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Вступ

Дослідження соціально – економічних відносин у 
Руському і Белзькому воєводствах XVI – першої половини XVII 
ст. невіддільні від імені Мавриція Горна, відомого польського 
дослідника єврейського походження, який вважається одним з 
найкращих знавців історії Польщі раннього модерного часу. Ви-
знання до Горна прийшло завдяки підняттю малодосліджуваних 
тем. Піонерська тематика його праць зумовлена виявленням та 
опрацюванням ще не відомих історикам джерельних матеріалів: 
передовсім численних томів ґродзьких і земських актів.

Однією із типових рис польської історіографічної тради-
ції є те, що історики, як правило, надають перевагу надмірній 
деталізації. Зворотною стороною цього явища є нестача син-
тезу і висновків. Маврицій Горн – яскравий представник цієї 
традиції. Його праці – це енциклопедії з соціально-економічної 
історії західноукраїнських земель XV, XVI і XVII століть. Вони – 
незамінні для дослідників даної проблематики, проте там годі 
шукати ґрунтовних висновків, ширшого контексту. Іноді для 
читача це навіть краще. 

Вивчення соціально – економічних відносин певного регі-
ону становить важливу частину його історії загалом. Ця тема не 
втрачає значення через ряд причин, з яких чи не основною зали-
шається знання джерельної бази предмету дослідження. Значна 
частина джерельних матеріалів досі невідома, або вимагає допо-
внень та нових інтерпретацій, введення у ширший контекст. 

На сьогодні історіографія соціально – економічних відно-
син у воєводствах налічує десятки монографій та статей. Попри 
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те, чимало тем залишаються поза увагою. Така ситуація зумов-
лена як складністю пошуку та опрацювання джерел, так і загаль-
ною кон’юнктурою. Найбільше уваги приділяли, звісно, Львову, 
Перемишлю, деяким іншим містам. Дослідження торкалися про-
блем устрою, економіки (ремесла, торгівлі), суспільних конфлік-
тів. Значно менше уваги приділяли соціальним катаклізмам, що 
спричиняли втрати населення й економічну руйнацію. Більшість 
цих праць часто засновувались на недостатньому джерельному 
матеріалі, тим-то інтерпретації були неоднозначними. 

Складність становлять підрахунки населення. Тогочасні 
офіційні масові джерела, через свою специфіку та з суб’єктивних 
причин, «упускали» значну кількість населення, що відноси-
лось до різних прошарків. Горн чи не вперше виступив з аргу-
ментованою критикою поборових реєстрів. 

Історик, який досліджує соціально-економічні відносини 
у Речі Посполитій XVI – першої половини XVII ст., стикається 
з проблемою з’ясування причин, перебігу і наслідків економіч-
ної кризи у селі та місті. Засадничим для нас буде твердження 
про неоднаковість соціально – економічного розвитку населе-
них пунктів. Дослідження Горна, в яких подаються сюжети сто-
совно більшості міст Руського та Белзького воєводств, дають 
можливість поглянути на окреме поселення «зблизька». Нові 
явища соціально – економічного розвитку тут хронологічно 
відставали від аналогічних у власне польських землях. Таке 
становище було визначене геополітичною ситуацією та геогра-
фічним розташуванням. 

Пропонована праця складається з двох розділів. У першо-
му висвітлюються основні події у житті історика. Відомості про 
М. Горна було почерпнуто з особових справ, що містяться в Ар-
хіві Львівського університету1 та Центральному державному 

1 Архів Львівського університету. – Ф. 21. – Оп. 1. – Особова справа Маври-
кія Горна.
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історичному архіві (далі – ЦДІА) у м. Львові2. У Львівському 
університеті Горн працював усього рік, тим-то документів не-
багато: вони торкаються головно його працевлаштування та 
звільнення. Справа з ЦДІА у м. Львові містить відомості про 
Горна як дослідника. Тут подається перелік справ, які історик 
опрацював, будучи на стажуванні у Львові в грудні – лютому 
1962 – 1963 рр. Натомість у фондах архіву не виявлено жодних 
даних про Горна як працівника архіву. Найбільше відомостей 
міститься в особовій справі Архіву Опольського університету, 
де М. Горн працював протягом 27 років (1957 - 1983). З цими 
матеріалами мені пощастило ознайомитися безросередньо. 
Особова справа, серед іншого, містить дані про присвоєння 
Горну звання надзвичайного та звичайного професора, вибори 
його на адміністративні посади в Опольській ВПШ. 

Щодо праці Горна у варшавському ŻIHu (Żydowski Instytut 
Historyczny; Єврейський історичний інститут) було викорис-
тано головно статті самого автора, приурочені до певних дат3. 
Загалом цінними виявилися біограми4, некрологи5 та спогади6. 
2 ЦДІА у м. Львові. – Ф. R-1. – Оп. 2 ОС. – Спр. 381. – Горн Маврикій Воль-

фович.
3 Horn M. Działałność Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce w la-

tach 1967 – 1979 / M. Horn // Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego 
(далі – Biuletyn ŻIH). – Warszawa, 1979. – Nr. 3 (111). Його ж: Informacja 
o podróży naukowej do Izraela (5 – 20 IX 1978) // Biuletyn ŻIH. – 1979. – 
Nr 2 (110). Його ж: Profesor doktor Artur Eisenbach (w osiemdziesęciolecie 
urodzin) // Biuletyn ŻIH. – 1986. – Nr. 1 – 2 (137 - 138). Його ж: XXV lat – 
100 numerów «Biuletynu Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce» // 
Biuletyn ŻIH. – 1976. – Nr. 4 (100).

4 Kto jest kim w Polsce 1984: Informator biografi czny. – Edycja I. – Warszawa, 
1984.

5 Gąsiorowski S. Profesor Maurycy Horn (1917-2000) / S. Gąsiorowski // Studia 
Judaica. – Warszawa, 2000. – Nr. 2(6); Grinberg D. Profesor Maurycy Horn / 
D. Grinberg // Studia Judaica. – 2000. – Nr. 2 (6). 

