 

Роки Рік 1½ 
роки 

2 
роки 

3 
роки 

4 
роки 

5 
років 

6 
років 

Загальна 
кількість 

учнів 

1607–
1616 

20 – 4 1 – – – 25 

1617–

1626 

43 – 2 1 – – – 46 

1627–

1636 

32 – 6 3 – – – 41 

1637–
1646 

42 1 3 2 – – – 48 

1647–

1656 

22 1 4 1 1 – – 29 

1657–
1666 

18 – 1 2 – – – 21 

1667–

1676 

22 – 7 8 – – 1 38 

1677–

1686 

22 – 20 28 4 1 – 75 

1687–
1696 

16 – 7 20 7 3 – 53 

1697–

1706 

25 – 11 33 4 – – 73 

1707–
1717 

28 – 4 44 4 1 – 81 

Загалом 290 

(54,7%) 

2 

(0,4%) 

69 

(13%) 

143 

(27%) 

20 

(3,8%) 

5 

(0,9) 

1 

(0,2%) 

530 

(100%) 

 

 

Джерело: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. Арк. 3–186. 
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Додаток 4. 

 

Число підмайстрів кравецького цеху Львова у 1615–1712 рр.  

(за даними цехових реєстрів) 

 

Роки Число учнів Річно Відсоток 

1615–1624 29 2,9 8,3 

1625–1634 40 4 11,5 

1635–1644 33 3,3 9,5 

1645–1654 28 2,8 8 

1655–1664 16 1,6 4,6 

1665–1674 23 2,3 6,6 

1675–1684 53 5,3 15,2 

1685–1694 44 4,4 12,6 

1695–1704 41 4,1 11,7 

1705–1712 42 5,3 12 

Загалом 349 3,6 100 

 

 

Джерело: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 1005. Арк. 187–310. 
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Додаток 5. 

Число майстрів кравецького цеху у XVI–XVIII ст. 

(за чистовими реєстрами прийняття львівського громадянства) 

 

Роки Число майстрів Річно Відсоток 

(%) 

1501–1514 5 0,4 1,2 

1522–1531 7 0,7 1,7 

1532–1541 17 1,7  4,1 

1542–1551 13 1,3 3,2 

1552–1561 17 1,7 4,1 

1562–1571 26 2,6 6,3 

1572–1581 7 0,7 1,7 

1582–1591 14 1,4 3,4 

1592–1601 34 3,4 8,3 

1602–1604 15 5 3,7 

1627–1638 3 0,3 0,7 

1639–1647 16 1,8 3,9 

1652–1664 7 0,5 1,7 

1665–1675 39 3,5 9,5 

1677–1686 26 2,6 6,3 

1687–1696 25 2,5 6,1 

1697–1706 17 1,7 4,1 

1707–1718 46 3,8 11,2 

1719–1727 17 1,9 4,1 
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1750–1759 15 1,5 3,7 

1760–1769 10 1 2,4 

1770–1779 26 2,6 6,3 

1780–1783 8 2 2 

Загалом 410  1,8 100 

 

Джерело: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 648–653, 698, 704–705. 
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Додаток 6. 
 

Список цехмістрів кравецького цеху (1578–1732 рр.) (за книгами запису 

протоколів про результати виборів до міських урядів) 

 

№ Рік Цехмістри 

1 1578 відсутні дані 

2 1579 Albertus gener Felicis Stanofusoris, 

Mathias Kielbaska 

3 1580 Mathias Kielbaska,  

Martinus Murarsowskj 

4 1581 Albertus gener Abermani, 
Joannes Sokol 

5 1582 Albertus Stephanowic,  

Joannes Sokol 

6 1583 Joannes Sokol,  
Albertus Stephanowic 

7 1584 Martinus Longarno,  

Ditrich 

8 1585 Ioannes Sokol,  
Martinus Murarsowski 

9 1586 Martinus,  
Ioannes Sokol 

10 1587 відсутні дані 

11 1588 Matsias Kielbaska,  

Simon Swyersz 

12 1589 Simon Swyersz,  
Ioannes Radenski 

13 1590 Albertus Stephanowic, 
Ioannes Sokol 

14 1591 Ioannes Sokol, 

Simon 

15 1592 Albertus Kurak, 
Georgius Wloch 

16 1593 Woiciech Stephanowic, 

Georgius Wloch 

17 1594 Simon Swiersz 
Georgius Wlоch 

18 1595 Simon Swiersz, 
Mikolaj de Larto 

19 1596 Simon Swiersz, 

Woiciech Peckowic 

20 1597 Simon Swiersz, 
Woiciech Peckowic 
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21 1598 Stanislaw Zlotapieta, 

Nicolaus de Larto 

22 1599 Nicolaus de Larto, 
Ioannes Radowskiy 

23 1600 відсутні дані 

24 1601 Constantinus, 
Bartholomeus Marcowicz 

25 1602 відсутні дані 

26 1603 Bartholomeus Marcowicz, 

Simon Swircz 

27 1604 Lucas, 

Bartholomeus Marcowicz 

28 1605–1626 відсутні дані 

29 1627 Jacobus Niewczas, 
Bartholomeus Zamocra 

30 1628 Nicolaus Chryczkowski, 

Joannes Marszałek 

31 1629 Jacobus Niewczas, 
Christopherus Kruczkovicz 

32 1630 Jacobus Niewczas, 
Christopherus Kruczkowicz 

33 1631 Christopherus Kruczkowicz, 

Gregorius Hermanowicz 

34 1632 Jacobus Niewczas,  
Gregorius Hermanowicz 

35 1633 Jacobus Niewczas, 

Joannes Marszałek 

36 1634 Jacobus Niewczas, 
Joannes Marszałek 

37 1635 Jacobus Niewczas, 
Joannes Marszalek 

38 1636 Joannes Marszałek, 

Albertus Zemlicz 

39 1637 Joannes Marszalek, 
Jacobus Ryczkowski 

40 1638 Jacobus Niewczas, 

Joannes Sikora 

41 1639 Joannes Marzałek, 
Joannes Sikorzyc 

42 1640 Jacobus Niewczas, 
Gregorius Hermanowicz 

43 1641 Gregorius Hermanowicz, 

Joannes Sikorzyc 

44 1642 Gregorius Hermanowicz, 
Joannes Sikorzyc 
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45 1643 Jacobus Niewczas, 

