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Т.Гошко

З історії німецької колонізації середньовічної
України

Україна віддавна була населена

представниками різних етнічних груп, а тому й
справді ...історія України - це не історія української
етнічної маси (етнізм не є об єктом історії), а міряна
лінеарним часом багатоперспективна об єктивна візія
минулого усіх типів і спільнот, що існували на
теперішній українській території в минулому 1.
Проблема національних меншостей, міжнаціональних
взаємозв язків та взаємовпливів, співжиття людей
різної віри та національності, асиміляцій та
запозичень, міри усіх цих процесів та їх значення для
автохтонного населення, на жаль і досі залишається
малодослідженою в історії України. Особливою
популярною стала тема єврейських поселенців (до
речі, це й не дивно, бо вже у XVI ст. в Галичині
кількість євреїв доходила до 10 % усього населення
міст* 2), і чимало авторів, якщо не спеціально писали

средневековье. X чтения к 80-летию чл.-кор. АН СССР
В.Т.Пашуто. М.,1988. С. 106-108.); Його ж: Древнерусская
народность. М.,1999. С.41-49.

! Пріцак О. Що таке історія України //Слово і час. - № 1 -
1991-С.60.

2 Hom М. Żydzi na Rysi Czerwonej w XVI wieki - Lwów,
1928 - S.61; Bogucka M., Samsonowicz H. Dzieje miast I
mieszczaństwa w Polsce Przedrozbiorowej - Wroclaw, 1986 -
S. 159.
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монографії з цієї проблеми, то принаймні принагідно
торкались її3. Немало є і літератури щодо вірменів в
Україні4 та польських колоністів5. Однак, якщо

3 Wyrobisz A. Rola miast przywatnych w Polsce w 16 i 17
wieku //Przegląd Historyczny - T. LXV - 1974 - Z. I - S. 33;
Stosunki gospodarcze ziemi Halickiej w XV w. .//Pamiętnik
Hystoryczno-prawny - T. III - Z. 4 - Lwów, 1927 - S. 43-45;
Молчанов В. Евреи в Польше: история в зеркале
литературы//Словяне и их соседи - Вып. 5. Еврейское
население в Европе. Средние века - новое время - М., 1994 -
С. 159-175; Меламед В. Евреи во Львове 12-17 вв. События.
Общество. Люди - Львов, 1994-265 с.; про архівні матеріали
щодо даної проблеми див.: Гошко Т. Львівська магдебургія
через призму окремих рукописних джерел (14-18
ст.)//Україна в минулому - Вип. 2 - Київ - Львів, 1992 -
С.37-42. Див також.: ЦДІА України ум. Львові - Ф. 52 - Оп.
1 - Спр. 137 - Арк. 155; Спр. 138- Арк .238., Спр. 146 - Арк .
13., Спр. 147 - Арк. 3; Ф. 141 - Оп. 1 - Спр. 766 - Арк. 1; Ф.
142 - Оп. 1 - Спр. 34 - Арк. 2; Спр. 35 - Арк. 3; Спр. 61 -
Арк. 2; Спр. 65 - Арк. 2; Спр. 84 - Арк.З; Спр. 108 - Арк. 2;
Спр. 114 - Арк. 3; AGZ - Т. 7 - S. 163-1646 171.
4 Дашкевич Я. Армянские колонии на Украине в
источниках и литературе 15-19 в. - Ереван, 1962 - 176 с.;
Грабовецкий В., Исаевич Я. Рец на кн.: Дашкевич Я.
Армянские колонии на Украине в источниках и литературе
15-19 в. - Ереван, 1962 -176 с.// Вестник АН Армянской
ССР, 1962 - № 1 - С. 253-258; TriUerowna Е. Mieszkańcy
Wschodu we Lwowir //Miesięcznik Heraldyczny - T. XIV -
1935 - S. 154-158; ЦДІА України у м.Львові - Ф. 52 - On. 1 -
Спр.145 - Арк. 6; Спр. 136 - Арк. 461; Спр. 144. - Арк. 14;
Ф. 141 - On. 1 - Спр. 299 - Арк. 1; Спр. 315 - Арк. 1; Спр.



17

представники усіх цих національностей були певною
мірою відокремленими від справ міста, то цілком по
іншому виглядав статус німецьких поселенців, адже
міста Речі Посполитої базувалися саме на німецькому
праві. І хоч не завжди саме німецькі колоністи були
носіями цього права5 6, але вони безболісно вливались у

332 - Арк. 1; Спр. 465 - Арк. 1; Спр. 733 - Арк 1; Спр. 819 -
Арк. 1; Ф. 142 - On. 1 - Спр.ЗО - Арк. З, Спр. 66 - Арк. 22.
5 Кондрацький А. Поляки на Україні в Х-ХІХ ст.//
Український історичний журнал - № 12 - 1991 - С.83-96;
Смолій В., Головко О. Проблема українсько-польських
зв  язків доби феодалізму в українській радянській
історіографії //Україна і Польща в період феодалізму - К.,
1991-С. 3-10.

6 Бардах І. стверджує, що рецепція магдебурзького права
на українських та литовських землях взагалі відбувалася
без впливу німецького елементу (Bardach І. Miasta па
prawiemagdeburskim w wielkim księstwie Litewskim od
schyłku 14 do połowy 17 stulecia//KH - 1980 - N 1 - S. 45).
Польський історик C.E говорячи про існування міст у
Польщі до німецької колонізації і про малозначимість
останньої наводить витяг з документа I.V. 1224, наданого
Генріхом бородатим требницькому монастирю, де є
відомісті про місцевого війта. Автор зазначає, що в цей час
на даній території німецьких, чи будь-яких інших
іноземних колоністів не було, у всякому разі вони не
згадуються у жодному з відомих документів (Ekrenkreuts S.
Wstepne opracowanie - notatki do historii miast //APAN - Ш-
108 - Cnp. 5 - Арк. 9-11). Цієї ж точки зору дотримується
А.Гальбан, підкреслюючи незнання німецької мови
урядниками міст-магдебурій на цих теренах (Halban А. Zw
Gesschichte des Deutscharr Erechtes in -JWoliara, Wblhynien
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його систему, а часто становили її каркас (як у Львові,
де німці оживили львівську торгівлю , створили
основу міського патриціату7). Більше того, інколи
автохтонне населення (українське для Червоної Русі і
польське для решти території Речі Посполитої8),
виділялося в окремі громади, випадаючи з правової
системи міст і часто опускаючись до рівня чужинців9.
Загалом, навіть на XVII ст. іноземці становили
близько ЗО % населення українських міст10. А в таких

