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УНІВЕРСАЛИ ТА ГРАМОТИ ЛІВОБЕРЕЖНИМ РАТУШАМ
У XVII В.

В перших гетьманських універсалах містам ясно виявляється тема, 
що скупчувала багато уваги людности, а через те й місцевої влади. Дово
диться владі підкреслювати своє добре ставлення до міського магдебур
зького устрою взагалі та магдебурзьких урядовців зокрема. Заборони чи
нити кривди та нахвалки проти таких магдебурзьких ратушних службов
ців ясно показують нам ті напружені відносини, які утворилися між магде
бурзькими урядовцями та широкими козацькими масами. Гетьманські уні
версали мають на увазі ті частини козацького війська, що переходять че
рез місто, йдучи до місця свого призначення: таким військовим частинам, 
що на короткий лише час спиняються в місті, не було особливої причини 
у відносинах до магдебурзьких міщан зрікатися звичайного свого пово
дження що-до населення.Переходячи через місто,ці козацькі частини широко 
використовували стацію і вимагали собі не тільки місця, де можна було 
перебути, не тільки потрібної страви, але й ріжних речей, які не так просто 
можна було вивезти з стації. Ті чоботи, панчохи, рукавиці, що їх вимагали 
козаки, не становили обов’язкової складової частини стації. Але про цю ви
могу скаржилися з ріжних місць; з Київа, Ніжена та з инших міст однаково 
заявляли про надмірні вимоги, які так важко задовольнити і взагалі і спе- 
ціяльно в умовах спустошення довгої та важкої війни на Україні. Такі 
поширені скарги показують, що дійсно гетьманові Богдану Хмельницькому 
доводилось у перші-ж роки свойого гетьманування заступитись за міщан. 
Стації, постійні здирства, більш чи менш відверті, руйнували добробут мі
щанства та утворювали турботний, тривожний настрій серед людности. 
Крім того зменшені були і инші джерела прибутків. Раніш міста мали свої 
джерела прибутків, з яких дещо віднято з зміною умов життя, а дещо, 
хоч і не віднято від міст, але за час війни перейшло до инших рук. Тут 
були ріжні землі орні, сіножаті, клапті лісу, млини, перевози та инше. 
Підчас Хмельниччини дещо зайняли кріпко собі селяни та козаки, стали 
на себе вживати та розробляти, инше—хоч і не відійшло зовсім—але пере
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ходило з рук до рук і вже не верталось до ратушу. 1 тут міщанство скаржи
лось на занепад добробуту, на неможливість виконувати ріжні обов’язки, 
що лежали на його, міщанства, плечах. Київське міщанство мало, напри
клад, землі, «яко отъ давныхъ часовъ до майстрату Київського кгрунты и сѣ- 
ножати мають наданые». Покликаючись на попередній свій універсал, 
«яко первшою ласкою нашою упевнены», гетьман Богдан Хмельницький 
в універсалі 1653 р. забороняє козакам займати оці землі, «привлащати 
неналежнѣ и усильно косити силомоцнѣ»х). Так само доводилось нагаду
вати і про инші джерела ратушних прибутків, як бачимо в універсалі геть
мана Богдана місту Козельцю, де потверджено давні збори: надано ці збори 
на полегшення «тяжаровъ ихъ и для разныхъ расходовъ и на побудоване 
ратуша въ мѣстѣ Козельцу» * 2). Як бачимо, і тут в основі лежать побою
вання, щоб занепад ратушного господарства не підрізав взагалі міста, не 
розігнав міщан, не підірвав добробуту місцевости.