Mathias Kaÿzer 

46 1644 Joannes Sikorzycz, 
Clemens Węngrzynowicz 

47 1645 Gregorius Hermanowicz, 
Clemens Węgrzynowicz 

48 1646 Jacobus Niewczas, 

Joannes Sikorzyc 

49 1647 Jacobus Niewczas, 
Joannes Sikorzyc 

50 1648 Matthias Kaÿzer, 

Joannes Sikorzyc 

51 1649 Clemens Węgrzynowicz, 
Martinus Kiern 

52 1650 відсутні дані 

53 1651 Laurentius Mazurkowicz, 
Martinus Kiern 

54 1652 Laurentius Mazurkowicz, 

Martinus Kiern 

55 1653 відсутні дані 

56 1654 Laurentius Mazurkowicz, 
Martinus Kiern 

57 1655 Martinus Pacek, 
Georgius Felner 

58 1656 відсутні дані 

59 1657 Mattheus Ruta, 

Martinus Kiern 

60 1658 Laurentius Mazurkowicz, 
Georg Felner 

61 1659 Joannes Turski, 
Albertus Nenke 

62 1660 Edwardus Nenke, 

Petrus Sawinski 

63 1661 Matthias Ruta, 
Martinus Kiern 

64 1662 відсутні дані 

65 1663 відсутні дані 

66 1664 відсутні дані 

67 1665 Matthias Ruta, 
Joannes Wolph 

68 1666 відсутні дані 

69 1667 Casimirus Poznanczyk, 

Adamus Łazecki 

70 1668 Martinus Krolikowski, 
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Adamus Łazecki 

71 1669 Laurentius Poprawa, 
Adamus Łazecki 

72 1670 Laurentius Waӱdzic, 

Adamus Łazecki 

73 1671 Laurentius Waӱdzic, 
Venceslaus Woӱcik 

74 1672 Venceslaus Woӱcik, 

Stanislaus Usarz 

75 1673 Adamus Łazecki, 
Laurentius Poprawa 

76 1674 Stanislaus Gładӱszewicz, 
Venceslaus Woӱcik 

77 1675 Venceslaus Woycik, 

Petrus Wroblecki 

78 1676 Josephus Kłeskowicz, 
Adamus Łazecki 

79 1677 Stanislaus Gładyszewicz, 

Adamus Łazecki 

80 1678 Venceslaus Woӱcik, 
Casimurus Ceyner 

81 1679 Venceslaus Woӱcik, 

Jozephus Kłoskowicz 

82 1680 Venceslaus Woӱcik, 

Jozephus Kłoskowicz 

83 1681 Adamus Łazecli, 
Sebastianus Turkiewicz 

84 1682 Venceslaus Woӱcik, 

Josephus Kłoskiewicz 

85 1683 Venceslaus Woӱcik, 
Sebastianus Turkiewicz 

86 1684 Venceslaus Woӱcik, 

Stanislaus Jaskrzewicz 

87 1685 Stanislaus Jaskrzewicz, 

Adamus Łaziecki 

88 1686 Josephus Kłoskiewicz, 
Joachimus Jankiewicz 

89 1687 Josephus Kłoskiewicz, 

Adamus Łaziecki 

90 1688 Joachimus Jankiewicz,  
Petrus Lechowicz 

91 1689 Joachimus Jankiewicz, 

Petrus Lechowicz 

92 1690 Stanislaus Jaskrzewicz, 

Christophorus Waskiewicz 
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93 1691 Stanislaus Jaskrzewicz, 

Adamus Łaziecki 

94 1692 Stanislaus Jaskrzewicz, 
Adamus Łaziecki 

95 1693 Adamus Łaziecki, 
Petrus Lechowicz 

96 1694 Albertus Kobuszewski, 

Christophorus Waskiewicz 

97 1695 Joannes Kawinski, 
Christophorus Waskiewicz 

98 1696 Albertus Kobuszewski, 

Christophorus Waskiewicz 

99 1697 Ioannes Gizowski, 
Christophorus Waskiewicz 

100 1698 Petrus Stapurkiewicz, 
Albertus Kobuszewski 

101 1699 Joannes Gizowski, 

Joachimus Jankiewicz 

102 1700 Hyacinthus Miedulkiewicz, 
Joacsimus Jankowicz 

103 1701 Petrus Staporkiewicz, 

Simon Aniszewicz 

104 1702 відсутні дані 

105 1703 Nicolaus Karem, 

Andreas Łukaszewicz 

106 1704 Hyacinthus Medulkiewicz, 
Alexander Maxiutowicz 

107 1705 Stanislaus Pidel, 

Daniel Knoth 

108 1706 відсутні дані 

109 1707 відсутні дані 

110 1708 Joannes Jedlinski, 

Joannes Majer 

111 1709 відсутні дані 

112 1710 Joannes Jedlinski, 
Georgiy Kucharski 

113 1711 Joannes Jedlinski, 

Nikolay Karem 

114 1712 відсутні дані 

115 1713 відсутні дані 

116 1714 відсутні дані 

117 1715 Joannes Majer, 

Joannes Muteszowicz 

118 1716 Paulus Mrukiewicz, 
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Petrus Łazarowicz 

119 1717 Thomas Mankiewicz, 
Franciscus Golemberg 

120 1718 Petrus Łazarowicz, 

Joannes Mitkowski 

121 1719 Christophorus Siedmirski, 
Joannes Kaszorkowicz 

122 1720 Joannes Majer,  

Thomas Mankiewicz 

123 1721 Joannes Mitkowski, 
Joannes Jachimowicz 

124 1722 Michael Dankiewicz, 
Joannes Kaczurkiewicz 

125 1723 Paulus Krukiewicz, 

Andreas Burman 

126 1724 Joannes Jachimowicz, 
Henricus Burman 

127 1725 відсутні дані 

128 1726 Joannes Mutynski, 

Joannes Majer 

129 1727 Franciscus Goldemberg, 
Joannes Jachimowich 

130 1728 Casimirus Ploszeiowski, 
Eluis Cherniecki 

131 1729 Michael Dankiewicz,  

Joannes Mitkowski 

132 1730 Alexander Kunaszewicz, 
Jozephus Drews 

133 1731 Thomas Padurski, 

Joannes Jakimowicz 

134 1732 відсутні дані 

 

 
 

Джерело: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 648–651. 
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Додаток 7. 

