
ОЛЕКСАНДЕР ГРУШЕВСЬКИЙ.

З мінського життя в полудневих замках у XVI в.
В мійському укладї XIV XV вв. життс міщанства не було

відокремлене від життя инших верстов В. Княжества Литовського.
Шляхта й міщанство, міщанство і, волость ще жили спільними інтересами;
між сими верствами не проведено ще глибокої безоднї, яку утворило
пізнїйше життё в ХѴГ в. під впливом нових умов дїйсности та нових
політичних поглядів. Місто і волость мали спільні інтереси, для їх
обговорення та полагодження збірали ся на віча, приймали тут спільні
рішення і спільними силами дбали про здійсненне сих постанов та йе-
реведенне їх в житте, спільно обговорювали діяльність урядників,
державців, зауваживали їх зловживання й намічали засоби боротьби з
такими кривдами, утисками і драпежствами, вибірали з поміж себе
делегатів для посилки делегації до господаря в своїх справах,
кривдах і тяготах.

*

Спільні були й обовязки. Людність збірала ся разом. робила
розмети  й ділила між собою датки грошеві, дані натурою й роботи.

Разом будовали замок, разом сипали вали коло парканів, разом несли
сторожу коло брами.

Між сими обовязками видне місце займала воєнна земська служба.
В неспокійні роки, а таких багато було в XV XVJ вв., воєнна земська
служба, оборона держави й боротьба з ворогами набувала особливе
значінне. Через те господарські устави й листи окремим державцям
багато звертали уваги на воєнну земську службу.

Міщанство в XV XVI вв. несло воєнну земську службу так само,
як і шляхта. Між сими двума верствами в сьому відношенню поки-що,
в XV в. і в початку XVI в., нема ріжницї. І шляхта й міщанство
однаково несуть воєнну службу й виступають на війну. ;

Вітебські мешканці повинні бути готові на війну з в. князем
посполу. Так само й полочане а съ нами имъ быти готовыми на
войну". В Полоцку міщане разом з слугами путними завсїди на
виправу воєнную звикли ходити"; таким чином у них спільні обовязки
воєнної земської служби.
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Коли міщанам приходило ся куповати землі, з яких відбували
воєнну службу, то сї куплї підтверджали ся з умовою,. щоб з них і
далі несли ту ж саму воєнну службу, яка йшла ранїйше. Обовязки не
повинні припиняти ся, навпаки мають і далі йти так, як шли попереду.
Ота^е виповненнє міщанами обовязків воєнної служби зявляєть ся
вповнї звичайною справою.

По зразку воєнної служби вітебських і полоцьких міщан укла-
даєть ся воєнна служба міщан инших міст. Міщанам ульського міста
наказано заступовати службу воєнную конную напротивко непріятелю
нашому по тому, яко се мѣщане наши мѣста нашого Витебскаго... зъ
грунтовъ своих мѣстскихъ". Таким чином норма воєнної служби міщан
вітебських зявляєть ся зразком для міщан ульських в їх воєнній
службі.

За виповненнє воєнної служби міщанство користуєть ся певними
льготами. Наприклад, міщане полоцькі виконують обовязок воєнної
служби і за те увільнені від участи в заставах: до участи в заставах
міщан полоцьких притягати не можна. В Київі ті міщане, які несуть
воєнну службу, знаходять ся в ліпшому становищу, нїж инші міщане:
вони, як і слуги замку, мають навезки по 5 к. гр., так здавна су-
живано и сказывано было, окромъ тихъ, що войни не служатъ".

В воєнній службі міщанства треба розріжняти властиву воєнну
службу, постійну, як і земяномъ шляхтѣ В. Кн. Л. слушить", і воєнну
службу при мобілізації всїх сил під час ворожого нападу.

На випадок ворожого нападу міщане м. Дісни мають дѣла,
гаковницы, ручницы, порохи, стрѣльбу и брони достатокъ заспособляючи
прибавляти". В м. Орші міщане повинні вси и кождый з особна для
оборони въ часъ небезпечности замковой отъ непріятеля господарского
стрѣльбу вшелякую, то есть гаковницы, ручницы и сагайдаки и иную
оборону, то есть рогатину и што иного ку той оборонѣ належить, у
домѣхъ своихъ мѣти .