Друга група скарг має на увазі нищення магдебурзького устрою, 
образи та зневажання магдебурзьких урядовців, що перешкоджало нор
мальній праці ратушних урядовців та зменшувало їх авторитет. В очах 
козацьких мас узагалі магдебурзький устрій опинився під певним сумні
вом. Козацтво зруйнувало старі панські шляхетські порядки,—чи не на
лежали до цих порядків також і магдебурзькі порядки з посилками на чуже 
право? Чи не заслуговують і вони, ці магдебурзькі порядки, цілковитого 
знищення, а керування міщанством перейде замість того До козацької стар
шини? З огляду на такі міркування гетьманська влада мусила взяти на себе 
потвердження міського магдебурзького устрою, ліквідацію нових невір-, 
них поглядів. З цього погляду дуже цікавий гетьманський універсал чер- 
нигівським міщанам у справі війта Скиндера. Ще перед тим дано було 
універсал у міських чернигівських справах, і гетьман посилається на нього— 
«ведлугь першого листу». Тепер міщанство бажає мати «Иоанна Скиндера 
за войта и дозорцу мѣста и волости ведлугь права майдеборского мещаномъ 
черниговскимъ служачого». На це прохання гетьман затверджує Скиндера 
на війтівстві, так що він «моценъ теперь за симъ унѣверсаломъ нашимъ 
мѣстомъ радити и справовати и волощанами здавна до мѣста належащими». 
Волощани—поселення Слабин, Рудка, Седнівщина—повинні слухати війта 
та брати участь у складці, коли буде потреба. Таким чином потверджено 
про слухняність селян ратушних сіл, які почали були виходити з давнішої 
слухняносте та мусили одержати нагадування про слухняність. Инша важ
лива вказівка, що козацьке товариство і старшина повинні шанувати війта 
та не робити йому ніякої перешкоди. Як бачимо, цей універсал з перших 
років гетьмана Богдана дає важливі вказівки на відношення гетьманської 
влади до магдебурзького устрою міст. Цей устрій повинен залишитись,

!) Ак. Зап. Р ., V, № 34.
2) А. Ю. 3 . Р , III, № 363.
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організація міст мала увійти до системи судового та фінансового устрою 
козацького нового режиму, і через те гетьман оточує уважністю міські ра
туші та забороняє перешкоджати їм в їх праці. Подібне-ж має значення 
і універсал із забороною чинити кривди ніженським магістратовим стар
шинам у зв’язку з-кривдами та образами від козацтва. Які-б не були бажання 
та стремління деяких груп козацтва, але гетьманська влада вважала за 
потрібне зберегти традиційну міську ратушну організацію та притягнути 
її задля деяких своїх завдань.

Оцю уважність до міського ратушного устрою'можна бачити і в став
ленні гетьманської влади до міських прохань в Москві. Поки ще ішло 
вироблення умов злуки України та Москви, ратушна старшина вирішила 
звернутись до московської влади, щоб забезпечити свій устрій від козаць
ких захоплень. Цікава з цього погляду чолобитна переяслівських де
путатів (квітень 1654 р.). Вони прохали загального потвердження всіх 
прав та привилеїв, які мали від польської влади. Це загальне прохання, 
яке повторяли і инші такі ратушні делегації в Москві. Але тут крім того 
зазначено і конкретні втручання, які турбували ратушну старшину та при
мушували її шукати собі підтримки в Москві в доповнення до того, що 
мали вони на свої скарги від влади гетьманської. Як ми зазначили вже, 
гетьманська влада хотіла підтримати міста, але не завсіди могла стримати 
в потрібні моменти апетити. І ось від московської царської влади очіку
вали тепер більшої допомоги в забезпеченні старого устрою, старого само
врядування, до якого втручалась козацька старшина із своїми претен- 
сіями єдиного козацького устрою. Міщани прохали, щоб «противъ правъ 
и привиліевъ нашихъ, намъ отъ давныхъ королей польскихъ наданыхъ 
и служачихъ, соблюдены были и подобный имъ отъ пресв. в. ц. в. навѣки 
имѣли». В спеціяльній своїй чолобитній прохали ще переяслівські депу
тати, щоб не було надмірних вимог від міщанства, щоб дано було на це 
окрему царську грамоту. Очевидячки, це ті самі скарги міщанства, про які 
згадували і гетьманські універсали, про що ми вже раніш казали. Пере
яслівські міщани зазначили так цю важку практику: «каковъ ни пріѣхавъ 
старшій или отъ какого старшего высланній, то разныя вымыслы чинятъ 
и много кормовъ вынуждаютъ и иныя многія тяготы накладають также под
водами насъ нестерпимо мучатъ». З огляду на ці вимоги і потрібний пере- 
яслівським міщанам «собинной привилей» царський. Ще одна маленька 
рисочка поясняє нам прохання переяслівських депутатів: «и болѣе пановъ 
имѣти не будемъ»1); очевидячки, козацьку старшину часто спокушала мож
ливість удавати з себе старших над міщанами та давати свої накази магі
стратовим урядовцям. Визволитись з-під такої опіки та знати одну лише 
постійну свою владу і її слухатись—це було бажання міщанства. Неясність

