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Ратушне господарство великих міст В. Князівства Литовського не 

Зложилось лише з наданням магдебурзького права. В економічнім 
житті великих міст вже раніше склались певні сталі форми, певні 
традиції, яких держались міські громади і зберігали як своє давнє, 
звикле. Це була старовина, а старовина, як відомо, грала велику ролю 
в житті В. Князівства. Нова влада, не маючи відповідного апарату, 
не бралась за велику ломку, великі зміни. Вона старалась використати 
те, що вже було, існувало довго, до чого вже призвичаїлись. І старі 
форми міського життя XIV - XV вв. поволі пристосовувались до но
вих вимог. В багатьох випадках магдебурзьке право уживалось з пе
режитками старовини, з так званою Вптовтовою стариною, в дійсності, 
старших часів.

Міській громаді в добу оформовання В. Князівства (XIV—перша 
половина XV в.), як і раніш, доводилось брати на себе справу само
оборони. Бурхливі часи, близькість ворогів, постійні напади все це не 
тільки не зменшувало, а, навпаки, побільшувало працю та видатки 
грошові на оборону від ворогів. Центральні органи не завсіди могли 
давати відповідні кошти на цю мету і міській громаді доводилось са
мій дбати про себе. Вряд мусів визнавати це і уважно ставитись до 
Заяв подібного змісту. Грамота в. кн. Александра 1497 р. викликана 
тим, що київські міщани скаржились, що «зт> божьего допущенья 
мѣсту ихъ отъ поганьства татаръ впадъ великій кождого году и не 
мають чимъ поживати ся и въспомочи» (Акты Зви. Рос., I, № 149). 
Пізніша грамота того же в. кн. Александра 1503 р. зазначає ті-ж 
самі умови київського небезпечного життя: «ино мы... для такового 
ихъ великого впаду, который же впадъ они по тыи лѣта отъ по
ганьства татаръ подняли, пожаловали есмо ихъ тымъ...» (Акты Зап- 
Рос., I, № 207). Недавні великі катастрофи, пережиті Київом, були 
всім пам’ятні і про них не треба було багато нагадувати. Але й 
окрім того, тих великих катастроф, були і менші напади, було по
стійне тривожне очікування більшого нападу, несподіваної руїни. 
Були ще й инші справи звязані з тим, що Київ був недалеко від 
границі і через нього йшло пересування військ на полудневу степову 
границю, перевозили артилерійські та провіянтські запаси, їздили 
посли з дипломатичними дорученнями.

Звязані з військовими справами праці та видатки XV—XVI вв. 
можна поділити на дві групи. Частину праці виконували сами міщани 
за допомогою своїх челядників і робили цс після розверстки, яку про
водили сами проміж себе. Але все-ж таки таким виконанням своїми 
силами не можна було обмежитись, треба наймати за гроші та грішми 
оплачувати инших людей. Стосувалось це перед всім до ріжного типу 
спеціалістів, знавців, без котрих не можна було обійтись, інструкто
рів в справі укріплень та оборони, найманих вояків, то-що.

Найом за гроші вояків все-ж таки не увільняв самих міщан від 
обов’язку ставати в годину потреби на оборону міста. Цілий ряд по
яснень в. князів в цій справі, викликаний зловживаннями воєвод, 
старост та їх помічників, поясняють в деталях участь міщанства в
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обороні міста. Староста, маючи відомості про погрозу від ворогів, 
міг оголосити небезпечний стан та заборонити виїзд 3 міста, бо, 
може, всім мешканцям доведеться з зброєю в руках ставати коло 
брами чи на парканах, щоб зустріти напад ворогів. Розуміється, 
таке проголошення небезпечного стану вносило безладдя в нормаль
ний хід міського життя, відтягало від звичайних занять, плутало на
мічені плани. Міщанам-купцям, коли вони ладились в купецьку до
рогу за-для своїх торгових справ, особливо незручні були такі не
сподівані затримки, заборони виїзду. З другого боку де-кому з уря
довців приходила гадка використати ситуацію та за гроші давати 
пропуски на виїзд і без відповідної причини забороняти виїзд. Мі
щанам-купцям доводилось скаржитись на такі перешкоди та зловжи
вання центральній владі. Вряд в. князя давав пояснення в цій справі, 
що забороняти виїзд можна лише тоді, коли дійсно є небезпека від 
ворогів, «коли вѣсть (заповѣдь) зайдетъ о поганьствѣ» (Акты Зап. 
Рос., 1, с. 146). Підкреслюючи цю умову, центральна влада тим самим 
давала можливість міщанам-купцям обстоювати свої інтереси проти 
Заходів та зловживань урядовців. Підкреслення ясне, що «въ тор
говлю вольно имъ ѣздити» (міщанам-купцям), зазначало разом з тим 
і обов’язок воєводського вряду не чинити зайвих перешкод купцям в 
їх діяльності.

Наймати замісць себе вільних людей і мати тоді розвязані руки— 
виїжджати, коли треба, за-для торгових справ: таке було природнє 
бажання купецтва. Осягнути більшої свободи що до виїзду, вийти 
З-під уважного та турботного контролю місцевих урядовців—коло цього 
клопотались тепер міщани. Можно думати, що місцева влада, яка 
охоче брала «вины» за несвоєчасний виїзд, на це пристала не від
разу, а після певних вагань. Вряд в. князя дозволив виїжджати з пев
ного умовою: «ѣдучы зь дому, мають на свое мѣсто такъ добрыхъ 
оставляти, какъ и сами, которые мають безъ нихъ службу нашу за- 
ступовати» (Акты Зап Рос., 1, № 121).