Під час такої мобілізації всїх сил міста міщанам повинні
допомогти і инші мешканці міста: десятники й всѣ драбы ротъ пѣшихъ,
которые в томъ мѣстѣ Дисеньскомъ на кгрунтѣхъ мѣстскихъ побудо-
валися и побудуються, также люди князскіе, паньскіе и земяньскіе,
духовныхъ и свѣтскихъ и ремесники всякіе, которые въ домѣхъ ихъ
въ замку, при городку, въ парканѣ и за парканомъ мѣшкати будуть,
мають и будуть повинни посиолъ зъ мѣщаны нашими тамошними Дисень-
скими парканы робити, бакшты будовати і землю фасовати"

Підчас небезпеки від ворогів уся влада в руках п. старости або
п. воєводи і він головний командір воєнних сил замку і його наказів
мають всі слухати без кождої спреки". Під час небезпеки справи
оборони о стільки важні, що і магдебурзські міщане, дійсно, повинн
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забути про свою нормальну непідсудність старостинському суду. Але
міщанство, боячи ся, щоб тимчасове, виїмкове не стало постійним,
нормальним, спеціяльно запитувало про се господаря і в. князь
заспокоював, підкреслюючи, що се має значінне лише для часу валечного",
а не взагалі.

Так у загальних рисах складаеть ся воєнна служба міщанства,
яке несе її як обовязок серед инших обовязків, повнить, як службу
важку, з певним- незадоволеннєм та скаргами.

Але пізнїйше, в XVI в., справа міняєть ся. Міняють ся погляди
на воєнну службу; се вже не тільки обовязок, важка служба, але йі
певна привілеґія. Шляхта вважає воєнну службу своєю привілеґіею, яка
дає їй, шляхтї, право на вище становище в державі. Таким чином
воєнна служба і привілеґії тїено звязані між собою. Шляхта повнить"
воєнну службу і за се користуєть ся дуже важними привілеґіями. З
такою зміною поглядів і соціальних відносин воєнна служба перестає
бути тягаром, а навпаки стає дуже привабною та спокусливою. Нести
воєнну службу сеж значить зайняти лїпше становище в суспільних
відносинах і міщанство, яке ранїйше скаржилось на свої обовязки
воєнної служби, тепер дуже охоче виповнює такі обовязки, бо се дає
певні важні прирілеґії. Але шляхта тепер не хоче мати своїми
товаришами на війнї та соймиках міщан, рішучо противить ся тому, щоби
міщане допом огали їй нести службу земскую, воєнную, господаревую".
Ставлять ся перешкоди і барієри для міщан, які б хотїли нести воєнну
службу поруч з братьею своею панами шляхтою". Перейти до рядів
шляхти тепер важче, ніж се* було ранїйше: се вже не зміна лише
обовязків, як було ранїйше, а певне полїпшеннє суспільного стану, перехід
до рядів вищої суспільної верстви. Перейти до рядів шляхти се но-
білїзація, якої треба добивати ся довго, маючи певні заслуги.

Зо зміною поглядів на воєнну службу, шляхта хоче цілком
відсунути міщанство від сих обовязків та звязаних з ними привілеї*ій.ѵ
Міщанству приходить ся тепер, в половині XVI в., боронити свої права
і з документами в. руках доказувати свої права на виповненнє воєнної
служби, свої права їздити на війну з шляхтою, ставати на пописах
війська піл повітовою хоругвою вкупі з повітовою шляхтою.

Так змінили ся погляди на воєнну службу та її значінне для
шляхетської верстви. !). Разом з тим змінили ся погляди на воєнну
службу міщанства* 2). Змінило ся, нарешті, й саме відношеннє міщанства

А) Загальна характеристика шляхти земян В. Княжества Литовського в
творах М. С. Грушевського Іст:рія України-Руси т. V. роздїл II. Любавського.
Областное дѣленіе 534 624. Лаппо. Великое Княжество Литовское глава III.

2) Наведені вищі актові вказівки Акты Зал. Россіи I № 159. 185 204 II
№ 70, 61.
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до обовязку воєнної служби і ті, що ранїйше бажали скинути з себе
тягар воєнної служби, тепер в половині XVI в. обстоюють своє право
нести воєнну службу 1) .

Приклад такої планомірної боротьби шляхти против воєнної
служби міщанства та протестів міщанства бачимо в Вітебську, де в
обброну своїх прав виступають т. зв. конні міщане* 2).