1) Акты Южн. и Зап. Рос., X, с. 536.
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•функцій та неясність взаємних відносин між магдебурзькою владою та 
козацькою давало широкі можливості всяких втручань до міського само
врядування. Инші конкретні прохання переяслівського міщанства в пер
шій чолобитній—щоб було повернуто до міста те, що до «города» відняли з мі
ського старости1) та собі привернули ріжні пани, як «пригородокъ въ зем
ляномъ городѣ и огородовъ», з прибутків—«мостове», капщизну з захован
ням за міщанами права вільно собі для власного вжитку готовити напої 
<516, 536). Київська депутація трохи пізніш також прохала загального по
твердження давніх прав, привилеївта вольностей, які мало місто Київ від 
польських королів, і поруч із тим зазначала деякі конкретні свої бажання— 
наприклад—повернути до міста ті землі, що їх зайняли бискупи «въ самомъ 
городѣ часть не малую Бискупей конець зовемую» (X, 614), бо «насилствомъ 
на земляхъ (міських) села себѣ населили и какъ хотѣли государствовали». 
Перша царська грамота чернигівським міщанам загально потверджує 
«права, привилія и свободы черниговскихъ мещанъ», не перелічуючи їх 
докладно, лише зазначає право вибирати з-межи себе війта, бурмистрів 
та лавників. Царська грамота ніженським міщанам, потверджуючи давні 
права та привилеї міста, спиняється на обранні магдебурзьких урядовців 
та на магдебурзькім суді.

Уважне ставлення гетьманської влади до міщанських справ бачимо 
ми в тім, як гетьман хоче допомогти міщанським депутаціям, що їздили 
до Москви. Найясніше виявляється ця допомога в справі міської київської 
депутації. Гетьман дав їй від себе спеціяльний лист, прохаючи царя випов
нити прохання Киян: «права и привилія и волности ихъ древніе утвердити 
и при всѣхъ тѣхъ судахъ и волностяхъ права майдебурского, оставити 
какъ и сперва при королѣ полскомъ имѣли, о чемъ и мы, Богданъ Хмель
ницкій, гетманъ войска запорожского, и все твоего царского величества 
войско запорожское тебя великого Государя нашего, твое царское вели
чество, умоляемъ и за нихъ ходатайствуемъ и просимъ» (X, 610). Тоді-ж 
і писар військовий Іван Виговський писав від себе до боярина Бутурлина, 
прохаючи його допомогти київській депутації та звертаючи його увагу на 
занепад Київа після ворожого находу: «Понежъ они мечемъ и огнемъ отъ 
Литвы поплѣнены и изнищены» (611). Тут бажання гетьмана допомогти 
Киянам виступає дуже ясно.

Цікаво, що в проханнях до царя повторені деякі ті скарги, з якими 
звертались і до гетьмана. Вимоги від міщанства, на які скаржились і ра
ніш, очевидячки, не припинялись, а до того прилучались вимоги та здир
ства і з боку московських переїжджих. Крім згадок у загальних прохан
нях, як у проханні переяслівського міщанства, були і спеціяльні про-

’) В чолобитній згідно з московською термінологією «отъ посада до города отнято»,
ст. 516, «для подтвержденія посаду», с. 517.
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хання такого змісту, як прохання чернигівських міщан в зв’язку з призна
ченням «старого съѣжего двора» під постої переїжджим. Як бачимо, досить 
швидко міщанські верхи почали шукати собі допомоги та оборони, минуючи 
гетьмана, який не завсіди міг вповні задовольнити міщан в їх скаргах та 
побажаннях. Так намічено було шлях до Москви.