6 Nicieja St. Alma Mater Opoliensis: Ludzie, fakty, wydarzenia. Księga jubi-
leuszowa w 50 rocznicę WSP w Opolu i 10 rocznicę powstania Uniwersytetu 



10 Маврицій Горн (1917-2000): Життя і наукова спадщина

Попрацювати з архівними матеріалами у Варшаві не було мож-
ливості.

Про звільнення М. Горна з посади ректора статтю опублі-
кував З. Берешинський7. Оцінку його досліджень було подано 
у статті Яна Середики8. Також використано кілька рецензій на 
праці Горна9.

Opolskiego / St. Nicieja. – Opole, 2004. Його ж: Maurycy Horn // Miejski Biu-
letyn Informacyjny. – Opole, 1994. – Grudzień, – nr. 12(28). Його ж: Maurycy 
Horn, prorektor WSP w latach 1961-1965, rektor WSP w latach 1966-1968 // 
Opolska Alma Mater 1950-1985: Fakty i ludzie. – Opole, 1985. Його ж: Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna w Opolu 1950 – 1990. – Opole, 1990. Його ж: W czterdzie-
stoliecie pracy naukowej profesora Maurycego Horna // Biuletyn ZIH. – 1986. – 
Nr. 1-2 (137 - 138).

7 Bereszyński Z. Wypędzić rektora Horna. [Режим доступу]:
http: // opole.gazeta.pl/opole/1,35106,5025232.html?as=2&startsz=x
8 Seredyka J. Problematyka najazdów tatarskich w badaniach naukowych Mau-

rycego Horna / J. Seredyka // Między Lwowem a Wrocławiem. Księga jubileu-
szowa profesora Krystyna Matwijowskiego / pod red. Bogdana Roka i Jerzego 
Maronia. – Toruń, 2006. 

9 Bardach J. Rec.: Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feu-
dalnym w latach 1600-1648. Część I: Zbiegostwo i zbójnictwo karpackie. – 
Opole, 1974 / J. Bardach // Kwartalnik Historyczny. – Warszawa, 1975. – R. 
82. – Nr 3; Deresiewicz J. Rec.: Horn M. Rzemiosło miejskie wоjewództwa 
bełskiego w pierwszej połowie XVII wieku. Zagadnienie kryzysu gospo-
darczego Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku. – Wrocław; Warsza-
wa; Kraków, 1966 / J. Deresiewicz // Kwartalnik Historyczny. – 1968. – R. 
LXXV. – Nr. 1; Guldon Z. Rec.: Horn M. Skutki ekonomiczne najazdów ta-
tarskich z lat 1605-1633 na Ruś Czerwoną. – Wrocław; Warszawa; Kraków, 
1964. / Z. Guldon // Kwartalnik Historyczny. – 1965. – R. LXXII. – Nr. 3; 
Mazurkiewicz J. Rec.: Horn M. Rzemiosło miejskie wijewództwa bełskiego w 
pierwszej połowie XVII wieku. Zagadnienie kryzysu gospodarczego Rzeczy-
pospolitej szlacheckiej w XVII wieku. – Wrocław; Warszawa; Kraków, 1966 / 
J. Mazurkiewicz // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych (далі – 
RDSG). – T. XXIX. – R. 1968; Szczygieł R. Rec.: Horn M. Ruch budowlany w 
miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1550 – 1650 na tle przesłanek 
urbanizacyjnych. – Opole, 1968. / R. Szczygieł // Kwartalnik Historii Kultury 
Materialnej (далі – KHKM). – Warszawa, 1970. – R. XVIII. – Nr. 3; Wyrobisz 
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Другий розділ охоплює наукову спадщину М. Горна – 
присвячену соціально-економічним відносинам у Руському 
і Белзькому воєводствах. Огляд наукового доробку історика 
виглядав би щонайменше неповно, ізольовано, якби ми не 
залучили додаткової наукової літератури. Метою є не порів-
няння, а – доповнення, яке лише засвідчуватиме важливість 
праць дослідника.

Історики різних поколінь присвячували свої праці питан-
ням соціально-економічних відносин у Руському й Белзько-
му воєводствах. Зі зрозумілих причин більше уваги дісталося 
Львову, тоді як більшість інших міст, за виключенням Пере-
мишля10, до сьогодні не дочекалися окремої розвідки. Недавно 
з’явилися дослідження з історії Старосамбірщини М. Кріля11 
та колективна монографія з історії Дрогобича12, а також дослі-
дження Ф. Лесняка про ремесла й торгівлі у Кросні13.

Міська проблематика у польській історичній літерату-
рі представлена низкою досліджень. З-посеред тих, у яких 

A. Rec.: Horn M. Żydzi na Rusi Czerwonej w XVI i pierwszej połowie XVII 
w. Działalność gospodarcza na tle rozwoju demografi cznego. – Warszawa, 
1975. / A. Wyrobisz // Biuletyn ZIH. – 1976. – Nr 2/98; Його ж. Rec.: Horn 
M. Ruch budowlany w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1550 – 
1650 na tle przesłanek urbanizacyjnych. – Opole, 1968. // Przegląd Historycz-
ny. – Warszawa, 1970. – T. LXI. – Z. 1. Дві рецензії є авторства вітчизняних 
істориків: Кісь Я. Рец.: Horn M. Walka klasowa i konfl ikty społeczne w 
miastach Rusi Czerwonej w latach 1600 – 1647 na tle stosunków gospodar-
czych. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1972 / Я. Кісь // Український 
історичний журнал. – Київ, 1973. – Р. 17. – № 12; Мавродін В., Косачевська 
Є. Рец.: Horn M. Walka klasowa i konfl ikty społeczne w miastach… // Там 
же. 

10 Hauser L. Monografi a miasta Przemysla / L. Hauser. – Przemyśl, 1991; Motylewicz 
J. Społeczeństwo Przemyśla w XVI i XVII wieru / J. Motylewicz. – Rzeszów, 2005.