und der Ukraine - Berlin, 1896. - S. 83). На цьому ж факті
базував своє твердження В. Антонович, за словами якого,
впровадження німецького права торкалося виключно
міської організації, натомість у судах використовувались
місцеві звичаї або так зване звичаєве право (Антонович В.
Исследования о городах Юго-Западного края //Монографии
по истории Западной и Юго-Западной России. - К., 1885. -
С. 65). Однак, були в нього і досить сильні опоненти, такі
як Ф.Тарановський (Тарановский Ф. Обзор памятников
магдебурского права западно-русских городов литовской
эпохи. - Варшава, 1897. - С. 110).
7 Одрин Є. Західна Україна в далекому минулому. - ЦДІА
України ум. Львові. - Ф. Р-1. - On. 1. - Спр. 12. - Арк. 16.
8 Piekarczyk S. Studia z dziejew ziem polskich w ХІП-XIV w.
Rolf miast w walce o zjednoczenie ziem polskich I we
wcześniejszym okresie monarchii stanowej do 1370 r. -
Warszawa, 1955. - S. 94-95; Bogucka M. Walki społeczne w
Gdańsku w XVI wieku //Pomorze Sredniowiczne. - S. 371.

9 ЦЦІА України у м. Львові. - Ф. 52. - On. 1. - Спр. 143. -
Арк. 225; Спр. 149.-Арк. 38.
10 Кісь Я. Участь міст західноукраїнських земель у
визвольній війні українського народу (1648-1654)
//Питання історії СРСР. - Вил. 7. - Львів, 1958. - С. 97;
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великих містах, як Львів, за даними Я.Кіся, українське
населення становило всього 20 % (показово, що автор
включає в обрахунки передміщан, слуг та комірників,
які не були безпосередньо міщанами в правовому
аспекті11 ). У самому ж місті за даними реєстру 1609 р.
було лише 18 руських будинків11 12. Ф.Срібний в різний
час налічує від 16 до 50 українців - членів Львівського
Ставропігійського братства13. На цьому фоні досить
оптимістично виглядає цифра, названа в судовій
справі по конфіскації майна покійного Цибульського
(10 липня 1601 р.), в якій кількість братчиків
визначається в 4 сотні чоловік14* Але, якщо й
припустити її достовірність, це мізер для такого
великого міста, яким був Львів. І.Крип якевич налічує
всього 40 грунтів у межах Львова в XVI ст., які
належали українцям (до власників він включає церкву
і шпиталь)15 На передмістях, за даними
М.Грушевського, було в цей час всього лише 235

Михайлина П. Визвольна боротьба трудового населення
України (1569-1654). - К., 1975. - С. 38.
11 Кись Я. Население и социальная структура Львова в
период феодализма //Города феодальной России. - М., 1966.
- С. 364.

12 ФЮЗР. - 1879. - Ч. 1. - Т. XI. - С. 303-309.

13 Срібний Ф. Студії над організацією Львівської
Ставропігії від кінця 16 - до половини 17 ст. //ЗНТШ. -
Львів, 1911.-Т. 66.-С. 57.
14 ЦЦІА України у м. Львові. - Ф. 9. - On. 1. - Спр. 355. -
Арк. 762.
15 Крип якевич І. Русини властителі у Львові в першій
половині 16 ст. - Львів, б.р. - С. 17.
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грунтів, що належали русинам16' А це означає, що
навіть при найоптимістичнішому припущенні в місті
було тільки кілька сот українців, причому разом з
жінками та дітьми. Тобто, юридично повноправних
громадяи-українців було ще менше - очевидно, кілька
десятків. Саме тому, вивчення проблеми співжиття і
взаємовпливів націй у середньовічному місті України
є надзвичайно важливим для глибшого розуміння
історії даного періоду. Тим паче, що
багатонаціональність не була специфічною рисою
українських земель. Це притаманна всій

середньовічній Європі риса, що тісно пов язана з
рухом народів (як приклад С.Гербст наводить факт
наявності польських, німецьких, італійських, а часом
шотландських та англійських поселенців у пруських
землях)17'

Проблема німецьких колоністів досить
скомплікована. Не підлягає жодному сумніву лише
сам факт наявності німецької колонізації як такої. Але
коли саме вона розпочалася, що було її причиною і як
оцінити її наслідки - все це ті складні питання, які до
сьогодні не знайшли своєї одностайної і чіткої
відповіді. Ідеологічна заангажованість авторів так чи
інакше позначається на дослідженнях даного типу. ССВ
заміфологізованих конструкціях свідомо чи несвідомо
згладжують різницю між довершеними фактами,

16 Грушевський М. Історія України-Руси. -Т. 6 - К., 1995. -
С 255.

17 Herbst S. Dzieje miast Polskich (XV - pocz. XVIII w.)
//АРАМ. - Ф Ш-304. - Cnp. 14. - Арк. 3.
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історичними гіпотезами (які також мусять мати під
собою науковий грунт) та просто вигадками. Часто
гіпотези подаються як уже доведені факти, чого
автори таких тверджень цілком певно не мають права
робити 18' А питання історії національних меншостей,
у тому числі німців - винятково сприятливий грунт
для такої міфотворчості, особливо це проявляється в
даний час.

Німецькі колоністи, а з ними й основи так

званого німецького магдебурзького права рано
з явилися на слов янських землях. Однією з перших
зазнала колонізації Сілезія, яка на кінець XIII ст. була
вже значно онімеченою. Найдавніше засвідчення

поширення тут магдебурзького права відносяться до
1178 р. - саме тоді був виданий Болеславом Високим
при заснуванні Любуського монастиря цістерсів
відповідний локаційний документ19 У тому ж таки XII
ст. стали проникати німецькі поселенці і на
східнослов янські землі. Зокрема, про факторії
німецьких купців у Луцьку маємо відомості за 1149 р.,
а за 1175 р. - у Києві. У 1237 "р. за князя Данила
Романовича була утворена колонія німців у Галичі 20
Літописні згадки про осілість німців на Червоній Русі

18 Дашкевич Я. Виникнення міст України: міфи та
реальність //УІЖ. - № 2. - 1992. - С. ІЗ.
19 Тарановский Ф. Обзор памятников магдебурского права
западно-русских городов литовской эпохи. - Варшава, 1897.
-С. 15.