Зібрані гроші забезпечували міській київській виборній ратуш
ній владі найом відповідної кількости люду, коли це було потрібне в 
звязку з військовими подіями та з небезпекою нападу ворогів. Але 
звязані з цим витрати часом несподівано виростали, ставали все 
більші і тоді зібраних грошей не вистачало; иноді можна було ви
користати лишки від инших зборів та поплатів. Київській ратуші до
водилось вишукувати якийсь вихід з такого становища і вихід зна
ходили в притяганню ще нових учасників в цих зборах, щоб вони 
поповнювали своїми внесками недобір в грошових засобах. Але вся
кий такий наступ з боку ратушної влади викликав рішучий опір з 
боку тих, кого притягали до нових незвиклих обов’язків та платів. 
Обґрунтований старовиною надавало скаргам особливу силу і вряд 
в. князя ставився до цього дуже уважно. Ратушна влада з свого боку 
мусіла виясняти реальний стан умов, розмір витрат, звязаних з вій
ськовою службою самих міщан або їх замісників-найманих, і немож
ливість задовольнити ці потреби грошовими внесками самих міщан.
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Так являлась можливість освітлювати фактичний стан та неминучу 
погребу допомоги ратуші в видатках на оборону та виконання вій
ськової служби з боку инших груп міського населення, менш втяг
нених до участи в виконанні «мЬстскіїхь поплатовъ».

Другий спеціальний збір, що його збирала ратуша на військові 
потреби, це була сторожовщина. І тут, як і в відношенню до вій
ськової служби самих міщан, приходилось добиватись можливосте за
міни, можливості! найму замість себе. Торговельні справи міщан- 
купців вимагали від них частих виїздів і за відсутністю їх прихо
дилось на инших покладати обов’язки сторожів. Воєводські устави 
київському міщанству говорять про найом „к.іикунов“, а в. князівські 
устави з приводу воєводських зловживань висловлюються про відно
шення до клпкуиів, забороняють їх бити, накидати на них силоміць 
инші незвичайні обоп язки («силою ключи на нихъ накидываютъ») та 
роботи (чистити «ямы подъ узводомъ») (Акты ІО. Дап. Рос. II, № 108). 
Як бачимо, практика наймання була досить поширена і центральній 
владі доводилось нормувати відносини між найманими, або ратушею, 
що їх наймала, — з одного боку і воєводською владою—з другого. 
Воєводські урядовці мали нахил вважати тих найманих кликуиів за 
послушних вповні своїм розпорядженням.

Ще один збір був звязаний з військовими справами в ширшім 
розумінню: це стаційні та підводні гроші. По-перше — стація: через 
Київ з південною степовою околицею йшли жваві стосунки: по тутешній 
дорозі йшов живий рух. В цім напрямі велись дипломатичні стосунки, 
направлялись дипломатичні місії з спеціальними завданнями. До Київа 
вперше приходили звістки про послів та їх наближення, тут вони 
перебували якийсь час, очікуючи відповідних розпоряджень з столиці. 
В противнім напрямі, в Київі, перед дальшою дорогою робили приго
тований перед подорожуванням через степи, чекали провідників, ро
били запаси дорожні та пише. Перебування в Київі звязано було з 
стацією: ратуша мала давати цим дипломатичним місіям помешкання 
(в натурі) та повне утримання за час їх перебування в Київі.

По-друге—підводи: це звичайно тісно звязано з стацією: тим же, 
кому давано стацію—помешкання і утримання—давано і підводи для 
дальшої подорожі!. В зазначенню про послів та звязані з їх перебу
ванням послуги згадано не раз і подводи під самих послів та під їх 
речі. В грамоті в.-князівській 1494 р. обмежено вимоги що до стації 
послам певними категоріями послів, а саме «пословъ лядскихъ и мо
сковскихъ и во.юскихъ и му.іьтянскихъ не надобѣ поднимете ни- 
чимъ, только пословъ нашого великого князьства Литовского и 
ордынского мають поднимите своими обычайми» (Акты Зап. Рос. I, 
№ 120). Але потім знову це обмеження забулось і врядники воєвод
ські стали знову, як і раніш, вимагати всіх послуг, звязаних з ста
цією в широкім цього розумінні. Приходилось міщанам і далі давати 
стацію послам і гонцям, стерегти коней і скарби послові, давати ко
ней і підводи послам і воєводиним гонцям і ходити до Орди з по
слами господарськими. І ось міщанству київському знову довелось 



З київського ратушного господарства XF7 в. І ІЗ

скаржитись на ці «тяжкості!» разом з «кривдами, втисками і драпеж- 
ствами» воєводських врядовців (тивунів та ин.). В.-князівській владі 
на скарги міщанства довелось взяти участь в цій суперечці та вирі
шити її на користь міщан, що надалі міщанство увільнено від поста
чання підвод послам та гонцям (Акты Зап. Рос. 1, № 207). З зміною 
місцевих адміністраторів міщанству київському знов випало нести 
підводні повинності для послів та гонців, терпіти «тяжкости великіе» 
та скаржитись на це владі: в.-князівське вирішення ствердило давню 
практику і переложило видатки по прийому на воєводу київського 
та скарб господарський. Досить докладно умови подано в в.-князів
ській грамоті 1522 р. (Акты 10. и Зап. P. II, № 106). При підводах 
давали часом і окремих провідників на конях. Грамоти та ревізорські 
вирішення звязані з скаргами зазначали детально, скільки таких 
провідників місцеві міщани мають давати при послах та гонцях та в 
якім напрямі [іюрівн. Арх. Юго-Зап. P. Ѵ*ІІ, І, 173 (полегшення 
в.-князівське), VII, 1, 608 переложено на замк. селян]. Підводи да
вались і підводні гроші збирались не тільки для послів, але також і 
для перевоження всякого військового вантажу перед війною для по- 
граничпих укріплень та в часи самої війни для операційної армії 
та її потреб. В одній суперечці про обов’язки міщанства, що повстала 
між міщанами та старостами та вирішувалась в. князем, зазначено, 
як з міщан вимагали «подводъ подъ старосты зъ возы, коли старо
сты доживали на нашу службу на войну» (Акты Зап. Рос 1, № $)0). 
Оці як-раз вирази і характеризують основу підводної повинности мі
щанства в час військових подій: постачання коней до навантажених 
возів і постачання самих возів з кіньми під людей та речі.