 

 

 

 

Частотність обрання львівських кравців цехмістрами у 1578–1732 рр.1083 

 

 

Кількість 1 термін 2 терміни 3 терміни 4 терміни і 

більше 

Загалом 

Цехмістрів 37 
43,5% 

20 
23,5% 

11 
13% 

17 
20% 

85 
(100%) 

Річних 

каденцій 

37 

16,4% 

40 

17,7% 

33 

14,6% 

116 

51,3% 

226 

(100%) 

 

 

Джерело: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 648–651. 

  

                                                                 
1083 Відсутні дані за період 1604–1626 рр. (не збереглись книги виборів міських урядників). Також відсутня 

інформація за окремі роки: 1578, 1587, 1600, 1602, 1650, 1653, 1656, 1662–1664, 1666, 1702, 1706–1707, 1712–

1714, 1725, 1732 рр. 
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Додаток 8. 

Відсотковий склад кравців в числі новоприйнятих львівських громадян у 

I період (1405–1514 рр.). 

 

%* – відсотки стосовно загалу новоприйнятих громадян зі вказаним фахом 

%** – відсотки стосовно загалу усіх новоприйнятих громадян 

Роки Загальна кількість 

1405–1414 5 

1415–1424 9 

1425–1426 1 

1461–1470 11 

1471–1480 6 

1481–1490 10 

1491–1500 6 

1501–1510 4 

1511–1514 1 

Загалом 53 

%* 9,01 

%** 3,32 

 

Підстава: Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст.: правовий статус, склад, 

походження. К.; Львів, 2012. С. 439. 
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Додаток 9. 

Відсотковий склад кравців в числі новоприйнятих львівських громадян у 

II період (1522–1604 рр.). 

 

%* – відсотки стосовно загалу новоприйнятих громадян зі вказаним фахом 

%** – відсотки стосовно загалу усіх новоприйнятих громадян 

Роки Загальна кількість 

1522–1531 7 

1532–1541 17 

1542–1551 13 

1552–1561 17 

1562–1571 26 

1572–1581 7 

1582–1591 14 

1592–1601 34 

1602–1604 15 

Загалом 150 

%* 11,14 

%** 7,68 

 

Підстава: Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст.: правовий статус, склад, 

походження. К.; Львів, 2012. С. 444. 
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Додаток 10. 

Відсотковий склад кравців в числі новоприйнятих львівських громадян у 

III період (1627–1727 рр.). 

 

%* – відсотки стосовно загалу новоприйнятих громадян зі вказаним фахом 

%** – відсотки стосовно загалу усіх новоприйнятих громадян 

Роки Загальна кількість 

1627–1638 3 

1639–1647 16 

1652–1664 7 

1665–1675 39 

1677–1686 26 

1687–1696 25 

1697–1706 17 

1707–1718 46 

1719–1727 17 

Загалом1084 196 

%* 10,28 

%** 9,16 

Додатково1085 40 

Разом 236 

%* 10,61 

%** 9,20 

Підстава: Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст.: правовий статус, склад, 

походження. К.; Львів, 2012. С. 449.   

                                                                 
1084 Всього за чистовими реєстрами громадян 
1085 Всього з урахуванням протокольних та рахункових записів 
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Додаток 11. 

Відсотковий склад кравців в числі новоприйнятих львівських громадян у 

IV період (1750 – початок 1790-х рр.). 

 

%* – відсотки стосовно загалу новоприйнятих громадян зі вказаним фахом 

%** – відсотки стосовно загалу усіх новоприйнятих громадян 

Роки Загальна кількість 

1750–1759 15 

1760–1769 10 

1770–1779 26 

1780–1783 8 

Після 1780 20 

Загалом1086 79 

%* 7,09 

%** 6,79 

Загалом1087 81 

%* 6,93 

%** 6,61 

 

Підстава: Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст.: правовий статус, склад, 

походження. К.; Львів, 2012. С. 453. 

 

 

  

                                                                 
1086 Всього за чистовими реєстрами громадян 
1087 Всього з урахуванням протокольних та рахункових записів 
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Додаток 12. 

Список новоприйнятих громадян Львова кравців у 1615–1780 рр., не 

внесених до чистових реєстрів 

Рік Ім’я та прізвище  Джерело1088 (справа, аркуш) 

1615 Bryckowic*1089 Wojciech 734, арк. 945 

1615 Cyrankowicz* Daniel 734, арк. 945 

1615 Kulpiński Jan 734, арк. 945 

1615 Marszałek Jan 734, арк. 945 

1615 Niewczas Jakub 734, арк. 945 

1615 Rochowicz Jan 734, арк. 945 

1615 Rzeziński Mathias 734, арк. 945 

1615 Trzemianowic Stanisław 734, арк. 945 

1615 Wetnic* Piotr 734, арк. 945 

1615 ім’я та прізвище не вказані (кравець “вбогий”) 734, арк. 947 

1617 Odzieszka Paulus 142, арк. 96 

1623 Korczyński Christopherus 144, арк. 223; 148, арк. 76* 

1623 Kuczkowicz Jacobus 144, арк. 223; 148, арк. 75* 

1623 Kulicz Joannes 144, арк. 223; 148, арк. 76* 

1626 Bil Piotr 735, арк. 362 

1626 Drozdowicz Stanislaus 148, арк. 1118 

1626 Iwanko 735, арк. 360 

1626 Jurek 735, арк. 360 

1626 Lesko 735, арк. 360 

1626 Stanisław 735, арк. 362 

1626 Stanisław 735, арк. 358 

                                                                 
1088 ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. 
1089 Астериск (*) при іменах та прізвищах означає непевність їхнього відчитання; при посиланні на джерело – 

свідчить про те, що фах визначений опосередковано на підставі непрямих даних (зокрема, коли зазначається 

лише загально цехова приналежність). 
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1633 Kozłowski Daniel 737, арк. 6 зв., 160 зв. 