20 Kaczmarczyk Z. Koloniazacjia niemiecka na wchód od Odry
-Poznan, 1945. -S. 123-124.
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відносяться до 1259 р. В Галицько-Волинському
літописі зазначено, що саме тоді Данило Романович
закликав до новозбудованого і добре укріпленого
міста Холма купців та ремісників21 Як свідчить той же
літопис, у Володимирі-Волинському 1287 р. було
утворено першу міську гміну, базована на
магдебурзькому праві, паростки якого з явились у
місті під впливом німецьких колоністів. Саме в той
час у літопису вживається щодо міщан назва містичі
замість давнього гражани . Мстислав Данилович,
отримавши від Володимира Васильковича Волинське
князівство, созва бояре володимирскія і містячі русцк
і Німці  і наказав перед ними відчитати грамоту
Володимира про передання його князівства22' Термін
містичі  вживався для означення міщан на

магдебурзькому праві. Виходячи з того, що під назвою
містині  виступають русини і німці, О. Маркевич
припускає, що у Володимирі тоді вже була міська
самоврядна організація, створена під впливом
німецьких колоністів23 У всякому разі, вже в 1324 р.
маємо документальні відомості про міських радників у
Володимирі Волинському. Як підкреслює польський

21 ПСРЛ. Летопись по Ипатьевскому списку. - Спб., 1843. -
Т. 2. - С. 196; Маркевич О. Печатки міст Галичини як
історичне джерело //Історичні джерела та їх використання.
-Вип. 2.-Л, 1966.-С.226.
22 ПСРЛ. Летопись по Ипатьевскому списку. - Спб., 1843. -
Т.2. -С. 216.

23 Маркевич О. Печатки міст Галичини як історичне
джерело /Лсторичні джерела та їх використання. - Вип. 2. -
Л., 1966. - С. 225.
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дослідник З.Качмарчик, Володимир був першим
містом західного типу на Русі, при чому не єдиним у
ХІП ст. (хоч можемо припустити, що не все місто, а
лише якась його частина була базована на
магдебурзькому праві)24.

В ХПЇ ст. німці з явились у Львові. Вони
заселили південну частину міста над Полтвою, де і
постав новий міський осередок з центром на старому
теперішньому Ринку. Вже в 1287 р. у Львові, як і у
Володимирі та Луцьку, були війтівства25. В AGZ
опубліковано текст грамоти Казимира Ш, виданої у
Львові 22 серпня 1352 р. дітям колишнього
львівського війта на володіння млином у селі Малі
Винники. В документі зазначено, що згаданий млин
належав: ...визначному мужеві Бертольду,
колишньому війтові, їхньому дідові, великим
володарем блаженної пам яті князем Русі за його вірну
службу даром відзначеному... 26  а це означає, що у
Львові була громада, яка мала війта, німця за
походженням, що його князь Лев Данилович наділив
згаданим землеволодінням, а, отже, німецьке право, як
і німецькі поселенці були в той час у. Львові
принаймні de facto.

24 Kaczmarczyk Z. Koloniazacjia niemiecka na wchód od Odry
- Poznan, 1945. - S. 124.
25 Zubrycki D. Kronika miasta Lwowa. - Lwów, 1844. - S. 8-9.
26 Akta Grodzkie I ziemskie z crasow Rzeczypospolitej Polskiej
z Archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we Lwowie. - T. 2.
- Lwów, 1870. - S. 1; Історія Львова в документах та
матеріалах (Під ред. М. Брика. - К., 1986. - С. 15-16.
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Захопивши Червону Русь, Казимир Ш
відкриває дорогу широкому напливу німецьких
колоністів і протегує поширенню німецького права в
цих землях: грамоти на використання магдебурзького
права отримали Сянок 1366 р., Тичин і Судова Вишня
- 1368 р., ним послуговувалися Перемишль ще до 1353
р., Галич, Переворськ та Ярослав - до 1351 р. Значне
поширення магдебурзького права припадало на кінець
панування Казимира ІП, тобто у другій половині XIV
ст. Кількість локованих міст в 1333-1370 рр. у Речі
Посполитій подвоїлась27 В Малопольщі і на Русі
кількість королівських міст збільшилась у той час на
42 одиниці. Приватних міст виникло 17 - вдвічі
менше. Таким чином, загальна кількість міст-
магдебургій за часи Казимира Ш збільшилась на 59
одиниць. В той же час у Великопольщі виникло 22
міста, серед яких лише 2 були королівськими. Це
свідчить про активну колонізаторську політику
польського короля, спрямовану на крайні східні землі
його держави і про відставання цих земель в
економічному і соціальному розвитку в порівнянні з
північними та західними землями Речі Посполитої. Із
смертю Казимира Великого завершується епоха
планового осадництва. В часи Єлизавети в
Малопольщі було локовано близько 20 міст. Це, як
вказує А.Бердецька, було лише інерційним
продовженням активної осадничої діяльності

27 Berdecka A. Nowa lokacje miast królewskich w Malopolsce
w latach 1333-1370. Chronologia i rozmieszczenia //Przegląd
Histotyczny. - T. LXV - 1974. - Z. 4. - S. 610, 612.



25

попередньої епохи. А на відміну від казимирових
часів, у даний період королівські міста становили
всього 25 % локацій, решту - міста рицарські та
духовні Крім того, саме до цього періоду
відносяться локації понад 20 сіл на магдебурзькому
праві, причому, як правило, в перемишльській та
сяноцькій землях28 29. З 1366 р. починається масова
колонізація села на німецькому праві у львівській
землі. Тут вона тривала до XVI ст. Щоправда,
відбувались ця колонізація практично без участі
німецьких колоністів, хоч, очевидно, при
опосередкованому їх впливові через традицію місі'. До
речі, навіть у маленьких містечках, таких як Самбір,
було ще на початку XV ст. лише 11 % німців серед
міщан. Навіть в окрузі такого онімеченого міста, як
Львів, чи не єдиними мешканцями німецького
походження були солтиси. Втім, вони мали певний
вплив на життя регіону, що й відобразилось у місцевій
топоніміці: в районі Львова досі збереглися ряд
німецьких назв - Замарстинів (Sommerstein), Клепарів
(Кіоррег), Кульпарків (Goldberg) та ін.30'

28 Там само.