Окрім цих зборів на місцеву військову службу та на инші ви
датки звязані з військовими справами були ще і «господарскіе по
плати» з міста. Могли бути постійні щорічні виплати з міста, які 
вносились до скарбу. Стара традиція знала плати з всього міста до 
господарського скарбу (загальний плат, в Смоленську). Було це про
довженням в добу В. Князівства попередньої практики, як і в ба
гатьох инших відношеннях продовжала жиги попередня практика. 
Нові менші міста, визволені від вотчинних повинностей, платили пев
ний поплат за це своє визволення. Надання магдебурзького права 
теж увільняло від де яких повинностей і міста вносили за це—як ви
куп—щорічний поплат (наприклад, в Полоцьку та в Новгородку). 
Часом в певні роки робили знижку з огляду па пережиті містом 
Злидні, на один рік тимчасове полегшення (в Полоцьку в 1534 р.). 
[Іноді в сумі поплату робили знижку, коли місто приймало на себе 
де-які обов’язки, які перед тим несла центральна влада засобами 
скарбу і Новгородок) Давав такий поплат і Київ, але розмір його 
неясний. З приводу занепаду («впадъ») міста через татарські набіги 
дано було увільнення (назавсіди) від торгового мита по всьому 
В. Князівству; але при тім було зазначено, що коли місто підій-

1 Довнаръ-Запольскій, Государственное хозяйство, I, 336—7. 
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мається з тимчасового занепаду, то має бути повишено плат госпо
дарський, так щоб місту не було шкодно, а скарбу було вжиточно 
(Акты Зап. Рос. І, № 149).

В час негайної потреби в.-князівський вряд звертався до міст за 
допомогою і накладав на міста певні суми, більші чи менші в за
лежності від заможності! міста взагалі та його тимчасового стану 
(бо й містам доводилось переживати нещасливі пригоди та руїнницькі 
часи)’. Такий поплат, серебщину, накладали на всю державу вальні 
сойми, визначивши потребу негайного екстра-ординарного плату. 
Міста не раз сперечались з приводу призначеного поплату, уникаючи 
або підтягаючи під ріжними впмовками, найчастіш, поклпкаючись на 
те, що шляхта в цей раз не платить поплату. Суми поплату обчисля
лись неоднакові, для Київа маємо звістку, наприклад, про податок 
земський 1551 р.—в сумі 100 коп. (Акти Юж. п Зап- Рос. І, с. 133).

Зазначені збори, звязані з давньою практикою, задовольняли най
головнішим потребам держави і в самій своїй техніці задержали ба
гато рис минулої старовини, незламаної і врядом В. Князівства. 
Збори мали характер репартиційний, потрібна сума грошей виясня
лась черговими видатками, а тоді вже ратуша робила «розрубъ» між 
своїми сочленами, які несли обов’язок виплачувати цей збір. При тім, 
розуміється, бували випадки, що платити треба було негайно, не че
каючи переведення нормального розруба. Orate в таких випадках при
ходилось звертатись до готівки, ратушної «скрыпки», до лишків від 
попередніх зборів, а потім вже робили звичайний розруб після кіль
кості! членів та після заможності! кожного члена міської громади.

Практика вказувала ще один вихід, коли бракувало готівки, або її 
не вистачало. Тоді робили позичку, напівпримусову, в багатших членів 
купецтва, і, певно, відмовитись в такім випадку від виконання про
позиції ратуші було неможливо. В в.-князівській грамоті 1522 р. 
знаходимо ясний натяк на таку практику (Акты Южн. и Зап- Рос. 
II, № 106). В.-князівський вряд на заяви київського міщанства ви
зволив його від стації послам та гонцям і переложив це все на во
єводу київського. Потрібні на цю справу гроші має давати госпо
дарський скарб. Ко.іи-б у воєводи не було готівки, він може зро
бити позику у приватних людей з тим, щоб потім повернути по
зичене. Позички можуть бути як в «нашихъ людей, такъ и въ княз- 
кихъ, панскихъ и духовныхъ и свѣтскихъ на подниманье». Зазна
чена практика була досить поширена.

Коли вияснена потрібна сума, ратуша приступала до розподілу 
поміж відповідним колом осіб, що повинні були виплачувати свою 
долю. Приходилось при тім перевіряти та виясняти привілеї окремих 
осіб, які хотіли уникнути виплати. В.-князівські грамоти в цім від
ношенні, визволяючи окремих осіб, часом втручались в податкові комбі
нації ратуші. Ось, наприклад, купець київський Ігнат Смольнянин, він

1 Довнаръ-Запольскііі, Государственное хозяйство, І, с. 760—763.
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«посполъ зі. мѣстомъ... службу мѣстскую служивалъ и подачки даивалъ 
її на погоню хоживалъ»: повиііпість«погопи», як ми знаємо, можна було 
викупати або ставити при від’їзді своїм в купецьких справах замісника. 
Отже на участь цього купця ратуша вповні могла рахувати. Але в. князь 
увільнив Ігната Смольпянина від де-яких військових обов’язків з огляду 
на його надзвичайні витрати. Таким чином купець Ігпат виходив 
З кола осіб, на яких можна було розкласти певний збір, або певні 
обов’язки (Акты Южн. и Зап. Рос., 11, № 111).