11 Кріль М. Старосамбірщина: історія і культура / М. Кріль. – Львів, 2009.
12 Нариси з історії Дрогобича (від найдавніших часів до початку ХХІ ст.) / 

під ред. Л. Тимошенка. – Дрогобич, 2009.
13 Leśniak F. Rzemeślnicy i kupcy w Krośnie / F. Leśniak. – Kraków, 1999.
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піднімалась спроба підрахунку кількості заснованих міських 
поселень, було використано праці Ришарда Щиґела14 та Ан-
джея Янечека15, які істотно доповнюють та в деяких епізодах 
підкориговують дані, подані Горном.

Устрій міських поселень описаний у статтях М. Бо-
гуцької16, А. Виробіша17, монографіях С. Гербста18, А. Заяця19, 
З. Кулєєвської-Топольської20 та Р. Щигела21. У жодній із них не 
йдеться про устрій міст Руського чи Белзького воєводств. По-
при те, засадничо він був подібний. Особливості, звичайно ж, 
виявлялися для кожного окремого міста. 

Суспільним конфліктам присвячені дослідження Яросла-
ва Ісаєвича22 та Петра Михайлини23.

Стосовно ремесла цінною є розвідка К. Арламовсько-
го24. Кризові явища в економіці Речі Посполитої розглядал и 

14 Szczygieł R. Lokacje miast w Polsce XVI wieku / R. Szczygieł. – Lublin, 1989.
15 Janeczek A. Osadnictwo pogranicza Polsko-Ruskiego / A. Janeczek. – Warsza-

wa, 1993.
16 Bogucka M. Miasta a życie polityczne w Polsce XVI-XVII w. / M. Bogucka // 

Władza i społeczeństwo w XVI i XVII w. Prace ofi arowane Antoniemu Mącza-
kowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. – Warszawa, 1989.

17 Wyrobisz A. Małe miasta w Polsce w XVI i XVII w.// Miasta doby feudalnej w 
Europie śródkowo-wschodniej / A. Wyrobisz. – Warszawa, 1976.

18 Herbst St. Miasta i mieszczaństwo renesansu polskiego / St. Herbst. – Warszawa, 
1954.

19 Заяць А. Урбанізаційний процес на Волині в XVI – першій половині XVII 
століття / А. Заяць. – Львів, 2003.

20 Kulejewska-Topolska Z. Nowe lokacje miejskie w Wielkopolsce od XVI do koń-
ca XVIII wieku / Z. Kulejewska-Topolska. – Poznań, 1964.

21 Згадана праця.
22 Ісаєвич Я. З історії Дрогобича XVI – XVIII ст. / Я. Ісаєвич // Наукові записки 

Інституту суспільних наук Академії наук Української РСР. – Київ, 1961.
23 Михайлина П. Визвольна боротьба трудового населення міст України 

(1569 - 1654) / П. Михайлина. – Київ, 1975. 
24 Arłamowski K. Rzemiosło przemyskie od XIV wieku do roku 1949 / K. Arła-

mowski. – Przemyśl, 1981.
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у свої х статтях А. Виробіш25 та С. Среньовський26. Стаття 
Виробіша особливо цінна, бо є відповіддю на дослідження 
М. Горна. 

Сільська проблематика активно розроблялася і польськи-
ми, і вітчизняними ученими. Особливості сільських верств роз-
глянуті у дослідженнях С. Ґродзіського27 та Ю. Гроссмана28. При 
з’ясуванні ролі фільварку цінними виявилися праці Ю. Гросс-
мана29, В. Інкіна30 та А. Козій.31 Економічну потенцію фільварку 
висвітлено у праці А. Вичанського32. Автор дав характеристику 
середнього за розміром фільварку при наявності сприятливих 
погодних умов, та за умови вправного господаря, встановив-
25 Wyrobisz A. Zagadnienie upadku rzemiosła i kryzysu gospodarczego miast w 

Polsce: wiek XVI czy XVII? / A. Wyrobisz // Przęgląd Historyczny. – Warszawa, 
1967. – Т. LVIII. – Z. 1. 

26 Sreniowski S. Oznaki regresu ekonomicznego w ustroju folwarczno-pańszczyź-
nianym w Polsce od schyłku XVI w. / S. Sreniowski // Kwartalnik Historyczny. – 
1954. – R. 61. – Nr. 2. 

27 Grodziski S. Ludzie luźni: Studium z historii państwa i prawa polskiego. / S. 
Grodziski. – Kraków, 1961.

28 Гроссман Ю. Кмети, загродники и коморники западноукраинской деревне 
во второй половине XVI – первой половине XVII в. / Ю. Гроссман // Еже-
годник по аграрной истории Восточной Европы. – Вильнюс, 1964.

29 Гроссман Ю. Деякі спірні питання виникнення фільварково-панщинної 
системи у Речі Посполитій / Ю. Гроссман // Українське слов’янознавство. – 
1971. – № 4. 

30 Інкін В. Історична оцінка панщинно-фільваркової системи феодального 
господарства Польщі / В. Інкін // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 
1982. – Вип. 26. Також див.: Інкін В. Сільське суспільство Галицького 
Прикарпаття у XVI-XVIII століттях : історичні нариси / В. Інкін. – Львів, 
2004. 

31 Козій А. Фільварок і його місце у феодальному господарстві Холмщини в 
другій половині XVI – XVII ст. / А. Козій // Проблеми слов’янознавства. – 
1979. – Вип. 20; ЇЇ ж. Радянська історіографія про структурні зміни 
в помісному господарстві Польщі XVI – XVII ст. // Проблеми 
слов’янознавства. – 1985. – Вип. 32. 

32 Wyczański A. Szlachta polska XVI wieku / A. Wyczański. – Warszawa, 2001.
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ши, що фільварок давав непоганий зиск.
Спробу встановити динаміку впровадження панщини 

здійснили В. Інкін33, А. Козій34 та С. Среньовський35. Цінність 
досліджень В. Інкіна зумовлена тим, що автор розглядає близь-
ке нам прикарпатське село. 

Втечам окрему монографію присвятив С. Среньовський36. 
У його дослідженні подано цілісну характеристику процесу 
пошуку втікачів, судових розглядів. Важливим є те, що дослі-
дження проведено на матеріалах з усіх теренів Речі Посполитої. 
Цінними видалися також статті М. Крикуна37 та С. Щотки38. 