29 Kaczmarczyk Z. Koloniazacjia niemiecka na wchód od Odry
- Poznan, 1945. - S. 124.
30 Там само. - С. 127-128. Грамотою 1378 р. Владислава
Ягайла надавалось львівським міщанам право вибору війта
(AGZ - Т. 3. - S. 80). Першим обраним львівським війтом
був А.Сомерштайн (Andrzej Sommerstein), котрий збудував
недалеко від мурів міста велику садибу, яку німці спершу
назвали Sommerstęjnkof, згодом ця назва трансформувалась
в Замарстинів і дійшла до нас у назві однієї з львівських
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Проте, німецька колонізація в основному була
спрямована на міста. Як зазначала А.Бердецька, міста
притягали до себе осадників через кращі умови життя,
ніж локовані села. Статус oppidanus  (міщанин як
правило невеликого провінційного містечка - Т.Г.), а
може навіть cives  давав привілей і суспільний аванс
на перехід до вищого стану 31 Винятково ж багато
німецьких колоністів осідало у таких великих містах,
як Львів, де вони становили кістяк патриціату (правда,
лише на так званому німецькому етапі історії міста
(XIV - початок XVI ст), причому поступово
відбувалось їх спольщення та асиміляція). Саме
чисельність та значимість німецьких поселенців у
Львові дали право М.Грушевському, якого аж ніяк не
можна запідозрити в ідеологічній тенденційності і
особливому сентименті щодо німецького елементу
наших міст32, твердити: 3 кінця XIV ст. Львів,

вулиць (Chodynieckie J. Historia Stołecznego Prolestwa
Galicyi I Lodomeryi Miasta Lwowa od założenia az do crasow
teraźniejszych. - Lwów, 1865. - S. 45.
31 Berdecka A. Lokacjie I zagospodarowanie miast Królewskich
w malopolsce za Kazimierza Wielkiego (1333-1370). -
Wrosclaw, 1982.-S. 147.
32 Як підтвердження цього можемо навести оцінку
М.Груїпевським німецької колонізації українських земель:
"Розвій сеї колонізації, а з ним розвій німецького права має
політичну мету: збільшити пруський елемент для
протиставлення місцевим Русинам; на яких годі було
послатися супроти литовських аспірацій. Німецьке право
служило не тільки цілям культурним, чи властиво
фіксальним (бо властиво поза фіксальними інтересами
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наприклад, - се чисто німецьке місто (говорячи саме
про привілейоване місто, а не про його передмістя) і
такий був він все XV ст. і навіть частину XVI, а тим
часом він в сім часі - культурний центр України,
митрополія механіків (ремісників) 33.

"культура  дуже мало правительство інтересувала), - а
пониженню Руси, денаціоналізації руських країв,
скріпленню елементів католицьких і польських - бо сих
чужоземних німецьких колоністів трохи пізніше чи скорше
поглинув таки польський елемент" (Грушевський М.
Історія України-Руси. - Т. 5. - К., 1994. - С. 228). "В
особливо важких умовах опинився при нових міських
порядках місцевий туземний елемент. Не кажучи вже про
те, що при введенні магдебурзького права останнє часто
використовувалось лише привілейованою колонією німців і
поляків, а туземне населення позбавлялось громадянських
прав  (Грушевський М. Очерк истории украинского народа.
- К., 1991. - С. 143). Принагідно варто зазначити. Що така
позиція відомого історика є лише виявом однієї з
міфологем української історіографії. Хоч факт певних
утисків і правової нерівності українського елементу в
тогочасній Речі Посполитій є безперечним, проте
українські історики часто-густо гіпєртрофували його в
своїх дослідженнях. Факти засвідчують не таке вже
безвихідне і важке становище українців у чужій (!) для них
державі. Детально див.: Гошко Т. З історії вивчення
проблеми самоврядування міст України в 16-18 ст.
//Україна в минулому. - Вип. 4. - Київ-Львів, 1993. - С. 45-
50.

3 Грушевський М. На порозі нової України //Великий
українець. Матеріали з життя та діяльності
М.С.Грушевського. - К., 1992. С. 145.
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Вплив німецьких колоністів у Речі Посполитій
в XIV - XV ст. був таким значним, що в офіційних
документах стала використовуватися німецька мова, і
назва міста часто-густо подавалась на німецький
кшталт. Так, стосовно Львова німецька назва
використовувалась у грамоті князя Юрія П від 1334
р.34, в якій місто наше назване Lemberg. Але це всього
лиш одна з форм назви міста. Зокрема, у документі
львівських радників від 10 січня 1359 р. його названо
Lemburg35  як, до речі, у Хроніці Зіморовича під роком
134036. Lemburg-ом місто назване і в документах
Казимира Великого (28 грудня 1360 р., 16 серпня 1365
р., 27 липня 1368 р.37 та ін.), Владислава Опольського

34 Болеслав-Юрій П князь всей Малой Руси. Сборник
материалов и исследований, сообщенных
О.Гонсиоровским, А.Куником, А.Лаппо-Данилевским,
И.Линниченком, С.Пташицким, Л.Режабком. - Спб., 1907. -
С. 77-79; див.: Грушевський М. Історія Уіфаїни-Руси. -Т. 3.
-К., 1993.-С. 524.
35 ЦЩА України у м. Львові. - Ф. 55. - On. 1. - Спр. 135. -
Арк. 1.
36 Zimorowicz В. Historia miasta Lwowa, Królewstw Galicji i
Lodomeryi stolicy, z opisaniem doklanem okolic i potroynego
oblężenia. - Lwów, 1835. - S. 61; Rasp C. Nachweisung der
Rechte der Stadt mid der Burger zu Lemberg. - Lemberg, 1865
И ЦЕЦА України у м. Львові. - Ф. 55 - On. 1. - Спр. 74. -
Арк 2, Gorzycki К. Połączenie Rusi Czerrwonej z Polska z
Polska Kazimierza Wielkiego. - Lwów, 1889. - S. 88.
°7 Akta Grodzkie I ziemskie z crasow Rzeczypospolitej Polskiej
(AGZ). - T. 3. - Lwów, 1872. - S. 27, 33, 40-45. 
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(9 грудня 1372 р. 38, 1і листопада 1372 р.39, 15 грудня
1373 р.40, 4 жовтня 1377 р 41, 8 жовтня 1377 р 42 та ін.),
королеви Єлизавети (23 серпня 1379 р 4 ), короля
Людовіка (1 квітня 1380 р.44 та недатований
документ45 46), Владислава Ягайла (29 вересня 1388 р. та
1 жовтня 1389 р4ь) та ін. У документі Владислава
Ягайла, де Львову підтверджується магдебурзьке
право і 100 франконських ланів, встановлюється
восьмиденний щорічний ярмарок і окреслюються
прибутки війта (1 жовтня 1380 р.), теж вживається
назва Lember, але поруч з нею вперше  слова "civitas
nostra Leona 1. Крім того, зустрічається в документах