Вияснення справи, на кого можна розкласти і кого можна при
сягнути до грошового плату чи певного обов’язку, ускладнялось тим, 
що взагалі неясний був круг тих, які «мають посполъ зъ мѣстом службу 
мѣстскую служити п поплатки давати». Вужче тлумачення зачисляло 
до цього кругу тих постійних членів міської ратушної громади, що 
брали постійну участь в її житті та користалпсь з усіх привілеїв міської 
громади. Належність до міської ратушної («къ ратушу права ихъ маііт- 
борского з'ь мѣстомъ») давала можливість корпстатись з ріжних та часом 
дуже важливих для купецтва привілеїв (наприклад, безмитного торгу). 
З свого боку належне до ратуші купецтво бачило, що йому при малій 
кількості членів важко нести належні поплати і дбало про те, щоб по
ширити круг платячих тими, що не мають однакових з ним привілеїв.

При поширенні круга платячих можна було спиратись па тім, що 
певні групи мають реальні вигоди від перебування в місті і за це 
мають брати певну участь в поплатах міста. 3а такі групи, що мають 
реальні вигоди від перебування в місті, вважали ратушні ремісників, 
добпчппків (як рибалки) та купців з перекупниками. Будучи під при
судом адміністрації, церковних установ та панів, всі ці зазначені люди 
ухилялись від плачення поплатів і захищали себе авторитетом своїх 
панів. Притягання самого міщанства ратушного не мали успіху і до
велось звертатись в цій справі до в.-князівської влади. Міщанство 
гак вичислило ті групи людности, що їх треба притягнути «въ службы 
її въ поплатки мѣстскіп»: ремісники («золотари, кравцы, куіпнеры, 
ковали, шевцы» і т. и.), добіічпикіі («рыболове»), перекупники («тор
гомъ ся обыходять въ мѣстѣ нашемъ кіевскомъ и по селомъ»). Всі 
ni люди могли бути місцеві або приїжджі («и Милославчаие и иные 
прпхожіп люди»), ріжних присудів—чи воєводські; чи мітрополічі, 
архімапдричі, біскупські; чи князівські, панські, зем’янські. (Так вичи
слено в грамоті в.-князівській 1503 р. Акты Зап- l’oc., 1, № 207). 
Всі ці люди робили конкуренцію київським міщанам і міщанство 
добивалося їх привернення до «мѣстскпхъ службъ п поплатокъ». Мі
щанству пощастило отримати здійснення свого бажання і зазначені 
категорії було привернуто на допомогу ратуші. Але потім ця практика 
якось припинилась і міщанству довелось знову нагадувати, як було 
«здавна». Грамота в.-князівська 1503 року, адресована київському 
воєводі кн. Дмитру Путятичу, визнає справедливість бажань міщан
ства, доручає воєводі перевести це в життя і дозволяє «грабити» 
(міщанам—«имъ грабити»—на користь ратуші. Акты Зап- Бос., І, 
Ла 207) неслухняних, які «не хотѣли бы въ томъ имъ номогатп».
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Практика притягання до «мѣстскихъ службъ и поплатовъ» викли
кала де-які неясності, і ратуші доводилось зустрічати певний опір. 
За поясненнями знову доводилось звертатись до адміністрації централь
ної та місцевої. Було дано, наприклад, пояснення про ремісників. 
В якій мірі можна ратуші накладати на ремісників міські поплати? 
Замковий вряд мав нахил використовувати ремісників в більшій мірі. 
Звичайно ремісники без грошей виповняли потрібну на замок працю. 
В тлумаченні цього обов’язку замковий вряд ішов досить далеко 
і викликав протести міщанства, яке претендувало па грошові внески 
та працю ремісників взагалі. Справу доводили до великого князя, як 
можна бачити з згадки київського воєводи Андрія Немировича в пояс
ненні про київських ремісників,—«а што се тежь ткпеть плотниковъ, 
е м. господарь мѣшаномъ того не поступилъ», отже було якесь вирі
шення про цих ремісників виключно (Акты ІОж. п 3а»- Рос., І, № 68). 
Після тих пояснень питання про участь ремісників в поплатах міських 
стояло так (грамота воєводи київського 1518 р.): з усіх ремісників 
по 2 кожного фаху в. князь «вынялъ мѣтп къ замку», коли-ж буде 
потреба, то всі ремісники «мають робити... безо всякое мѣстское 
вымовы». Тільки «плотники... мають таки къ замку служити п горо
дового присуда вживати водлугъ давного обычая». Так вирішено було 
справу і тим самим ратуша отримувала можливість притягати до 
міського поплату і ремісників ріжного фаху.

Довелось давати пояснення, також і про купців: в якій мірі їх 
притягати до виплачування міських поплатів. Неясність певно була 
тут в справі, кого зачисляти до купців, щоб вимагати з них міський 
поплат. Були так звані перекупники, які вели торгову діяльність без 
великих грошей і сполучали це з пншим заняттям: покликаючись на 
це заняття, вони виявляли його за основне, протестуючи проти скла
дування збором міським, як купців. Таким чином ріжні люди иншого 
присуду, панського чи церковного, успішно конкурували з купцями 
З міщан та уникали міських поплатів. Такий стан справ для ратуші 
був дуже неприємний, і міщанство шукало установити певний крите
рій, по якому можна було притягнути і перекупників (купців) иншого 
присуду. Знайдений критерій підкреслював сами умови переведення 
торгової діяльності!: «Торгомъ ся обыходять въ мѣстѣ нашомъ кіев
скомъ и по селомъ» (Акты Зап. Рос., I, № 207) така була загальна 
характеристика оцієї торгової діяльності!. Пізніш до цієї характери
стики в пізніших грамотах додано де-які деталі. Тут бачимо такі до
повнення: де торгують—па постійнім місці, сталім, не переходячи 
З місця на місце, «на ряду стоять», «радовницы». Пиша прикмета— 
мають певне торговельне приладдя—«въ безменъ важать и въ локоть 
мѣрять». Таким чином тлумачення було досить широке і давало мі
щанству можливість притягати купців та перекупників до міських 
поплатів. При такім вирішенні питання купцям не можна було ухиля
тися від поплатів з містом, тільки дрібні перекупники, що не мали 
сталого місця для продажу, а переходили, продаючи, з місця на місця, 
могли-б ухилятися від участи в міських поплатах, які ратуша розкла
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дала між міською людністю, виходячи з реальної негайної потреби 
в грошах і з цього вичисляючи долю кожного з реально платячих.