Проблемою стихійних лих займалися у міжвоєнний час 
А. Валавендер39 та С. Намачинська40; їхня хронологія відобра-

33 Инкин В. К вопросу об эволюции феодальной ренты в Галичине XVI – 
XVII вв. (По материалам столовых имений) / В. Инкин // Ежегодник по 
аграрной истории Восточной Европы. – Вильнюс, 1964.

34 Козій А. Зміни в юридичному становищі селян Речі Посполитої в другій 
половині XVI – XVII ст. (на прикладах Хомської землі) / А. Козій // 
Проблеми слов’янознавства. – 1982. – Вип. 26.

35 Sreniowski St. Uwagi o łanach w ustroju folwarczno-pańszczyźnianym wsi pol-
skiej / St. Sreniowski // KHKM. – 1955. – R. 3. – Nr. 2.

36 Sreniowski St. Zbiegostwo chłopów w dawnej Polsce jako zagadnienie ustroju 
społecznego / St. Sreniowski. – Łódź, 1997.

37 Крикун М. Кам’янецькі земські книги про міграції населення на україн-
ських землях у першій половині XVII ст. // його ж. Подільське воєводство 
у XV – XVIII століттях: Статті і матеріали. / М. Крикун. – Львів, 2011. Його 
ж: Справа про втечі селян у судочинстві Брацлавського воєводства кінця 
XVI - початку XVII століття // його ж. Брацлавське воєводство у XVI – 
XVIII століттях: Статті і матеріали. – Львів, 2008. 

38 Szczotka St. Uwagi o zbiegostwie włościan w dawnej Polsce / St. Szczotka St. // 
RDSG. – 1949. – T. XI. – R. 1949.

39 Walawender A. Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w 
l. 1450 – 1586. / A. Walawender. – Lwów, 1932-1935. – T. I-II.

40 Namaczyńska S. Kronika klęsk elementarnych w Polsce i krajach sąsiednich w l. 
1648 – 1696 / S. Namaczyńska. – Lwów, 1937.
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жена у статті С. Гошовського41. Про епідемії недавно з’явилася 
м онографія А. Карпінського42. У праці вперше, окрім фіксації 
появи й перебігу епідемій, подано широку панораму тогочасних 
уявлень про морове повітря, шляхи подолання епідемій. Явище 
подано у загальноєвропейському й світовому контекстах.

Навряд, чи пропонованою працею ми змогли охопити 
повний спектр проблематики тих досліджень М. Горна, котрі 
постановили собі розглянути. Проте, сподіваємося, основним 
проблемним питанням, що були підняті польським істориком, 
ми приділили належну увагу. 

В кінці брошури, у Додатку, подано бібліографію праць 
М. Горна.43 

Робота виконана на маґістерському семінарі професора, 
доктора історичних наук Миколи Григоровича Крикуна.

41 Hoszowski S. Klęski elementarne w Polsce w latach 1587 – 1648 / S. Hoszowski // 
Prace z dziejów Polski feudalnej ofi arowane R. Grodeckiemu. – Warszawa, 1960.

42 Karpiński A. W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w 
Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa demografi czne, społecz-
no-ekonomiczne i polityczne / A. Karpiński. – Warszawa, 2000.

43 Бібліографію праць М. Горна за 1948 – 1987 рр. уклала його дружина, Ель-
жбєта Горн (Bibliografi a prac Maurycego Horna za lata 1948 – 1987 (w 70 – tą 
rocznicę urodzin) / E. Horn // Biuletyn ŻIH. – 1987. – Nr. 3/4). Перелік решти 
праць – з 1987 до 2000 р. – складений мною. 



І. Життєвий шлях

Маврицій Горн (1917-2000), відомий польський 
історик єврейського походження, присвятив своє життя дослі-
дженню історії Руського та Белзького воєводств ранньомодер-
ного часу. На сьогодні його праці становлять поважний вклад 
в історіографію цієї проблеми й активно використовуються су-
часними дослідниками. Піонерська тематика чи не кожного з 
монографічних видань автора дає підстави відносити їх до роз-
ряду фундаментальних робіт. Втім, на сьогодні немає жодної 
публікації, де б ширше йшлося про самого автора. 

Маврицій Горн народився у Відні 16 листопада 1917 року 
в сім’ї інтелігентів.44 Батьки – Адольф (Вольф) та Стефанія (з 
44 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego. 120. – Profesor, dr. hab. Maurycy Horn 

(07. 11. 1957 – 30. 09. 83.). Zyciorys, 8.01.1958. S. 1. Про Горна див.: Gą-
siorowski S. Profesor Maurycy Horn (1917-2000) / S. Gąsiorowski // Studia 
Judaica. – Warszawa, 2000. – Nr. 2(6); Grinberg D. Profesor Maurycy Horn / 
D. Grinberg // Studia Judaica. – 2000. – Nr. 2 (6); Kto jest kim w Polsce 1984. 
Informator biografi czny. Edycja I. – Warszawa, 1984. – S. 301-302; Nicieja S. 
Alma Mater Opoliensis. Ludzie, fakty, wydarzenia. Księga jubileuszowa w 50 
rocznicę WSP w Opolu i 10 rocznicę powstania Uniwersytetu Opolskiego / 
S. Nicieja. – Opole, 2004. – S. 67-69. Його ж: Maurycy Horn // Miejski Biuletyn 
Informacyjny. – Opole, 1994. – Grudzień. Nr. 12(28). Його ж: Maurycy Horn, 
prorektor WSP w latach 1961-1965, rektor WSP w latach 1966-1968 // Opolska 
Alma Mater 1950-1985. Fakty i ludzie. – Opole, 1985. – S. 99-103; Його ж: Wyż-
sza Szkoła Pedagogiczna w Opolu 1950 – 1990. – Opole, 1990. – S. 89-90; Його 
ж: W czterdziestoliecie pracy naukowej profesora Maurzcego Horna // Biule-
tyn ZIH. – 1986. – Nr. 1-2 (137 - 138). – S. 211-214. (ця ж стаття з’явилася 
передруком у виданні «Trybuna Opolska». – 1985. – Nr. 168, 20-22, VII); 
Współcześni uczeni polscy. Słownik biografi czny. – Warszawa, 1999. – T. II. – 
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дому Вайс) – випускники Львівського університету. Батько 
працював учителем німецької і французької мов45. Коли розпо-
чалася Перша світова війна, Адольф Горн був мобілізований до 
австрійської армії, а його вагітна дружина, коли Галичину за-
йняли російські війська, вирушила до Відня46. Тут і народився 
майбутній історик. У 1918 р., по закінченні війни, батьки Горна 
переїхали до Бережан, звідти, у 1920 р., перебрались до Льво-
ва47. 