1653 Feyner* Georgius 157, арк. 974* 

1653 Hamaszowic Joannes 157, арк. 974* 

1653 Koczorowski Matthias 157, арк. 986* 

1653 Kreniowski Joannes 157, арк. 986* 

1653 Kucharski Joannes 157, арк. 986* 

1653 Kułakowski Gasparus 157, арк. 974* 

1653 Kutowic Franciscus 157, арк. 986* 

1653 Mathwiewic Joannes 157, арк. 974* 

1653 Poprawa Laurentius 157, арк. 974* 

1653 Sadurski Stanislaus 157, арк. 974* 

1653 Smereczyński Paulus 157, арк. 974* 

1653 Sudkowski Basilius 157, арк. 974* 

1653 Turski Joannes 157, арк. 974* 

1653 Wolf Joannes 157, арк. 974* 

1653 Zajączek Thomas 157, арк. 974* 

1666 Siedmigrodzki Jozephus 3, арк. 511 

1668 Humieniecki Demetrius 3, арк. 1110 

1668 Jόzefowicz Georgius 3, арк. 1110 

1668 Krajowski Joannes 3, арк. 1110 

1668 Kutniewicz Wasilius 3, арк. 1110 

1668 Malik Joannes 3, арк. 1110 

1668 Turański Joannes 3, арк. 1110 

1668 Wasilowicz Joannes 3, арк. 1110 

1668 Wirzchałowicz Hyacinthus 3, арк. 1110 

1691 Steporkowicz Petrus 162, арк. 46 

1691 Szydlowski Stanislaus 162, арк. 46 

1698 Knot Daniel 6, арк. 1192; 949, арк. 301 зв. 

1698 Mideniowicz Georgius 6, арк. 1213 
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1698 Werikauch Hans Enrych 6, арк. 207 

1701 Joachimowicz, ім’я не вказане 949, арк. 314 зв. 

1704 Bozdochowski Michał 949, арк. 330 зв. 

1704 Milanowski Jόzef 949, арк. 330 зв. 

1725 Buczowski Szymon 952, арк. 205 

1725 Jakubiński Jan 952, арк. 205 

1725 Jurkiewicz Demitry 952, арк. 205 

1725 Pyscziński Maciej 952, арк. 207 

1727 Duniecki Stefan 952, арк. 247 

1727 Łazarowicz Stefan 952, арк. 243 

1727 Sawicki Alexander 952, арк. 247 

1730 Jurkiewicz Jan 952, арк. 294 

1731 Höfner, ім’я не вказане  952, арк. 294 

1731 Michalski Wojciech 952, арк. 294 

1731 Trafedliński Kazimierz 952, арк. 294 

1732 Jurkowski Prokop 952, арк. 303 

1732 Sikorski Franciszek 952, арк. 303 

1733 Iwanicki Michał 952, арк. 316 

1733 Kostecki Grzegorz 952, арк. 316 

1733 Neuheudell Jan 952, арк. 316 

1733 Sznuk Wawrzyniec 952, арк. 316 

1733 Szuszakowski Stefan 952, арк. 316 

1734 Rotermund Jόzef 952, арк. 329 

1738 Habycht ім’я не вказане  952, арк. 357 

1739 Kaczor Jędrzei 952, арк. 360 

1740 Galicki Jan 952, арк. 364 

1740 Raszkiewicz* Jόzef 952, арк. 364 

1743 Czubiński Mateusz 952, арк. 373 
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1743 Dziedziński Jan 952, арк. 373 

1743 Два кравці, імена та прізвища не вказані 952, арк. 391 

1744 (?) Wasilowski Matiasz 952, арк. 395 

1746 Wojciechowski Jan 952, арк. 405 

1760 Grodzki Jan 952, арк. 516 

1780 Tyller Jόzef 953, арк. 12  

 

Загалом – 85 осіб. 

 

Джерело: ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 3, 6, 142, 144, 148, 157, 162, 734–735, 737, 

949, 952–953; Підстава: Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст.: правовий 

статус, склад, походження. К.; Львів, 2012. С. 330–396. 

 

 

 

  



337 
 

Додаток 13. 

Відсотковий склад кравців в числі новоприйнятих львівських громадян у 

1615–1626 і 1728–1749 рр. 

(за рахунковими та протокольними записами про надання громадянства).  

  

%* – відсотки стосовно загалу новоприйнятих громадян зі вказаним фахом 

%** – відсотки стосовно загалу усіх новоприйнятих громадян 

Роки Загальна кількість 

1615–1626 21 

%* 6,33 

%** 3,75 

  

1728–1749 22 

%* 9,36 

%** 7,77 

 

Підстава: Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст.: правовий статус, склад, 

походження. К.; Львів, 2012. С. 457. 
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Додаток 14. 

Відсотковий склад кравців в числі новоприйнятих львівських громадян  

у XV–XVIII ст. 

 

Загалом–1 – загальна сума прийнятих кравців за чистовими реєстрами 

Загалом–2 – загальна сума прийнятих всього кравців з урахуванням 

протокольних та рахункових записів (85 осіб) 

 

Роки Загальна 

кількість 

Відсоток від 

загалу громадян 

зі вказаним 

фахом 

Відсоток від загалу 

усіх новоприйнятих 

громадян 

1405–1514 53 9,01 3,32 

1522–1604 150 11,14 7,68 

1627–1727 196 10,21 9,11 

1750 – після 1780 79 7,09 6,79 

Загалом–1 478 9,55 7,01 

Загалом–2 563 9,52 6,91 

    

 

Підстава: Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст.: правовий статус, склад, 

походження. К.; Львів, 2012. С. 434. 
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Додаток 15. 