Вияснивши кількість платячих, чи то звичайну, чи з додатком, згідно 
З князівськими грамотами, де-яких нових груп міського населення, 
ратушна влада могла обчислити, скільки припадає; пересічно на ко
жного платячого та разом з тим вияснити, оскільки це являється 
можливим виплатити без великого напруження засобів. В результаті 
таких обчислень не раз вияснялось, що загальна сума виплатів та 
обов’язків занадто важка для міської людности, що зроблені позички 
не можна покрити і треба знов шукати якихось полегшень для мі
щанства. Був один шлях таких полегшень. Зменшуючи свої виплати 
до скарбу в инших справах, міщанство згоджувалось більш платити 
в міських київських поплатах. Для скарбу В. Князівства Литовського це 
було перенесення прибутків з однієї графи до иншої, бо міщанство 
доплачувало в київських міських поплатах те, що не доплачувало-б 
в инших зборах. Але все-ж таки подібний перенос прибутків міг за
довольняти скарб, бо виплати по м. Київу мали велике значіння 
в справах оборони та ипших споріднених з військовою обороною.

Між полегшеннями для найбільш впливових київських міщанських 
груп, купецьких, найважніші були полегшення в сфері торгових 
справ і на це, як-раз, звернена увага київського впливового мі
щанства.

Поборова практика В. Князівства знала такі полегшення певним 
містам. Давано такі полегшення звичайно в годину якоїсь більшої чи 
меншої біди для міста. Стихійні нещастя, як пожежі та напади та
тарські—бували часто причиною таких полегшень купецтву певних 
міст. Уживали також подібні полегкості і для заохочення колонізації 
далекої та небезпечної пограничної лінії.

Ось приклади мотивування. Після Татарської руїни: «Зъ божьего 
допущенья мѣсту ихъ отъ погансьтва татаръ внадъ великій кождого 
году»—так передає; в.-князівсыса грамота мотивування самих міщан 
про допомогу, увільнення від мита в торгових справах (Акты Зап. 
Рос., І, № 149). Браславські міщани прохали в в. князя полегшення 
після татарської руїни «ижъ тихъ часовъ татарове, уторгнувши подъ 
замокъ нашъ Браславль, великіе шкоды въ маетностяхъ ихъ почы- 
ни.іи и немало братьи ихъ, въ полонъ побравшы, до Орды повели, 
зачымъ они ку великому вбозсту и знищенню пришли»: прохання 
сповнено і дано визволення від мита на 5 років (Акты Ю. и Зап. Р., 
II, № 136). В звязку з переносом замку на инше місце та з не
сподіваними витратами на це міщанства дано подібпі-ж полегшення 
винницькому міщанству: «бачачы, ижъ то имъ...есть съ трудностью 
и накладомъ, про то для запоможенья ихъ чынечы имъ ласку нашу», 
дано привілей на безмитну торгівлю (Акты ІО. и Зап. P., II, №132). 
Полегшення за-для заохочення до заселення дано канівським та 
черкаським міщанам: «ино мы бачачы, ижъ они суть люды укра
инные, а ижъ тежъ не блиско жывность собѣ окупують и трудность 
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и наклады приймують, про те чинячы ласку имъ»—так мотивовано 
Зроблену полегкість (Акты Ю. Зап. P., II, № 131, 133).

Таким чином такі полегкості купецтву не були якимось виїмком, 
а звязані з загальною практикою. 1 полегкості Кііїву теж мотивовано 
подібним ate чином, як було вже згадано вище. Місту доводиться пе
реживати постійну руйнацію від Гатар, а в звязку з тим і торгові 
полегкості не мають такого тимчасового значіння, на кілька років, 
як це бувало в инших містах. Втрати Київа та небезпека його життя — 
постійні, а через те і привілей безмитного торгу дано на дальший 
час, поки життя міста не поправиться (Акты Зап. Рос., І, № 149). 
Скарги, що попередні норми окладання стали заважкі, набували, чим 
далі, більшої рішучості!. Ми знаємо з люстрацій, чим загрожували 
в таких випадках міщани: коли життя не стане легше, місто розій
деться, покинувши свої заняття, свої звичайні місця. В в.-кпязівській 
грамоті відчувається відгомін таких погроз: грамота 1503 р. воєводі 
київському говорить про потребу полегшень та про оборону від 
кривд: «аби для таковоѣ великоѣ налоги мѣсто наше не розышлось». 
Можна було чекати, що вряд зменшить для київського ратушного 
міщанства його виплати та внески з міста на загальні—державні чи 
місцеві потреби, але ці поплати міщанства були занадто важливі для 
місцевих справ оборони, щоб від них можна було відмовитись, а че
рез те центральний уряд, не маючи відповідних засобів на оборону 
київської околиці, волів допомогти міщанству за рахунок панства (його 
митні збори) та своїх же загальних прибутків (теж митні збори скар
бові звичайного типу). Протягом певного часу, поки «мѣсто успо- 
можетея», міщани, виплачуючи, як і раніш, звичайні збори, мають 
полегкість в увільненні від митних п.іатів. При розподілі загальної 
суми поміж своїми сочленами ратуша мала взяти на увагу, що по
легкістю безмитного торгу користуються не всі міщани (під ратушею), 
але тільки певна група, яка й мала через те прийняти на себе більшу 
пайку з загального поплату.