У Львові Маврицій закінчив V гімназію імені гетьма-
на Станіслава Жулкевського48. Серед навчальних предметів, 
які викладались у тодішніх державних гімназіях, були релігія 
(римо-католицька), мови (польська, латинська, французька, 
англійська і німецька), історія, географія, природознавство, фі-
зика з хімією та космографією, математика, пропедевтика філо-
софії, фізичне виховання та гігієна. На восьмому році навчання 
замість історії та географії учням викладали дисципліну про су-
часну Польщу (nauka o Polsce współczesnej). Найбільше наван-
таження припадало на вивчення латинської мови: в IV(І) класі 

H-Ł. – S. 78; Złota księga nauki polskiej 2000. Naukowcy przełomu wieków. – 
Gliwice, 2001. – S. 168; 

45 Nicieja St. Maurycy Horn...
46 Nicieja St. W czterdziestoliecie pracy naukowej ...S. 212. В іншій статті С. Ніцєя 

пише, що коли розпочалася Перша світова війна, Адольф Горн разом з 
вагітною дружиною Стефанією покинули Львів і поїхали до Відня, до 
родичів, щоб там перечекати війну. (Nicieja St. Maurycy Horn ...) 

47 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...S. 2. Ймовірно, у Бережанах Горни 
мали родичів, або ж звідти походили, оскільки М. Горн називає це місто 
рідним для себе. 

48 В приміщенні колишньої гімназії зараз знаходиться Львівська філія Київ-
ського національного університету культури і мистецтв. Будинок (тепер 
вулиця Кушевича,5, колись Клубна) було зведено ще у 1905-1907 рр. за про-
ектом Зигмунда Кендзерського (1839-1924) і призначався він для гімназії. 
В честь гетьмана Жолкевського гімназія стала називатись з 1920 р. А з 1946 
по 2004 рр. у цьому ж будинку функціонував Львівський кінотехнікум. 



18 Маврицій Горн (1917-2000): Життя і наукова спадщина

6 годин у тиждень, в V(ІІ), VІ(ІІІ) і VІІ(ІV) – по 5, а в VIII(V) – 4. 
На другому місці за кількістю навчальних годин була історія. 
Саме в шкільні роки проявилися здібності Горна до цієї дис-
ципліни. Захоплювали майбутнього історика і спортивні ігри. 
Фізичному вихованню (ćwiczenia cielesne) у тогочасних гімна-
зіях приділяли особливу увагу. З ІV – по VIII класи гімназисти 
щотижнево мали по три години занять фізичного виховання, а 
крім цього – додатково 6 (або 10, коли гімназія була коедукацій-
ною, тобто такою, де хлопці навчались разом з дівчатами) годин 
для спортивних ігор і забав. В програмі гімназії стосовно ігор 
рекомендували в зимовий час їзду на санах, лижах, ковзанах, а 
літом – плавання і веслування. Безумовно, учням пропонували 
й колективні ігри з м’ячем49. Горн найбільше захоплювався во-
лейболом і баскетболом. Ця дитяча пристрасть залишилася в 
нього на все життя і настільки захоплювала його, що, працюю-
чи в Ополі, він охоче брав участь у змаганнях, які проводилися 
між навчальними закладами або ж у його межах50.

Після отримання у 1936 р. атестату зрілості Горн розпочав 
історичні студії в Університеті Яна Казимира у Львові. Маври-
цій відвідував семінари професора Станіслава Лемпіцького 
(1886-1947) – відомого знавця культури польського ренесансу. 
Лемпіцький став науковим керівником Горна51. Найбільший 
49 Program gimnazjum państwowego. – Lwów, 1931. – S. 3-101. Перелік 

дисциплін подано у тому ж порядку, що й в Програмі. 
50 Nicieja St. W czterdziestoliecie pracy naukowej ...S. 212.
51 Nicieja St. Wyższa Szkoła Pedagogiczna ... S. 89. Станіслав Лемпіцький був блис-

кучим науковцем свого часу, вихованцем гімназій у Кам’янці-Струмиловій 
та Новому Сончі й Львівського університету. Всю подальшу наукову кар’єру 
Лемпіцький вирішив пов’язати зі Львовом, відхиливши достатньо прива-
бливі запрошення стосовно праці з Варшавського, Віленського та Краків-
ського (Ягеллонського) університетів. В енциклопедичній статті авторства 
Яна Гулевича серед славетних учнів Лемпіцького (А.Кнот, Я. Добжанський, 
Л. Курдибаха, Б. Надольський, А. Шлетц, Ч. Лехінський та К. Левицький) 
Горна не згадано, можливо, через те, що він у виборі тематики досліджень 
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вплив на Мавриція мали лекції професорів Теофіла Модель-
ського (1881 - 1967) з історії середніх віків, Станіслава Гошов-
ського (1904 - 1987) з історичної статистики, Францішека Буяка 
(1875 - 1953) з економічної історії та Людвіка Колянковського 
(1882 - 1956) з історія Великого князівства Литовського52. Так 
чи інакше всі вони спричинилися до вибору проблематики до-
сліджень майбутнього вченого.

Навчання в університеті Горн закінчив 31 липня 1940 р., вже 
за рядянської влади53. Диплом отримав 31 грудня цього ж року54. 