Асортимент і ціни на кравецькі вироби 

 

Warianty odzieży Zlote Grosze 

Od Kontusza sukna Francuzkę 2 15 

Od Kontusza Francuzkę z jego iedwabiem y 

zioberkami 

4  

Od Kontusza Falendyszowego 2  

Od Kontusza Axamitem podszytego 5  

Od Kontusza brzegiem trefionego 16  

Od Kontusza wycinanego ydzierzganego w ząbki 18  

Od Żupana Axamitnego 5  

Od Żupana z bogatey materyi 5  

Od Żupana materyalnego 3  

Od Żupana Sukiennego 2  

Od takiegoż z jego iedwabiem 3  

Od Żupana Stębuowanego w kile z sznurkiem 

powloczę 

24  

Od Kontusza na iednę stronę Axamit na drugą felpa 18  

Od Sukiennego Kontusza z sukna na iednę stronę 

karmazynę na drugą granatowę 

12  

Od Kontusza w kwiaty 20  

Od Liberyi Tureckiey suto szemerous 15  

Od Liberyi Ordynaryiney 6  

Od Węgierskiey szemerowaney 10  

Od Węgierskiey ordynaryiney 6  
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Od Bekieszy Powkę z potrzebami iedwabnę 3  

Od Bekieszy z potrzebami złotemi 4  

Od Kierci 3  

Od Oponczy 2 15 

Od Spodni Stebnowanych 4  

Od Spodni szmorkowsnych 3  

Od Spodni gładko zrobionych 2  

Od pary Sukien prostych 4  

Od Barwy Paiuckicy 6  

Od Barwy Pacholczcy szemerowancy 6  

 

Джерело: ЦДІАУЛ. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 604. Арк. 1813. 
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Додаток 16. 

 

 

 

 

Зображення костелу Св. Анни зі сторінок «Щоденника» Мартина Ґрюневега. 
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Додаток 17. 
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Додаток 18. 

 

Ціхи кравецького цеху (1619 та 1659 рр.) 

 

Підстава: Гавриленко В. Опис львівських цехових печаток та ціх XIV–

XVIII ст. Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст.: Привілеї та статути 

ремісничих цехів і купецьких корпорацій / упоряд. М. Капраль. Львів, 2007. 

С. 795–800, 8 табл. іл. 
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Додаток 19. 

 

Диплом майстра Шимона Кубішовського, виданий кравецьким цехом 

м. Кракова. 17 серпня 1711 р.  
 

 

Джерело: ЦДІАУЛ. Ф. 131, Оп. 1. Спр. 810. 1 арк. 
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Додаток 20. 

 

 

«Кравець» 

(1741 р. Картина авторства П’єтро Лонгі. Галерея Академії, Венеція). 
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Додаток 21. 

 

 

Хоругва цеху кравців. 

 

(Львів, 1777 р. Шовк, аплікація, розпис. 

Розмір 200 х 338 см. 

Львівський історичний музей. Тк. 2774). 

 

 

Підстава: Косів Р. Українські хоругви. К.: Оранта, 2009. С. 80. 
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Додаток 22. 

 

 

 

Інтер’єр кравецької майстерні.  

(1780 р. Автор невідомий). 
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Додаток 23. 

 

 

 

Кравецька майстерня 

Ілюстрація з Кодексу Бальтазара Бехема 
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Додаток 24. 

 

 

 

Цехові збори 

Ілюстрація з Кодексу Бальтазара Бехема 

 

 

  



350 
 

Додаток 25. 

 

 

 

Кунтуш. Ескіз. 

 

Підстава: Brożyna G., Kossakowska-Jarosz K. Manuskrypt cechu krawców ze 

zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. Edycja krytyczna. Opole: Archiwum 

Państwowe w Opolu, 2016. S. 103. 
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Додаток 26. 

 

 

Накриття на коня. Ескіз. 

 

Підстава: Brożyna G., Kossakowska-Jarosz K. Manuskrypt cechu krawców ze 

zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. Edycja krytyczna. Opole: Archiwum 

Państwowe w Opolu, 2016. S. 94. 
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Додаток 27. 

 

 

Накриття на фасад будинку. Ескіз. 

 

Підстава: Brożyna G., Kossakowska-Jarosz K. Manuskrypt cechu krawców ze 

zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. Edycja krytyczna. Opole: Archiwum 

Państwowe w Opolu, 2016. S. 99. 
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Додаток 28. 

 

 

Стрій французький. Ескіз. 

Підстава: Brożyna G., Kossakowska-Jarosz K. Manuskrypt cechu krawców ze 

zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. Edycja krytyczna. Opole: Archiwum 

Państwowe w Opolu, 2016. S. 101. 
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Додаток 29. 

Словник ремісничих термінів 

 

Адамашка – двостороння, зазвичай одноколірна тканина, з шовку, льону 

або бавовни. 

Апарати – церковний одяг. 

 Армата цехова – легка зброя, різні воєнні припаси й амуніція, що їх 

давали новоприйняті майстри на фортифікацію цехової вежі. 

Атлас – шовкова тканина турецького, персидського чи індійського 

виробництва. 

Багазія – тканина, яку використовували як підшиття для одягу. 

Бая – груба шерстяна тканина переважно темних кольорів. 

Блават – шовкова або бавовняна тканина з китичками з червоного гарусу 

або з грубих вовняних ниток, пофарбованих у червоний колір.  

 Вахмістер – старший підмайстер. 

 Визволення (переміна) – завершення процесу навчання ремесла учнем. 

 Вишинк – проводи підмайстра у мандрівку його колегами, які відбувалися 

«при шинку». 

 Вігілія – релігійна відправа напередодні великого свята, переддень свята. 

Вільчура – широке, тяжке верхнє зимове вбрання, чоловіче і жіноче, 

зазвичай з широкими рукавами, підшите інколи вовчим хутром. 

 Вотива – літургія, яка відправлялася на чиєсь замовлення. 

Вохлон – денна або тижнева платня підмайстра. 

 Всилання за роботою – пошук роботи за посередництва цеху підмайстром 

чи робенцем, який примандрував до міста. 

 Габіт – чернеча ряса. 

Гарус – вовняна тканина із суконного прядива. 

Гаці – натільна білизна чоловіків. 
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Гермак – чоловічий верхній одяг, пошитий із сукна або грубших 

вовняних тканин, рідше шовкових, часто підшитий хутром. 

Гродефур – різновид шовкової тканини. 

 Ґалас – вид матерії. 

Делія – верхній чоловічий одяг у вигляді довгого плаща, підшитий хутром 

(або без хутра), защіпався на ґудзики або на петлі. 

 Депозиція (миття) – урочисте прийняття до товариства підмайстрів. 

Доломан – вид чоловічого одягу, найчастіше до колін, мав вузькі рукави, 

защіпався на ґудзики, був багато прикрашений, носився поверх іншого одягу; 

верхня гусарська курта. 

 Дреліховий – зроблений з грубого полотна. 

Єдвабниця – шовкова тканина. 