Представник інтересів влади був місцевий воєвода з своїми по
мічниками. В наведенім випадку київські купці користуються зазна
ченою полегкістю безмитного торгу, поки «мѣсто успоможется»; 
коли місто поправиться й дійде до ліпшого стану, ратуша має пла
тити поплат до скарбу державного в більшім розмірі, так «какъ бы 
намъ было вжиточно, а имъ бы не шкодно». Отже хтось мав кон
статувати цей момент, коли поліпшене господарство ратуші дасть 
їй можливість виплачувати поплат, більший від звичайного. Тут і 
були потрібні спостереження місцевої адміністрації що до поліпшення 
господарства київської ратуші, її фінансових засобів. Центральний 
вряд не раз звертався в таких випадках за поясненнями до місцевої 
адмінісграції та уважно вислухував такі поправки. Пояснення місце
вої адміністрації могли часом розходитись з заявами ратуші і мі
щанство мусіло з цим рахуватися. Повідомляючи місцеву адміністра
цію про дозвіл притягати до міських поплатів инші групи населення, 
в. князь пояснив цю полегкість таким чином: «ино, сам можешъ 
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розумѣти, княже воєвода, што жъ, имъ однимъ тые службы служачи 
и поплатки мѣстскіи платячи, тяжкость великая есть» (Акты Зап- 
Рос., I, № 207). Коли порівняти цей вираз з иншими подібними 
в грамотах, адресованих до воєводи, можна зауважити якийсь відмін
ний відтінок. Чи не значить це, що місцева адміністрація вислови
лась проти бажань ратуші (війта і міщанства) і в. князь мусів ви
ясняти свій погляд відмінний від погляду адміністрації, щоб заохо
тити до більшої уважності! до міщанства?

Стежучи за фінансовими справами ратуші, за їх погіршенням чи 
поліпшенням, воєводська адміністрація мала на увазі не тільки інте
реси скарбу. Були у неї і свої власні інтереси, за-для яких теж до
водилось придивлятись до ратушних фінансів. Нагадаємо, наприклад, 
як в.-князівська влада потверджувала практику позичок воєводи в за- 
можніх людей на приймання послів. Розуміється, ця грамота лише 
нормувала те, що робили і без того: вона ніби гарантувала поворот 
грошей з в.-князівського скарбу. Таким чином багатші та впливові 
ратушні групи підпадали претензіям з двох боків: притягали їх до 
екстра-ордпнарних поплатів загально-державного характеру, а з дру
гого боку такі-ж негайні виплати місцевого призначіння теж розра
ховані на допомогу багатших кол ратушного міщанства. Уявім собі 
часті випадки того часу: ушкодження укріплень, які вимагали не
гайної направки з огляду на небезпечний час. В цій сфері бували 
певні спірні моменти, коли неясно було, хто саме мав зробити цю 
працю що до зміцнення парканів, схилу гори, то-що. І ось тут ви
являлось, що за відсутністю готівки у воєводського вряду, за неяс
ністю, кому саме треба це робити, треба було йти шляхом позички 
в ратуші. Коли-ж і ратуша не мала готівки, то їй доводилось пози
чати в багатших своїх сочленів з умовою повороту потім позички. 
Наради ратуші і мали своїм завданням вияснити, на кого як-раз 
можна накинути оцю справу негайної допомоги. Коли на тих же са
мих осіб часто припадала оця почесна повинність — рятувати своєю 
допомогою ратушу і місто, або було зроблено якісь неправильності— 
починались скарги на «великую тяжкость» зборів, припалих на ра
тушне міщанство.

Скарги приносили оборонцям ратушних інтересів—колегії із вій
том. Коли ратуша призначала певним своїм сочленам внести грошові 
суми на покриття екстра-ординарних поплатів, а агенти воєводського 
вряду—служебники—втручались та робили кривди цим визначним 
купцям, очевидячки, справу мали порушити війт та колегія. Коли 
ратуша з приїздом послів призначала певним особам виконати по
винності стації (помешкання та харчування), а служебники воєвод
ські не боронили від кривд чи й сами робили певні кривди, знов таки 
виступала ратуша. Покривджені купці звертались до війта, а вже війт 
З колегією, обговоривши всю справу, звертались до воєводського 
вряду. «Мовили намъ»—згадує воєводська грамота про таке обгово
рення скарги від ратуші (Акты Ю. и 3- P-j b № 68). Найпростіш 
було, коли можна було покликатись на свої привілеї. В.-князівські
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грамоти та привілеї—це був той ґрунт, на якім можна було себе по
чувати досить певно, далі починалась вже сфера неясних та спірних 
питань, які важко було вирішити і через те головно було якось 
звязати та оперти свої вимоги па в.-князівських грамотах. Грамота 
воєводи київського Андрія Немирича 1518 р. як-раз і намічає таку 
аргументацію ратушного міщанства в його скаргах. Ратушне міщан
ство покликалось на магдебурзьке право («какъ право майдеборськое 
песеті.») та додаткові привілеї в. князя, які доповняли та поясняли 
окремі точки грамоти на магдебурзьке право. Воєводський уряд роз
глянув аргументацію ратушного міщанства: «Мовили намъ о тые 
врады»... Питання поставили були міщани про притягання ремісни
ків та купців (не магдебурзьких міщан) до участи в міських допла
тах: зазначали, що всі ті мають «помоцни быти во всѣхъ мѣстскихъ 
платѣх, яко ихъ право майтборское въ собѣ се маеть» (Акты ІО. и 
Зап. Рос., I, № 68). Аргументи переконали і надалі воєводський 
вряд визнав, що згідно з в.-князівською грамотою на магдебурзьке 
право ремісники мають підлягати до ратуші; тільки окреме допов
нення поясняло окремий стан теслів, які мають «подлугъ давкого 
обычая (до магдебурзької практики) служити къ замку и городового 
присуда вживати». Цього мають дотримуватись і воєводські агенти 
(«а мнѣ, воеводѣ, н моимъ врадникамъ вже ce.....  не вступати»). До
торкались подібні визнання і поборових справ, і в відношенню до 
них вряд обіцяв, що його агенти вже будуть дотримуватись зробле
них постанов—-«а которому коли слузѣ своєму роскажемъ брати», 
отже ратуша мала обіцянку воєводи, яка могла її заспокоїти.