Через місяць після одруження з Ельжбєтою Буксбаум,55 у 
лютому 1941 р., М. Горн влаштувався науковим працівником у 
Львівський державний архів. Після нападу німецьких військ на 
СРСР, 22 червня 1941 р., разом із працівниками архів був ева-
куйований, і таким чином Маврицію вдалося врятуватися від 
нацистів. Батьки і брат Горна загинули у Львові у 1943 р.56

Спочатку Горн опинився у Києві57, невдовзі – в Чернігові, 
де був старшим науковим працівником в обласному архіві. Зго-
дом працював вчителем середньої школи у селі Свинухи Сара-
товської області (вересень 1941 – вересень 1943 рр.), у чителем 
середньої школи у радгоспі Цазарбаг (Узбецька РСР; вересень 

не став послідовником свого вчителя. (Huliewicz J. Łempicki Stanisław / J. Hu-
liewicz // Polski słownik biografi czny. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 
1973. – T. XVIII/3. – Z. 78. – S. 334). 

52 Nicieja St. W czterdziestoliecie pracy naukowej ...S. 212.
53 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego, ...S. 1. 
54 Nicieja St. W czterdziestoliecie pracy naukowej...S. 212. Чому Горн отримав 

диплом через кілька місяців після закінчення, достеменно не відомо. 
Ймовірно, що затримка була пов’язана з приходом радянської влади, адже 
записи в дипломі Горна були вже кириличними. 

55 Там само.S. 212. Ельжбєта, яка походила з Перемишля, була колегою 
Мавриція по навчанню( Nicieja St. Maurycy Horn...)

56 Архів Львівського університету. – Ф. 21. – Оп. 1. – Особова справа Маври-
кія Горна. Автобіографія. – С. 5 зв.

57 Nicieja St. W czterdziestoliecie pracy naukowej...S. 212-213.
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1943 – липень 1944 рр). Протягом липня - вересня 1944 р. очолю-
вав Польський дім дитини в Цісарі (Таджицька СРР). У 1943 – 
1945 рр. був членом Союзу польських патріотів в СРСР58.

Під кінець 1944 р. Горни отримали можливість поверну-
тися в Україну. З вересня 1944 р. до липня 1945 р. М. Горн знову 
працював в Чернігівському архіві. З липня 1945 р. Горни повер-
нулися до Львова і Маврицій влаштувався заступником дирек-
тора у ЦДІА; працював тут до серпня 1950 р59. 

Робота в архіві допомогла Горну визначитись у виборі 
теми досліджень. В цей час відбувалося впорядкування рее-
вакуйованих архівних матеріалів, а також тих, котрі німці на-
прикінці війни вирішили вивезти60. Фонди впорядковували-
ся за новим зразком, загальним для усіх радянських архівів. 
Близький друг Горна, працівник архіву, а згодом і викладач 
Львівського університету Юрій Гроссман згадував, що Маври-
цій був надзвичайно працьовитою людиною. Гроссман, який 
був москвичем, не володів польською, а тим паче латинською 
мовами. Така необізнаність нового архівного працівника 

58 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...S. 35 з. Союз польських патріотів – 
польська структура прокомуністичного характеру, яку було утворено в 
Москві у лютому 1943 р. Організацію очолила Ванда Василевська, яка взя-
лася за формування І-ї польської дивізії піхоти ім. Т. Костюшка. Створен-
ня цієї та інших нових польських частин дозволило згодом, навесні 1944 
р., утворити І-шу Польську армію в СРСР під командуванням З. Берлінґа. 
(Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі: Від найдавніших асів до наших 
днів / Л. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів, 2002. – С. 526). 

59 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...Dokumentacja wniosku o nadanie tytułu 
naukowego profesora zwyczajnego prof. nadzw. doktorowi Maurycemu Hor-
nowi. Skrócony wniosek o nadanie tytułu naukowego profesora zwyczajnego 
w zakresie nauk humanistycznych. S. 3. У Львові Горн мешкав на вул. Інсти-
тутській, 14 (Архів Львівського університету. – Ф. 21. – Оп. 1. – Особова 
справа Маврикія Горна. Личный листок по учету кадров. – С. 4 зв.).

60 Самарський В. Горн Маврикій Вольфович / В. Самарський // Українські 
архівісти. Бібліографічний довідник. – Київ, 2002. – Вип.2 (1940-1960 рр.). 
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викликала у Горна щирий подив. Останній, сидячи над томом 
актів ґродзького суду, настільки віддавався роботі, що не по-
мічав відвідувачів. Заповзятливість увінчалася успіхом. До 
300-річчя Переяславської ради готувався великий тритомний 
збірник документів. Певну частину роботи щодо його укла-
дання мали виконати й працівники Філіалу ЦДІА у Львові. 
Гроссман називає лише трьох – себе, Горна і Ю. Раппопорта. 
Документи, які ними були віднайдені, ввійшли до першого 
тому, який охоплював період до 1648 р. Вони становили за об-
сягом близько третиниу книги. Гроссман зазначав, що джерел 
було зібрано в декілька разів більше. Попри величезну працю, 
яку було здійснено по виявленню, опрацюванню й перекладу 
архівних матеріалів, в книзі, серед авторів, не було поіменно 
згадано жодного з них. Гроссман, маючи гіркий досвід вступу 
в аспірантуру в Москві, коли йому відмовляли, як він вважав, 
через єврейське походження, цей інцидент також пов’язав з 
нетолерантністю стосовно євреїв61. 

 В філіалі ЦДІА у м. Львові на плечах Горна лежала органі-
зація усієї роботи. Тодішнього директора Ф.Т. Політкіна важко 
було застати в стінах архіву. Гроссман стверджував, що коли він 
і приходив, то лише розпитати Горна про загальні справи. Мав-
рицію це дозволяло краще планувати свою працю. Саме тут, 
працюючи в архіві, він узявся за написання дисертації. При 
ЦДІА СРСР було створено аспірантуру, до котрої Горн і при-
кріпився62. 

61 Гроссман Ю. Пережитое и передуманное / Ю. Гроссман. – Нью-Йорк, 
1994. – С. 181. Гроссман вважає, що впорядкування актових матеріалів 
ґродзького і земського судів, а також міських магістратів у відповідності 
до загальносоюзних норм не було вдалим рішенням, а лише завдало до-
даткових незручностей з їх опрацюванням. 