Жупан – одяг із сукна (часто шовкових тканин), підперезаний поясом з  

довгими звуженими рукавами. 

 З поля – коли підмайстер приходить до цеху після мандрівки. 

 Загаювати цех – розпочинати цехові збори. 

 Звичай – тілесне покарання в цеху. 

Злотоглав – тканина з вишивкою, виконана тонкою золотою або срібною 

ниткою по шовковій основі. 

Індерак – сукня або спідниця в складки; верхній чоловічий і жіночий 

одяг, найчастіше підшитий баранячим хутром. 

Кабат – вид кафтана або куртки, пошитий з різних тканин, замші або 

шкіри лося, підшитий хутром або підкладкою. 

Канафац – шовкова, бавовняна або льняна тканина в смужки. 

Каразія – товсте сукно домашнього виробництва. 

Катанка – короткий верхній жіночий одяг, який одягали до спідниць.  

Кафтан – верхній одяг з довгими рукавами, ґудзиками або петлями для 

застібки спереду. 

Китайка – тонка гладка шовкова тканина, найпростіша і найдешевша з 

шовкових тканин. 
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Кір – невисокої якості сукно, зазвичай темного (чорного або червоного) 

кольору. 

Кожух – верхній одяг з овечого чи козячого хутра. 

Контуш (кунтуш) – верхній жіночий і чоловічий одяг з відрізною 

приталеною спинкою та малими зборками і вилогами на рукавах. 

Копеняк (кобеняк) – різновид плаща без рукавів короткого або широкого 

крою. 

 Корбач – ремінний бич, ремінь зі шкіри, який використовувався для 

тілесного покарання в цеху. 

Кошуля – сорочка із льону, конопели або бавовни. 

Курта – одяг із шерстяних тканин або зі шкіри тварин. 

 Куфри – скрині. 

 Лейтух – жалобний одяг, який вдягали на похоронах. 

Летнік – тип цільнозшитої жіночої сукні, з рукавами або без них, з вовни, 

шовку або полотна, інколи утеплений хутром. 

 Магістерія – майстрівство, посада майстра. 

Мадзелян – напіввовняна тканина з льняною основою, льняна, на Заході 

напівшовкова, ткана в кольорові смуги, вживалася для пошиття суконь.  

 Майстерштука (штука) – зразковий виріб чи кілька виробів, які 

виготовляв підмайстер при вступі до цеху. 

Маринали – широкі штани з буфами, звужені до колін, пошиті за 

іспанською модою. 

 Маслак (майстровець) – син майстра. 

Ментлік – плащ із табіну, атласу, адамашки чи оксамиту. 

 Молодість – обов’язки новоприйнятого майстра, насамперед у церковних 

справах (тривали до вступу іншого майстра до цеху). 

Мухаєр (махєр, мухаір) – легка, тонка вовняна тканина з чесаної вовни. 

 Невизволений син – син майстра, який не пройшов процедури визволення 

з учнівства. 
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 Обіслати ціху – передавати цеховий знак від майстра до майстра, 

скликаючи їх на збори до цеху. 

Оксамит – гладка або груба з візерунком тканина із золотими та 

срібними нитками, шовкова, вовняна, льняна, бавовняна. 

 Отець господи – майстер або підмайстер, у якого жили підмайстри та 

інша челядь. 

Палендра – довгий розкльошений плащ, зазвичай без рукавів. 

 Партачі (стулярі, шкідники) – нецехові майстри. 

Перпетуана – напівшовкова тканина, з вовняною ниткою. 

Плудри – штани, які носилися до іноземного одягу і сягали найнижче до 

колін. 

 Поєднати учня – домовитися про умови навчання. 

 Понсове сукно – яскраве, червоне сукно. 

 Портир – конопляна або льняна тканина. 

 Реквієм – поминальна Літургія. 

Робенець – перехідний етап між учнівством та підмайстрівством в цеху, 

робенець отримував платню за свою роботу, але вдвічі нищу, ніж підмайстер. 

Рукав (муфта) – накриття для рук, пошите з хутра або теплих тканин. 

 Рушити – позвати до суду, оскаржити. 

 Сентимент – урочиста присяга при вступі до цеху майстра про 

дотримання цехових, міських і державних прав. 

Сутана – довге вбрання духовенства, вчених і лікарів. 

 Сухедні – у католицькій традиції триденний піст на тиждень щокварталу 

(у ті дні у цехах відбувалися обов’язкові збори із пізнішою участю у 

заупокійних богослужіннях). 

Табін (різновид китайки) – тканина з грубої, високого гатунку шовкової 

пряжі, плетена, з витисненими смугами для різного світлового ефекту, 

фарбована, інколи з витисненим візерунком. 

Тарборк (штуфарк, шуфарк) – платня від виробітку підмайстра 

відповідно до кількості виготовленого одягу. 
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Тафта – шовкова тканина різних сортів, що відрізнялися між собою 

товщиною ниток. 

Терцанеля – зерниста, з полиском шовкова або напівшовкова тканина, 

інколи з візерунком у квіти. 

Трибовка – цеховий церемоніал у формі судового процесу з опущення 

підмайстра на нижчий щабель, тобто у стан перед визволинами;  

Трибувати – висилати лист до цехів у сусідніх містах за підмайстром чи 

майстром, який порушивцехові звичаї, з вимогою його покарати або відіслати 

назад. 

 Трункаль (файронт) – додатковий заробіток підмайстра. 

Фалендиш – щільне і ворсисте сукно середнього гатунку. Виробляли в 

Англії, Голландії та Італії. 

 Фара – катедральний католицький храм. 

 Фарба або галун – вид матерії. 

Фелон – верхній богослужбовий одяг священника без рукавів. 

Фелпа – одноколірна, гладка або з візерунком тканина з довгим ворсом, 

вовняна, шовкова або напівшовкова. Використовувалася для камізельок, 

підкладок, верхнього одягу. 

Ферезія – верхній святковий, не прилягаючий одяг із сукна з коміром-

стійкою зазвичай червоного кольору. 

Фланель – шерстяна тканина без ворси. 

Цейтування – термін випробування і перевірки майстерності для маслаків 

(синів цехових майстрів), який тривав 12 тижнів і проходив в чужого майстра 

перед вступом до братства підмайстрів. 