Трудніша була справа, коли воєвода не хотів задовольнити скарг 
ратуші на великі вимоги, а міщанство не могло покликатись на ясні 
вказівки привілеїв та додаткових грамот в. князя. Воєводський вряд, 
може, вагався пристати на ширше тлумачення в.-князівського при
вілею, або свідомо не хотів зробити полегкосте міщанам. Ратуші 
доводилось в таких випадках збирати та посилати делегації до в. князя, 
прохаючи в нього певних полегкостей. Наслідком цієї делегації 1503 р. 
було прихильне рішення в формі грамоти в.-князівської до київських 
воєвод, теперішнього та дальших воєвод (Акты Зап- Рос., І, № 207). 
По-перше довелось нагадати та поновите полегкість в стації кпївским 
міщанам. Очевидячки, такі попередні полегкості забулись і переїжджі 
посли вимагали забагато, а воєводські служебники не боронили міщан 
від таких кривд. Неуважність воєводи та воєводських служебників при
мусила ратушу звернутись вже до в. князя. Так само і кривди тивунів 
довелось викладати перед в. князем, бо на місці воєвода на це не 
Звернув відповідної уваги, не задовольнив скарг міщан. Нова була справа 
притягання до міських поплатів де-яких груп людности. Чи міг це 
вирішити воєвода—при бажанні—на підставі попередніх грамот київ
ському міщанству і не хотів цього зробити, чи дійсно не міг цього 
Зробити на підставі попередніх грамот в. князя? Вже раніше наведено 
де-які міркування, що воєвода, здається, не хотів цього зробити, з за
гальної постанови грамоти зробити відповідне поширене тлумачена 
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і для нових фактів: таким чином, в. князь мусів зробити це своїм 
заходом та ніби намовляти воєводу на це пристати без притягнення 
справи.

В.-князівська грамота не закінчила справи з надмірно важкими 
поплатами з міста, нагадування в. князя воєводі про потребу полег
шень теж не вповні допомогли в цій справі. Ратуші довелось знов 
збирати наради та слати делегації до в. князя з скаргами та за потвер
дженням попередніх полегкостей. Разом з цією-ж справою про великі 
поплати з міста прилучилось докладати про де-які новини, якими став 
донімати ратушне міщанство воєводський вряд (Акты Зап. Рос., II, 
№ 3, 1506 р.). Центр прохань ратушного міщанства—це підтвердження 
вирішення в. князя про допомогу ратуші в поплатах міських з боку 
купців та ремісників, ріжних присудів місцевих та приїжджих (мпло- 
славчан та ин.). В.-князівський вряд потвердив надану раніш полег
кість згідно з попередньою грамотою. Оці надання і полегкості не 
скомбіновані разом з магдебурзьким правом, а ніби стоять окремо, 
між тим це виясняло склад ратушного міщанства, хто до нього має 
бути зачислений. В грамоті в.-князівській 1514 р. з потвердженням 
магдебурзького права (Акты Ю.-З- Рос., II, № 103) це питання про 
притягнення до міських поплатів теж органічно не звязано з магде
бурзьким правом, а стоїть зовсім окремо, механічно сполучене, як 
і питання про новини воєводського вряду. Оце механічне включення 
справи про притягання до міських поплатів робило вражіїшя, що цс 
одна з точок магдебурзького права, і тим поясняється згадка в гра
моті київського воєводи Андр. Немировича «мають... помоцнп быты, 
якъ ихъ право майтборское въ собѣ се маеть»: тут механічно внесене 
вважають за одну з точок магдебурзького права.