62 Там само. – С. 179. Горн, будучи заступником директора, мав змогу корис-
туватися усіма фондами без будь-яких обмежень. Гроссман зазначав, що 
він робив дуже багато виписок і нотаток з джерел. Очевидно, не лише у 
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Аспірантуру М. Горн закінчив у Києві у формі екстерна-
ту63. Дисертацію підготував на тему «Класова боротьба селян 
Руського воєводства напередодні Визвольної війни українсько-
го народу 1648-1654 рр». Захист відбувся в червні 1948 р. в Пе-
дагогічному інституті ім. О. Герцена в Ленінграді64. За словами 
М. Горна, один з рецензентів його роботи, відомий історик Во-
лодимир Мавродін (1908 - 1987) зазначив, що дисертація ста-
новить поважний вклад в радянську історичну науку65. 

Викладацьку діяльність Маврицій розпочав у Львівсько-
му педінституті, куди влаштувався 1 вересня 1948 р. 6 вересня 
був зарахований на посаду старшого викладача кафедри за-
гальної історії. З 4 вересня 1952 р. він – на посаді доцента66 тієї 
ж кафедри67. Водночас, до листопада 1950 р., працював на по-
саді заступника директора ЦДІА у Львові68.

З 1 вересня 1956 р., після закриття педінституту, М. Горн 
працював у Львівському університеті ім. Івана Франка на ка-
федрі історії стародавнього світу та середніх віків на посаді 
доцента69. Якихось докладніших відомостей про рік праці в 

вільний від роботи час, але й у його межах Горн працював над своєю те-
мою дослідження. 

63 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...Ankieta personalna. – S. 5.
64 Nicieja St. W czterdziestoliecie pracy naukowej...S. 213.
65 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...Autoreferat o zainteresowaniach i osiąg-

nięciach w działalności naukowo-badawczej prof. Maurycego Horna. – S. 1.
66 Звання доцента М. Горну надала Вища атестаційна комісія у Москві. (Ar-

chiwum Uniwersytetu Opolskiego...Autoreferat ...S. 8).
67 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...S. 2 зв., 63.
68 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...S. 2.
69 Там само. S. 3. Така інформація подана в усіх автобіографіях Горна, окрім 

однієї, написаної в Ополі 8 січня 1958 р. Там місцем праці записано ка-
федру історії західних і південних слов’ян (S. 2 зв.). Цю ж інформацію 
помилково подає Станіслав Ніцєя (Nicieja St. W czterdziestoliecie pra-
cy naukowej...S. 213). Заяву на ім’я ректора про прийняття на роботу М. 
Горн написав 7 вересня 1956 р. (Архів Львівського університету. – Ф. 21. – 
Оп. 1. – Особова справа Маврикія Горна. – С. 2). 
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університеті виявити не вдалося. 
У вересні 1957 р. Маврицій Горн разом з дружиною Ель-

жбєтою в рамках т.зв. другої репатріації покинув Львів70. У 
Польщі Горни отримали три пропозиції стосовно праці: від уні-
верситету імені Марії Кюрі-Склодовської у Любліні та від Ви-
щих педагогічних шкіл Ґданська й Ополя. Вибір Ополя був вмо-
тивований тим, що там обіцяли одразу надати помешкання71. 

Щодо працевлаштування М. Горна цікавим є витяг з 
протоколу засідання Сенату Вищої педагогічної школи (далі – 
ВПШ) в Ополі від 7 листопада 1957 р.: ректор Станіслав Кол-
бушевський проінформував присутніх про звернення до нього 
інспектора Тивонського з Міністерства освіти в справі надан-
ня праці у місцевій вищій школі репатріанту з СРСР, доцентові 
М. Горну. Сенат одноголосно постановив працевлаштувати М. 
Горна, а оскільки останній перебував у репатріаційному пунк-
ті, було вирішено всі інші формальності владнати якнайшвид-
ше72.

Проректор Алоїзій Ґембала запропонував Горну викла-
дати історію на російській філології. Наступного року було 
відкрито історичні студії73. Можна ствердити, що прибуття 

70 25 березня 1957 р. була підписана Угода про репатріацію осіб польської 
національності, які ще залишилися на території СРСР. До 1959 р. до Поль-
щі виїхало близько 230 тис. поляків (Зашкільняк Л., Крикун М. Історія 
Польщі…С. 572). 30 серпня 1957 р. Горн отримав звільнення з універси-
тету у зв’язку з виїздом (Archiwum Uniwersytetu Opolskiego... S. 63). Після 
виїзду до Польщі, Горн неодноразово приїжджав до Львова працювати в 
архіві. Точних відомостей, коли це було, виявити не вдалося, окрім однієї: 
Горн перебував на двомісячному стажуванні у Львові і працював в архіві 
протягом 11 грудня 1962 р. – 30 січня 1963 р. (ЦДІА у м. Львові. – Ф. R-1. – 
Оп.2. – Ос. Спр. № 381. – Горн Маврикій Вольфович) 

71 Nicieja St. W czterdziestoliecie pracy naukowej...S. 213. В Ополі М. Горн 
проживав у новозбудованому Будинку Професора на вул. Матейка, 12. 

72 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...S. 40.
73 Nicieja St. W czterdziestoliecie pracy naukowej...S. 213.
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М.Горна до ВПШ в Ополі пришвидшило процес відкриття тут 
історичних студій як окремого напрямку. Звання доцента, яке 
Горн отримав в СРСР у 1952 р., було підтверджено у Польщі 
1958 р74.

М. Горн розпочав роботу на кафедрі історії Польщі та за-
гальної історії. З лютого 1959 р. очолив її у зв’язку з виїздом 
на відпочинок професора Казімєжа Ожеховського. На поса-
ді завідувача кафедри мав залишатись до кінця академічного 
1958/1959 р75. 

Початок 60 – х років був особливо успішним для Горна. 
З 19 травня 1960 р. він перебував на посаді декана філологічно-
історичного відділу (факультету). Вибори декана відбулися 
на засіданні Ради відділу. З присутніх 20 осіб (проректор, де-
кан, 11 професорів, 5 заступників професорів та магістри) за 
М. Горна прогосували 18, один утримався. Цікаво, що коли 
чинний декан Юзеф Мадея звернувся з проханням зняти його 
кандидатуру; залишився лише М. Горн76.