Конні міщане се ті, які повинні були повнити воєнну службу з
своїх, земскихъ маетностей*, себ то маєтків на земськім праві.
*Сї міщане були з давнихъ часовъ уприльеваны и уфунъдованы заровно
съ князи, бояры, шляхтою Витебъскою, одънымъ прывильемъ земскимъ",
далї, вони могли своїми маєтками шафовати так само, як веї бояре,
шляхта Витѳбъская*. Суспільне становище, єднакове з становищем

шляхти, з другого боку, розпоряджень маєтками се найголовнїйші
прикмети стану конних міщан, на які вони самі звертали велику увагу.
Окрім того міщане згадували в своїй скарзі, що завеїди судили ся
одним правом земським, по тому ж Статуту, як і шляхта вітебська.
Але шляхта вітебська вже не вважала міщан своєю братьєю і старанно
відмежовувала себе від них.

Отже, як бачимо, шляхта прийшла до переконання, що воєнна
служба се її привілеґія, і старанно відпихає від сїєї служби инші
верстви людности.

Але перевести се бажаннє в життє не завеїди було можливо.
В центральних- районах В. Княжества Литовського, де жило ся спо-
кійнїйше, там можна було обмежити ся воєнною службою шляхти, а
міщанство не притягати до обовязків воєнної служби. Разом з тим
можна було шляхтї почати боротьбу проти міщан, які несли воєнну
службу.

Боротьба ся переводить ся і шляхом законодавства, для цілого
В.Княжества, і окрім того в поодиноких країнах В. Княжества шляхтою
певного повіту зокрема. Мета таж сама: збавити міщанство права брати участь
у воєнній службі, а разом з тим і права на упривільоване становище»
звязане з воєнною земською службою.

Шляхта підіймала на соймах питаннє про воєнну земську службу
міщанства і заявляла про свою незгоду з сїєю давньою практикоз
міщанської воєнної служби. Воєнна служба міщанства розходила ся оі
новими поглядами шляхти на взаємні відносини станів та упривільоване
становище шляхти.

) Боротьба за своє право воєнної служби, на приклад, в мійському життю
Вітебська.

2) Сей епізод переказано у Лаппо Къ исторіи сословнаго строя В. Княжества
Литовскаго. Конные мѣщане Витебскіе въ XVI в.* (Сборникъ статей
посвященныхъ В. О. Ключевскому).
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На соймі 1544 р. шляхта прохала в. князя, щоб міщан було
примушено або продати маєтки на земському праві або виповняти
воєнну службу в ширшому розмірі. Шляхта бажала відокремитись від
Міщанства і зробити йому виповненнє воєнної служби важчим, нїж се
було ранїйше *)  Такі ж думки проводила шляхта і на инших, пізнїйших
соймах.

З сього боку міщанство, яке ранїйше часом у хиляло ся від
важкого обовязку воєнної служби (на се скаржила ся шляхта на соймах),
з переміною значіння воєнної служби уважнїйше відносить ся до своїх
обовязків. Коло сього питання про воєнну службу ведеть ся завзятд
боротьба.

Приклад такої боротьби ми бачили в Витебську, де міщане
вважали себе вповнї рівними _до шляхти,, а шляхтичъ зовсїм того не
визнавали і на заяви міщанства нїби навмисно чйнили кривди і шкоди в
сусїднїх міщанських маєтках: многие кривды и утиски* мусїли
терпіти міщане вітебські в маетъностяхъ ихъ земскихъ . А здобути слуш-
нбе и ровное справедливости* в тих кривдах і утисках міщане вітебські
нїяк не могли через глибоку ворожнечу шляхти.

Але не завсїди могла шляхта вітверто й рішучо вести свою лї-
нїіб і бороти ся з міщанством. Шляхта, як бачимо, ставила вимоги
міщанству, щоб воно несло більш обовязків і стояло в иншому, гіршому нїж
шляхта, становищу. Перше бажанне можна було обстоювати всюди, але
відсувати міщанство від обовязків воєнної служби не всюди було
можливо: переведеннє такого прінціпу місцями зустрічало перешкоди.

На небезпечному пограниччю не можна було за браком можно-
сти вповнї проводити такий прінціп, бо в такому випадку погранична
країна лишила ся б без оборони.