 Церограф – грамота із засвідченням боргового зобов’язання. 

 Ціха – цеховий знак, яким обсилали членів цеху, скликаючи на збори до 

цеху. 

Цуґанти – загальні збори цеху, що проводились періодично. 
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Чамара – чоловічий одяг, який носили поверх жупана, подібний за 

покроєм до кунтуша, але з лежачим, викладеним коміром, простими, 

суцільнокроєними рукавами і двостороннім рядом ґудзиків.  

Чамлет (камлот) – матерія з козячої вовни, вироблена в Азії. 

 Шинк – частування своїх колег підмайстром. 

 Шинковний – впорядкований, привілейований. 

Шкідник – нецеховий ремісник, який мав навички та знання ремесла, але 

не входив до складу цеху.  

Шовк – тканина із шовкових ниток. 

 Штепований – зашитий. 

 Штукмістр – підмайстер, який виготовляв штуку чи майстерштуку. 

Шуба – верхній одяг із сукняних тканин, підшитий хутром. 

 Шуфарк (штукфарк) – заробіток підмайстра від виробітку. 

Юрґельт – річний заробіток. 
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Додаток 30. 

Список публікацій здобувача 

 

Статті в українських наукових фахових виданнях та за кордоном: 

 

1. Паславська Н. Просопографія львівського міщанства першої половини 

XVI ст. (на прикладі кравецьких родин руського походження). 

Генеалогічні записки. Львів, 2012. Вип. 10 (Нова серія 4). С. 5–21. 

2. Паславська Н. Кравецький цех у Львові в XVI–XVIII ст.: майстрівство та 

розвиток професійної кар’єри ремісника. Актуальні проблеми вітчизняної 

та всесвітньої історії: Зб. наук. праць РДГУ. Рівне, 2016. Вип. 27. С. 19–

24. 

3. Паславська Н. Кравецький цех у Львові в кінці XIV–XVIII ст.: 

особливості правового статусу. Наукові праці історичного факультету 

Запорізького національного університету: Зб. праць. Запоріжжя, 2016. 

Вип. 47. С. 32–35. 

4. Паславська Н. Кравецький цех у Львові та його ремісниче середовище 

(XVI – перша половина XVII ст.). Наукові праці історичного факультету 

Запорізького національного університету: Зб. праць. Запоріжжя, 2016. 

Вип. 45. Т. 1. С. 11–16. 

5. Паславська Н. Львівський кравецький цех в XVI – першій половині 

XVII ст.: підмайстри та їхнє братство. Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка . 

Серія: Історія. Тернопіль, 2016. Вип. 2. Ч. 1. С. 14–18. 

6. Паславська Н. Навчання ремеслу у Львові в ранньомодерний період: учні 

та підмайстри кравецького цеху в XVI – на початку XVIII ст. Наукові 

праці історичного факультету Запорізького національного 

університету: Зб. праць. Запоріжжя, 2016. Вип. 46. С. 24–29. 

7. Паславська Н. Цехова книга кравецького цеху як джерело до історико -

демографічної характеристики Львова XVII – початку XVIII ст. 
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Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. праць. 

Харків, 2016. Вип. 19. С. 123–132. 

8. Паславська Н. Джерела до історії кравецького цеху у Львові в XV–

XVIII століттях. Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, 

бібліотекознавство та інформаційні технології. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 

2017. Вип. 11–12. С. 135–149. 

9. Паславська Н. Керівництво кравецької корпорації Львова в XVI–

XVIII ст.: цехмістри, столові та старші майстри. Актуальні проблеми 

вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. праць РДГУ. Рівне, 2018. 

Вип. 30. С. 8–12. 

10. Pasławska N. Krawcy Rusini w środowisku rzemieślniczym Lwowa w XVI i 

pierwszej połowie XVII wieku: aspekt socjalny i prawny. Przestrzeń – prawo – 

pismo. Studia nad elementami kultury miejskiej / pod red. A. Buczyły, 

A. Maleszki i J. Możdżeń. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2018. 

S. 157–177. 

 

 

Публікації, які додатково відображають результати дослідження і 

засвідчують його апробацію: 

 

11. Паславська Н. «Книга запису протоколів прийняття та визволення учнів 

(1607–1717 рр.)» як джерело до демографічної історії кравецького цеху у 

Львові в XVII – на початку XVIII ст. Генеалогічні записки. Львів, 2016. 

Вип. 14 (нової серії 8). С. 16–21. 

12. Паславська Н. Кравецький цех у Львові в XVI–XVIII ст. у світлі 

королівських привілеїв та цехових статутів. Актуальні проблеми 

гуманітарних та природничих наук: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (Київ, 28–29 жовтня 2016 р.): Зб. наук. праць. 

Херсон, 2016. Ч. 2. С. 70–74. 
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13. Паславська Н. Кравецький цех у Львові та позацехове ремесло в XVI – 

першій половині XVII ст.: проблеми співіснування. Гуманітарний 

простір науки: досвід та перспективи: Матеріали IV Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції (Переяслав-Хмельницький, 20 

липня 2016 р.): Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 4. 

С. 61–66. 

14. Паславська Н. Соціально-побутовий вимір життя львівських ремісників у 

XVI ст. (на прикладі кравецьких родин). Каразінські читання (історичні 

науки): Тези доповідей 69-ї Міжнародної наукової конференції (Харків, 

29 квітня 2016 р.). Харків, 2016. С. 125–126. 

15. Паславська Н. Становлення та розвиток професійної кар’єри в 

ремісничому цеху у Львові в XVI–XVIII ст.: учні та процес навчання 

кравецького ремесла. Гуманітарний простір науки: досвід та 

перспективи: Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції (Переяслав-Хмельницький, 20 вересня 2016 р.): Зб. наук. 

праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 5. С. 51–56. 

16. Паславська Н. Кравецький цех у Львові та львівське громадянство в XV–

XVIII ст.: кравці в реєстрах прийняття міського права. Каразінські 

читання (історичні науки): Тези доповідей 70-ї Міжнародної наукової 

конференції (Харків, 28 квітня 2017 р.). Харків, 2017. С. 121–122. 

17. Паславська Н. Участь кравців-українців в організації та діяльності 

Ставропігійського братства у Львові (кінець XVI – початок XVII ст.). 