Що-до магдебурзького міського устрою прохання міст можна поді
лити на дві групи. Одні прохання говорять взагалі про потвердження 
надалі магдебурзького устрою, инші з цього приводу дають деякі конкретні 
вказівки, що саме треба потвердити та направити певним чином. Про ні 
давні права в проханні Киян находимо такі рядки, «какъ тотъ богохранимый 
градъ Кіевъ отъ вѣка отъ благочестивыхъ княжатъ и государей російскихъ 
Кіевскихъ былъ устроенъ и украшенъ... Права, привилія и волности въ раз
ныхъ наданьяхъ служачіе»; московські царі переймають від давніх князів 
та королів піклування про Київ (X, 613). В листах за Киян від гетьмана 
Богдана та писаря Ів. Виговського зауважено про «права и привилія и вол
ности ихъ древніе отъ вѣковъ имъ отъ благочестивыхъ княжатъ и пановъ 
російскихъ и отъ королей полскихъ наданые» та про «права, привилія, 
волности... по обычаю нашіе земли и чиновъ древнихъ отъ княжатъ росій
скихъ и пановъ благочестивыхъ и отъ королей полскихъ». І тут московські 
царі продовжують давнішу опіку та турботи про міське життя та про міський 
устрій. Прохання ці згадують про «суды и волности права майдебурского», 
не заглиблюючись у деталі цього устрою.

Але в деяких містах познзчилися вже втручання в окремі галузі місь
кого устрою, і можна було говорити про усунення перешкод та гальмування 
в деяких окремих відділах.

Нераз підкреслено в проханнях про право вибирати свою ратушну 
старшину. В царській грамоті, наприклад, місту Ніжену, зазначено, що 
міщанство прохало: «По ихъ правамъ и привилиямъ, которые имъ даны 
отъ королей полскихъ, велѣти имъ войтовъ и радныхъ, которые заседаютъ 
въ магистратѣ, выбирать межъ себя кого они похотятъ самимъ», на це про
хання царська грамота наказує «выбирать имъ войта и бурмистровъ и райцъ 
и лавниковъ межъ себя лутчимъ и середнимъ і молотчимъ людемъ всѣмъ 
посполито со всего земского совѣту добрыхъ и знающихъ людей». Такі 
зауваження про вільні вибори ратушних урядовців дають натяк про те, 
що фактичні втручання до виборів ратушної старшини дуже обмежували 
можливість вільного обрання1). Зазначимо тут ще й те, що Кияни просили 
потвердження свого обраного війта «черезъ привилей... Богдана Самко- 
вича, которого избрали есмя себѣ доживотнымъ войтомъ и старшимъ го
ловою въ томъ богохранимомъ градѣ по правамъ нашимъ» (X, 614); може: *)

*) Про вибір у київських проханнях — X, 615, 619.
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й тут відбились деякі місцеві суперечки між ратушною старшиною та 
полковницьким урядом.

Про платню своїм ратушним урядовцям спеціяльно нагадували київ
ські прохання (X, 618,623); тут надавали великого значення цьому питанню 
і випросили навіть окрему царську грамоту про платню ратушним урядов
цям з прибутків ратушних, як «издавна повелось», згідно з королівськими 
привилеями (X, 653—654).

Доводилось також спеціяльно говорити й про магдебурзький суд х). 
Прохало міщанство, щоб вибори до суду були зовсім вільні. В царській 
грамоті Ніжену зазначено на прохання міщан, щоб вільно вибирали мі
щани з-поміж себе людей добрих, які-б «судъ судили, бояся Бога въ правду, 
другу бъ не дружили, а недругомъ не мстили, чтобъ въ судныхъ дѣлѣхъ 
всѣмъ росправа была въ правду, также кому будетъ въ чомъ какое дѣло 
до войта и бурмистровъ и до райцовъ и до лавниковъ и имъ на суду судъ 
давати безволокитно въ правду по ихъ майдебурскому праву». Вказівка про 
тяганину в суді також, певно, викликана конкретними випадками в умо
вах козацько-міщанських непорозумінь. Показаний шлях до Москви, при
вів швидко до всяких ускладнень. Переносили справу до Москви і тим 
примушували і инших їхати та витрачатись на таку подорож. В царській 
грамоті Ніжену читаємо: «Позиваня имъ ни отъ кого чинити не велѣли», 
ніхто не може сам викликати до Москви в будь-яких справах. Повинні 
їхати до Москви лише тоді, коли буде царська зазивна грамота в певній 
справі. «Кто будетъ бити челомъ на ихъ судѣ и на приговоръ намъ вели
кому государю н.ц.в. и тогда ихъ нашими царскаго величества зазывными 
грамотами позывати до нашего царствующаго града Москвы и по нашему 
царского величества указу такихъ дѣлъ выслушаютъ наши ц. в. бояре і дум- 
ніе люди и росправу учинятъ». Спеціяльно зауважено, також з огляду 
на зловживання, що до Москви можна переносити лише справи важніші, 
а не дрібні: «а позывати ихъ нашими государскими грамотами въ великихъ 
дѣлахъ, а въ малихъ дѣлахъ нашихъ ц. в. зазывныхъ грамотъ никому ни на 
ково не давать, чтобъ въ такихъ малихъ дѣлѣхъ имъ мещаномъ напрасныхъ 
убытковъ не было».