38 Ibid. - S. 47; ЦЩА України у м. Львові. - Ф. 55. - Оп. 1. -
Спр. 185. - Арк 1.
" AGZ.  Lwów, 1872. Т. 5. - S. 8.
* Ibid. - S. 9.
41 Ibid. -S. 15.
42 AGZ.  Lwów, 1872. Т.З.-S. 50.
43 Ibid. - S. 58.
41 Ibid. - S. 60.
45 Ibid. - S. 61; у копілярії, з якого взято цей документ немає
дати. І.Вагилевич датує його 1381 р. Але К.Ліске вважає,
що якби цей документ відносився до 1381 р., то при імені
Єлизавети, яка на той час вже померла, були б слова felicis
recordacionis, pie memorie , або щось подібне, а оскільки
такої приставки немає, то документ цей міг бути написаний
1379 або 1380 р.
46 Ibid. - S. 80, 84-85;. ЦЩА України у м. Львові. - Ф. 55. -
Оп. 1. - Спр. 185. - Арк 1.
1 AGZ.  Lwów, 1875. Т.5. - S. 24.
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форма Lamburg1. Причому у документах Владислава
Ягайла від 25 березня 1426 р. та 14 травня 1427 р.
вживається конструкція "civitas nostra Lfmburgensis
alias Leopoliensis"1 2, що, очевидно, фіксувало
перехідний період у становленні використовуваної в
документах форми назви міста3.

В цей час відбувається процес асиміляції
німецьких колоністів. Щоправда, саме в XIV-XV ст.
продовжує вживатися й інша форма назви Львова, хоч
дещо рідше. Як приклад, у релокаційному привілеї
Казимира ПІ від 17 червня 1356 р., виданому у
Сандомирі, Львів названо "Lwów , а з нотаток
Зіморовича наводяться фрагменти за 1270 р., де у
латинському тексті місто назване в руському варіанті
"Lwihorod"4 Вже ж німецька назва трапляється в

1 Ibid. -S. 16, 48.
2 Ibid. - S. 49, 55; ЦДІА України у м. Львові. -Ф. 55.- On. 1.
- Спр. 185. - Арк 2.
3 Ярослав Рудницький, однак, вважає, що найдавнішою
німецькою формою назви міста була Ltonburg і лише
внаслідок фонетичних і семантичних змін почерез форми
Lemburg, Lamburg, Lamberg утвердилась німецька назва
Lamberg (цей дослідник вважає німецьку форму назви міста
дивною і неоднозначною, тому ця проблема стала темою
його окремого дослідження, опублікованою в 17 томі
відомого ономастичного журналу "Zur slavisch-deutsclies
Ortsnamenkuiide. Ukrainisches Lviv-deutsches Lemberg"
(Рудницький Я. Назва "Лвів" та її походження //Наш Львів.
Ювілейний збірник 1252-1952. - Нью-Йорк, 1953. -С. 43).
4 ЦДІА України у м. Львові. - Ф. 129. - Оп. 3. - Спр. 257. -
Арк З, Ф. 52. - Оп. 2. - Спр. 1157. - Арк. 26; Zimorowicz В
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документах XTV ст. значно частіше. Однак це лише
ілюстрація наявності і певного авторитету німецьких
колоністів на Червоній Русі, яку аж ніяк не можна
вважати засвідченням їх кількісної, економічної чи
політичної переваги. Вона принципово не може
виступати доказом будь-якої гіпотези, бо кількість
виданих на той час документів через часткову їх
збереженість не може бути підрахованою, а, отже,
ніякого реального цифрового матеріалу подати в
даному випадку неможливо.

Таким чином, німецька колонізація Червоної Русі
почалася у XIII ст., ще за княжих часів (це ж
засвідчують і такі відомі історики, як ІШараневич,
М. В ладимирський-Буданов, М. Грушевський,
М.Голубець, В.Гейнош1 та ін.) і вже тоді досягла якщо

* іHistorya... S. 61. В давніх документах і на монетах
вживається на староруський манір форма Львов (для
прикладу город Львов  (ПСРЛ. - Т. 2. - Спб., 1843. - С.
216), в город Львов" (АЮЗР. - Т. 8. - С. 282 Б 278) тощо).
Починаючи з кінця 14 ст. В українській мові з являється
нова форма із зміною початкового "л" та "ил" (див.:
Крымский А. Украинская грамматика. -М., 1908. - С. 420).
Ця форма відобразилась і на назві міста ("до Илвова" (1407
р.) (AGZ.1  Т.7. - S. 205). Вживана нині форма Львів
(точніше "Илвін ) виступає вперше у 1886 р. у словнику
Євгенія Желеховського та Софрона Недільського
(Малорусько-Німецький словар (уложили Є.Желеховський
і С.Недільський . - Т. 1. (А-П). - Львів, 1886. - С. 322).
1 Шараневич И. Стародавные Галицкии города. - Львов,
1861.-Ч. 2. - С. 21-30; Владімірський-Буданов М. Німецьке
право в Польщі і Литві //Розвідки про міста і міщанства на
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не кількісно, то територіально, досить вагомих
масштабів. Отже, аж ніяк не можна розглядати її як
антируську політику польських королів, спрямовану
на ополячення й покатоличення місцевого населення

(а саме такої думки дотримувались І.Ходиницький,
І.Франко та ін.1), не можна вважати цей процес і
елементом польської цивілізаційної місії* 1 2. Політичний
мотив розширення осадничої діяльності польських
правителів на руських землях стосовно попереднього
періоду був лише маргінесним щодо економічних та
соціальних спонук. Як твердить С.Кутшеба, "причини
(колонізації) лежали глибше, бо лежали в
господарських основах країни 3. Тобто, надання
містам магдебурзького права говорить не тільки про їх
значний економічний розвиток, але й про формування
міщанства як стану. ...магдебурзьке право слід