Школа Львівського ставропігійського братства: традиції духовної 

освіти у Львові: Тези доповідей та повідомлення наукової конференції 

молодих вчених (Львів, 20–22 грудня 2016 р.) / упоряд. А. Цебенко, 

І. Альмес. Львів: ЛПБА, 2017. С. 46–48. 

18. Паславська Н. Братство кравецьких підмайстрів у Львові в середині 

XVII ст.: ґенеза створення та особливості організації. Каразінські 

читання (історичні науки): Тези доповідей 71-ї Міжнародної наукової 

конференції (Харків, 27 квітня 2018 р.). Харків, 2018. С. 114–115. 
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19. Паславська Н. Антропонімічний портрет кравецького ремісничого 

середовища Львова в XVI–XVII ст. Каразінські читання (історичні 

науки): Тези доповідей 72-ї Міжнародної наукової конференції (Харків, 

26 квітня 2019 р.). Харків, 2019. С. 74–75. 
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Додаток 31. 

Відомості про апробацію результатів дослідження 

 

1. Засідання Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін 

Наукового товариства імені Шевченка (Львів, 23 березня 2011 р.), 

доповідь: «Опубліковані джерела з історії кравецького цеху у Львові» . 

2.  Конференція «Історія та культура Львова 2012 р.» (Львів, 28–29 березня 

2012 р.), доповідь: «Просопографія львівського міщанства першої 

половини XVI ст. (на прикладі кравецьких родин руського походження)». 

3.  Міжнародна конференція молодих вчених «Incolae, hospites, peregrini… – 

ludzie bez praw obywatelskich w mieście średniowiecznym i nowożytnym» 

(Торунь (Польща), 19–20 червня 2015 р.), доповідь: «Krawcy bez prawa 

mieskiego w środowisku rzemieślniczym Lwowa XVI–XVII wieku: socjalny i 

prawny aspect». 

4.  V Міжнародна конференція «Актуальні проблеми вітчизняної та 

всесвітньої історії» (Рівне, 9–10 грудня 2015 р.), доповідь: «Кравецький 

цех у Львові та його ремісниче середовище (XVI – перша половина 

XVII ст.): короткий огляд проблеми». 

5.  Засідання Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін 

Наукового товариства імені Шевченка (Львів, 11 березня 2016 р.), 

доповідь: «Книга запису протоколів прийняття та визволення учнів 

кравецького цеху (1607–1717 рр.) як джерело до історико-демографічної 

характеристики Львова XVII – початку XVIII ст.». 

6.  69-та Міжнародна конференція «Каразінські читання (історичні науки)» 

(Харків, 29 квітня 2016 р.), доповідь: «Соціально-побутовий вимір життя 

львівських ремісників у XVI ст. (на прикладі кравецьких родин)». 

7.  Міжнародна конференція «Idea miasta – model miasta. Wyobrażenia na 

temat miast na przestrzeni dziejów» (Торунь (Польща), 3–4 червня 2016 р.), 

доповідь: «Lwów, jak miasto korporacji rzemieślniczych w świetle statutów 
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cechowych i przywilejów królewskich (na przykładzie cechu krawieckiego w 

XVI–XVII wieku)». 

8.  ІІІ Міжнародна конференція «Актуальні проблеми гуманітарних та 

природничих наук» (Київ, 28–29 жовтня 2016 р.), доповідь: «Кравецький 

цех у Львові в XVI–XVIII ст. у світлі королівських привілеїв та цехових 

статутів». 

9.  VІ Міжнародна конференція «Актуальні проблеми вітчизняної та 

всесвітньої історії» (Рівне, 7–8 грудня 2016 р.), доповідь: «Кравецький 

цех у Львові в XVI–XVIII ст.: майстрівство та розвиток професійної 

кар’єри ремісника». 

10.  Конференція молодих вчених «Школа Ставропігійського братства: 

Традиції духовної освіти Львова» (Львів, 20–22 грудня 2016 р.), доповідь: 

«Участь кравців-українців у діяльності Львівського Успенського братства 

(кінець XVI – перша половина XVII ст.». 

11.  Звітна наукова конференція працівників Наукової бібліотеки Львівського 

національного університету імені Івана Франка за 2016 р. (Львів, 2 

лютого 2017 р.), доповідь: «Кравецький цех у Львові в XVI–XVIII ст. у 

світлі королівських привілеїв та цехових статутів». 

12.  Засідання Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін 

Наукового товариства імені Шевченка (Львів, 21 березня 2017 р.), 

доповідь: «Антропонімічний портрет кравецького ремісничого 

середовища Львова в XV–XVIII ст.». 

13.  Засідання Історичної комісії Наукового товариства імені Шевченка 

(Львів, 24 березня 2017 р.), доповідь: «Львівський кравецький цех в XVI – 

першій половині XVII ст.: підмайстри та їхнє братство». 

14.  70-та Міжнародна конференція «Каразінські читання (історичні науки)» 

(Харків, 28 квітня 2017 р.), доповідь: «Кравецький цех у Львові та 

львівське громадянство в XV–XVIII ст.: кравці в реєстрах прийняття 

міського права». 
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15.  71-ша Міжнародна конференція «Каразінські читання (історичні науки)» 

(Харків, 27 квітня 2018 р.), доповідь: «Братство кравецьких підмайстрів у 

Львові в середині XVII ст.: ґенеза створення та особливості організації». 

16.  VІII Міжнародна конференція «Актуальні проблеми вітчизняної та 

всесвітньої історії» (Рівне, 5–6 грудня 2018 р.), доповідь: «Керівництво 

кравецької корпорації Львова в XVI–XVIII ст.: цехмістри, столові та 

старші майстри». 

17.  Засідання Історичної комісії Наукового товариства імені Шевченка 

(Львів, 5 березня 2019 р.), доповідь: «Економічні, соціально-побутові та 

етно-конфесійні причини конфліктів у кравецькому цеху Львова (кінець 

XVI – початок XVIII ст.)». 

18.  72-га Міжнародна конференція «Каразінські читання (історичні науки)» 

(Харків, 26 квітня 2019 р.), доповідь: «Антропонімічний портрет 

кравецького ремісничого середовища Львова в XV–XVIII ст.». 

 