, Привилеї на магдебурзьке право звичайно перелічували прибутки, які 
йшли на ратуш. Переяслівці мали також у своїй грамоті на магдебурзьке 
право вичислення прибутків, але окремо про це не нагадували, крім кап- 
щизни (X, 516). Київські прохання надавали значення цій справі, тим 
більше, що вона була зв’язана з виплатою з ратушних прибутків певної 
суми на воєводський уряд. В Москві зацікавились найбільше цією випла
тою, щоб якось не втратити. Конче хотіли познайомитись з самим королів
ським привилеєм, а коли-б депутація його немала, відложити справу, аж

3) Про суд у київських проханнях — X, 615, 619.
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поки в Київі воєводи не «досмотрятъ привилей». Коли депутація пояснила 
про ратушні прибутки та про виплату з них, московський уряд потвердив 
стару практику (X, 620).

Про торговельні привилеї зазначили в проханні своїм київські міщани, 
бо якраз вони найбільш з таких привилеїв користались. Кияни поклика
лись на королівські грамоти, які давали їм право вільного торгу взагалі 
{X, 615, 619); царський уряд, розглядаючи оцей пункт прохання київського, 
зауважив, що Переяславці про це не прохали (X, 619); вирішено було дати 
право безмитного торгу «въ Черкаскихъ городѣхъ», а як платити київським 
купцям в Путивлі та в инших містах, про це вирішити згідно з переяслів- 
ськими привилеями торговельними (619). Право складу в Київі потверджено 
без особливих вагань, можливо, неясно собі його в Москві уявляли (X, 620, 
655).

Стару практику нагадували прохання і в праві оборони та укріплень. 
Київські прохання покликались на королівські привилеї, що звільнили 
Киян від служби в війську. Обговорюючи цю справу в Москві, бояри мали 
посилки на «два привилея мѣщаномъ: одинъ, когда билъ на нихъ челомъ 
Томашъ Замойскій, воевода Кіевскій, что съ нимъ въ обозы ходить не хо
тѣли, а другой по особому ихъ челобитью». Вирішено, що Киянам «не хо
дить въ обозъ, а о городѣ себя оберегаютъ» (X, 621). В зв’язку із справою 
оборони міста порушено також питання про безпеку від вогню: відки
нуто штрафування за сидіння з вогнем уночі влітку, але все-ж таки нака
зано «съ огнемъ сидѣти въ вечеру и въ ночи съ сбереженьемъ» (X, 655). Що-до 
городової робота потверджено увільнення Киян «отъ городового дѣла и отъ 
подѣлки мосту городского: будетъ они не дѣлали, и нынѣ не дѣлаютъ». 
Покликались міщани на спеціяльний королівський привилей (X, 621). 
3  инших, пізніших царських грамот про оборону та будування укріплень 
згадаємо про царську грамоту м. Ніжену. Міщанство прохало про оборону 
міста: «о строєне большого города и на то строєне о лесу и о дворовомъ 
поселеніи и о лготе», на що дано наказ про це «говорить боярину нашему 
и наместнику белгородцкому князю Григорію Григоріевичу Ромоданов
скому да столнику и полковнику и намѣстнику Серпуховскому Артемону 
Сергѣевичу Матвѣеву да дяку Григорію Богданову на раде съ гетманомъ 
съ Демяномъ Игнатьевымъ и съ войскомъ запорожскимъ а что о тѣхъ дѣлѣхъ 
на раде съ гетманомъ и съ войскомъ постановятъ и въ то время нашъ в. г. 
нашего ц. в. указъ вамъ города Нѣжина мещанамъ будетъ». Тут ми маемо 
цікавий приклад спільного обговорення справи міської, яка набувала біль
шого значення в зв’язку з иншими умовами українського життя та звертала 
увагу центру.