Україні-Руси в 15-18 ст. - Львів, Ч. 1. - С. 6; Грушевський
М. Історія України-Руси. - К., 1992. - Т. 2 - С. 376-377; 503-
504; Голубець "Нації" княжого Львова //Діло. - 1932. - Ч.
72; Гейнош В. Історичний нарис правового і суспільного
устрою давнього Львова (13-18 ст.) // ЦЦІА України у м.
Львові. - Ф. Р-1. - On. 1. - Спр. 21. - Арк. 5.
1 Франко І. Іван Вишневський, його час і письменницька
діяльність. - К., 1980. -Т. 28. - С. 260-261, Chodynieckiej J.
Historia Stołecznego Prolestwa Galicyi I Lodomeryi Miasta
Lwowa od założenia az do crasow teraźniejszych. - Lwów,
1865.-S. 25-26.

2 Papec F. Historja miasta Lwowa w zarysie. - Lwów-
Warszawa, 1924. - S. 37.
3 Кутшеба С. Очерк истории общественно¬
государственного строя Польши. - Спб., 1907. - С. 29.
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розцінювати як результат тих економічних відносин,
які складалися між містом і феодальним сеньйором на
певному етапі соціально-економічного розвитку
країни. Це право юридично закріплювало зміни в
соціально-економічній структурі феодального
суспільства 1. Однак, щоб підтвердити цей постулат,
слід спершу конкретизувати причини німецької
колонізації. Саме вони стали одним з найважливіших

пунктів суперечок в історичній літературі. Варто
зазначити, що оскільки колонізація  це перш за все
демографічне явище, то причини її мусять бути
двосторонніми: з одного боку, ті, що спонукають
людей залишати свої обжиті місця, а з другого, 
обирати для нового осаду саме те, а не інше місце.
Нові землі мають бути економічно і політично готові
прийняти нових поселенців. "Те, що рух німецького
елементу був скерований в той час на широкі
простори сходу, є результатом більших можливостей в
тій стороні, слабо залюдненій і слабо загосгюдареній в
порівнянні з романською Європою 1 2. Що ж до
українських земель, то і зруйновані численними
війнами, вони потребували економічної ін єкції для
свого відродження, причому вона мала включати як
капітал, так і трудові ресурси. Що ж до нових
правових норм, які вкоренилися тут паралельно з

1 Щербаков С. Шляхетський наступ на міста Західної
Білорусі в першій половині 17 ст. і криза цехового ремесла
//Питання історії СРСР. - Вип. 6. - Львів, 1952. - С. 92.
2 Kaczmarczyk Z. Koloniazacjia niemiecka na wchód od Odry -
Poznan, 1945. - S. 42.
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німецькою колонізацією, то і вони були лише
правовим оформленням наявного процесу поділу
праці і формування станів, як його результату.
Загалом, як підкреслює К. Тименецький, німецька
колонізація на схід була явищем історичним1,
причому, як з огляду на внутрішню історію
колонізованих земель, так і зважаючи на загальну
історію Європи. Спрямована на польські, а згодом і на
руські землі, хвиля німецької колонізації належить до
загального широкого колонізаторського руху
європейських народів орієнтованого на схід. В XI ст.
колонізаційна хвиля охопила Нідерланди, в XII ст.
дійшла до німців, в середині століття - до Полабб я, в
кінці XII і в ХШ ст. - до Чехії, Угорщини, Польщі та
Прусії. Хоч дехто з дослідників, зокрема Р.Лащенко,
вважає, що німецька колонізація ХШ-XIV ст. була
раннім виявом так званої "провідної політичної ідеї
німецького племені nach drang Osten... 1 2, все ж, це

1 Tymieniecki К. Przyczyny zahamowania ekspansji
niemieckiej na wschodzie w scgylku średniowiecza //Pamiętnik
VII Powszechnego Zjazdu historyków Polskich we Wrocławiu
19-22 września, 1948. -T. 1. - Warszawa, 1948. - S. 38.
2 Лащенко P. Лекції по історії українського права. - Ч. 2.
Литовсько-польська доба. - Вип. 1. - Пам ятники права. -
Прага, 1924. - С. 50. Дехто з дослідників (якщо цих авторів
можна так назвати) йде значно далі і проголошує німецьку
колонізацію доби середньовіччя лише одним із ступенів
одвічної німецької ідеї винищення чи поневолення слов ян,
що перетворилася з часом у пасіонарність німецького
народу. "Німецький дране нах Остен" (безперервний
воєнний наступ, гін на Схід) розпочався дуже давно. В різні
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загальноєвропейське явище, відоме в історіографії як
відродження Європи, як потужний цивілізаційний
імпульс, що ніс у собі великі можливості розвитку,
збільшував соціальну мобільність, активність та
ініціативу населення, сприяв розвитку господарства і
формуванню станової структури людності. Ці
колонізаційні процеси привели до зміни національного
складу населення різних регіонів, до розширення

часи він прикривався різними мотивами і претекстами, але
мета його завжди була одна й та сама; винищення, або в
ліпшому випадку поневолення слов ян, з метою очищення
слов янських просторів від слов ян і населення з двох
глибоко закорінених у німців положень, а саме:
однобічного "Deutschland muss grosser sein" (Німеччина
мусить бути більша) та пізнішого. " Deutschland,
Deutschland uber alles, uber alles in die Welt" (Німечччина,
Німечччина над усе, над усе в світі)... "Дране нах Остен"
розпочався ще за франконського короля (пізніше
імператора) Карла Великого..." (Король Н. "Дране нах
Остен" і коли він почався. - Нью-Йорк, 1969. - С. 5). Більше
того, в інтерпретації Нестора Короля, вже перші польські
королі перетворюються на німецьких посіпак, що діють
часто собі на шкоду."... польські князі і королі звертали
свої очі в бік Литви й Руси, прислуховуючись часом до
нашептів німців і Риму, що не припиняється і в наші дні,
наче б то Польща є якимсь "бастіоном католицизму на
Сході Європи". Це так імпонувало і тепер ще імпонує
полякам, що вони добровільно самі на протязі цілої своєї
історії були найвірнішими помічниками німців у
винищенні інших слов ян, навіть тоді, коли й самі попадали
в смертельну небезпеку..." (Там само. - С. 26-27). Все це,
м яко кажучи, не має під собою наукової бази.
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демографії, збільшення кількості міст, запровадження
досконаліших технік ведення господарства, до
підвищення життєвих стандартів. Тим паче, що
колоністи не одразу розвивали зв язки із
прабатьківськими землями. "Середньовічна
європейська колонізація - це рух перш за все
економічного характеру, крім зв язків з експансією
політичною і територіальною, крім асоціації з
католицьким костелом, особливо виразної на
православних землях, крім пов язаних з нею етнічних
змін, крім значних перетворень у сфері культури в
широкому розумінні слова 1. І хоч колонізація
пов язана з новою ерою економічного розвитку, однак
перебільшенням є твердження С.Кутшеби, що вона