Через такий брак людности приходило ся місцевим урядникам
і самій шляхтї старанно вишукувати і приймати кожного, хто б міг
допомогти в справі оборони замків та боротьби з ворогом.

Ось, наприклад, білоцерковські бояре з міщанами пропонували
врядови, що візьмуть на себе справу підтримування замка в доброму
станї: поправовати и всякими потребами, стрелбою и порохами опа-
тровати*. Вряд на се охоче пристав 2).

З воєнною виправою в вузяюму розумінню того слова тїено
звязані й Инші обовязки відносно воєнної оборони замка, околиці й по-
гряничної лїнїї. Окрім самого тягнення* з військами під замки
українці або на границю, могли бути й инші виправи, инші обовязки.

Замок потрібував уважної сторожи, яка-б стежила за порядком в
замку й припиняла всякі небезпечні події в самому їх початку. Уваж¬

J) Акти Зап. Россіи ІИ. с. 12. 30. 126.
) Архивъ ѴШ(5. № 85.
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ний догляд ,8а замковими брамами, узводним мостом , за шляхами до
замку був конче потрібний в часи небезпеки і переполоху від татар.

Через те набувало особливе значінне й питанне про сторожу у бра-
міі або на вежах замкових. Старостинський вряд ввертав велику увагу
на .гарну організацію сторожи, відповідно умовам місцевости та часу.
Сам п. староста та його помічники, намістники, звертали на се велику
увагу, дбали про пбширенне і привертали  до сїєї служби нових
людей. Отримуючи в держанне замок, місто і волость, державця часто
обіцяв обецне ховати на замку"1) певне число сторожи чи вкупі
з міщанами та шляхтою, чи з окрема. Старостам приходило ся
поширювати сю сторожу і прикликати до сього обовязку більше число
людей на сторожу,инодї разом з старостинськими врядниками і.намістниками* 2).

Стерегти при брамі або приходило ся особисто самим тим, кого
притягали, або приписані до замкової сторожи наймали за свої гроші
инших людей і складали на них обовязок чатувати коло замкової брами.
Днї сторожи поділяли ся між приписаними по тижням3). Уникаючи
плутанини, приписані до замкової сторожи часом підносили думку
завести певне единство в несенню замкової сторожи, наприклад, ставити
на сторожу одного на певне число приписаних ^бо сплачувати певну
суму грошей. Відносно сістеми вистарчення сторожи могли бути і
дійсно бували вагання, де саме мають стояти на варті, в яких місцях
замку, коло яких будинків, хто має замикати і берегти у себе ключі
від брами та 'Двернії будинків замкових. Наприклад, в Черкасах така
практика переховання ключей: замкова брама замикалась дерма
ключами, оден переховував ся у н. старости, другий у ротмістра; таким
же чином переховували ся ключі від скарбу бронного в Черкасах4).

Инодї розріжняли ся звичайні умови і випадки та випадки
надзвичайні. До надзвичайних випадків зачисляли і приїзд господаря: на
випадок щасного пріеханья  господаря давали сторожу і ті люде, які
звичайно були від того увільнені в нормальних умовах життя. Так
було, наприклад, в Новгородку: міщане, увільнені від обовязків сторожи,
мають її обовязково повнити на випадок щасного пріеханья
господаря до Новгородку, тоді міщане дають певне число сторожи5).

Скільки саме сторожи ставити до замку на се не було сталих
певних приписів. При ревизії Житомирського замкѵ мешканці заявили,
що ранїйше присилали до замку з сіл по 2 чблЯвіки на сторожу на
тиждень. Ся сторожа в день сторожила коло брами, а в ночи кликала

о Архивъ ѴІІІ/Ѵ, № 25.
2) Архивъ ѴІІІ/Ѵ, № 29.
3) По недѣлямъ мѣти сторожу". Архивъ VIII. V. JVe 25. ,
) Архивъ VIII, 1 с. 80.

5) Собраніе грамотъ № 3.
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на замку1). В Луцькому замку сторожу несли лЮдс з сїл по 2
чоловіки на тиждень. Пізнїйше сю сторожу побільшили і вона стала
далеко важшою: волощане скаржились, що їм ся побільшена норма
сторожи дуже важка: на ^тиждень шість сторожів, яким доводило ся і в
ночи кликати на замку. Окрім замкової сторожи була ще сторожа на
пригороді': та сторожа сторожила коло брами на пригороді, а ? ночи
кликала на замку і на пригороді* 2 3).