До Москви переносили ратуші і деякі справи, які вже викликали на 
місці певне вагання місцевої влади. Ось справи, наприклад, про повернення 
містам тих земель, що від міст відійшли. Переяслівські прохання зазна-
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чали кривди ратушні від старост місцевих та ріжних панів: вони to зайняли 
«пригородокъ въ мѣстѣ въ валѣ и огородовъ около мѣста лежачіе»1). Тепер 
переяслівські ратушні і сподівались одержати від центральної владите, що 
викликало на місці, можна думати, вагання місцевої влади. Землі та за
селені плаци, які фактично були вже в уживанні та завідуванні влади ста- 
ростинської, гетьманська влада вважала за доцільніше передати полков
ницькій владі, аніж ратушам міським. Київські прохання також зазна
чали кривди місту від шляхти місцевої та духівництва католицького: «земли 
и мѣста, у предковъ нашихъ и у насъ самихъ отъ духовныхъ римскихъ и отъ 
шляхты насилствомъ поотниманые». Спеціяльно скаржились Кияни, що 
біскупи київські захопили на себе частину міських заселених земель і так 
з ’явився цілий «Бискупій конецъ». На місці в гетьманської влади ратушні 
київські не мали надії одержати ці землі і звернулись із своїм проханням 
до Москви, сподіваючись там одержати те, що хотіли. В Москві охоче під
тримували та поширювали той погляд, що безстороння, мовляв, Москва 
дуже часто може виправити кривди від місцевої влади. Але з другого боку, 
в Москві не хотіли зробити якихось значних помилок і старанно виясняли 
справу. Про «Бискупій конецъ» вирішено «про то розыскать: напередъ сего 
та слобода была съ мѣщаны ль и сколко тому, какъ имъ учали владѣть би
скупы. Послать Государеву грамоту сыскную» (X, 625); в окремій грамоті 
київським воєводам про київські ратушні скарги та прохання додано ще 
«розыскать... сколко въ томъ мѣстъ мѣщанскихъ дворовъ и по чему какихъ 
доходовъ тѣ мѣщане на бискупа платили и нынѣ кому тѣ доходы даютъ» 
(X, 657). Обережність московського уряду ясно видно також у справі дав
ніх міських земель, що їх захопили шляхта й ксьондзи. Надані ці землі 
місту ще за давніх князів великих, років вже з 200, королівських приви- 
леїв на це не було видано. Київські депутати подали і окрему записку—які 
саме землі та поселення захопила шляхта собі. Тут зазначено містечко 
Димер із 150 дворами, села Демидів та Козаровичі, менші села, млини на 
ріках. З цієї записки в Москві могли бачити, які властиво претенсії київ
ського ратушного уряду. В Москві вирішено відмовити, бо надання давні 
і пізніших привилеїв не було, може, ратушні втратили вже свої права на 
всі оці землі, села та млини, про що і свідчив-би брак пізніших потверджень 
влади на оці землі. Справа ускладнялася тим, що недавно все це зайняли 
козаки, а млин узяв полковник. Бажаючи допомогти міщанам, бажаючи 
взяти на себе ролю вищої інстанції, що контролює та виправляє діяльність 
та кривди місцевої влади, московський уряд все-ж таки не хотів сваритись 
з козацтвом та козацьким урядом. Через те справу про землі колишні ра
тушні, а тепер козацькі та полковницькі, в Москві не хотіли рішати без 
уважного перегляду та обмірковування. Так не було здійснено в Москві 
ратушних бажань. _________

1) Або «пригородокъ въ земляномъ городѣ съ посадомъ и огородами» (Х ,516, 535).