...творить колосальний прогрес..."", бо утворення
нових господарських форм і початок економічного
піднесення зумовлені не лише зовнішніми, а й
внутрішніми чинниками. Щоб німецька колонізація і
принесені нею форми устрою дали бажані наслідки,
вони повинні були знайти відповідний грунт на
місцях, щоб не бути відторгненими самим історичним
розвитком колонізованих земель. Окрім того, "не
можна забувати, що вплив колонізації був тільки
одним з багатьох чинників, що впливали на зміну
структури міст, і незалежно від неї, під впливом ряду

1 21 Janeczek A. Rus Czerwona XIV-XV w., jako pole przemian
osadniczych. //Другий міжнародний конгрес україністів.
Львів, 22-28 серпня 1993. - Львів, 1994. - С. 32.
2 Кутшеба С. Очерк истории общественно¬
государственного строя Польши. - Спб., 1907. - С. 33.
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інших спонук, місто так чи інакше пішло б подібним
шляхом свого розвитку 1. Але наскільки довшим був
би цей шлях, чи був би він продуктивним, чи не
звернуло б суспільство на манівці? Історія не дає нам
відповіді на ці запитання. Ми можемо лише

висловлювати більше чи менше вірогідні припущення.
Окрім тою, колонізація мала і певні негативні
наслідки. Одним з них є зміна національною складу
східноєвропейських земель і пов язані з нею
міжнаціональні конфлікти. І все ж, "...німецьке право
відбилось на містах швидше своїми хорошими
сторонами, чим поганими... "1 2.

Принагідно хочу зазначити, що аж ніяк не
можу погодитись із твердженням С.П єкарчика про
двоякий характер німецької колонізації. 3 одного
боку, вона позитивно впливала на господарський
розвиток міст3, з другого, - розвиток цей був
гальмований створеними сприятливими умовами для
господарської експлуатації Польщі (Україна. - Т.Г.)

1 Piekarczyk S. Z badan nad gospodarczo-społeczna struktura
miast polskich w okresie od drugiej połowy ХПІ do pierwszych
dziesiątków lat XIV w. //KH - R. LIX. - 1952. - S. 84 (APAN. -
Ф. Ш-310. - Cnp. 41).
z Линниченко И. Черты из истории сословной в юго-
западной Галицкой (Руси) 14-15 в. //Ученые записки
императорского Московского университета. - Вып. 20. - М.,
1894.-С. 212.

3 Про систему організації економічного життя міст-
магдебургій див.: Herbst S. Dzieje miast Polskich (XV -pocz.
XVIH w.) //APAN. - Ф. Ш-304. - Cnp. 14. - Арк. 12-13;
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західноєвропейськими містами 1. Видається, можемо
говорити не про експлуатацію міст, а про скерування
їх торгівлі на прабатьківські землі колоністів* 2, що слід
розглядати лише як чинник розвитку економічного
потенціалу останніх.

Загалом, можемо виділити три основні хвилі
німецької колонізації східноєвропейських земель. У
XIII ст. проходить перша з них. Це так звана перша
фаза демографічного розвитку Європи в пізньому
середньовіччі - фаза швидкого зростання чисельності
населення, що призвело з часом до нестачі життєвих
ресурсів3. Збільшуючись чисельно, населення в три
способи намагається знайти вихід із скрутного
становища: в Європі розорювалось більше земель,
частина надлишкової селянської людності

Berdecka A. Lokacjie І zagospodarowanie miast Królewskich w
malopolsce za Kazimierza Wielkiego (1333-1370). - Wrosclaw,
1982. - S. 140; 65 Piekarczyk S. Z badan nad gospodarczo-
społeczna struktura miast polskich w okresie od drugiej połowy
XIII do pierwszych dziesiątków lat XTV w. //KH - R. LIX. -
1952. - S. 84 (APAN. - Ф. Ш-310. - Cnp. 41).
2 Про німецький напрям торгівлі українських міст 13-15 ст.
див. . Сидоренко О. Українські землі у міжнародній торгівлі
(IX- серединаХУП ст.). - К., 1992. - С. 147-180.
3 Джозеф Лінч, виходячи з теорії Томаса Мальтуса, виділяє
три фази демографічного розвитку в пізньому
середньовіччі: забагато людей і замало для них ресурсів,
потім раптове вимирання населення і нарешті встановлення
нової рівноваги між ресурсами і вже набагато меншою
кількістю населення (Лінч Д. Середньовічна церква.
Коротка історія. - К., 1994. - С. 393).
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переселяється в міста, які саме в той час бурхливо
розвивалися, треті ж мігрували на окраїни Європи,
передусім на слов янські землі на сході та в Іспанію на
заході. Під кінець XIII ст. ці можливості стали

вичерпуватись Розчистка внутрішніх земель досягла
меж, села обезлюдніли. Міста та торгівля розвивалися
далі, але темпи цього розвитку вже не могли
забезпечити потреби зростаючої кількості

безземельних селян, які приходили в міста.
Утруднювала процес некерованих міграцій і
стабілізація внутрішніх та зовнішніх кордонів
середньовічних держав. На продуктивність сільського
господарства різко впливали й процеси похолодання,
що саме в цей час розпочалося в Європі. І хоч зміна
середньорічної температури була мало помітна, але її
наслідки стали для Європи досить відчутними: більше
дощів, скорочення вегетаційного сезону, пізні
приморозки навесні та ранні восени, які стали
регулярно приводити до неврожаїв, голоду і, як
наслідок, до зростання смертності. Особливо ж
великої шкоди зазнала Європа, коли три роки поспіль,
1315-1317 рр., були неврожаї на обширних територіях.
Різко піднялися ціни на продукти харчування, що
призводило, до масового вимирання плебсу1. Все це
стимулювало міграційні процеси.