Крім безпосереднього звернення через делегацію до в. князя був 
ще шлях повідомити центральний вряд про свій важкий стан,—про 
великі та важкі поплати: це робили через ревізорів. Як-раз ревізія 
мала вияснити стан замка, його оборони та розподіл між верствами 
людности обов’язків, звязанпх з обороною, хто несе сторожу в замку, 
хто на полі, хто виїздить з старостою і т. д. В звязку з зміненими 
умовами могли бути і зміни в розподілі обов’язків; розуміється, кожний 
хотів скинути з себе і перенести на пінного певну частину цих обо
в’язків, покликаючись на своє вбожество. Так при ревізії йшло скрупу- 
лезнс вияснення всіх деталів обов’язків, як розуміти певну деталь, на
приклад, виїзд 3 воєводою, в яких обставинах, як далеко, за-для якої 
мети і т. ин.—був певний інтерес вести таке вияснення, відмовлятися, 
настоювати, випрошувати. Центральній владі треба було з метою по
більшити оборону київського замку — притягнути міщанство в більшій 
мірі до військової служби. Розуміється, міщанство відмовлялось, пок.іи- 
каючись на свої великі поплати та повиноватства. В люстрації 1552 р. 
обов’язки і поплати міщанства, звязані з обороною замку, зазначено 
так: підтримувати в добрім стані дорогу з міста до брами замкової 
по горі та схили замкової гори, робити острог довкола міста, запасати 
воду та каміння (для оборони), в замку тримати сторожу в 3-х пунктах - 
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коло замкової брами, острогової та коло золотої брами (на валу Ста
рого города), виїжджати «збройне» з воєводою (Арх. Ю.-З- Рос., VU, І). 
Це регулярні обов’язки та виплати (на ремонт, на сторожу) окрім 
надзвичайних (стації, загальні міські збори та пнш.). В таких умовах 
міщанство ратушне завзято себе боронило від ревізорських наступів 
що до збільшення платів та обов’язків, навпаки при кожній нагоді 
підкреслювали, що вони переобтяжені і далі вже нічого не можуть 
взяти на себе. Представники ратушного міщанства детально знайомили 
ревізорів з станом ратушного господарства, своїми прибутками та 
видатками. Окремо зазначали в виясненні з ревізорами, які повино- 
ватства вже переведено па гроші та в грошовім еквіваленті випла
чуються воєводі: так, сторожу коло замкової брами та острогової 
брами наймають і оплачують міщани, а сторожу коло золотої брами 
на валу «отъ поля» міщани вже не наймають, а дають грішми сторо- 
жовщину воєводі на рік по 15 коп. гр. (Арх. Ю.-З- Рос., VII, 1, 111). 
Чи добре виконували міщани свої обов’язки, звязані з обороною? В ре
візії 1570 р. ревізори зазначили лихий стан острогу коло міста, а від 
ріки і певний брак всяких укріплень, що виявляє велику небезпеку 
для Київа і з огляду можливосте безконтрольних стосунків Дніпром 
З чужими краями (Zr. dz. XX, с. 9). Вияснивши пей факт, ревізори 
мусіли далі роздивитись, на кого скласти за це вину в такій шкідливій 
для держави справі. Взагалі робити острог довкола міста мали міщани, 
отже на них спадала вина за лихий стан острога довкола міста.В записах 
ревізії зазначено ратушні служби і прибутки ратушні, таким чином 
при кожнім обговоренні міщани ставили справу на реальний груш: 
скільки вони мали прибутків і скільки доводилось їм витрачати на 
зазначені цілі. Таке підрахований прибутків та видатків давало міща
нам можливість після нарад в ратуші більш завзято боронити себе 
від ревізорських вимог та запевняти їх у своїй безпорадності. В де
яких випадках ті-ж самі обов’язки—наприклад, сторожа на певнім місці, 
виїзд з воєводою для переслідування—ставали складніші, по старому 
уживали ту-ж саму назву в вичислепні обов’язків та поплат, а значіння 
того змінилось в напрямі більшої тяжкосте для міщанства. В ревізії 
1570 р. бачимо ріжницю в виясненні деталів сторожі від поля, як 
висловлювались тоді (Арх. Ю.-З- Рос , VII, І, 111): де ліпше тримати 
таку сторожу—на валу, як робили міщани, вважаючи це за слушне 
виконання свого обов’язку (Z. Dz., XX, 10), чп перенести сторожу далі 
на поле, щоб звідти давати відомості про ворогів, як це рекоменду
вали ревізори? Це було-б инше тлумачення сторожі і прийняття такого 
тлумачення обіцяло київським ратушним міщанам нові збори, досить 
важкі, на утримання сторожі в важчих умовах. Сухі записи ревізорів 
не дають дальших пояснень. Можна лише догадуватись, як ішли в ра
туші оці обговорення міщанських ратушних поплатів та обов’язків. 
Ревізори, як це звичайно робилось, виясняли прибутки ратуші, пере
віряли, скільки могло-б коштувати виконання тих чи инших обов’язків, 
чи може прибутки з наданих ратуші прибуткових статей (в звязкх 
З певними обов’язками) значно переважають видатки по цих обов’язках?
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Звернули увагу на увільнення від мита (Z. Dz., XX, 9), перевірено 
грамоти на таке увільнення. Більшу увагу звернули на горільчану 
корчму, за яку ратуша нічого не платить, бо за це ставить вояків. 
Ревізори поставили питання, чи відповідає, ця полегкість реальній 
користі від військової служби міщанства. Разом з тим вставало пи
тання, що міщани остільки заможні, що може могли-б нести військову 
службу і без надання їм корчми? Такий результат обслідування обо
в’язково мусів занепокоїти ратушу, бо погляди ревізорів сходились 
З поглядами воєводського вряду. Треба було умотивувати свої мірку
вання, щоб у протоколах ревізії відчувалась також і ратушна точка 
що до великої «тяжкосте» та неможливосте дальших поборових додатків 
на міщанські плечі. Ба спільних нарадах з ревізорами міщани підкре
слювали перевагу видатків, свою переобтяженість ріжними обов’язками 
і пильнували, щоб і їх заяви знайшли собі місця в записах і таким 
чином разом з ревізіями буди-б доведені до відома центральної влади 
і могли-б вплинути на її остаточні рішення в цій справі. Не в усіх 
Записах ревізій однаково відбилися оці міщанські бажання та нарі
кання на свій матеріальний важкий стан. Коли порівняти уважно 
записи люстрацій Київа, можна зауважити, що не всі вони однаково 
чутливо ставляться до міщанських справ, а в де-яких переважають 
инші погляди та відмінні оцінки економічного життя Київа. Таку 
ріжницю можна пояснити як-раз ваганням виливів ратуші та воєвод
ського вряду. Кожний боронив свій погляд, свою оцінку матеріального 
стану, захищаючи себе, прчбідиіючпсь та більш стараючись пере
класти на свого партнера. Прихильне відношення до київських ратуш
них потреб, до київських ратушних труднощів, що так помітно в в -кня
зівських грамотах в кінці XV* в., поволі заміняється новим відношен
ням, в якому можна добачати перевагу впливу воєводського вряду та 
його освітлення київських ратушних справ. Відносини воєводської 
та старостинської адміністрації до міщанства виявляють з себе цікавий 
епізод міського життя XVI в. Відомо, якої гостроти набували ці 
відносини в де-яких містах, наприклад, в Черкасах. Для Київа та 
київської ратуші ми не маємо таких деталі.них вказівок, але теж, 
можна думати, були періоди охолодження між воєводською владою 
і ратушними колами. Податкові справи—кому скільки платити— і були 
тим ґрунтом, на якім добрі відносини могли замінитися підозрілими, 
а то й ворожими.
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