Для виповнення обовязків замкової сторожи сполучали ся разом
кілька груп людности. Коли в Каневі та в Черкасах замкова сторожа
лежала на міщанстві, то в Мозирі та в Острі замкову сторожу разом
виповняли міщане і волощане, даючи гроші на найом сторожи.

Підчас небезпеки приходило ся сторожу побільшувати, давати
додаткових сторожів. Так, наприклад, в Мозирі при чутках, про
небезпеку татарську або взагалі ворожу силу ставили окремо парканову сторожу і
на ту сторожу збірали міщане між собою по Р/г гр.8).

Виповненнє замкової сторожи викликало часом, суперечки і
непорозуміння. Навіть при бажанню бути прихильним та уважним були
темні пункти в відбуванню воєнної служби і сї неясні пункти
викликали суперечки, а без бажання добре ся заховати" таких причин до
суперечок могло бути і, .дійсно, бувало далеко більше.

Наприклад, візьмемо, загальний прінціп, що земянс та міщане,
які виповнюють обовязки воєнної служби, мають виїзджати на заклик
п. старости або п. воєводи разом з ним.

Але звут була певна ріжниця. Виїзджати з замку в поле з
старостою або з воєводою або з їх помічниками се було не однакове,
була в тому велика ріжниця. Через те певні ґрупи людности вважали
для себе відповідним їздити лише з п. старостою, а не з його
помічниками, намістниками. Земяне, наприклад, вважали, що їм випадає
їздити, на виправи лише з и. старостою, а зовсїм не з намістником
старости:, се їм зовсїм не личить. На ґрунті таких відмов та ваганнь
виходили суперечки, які шкідливо впливали на воєнну оборону країни
та замків. Певні заздалегідь обчислені контінгенти військ під час
наглої потреби могли показати ся не реальними, бо де-хто відмовляли-б ся
виступати разом з врядниками в поле, і таким чином в час потреби
війська було меньш^нїж розраховували, і рахунки вряду що до
оборони країни основні зміняли ся через такі несподівані випадки.
Розуміеть ся на се треба велику звернути увагу, бо се шкодило
обороні держави.

) Архивъ VII, І, 144.

2) Ревизія з. Луцка, с. 164.
3) Ревизія д. Мозира с. 617.
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Коли п. староста викликав тих, що мали виповнювати воєнну
службу, їхати разом з врядником, закликані відмовляли ся і скаржили
ся на зламаннє старинних приписів відносно воєнної служби і з сими
скаргами звертали ся до в. князя, покликуючись на старину.

В Канові міщане мали виступати на воєнну виправу разом з
старостою. В Браславі міщане також виступали разом з п. старостою. Се старина.

З огляду на такі суперечки та непорозуміння, хто з ким має
їхати на виправу воєнну, зазначували ясно, що міщане, наприклад,
черкаські, нарівні з боярами черкаськими повинні ѣздити со
старостою або и безъ старосты съ служебниками его  противъ не-
приятеля або в погоню за неприятелем конно и збройної
В Винницї веї міщане повинні ѣздить въ поле либо со старостою
либо со служебниками старосты во всѣхъ военныхъ выправахъ ,
де б потреба къ службѣ нашей указывала, съ войскомъ въ поле
подъ' шляхи .

Така ясна устава зроблена і відносно служби київських земян,
які мали землї в повітї Овруцькім: сї земяне повинні їздити на
послугу господарськую разом з п. воєводою київським, а з п. старостою
овруцьким. їздити не повинні, хіба по своїй добрій волі.

Але і такі устави не увільняли міщан від привернення до
незвиклих службъ и повиноватетвъ . Винницькі міщане скаржили ся на
державцю свого п. Богуша Борецького, що він примушав їх до
незвиклих воєнних виправ, примушав виступати і в таких випадках,
коли вони виїзджати не повинні, та вимагав виповнення обовязків
в.більшому, нїж треба, обсязї, наприклад, їхати дальш від замка, нїж вони
повинні. Такі розпорядження врядників викликали не'задоволеянє,
скаргу на вламаннє старини та заведеннє новини і незадоволені звертали ся
до в. князя, шукаючи в нього захисту та справедливости.

При таких умовах погряничного життя позбавити міщан участи
в почесному обовязку воєнної служби було для шляхти неможливим
завданнєм.