Наприкінці ХІП і на початку XIV ст. населення
Європи, наштовхуючись на бар єр, поставлений
тодішньою технологією та продуктивністю сільського

1 Див.: Lamb Н. Climate. History and the Modem World. -
1982. - P. 178-200.
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господарства, перебувало у стані чисельної стагнації й
далі не зростало*. У першій половині XTV ст. Європа
переживала класичну мальтузіанську кризу .
"Образно можна уявити собі, - пише Д.Лінч, -
європейське населення в 1300 р. як людей, що бредуть
у глибокій воді, яка сягає їм по носа: один хибний
крок, і вони захлинуться"1 2.

Саме з цієї критичної точки в історії людства на
початку XIV ст. розпочинається друга хвиля
колонізації. Це пояснюється знову ж кількома
причинами. Перш за все, включення Червоної Русі до
складу Казимирової держави створює тут певну
стабільність центральної влади в порівнянні з
попереднім періодом міжусобних чвар. А отже, на
перший план починають виходити економічні
чинники. Саме на піднесення господарського розвитку
Червоної Русі і була спрямована політика місцевого
уряду щодо заохочення нової інтенсивної хвилі
колонізації та пожвавлення тут локаційного процесу.
Посилюється в той період і політичний фактор, адже
саме за рахунок німецького католицького елементу
польська влада розширювала свою соціальну базу, на
яку надійно могла спиратися в боротьбі за ці землі.
Сприяла поширеншо колонізації Східної Європи у
XIV ст. ситуація на заході континенту. У 1347-1352
рр. тут бушувала найстрашніша епідемія бубонної

1 Див.: Titow J. Some Evidence of the Thirteenth Century
population Increase //Economic History Review - 2-ndseries. -
№ 14. - 1961-1962. - P. 218-222.

2 Лінч Д. Названа праця. - К., 1994. - С. 395.



41

чуми - Чорна Смерть. Вона мала надзвичайно важкі
наслідки, не дарма її історія описана в усіх загальних
працях з історії середньовіччя, в підручниках і
багатьох спеціальних монографіях1. В результаті цієї
епідемії населення Європи зменшилося в середньому
на 1/3. Зокрема, в Лангедоці (Південна Франція) і
Магдебурзі населення зменшилось наполовину, в
Гамбурзі і Бремені - на 70 %. В окремих районах
смертність досягла 80-90%1 2. Рухаючись на схід,
населення намагалося рятуватись від епідемії та її
руйнівних наслідків. Окрім того, Чорна Смерть мала
серйозні наслідки для комерції, промисловості і
міського життя в цілому. Зниження попиту на товари у
містах спричинило масове безробіття. Патриціат,
будучи при владі, не допускав у своє середовище
представників інших суспільних верств і застосовував
свою політичну владу, щоб зберегти контроль над
збіднілими ресурсами. Гільдії кваліфікованих
робітників боронили свої прибутки, тісно змикали свої
лави, обмежуючи членство та душачи конкуренцію.
Цехові магістри дбали про те, щоб підмайстрам та
поденникам було не так просто стати повноправними
членами їхніх гільдій, створюючи у такий спосіб
досить глибоку прірву між майстрами та їх найманими
робітниками. Повсюди ті, хто мав політичну владу

1 Там само.

2 Люблинская А. Источники в смежных с историей науках
(по материалам зарубежной медиевистики) //Проблемы
источниковедения Западноевропейского средневековья. -
Ленинград, 1979. - С. 40.
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захищали свою частку всохлого економічного пирога,
вдаючись до закону та сили1.1 все це теж гнало нижчі
верстви населення у чужі краї.

Третя хвиля колонізації почалась у XVI ст. і
була пов язана з реформаційними процесами в Європі.

Не тільки колонізація не була специфічно
німецьким творінням, а й пов язане з нею німецьке
право було лише своєрідним виявом процесу
правового оформлення історичного розкладу
суспільства на стани в ході поділу праці. Так,
практично в той же час на Заході Європи, зокрема на
півдні Італії і на півночі Франції та Фландрії, в процесі
так званої "революції комун", міські осередки
відокремлювались від феодалів і утворювали
самоврядний устрій. На німецьких же землях в ході
однотипних перетворень міські громади утворились в
основному шляхом компромісу між публічною
владою, або феодалом і мешканцями міста.
Виявленням їх була васальна щодо власника міста
влада війта, як і судовий колегіальний орган в особі
вибраної серед міщан лави. Міська рада з явилась у
цій групі самоврядних органів як вторинне явище в
ХПІ ст.1 2 Та й навіть той факт, що на самих німецьких
землях не було єдиної незмінної моделі організації
міст, свідчить, що процес цей був стихійним та
історичним. Сприйнявши ж модель Магдебургу,

1 Ленч Д. Названа праця. - С. 401.
2 Wyrozumski J. Historia Polski do roku 1505. - Warszawa,
1984. -S. 123.
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польські та українські міста адаптують її до своїх
власних умов.

Отже, колонізація, як і право міст на
самоврядування, не були витвором німецького генія,
ані вигадкою німців та поляків, спрямованою проти
сусідів. Колонізаційні та локаційні процеси були
зумовлені економічним і соціальним розвитком
Європи. Політичний чинник у стимулюванні
колонізації та поширення міського самоврядування
був лише маргінальним стосовно економічних та
соціальних факторів. Німецька колонізація і
поширення магдебургії було явищем історичним,
причому, як у своїх причинах, так і в наслідках. Саме
тому їх роль та значення для розвитку колонізаційних
земель, у тому числі і для України, слід оцінювати,
виходячи з фактора часу. Адже локація міст у XIV ст.
це далеко не те саме, що у ХУП ст. Друга хвиля
колонізації і пов язане з нею введення магдебургії у
містах, безумовно, вплинули принаймні на їх
економічний розвиток (соціальні та національні
проблеми тут виглядають більш скомплікованими).
Загалом, квестія колонізаційних та локаційних
процесів не лише складна, а й заідеологізована.