18 травня 1961 р. М. Горна було обрано проректором 
ВПШ в Ополі на період 1961-1964 рр. Під час таємного голосу-
вання з 8 присутніх «за» проголосувало 7, один – утримався77. 
На цій посаді Горн проявив особливу активність щодо органі-
зації студентської наукової роботи, був серед ініціаторів науко-
вої співпраці студентів Вищої школи зі студентами іноземних 
вищих навчальних закладів (СРСР, НДР, Франції, Данії)78. 

1961 р. в ВПШ в Ополі було створено кафедру історії 

74 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...S. 3, 10. Головою Центральної квалі-
фікаційної комісії для працівників науки, яка надала 30 жовтня 1958 р. 
Горнові звання доцента, був професор Стефан Жулкєвський. 

75 Там само.  – S. 44, 49. 
76 Там само. – S. 55-56.
77 Там само. – S. 67.
78 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...Ocena działalności dydaktyczno-wycho-

wawczej i organizacyjnej. – S. 2.
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феодальної Польщі. Її керівником було обрано М. Горна. У 1963 р. 
Горн очолив ще й кафедру історії Польщі, після того, як К. Оже-
ховський офіційно її покинув. «За» проголосувало 8 з 9, один – 
утримався. На посаді завідуючого Горн перебував до 1 січня 1970 
р79. 

На 60-ті роки також припадає активна політична і громад-
ська діяльність Горна поза межами ВПШ. 20 січня 1961 р. Горн 
вступив у Польську Об’єднану робітничу партію (ПОРП)80. У 
1962 – 1966 рр. був членом Комітету партії при ВПШ в Ополі, 
у 1964 – 1967 рр. – членом Виконавчого комітету ПОРП, з 1965 
р. – голова підрозділу науки при Комісії пропаганди й агітації 
Виконавчого Комітету ПОРП81. 

З 1 вересня 1966 р. Горн – надзвичайний професор кафе-
дри історії Польщі. Перед отриманням цього звання, його на-
уковий доробок складався з монографії, 12 статей, 3 науково-
популярних праць, рецензії та повідомлення82. У той час вже 
поданими в редакцію були монографія, 3 статті, 3 науково-
популярні статті та повідомлення83.

На заповнену спеціальну анкету у зв’язку з наданням М. Гор-
ну звання надзвичайного професора і розіслану серед викладачів 
філологічно-історичного відділу дали позитивну відповідь 17 
професорів з 11 відділів вищих шкіл країни та інших наукових 
79 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...S. 68, 123. Колегія ректорату на засі-

данні від 17 вересня 1969 р. постановила відкликати М. Горна з керівника 
кафедри історії Польщі. Новим завідувачем мав стати Ян Середика. 

80 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...S. 2 зв. Цю дату Горн подає в автобіо-
графії, написаній 2 грудня 1963 р. в Ополі. В пізнішій автобіографії, від 20 
квітня 1967 р., вступ в ПОРП датовано 1960 р. (S. 4). Правильною є перша 
дата, яка підтверджена в подальших документах (наприклад, персональній 
анкеті) (Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...Ankieta personalna. S. 6 зв.).

81 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...S. 4, 11.
82 Перелік цих та решти праць М. Горна див. в кінці статті. 
83 Там само. – S. 3, 26-28. Перед отриманням звання доцента М. Горн був 

автором 9 статей.
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закладів, що становило близько 85% професорів-фахівців. Від-
повіді розглянула комісія у складі професорів Казімєжа Оже-
ховського, Юзефа Мадеї та Александра Ромбовського. Після роз-
гляду було сформульовано відповідне подання, яке затвердили 
науковці, що в той час входили до складу Міської ради (8 голосів 
з 12)84. 

Наукова й громадська діяльність Горна протягом кінця 
50-х і 60-х рр. навряд чи залишала йому вільну хвилину. Пере-
читуючи його особову справу за цей період складаєш враження, 
що він був присутній в усіх установах й організаціях, що мали 
причетність до Ополя чи Опольського воєводства. У 1956 – 60 
рр. Горн був головою Відділу Союзу Польських Вчителів при 
Вищій Педагогічній школі в Ополі, у 1960 – 1961 рр. – голо-
вою Опольського відділу Польського історичного товариства, 
у 1961 – 1964 рр. – головою Опольського Товариства Приятелів 
Наук. З березня 1964 р. до вересня 1965 р. займав посаду дирек-
тора Сілезького науково-дослідного інституту в Ополі85. У Ви-
щій педагогічній школі Горн займав посади: декана філологічно-
історичного відділу (1960-1961), проректора (1.IX.1961 – 30. IX. 
1966) та ректора (1. Х. 1966 – 1. V. 1968)86. У 1977 р. М. Горна 
включили до складу Комітету відзначення 100 – річчя від дня 
народження Януша Корчака та до складу Президії цього комі-
тету87, наступного року – до складу Комітету орієнталістичних 

84 Там само. – S. 18-19. Оскільки у джерелі вказано, що рішення прийнято 
одноголосно, то, очевидно, присутніми були лише 8 науковців.

85 Сілезький науково-дослідний інститут в Ополі (Państwowy Instytut Na-
ukowy «Instytut Sląski w Opolu») функціонує з 1957 р. як єдиний спадкоє-
мець традицій довоєнного Сілезького інституту в Катовіцах. Досліджен-
ня ведуться в сферах історичних наук, соціології, географії, філологічних 
наук, економіки й правознавства. Докладніше див. офіційну веб-сторінку: 
http://www.instytutslaski.com

86 Там само. – S. 4.
87 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...Autoreferat...S. 10.
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наук ПАН і до Президії цього ж комітету88. 
Кінець 60-х років для кар’єри Горна виявився вкрай не-

вдалим. Будучи у той час ректором ВПШ, Горн не міг опинитись 
осторонь студентських виступів березня 1968 р. та антисеміт-
ських акцій, що розпочались в межах кампанії придушення цих 
виступів. Офіційна критика інсценізації твору А. Міцкевича 
«Дзяди» спровокувала в країні виступи патріотично налаштова-
ної молоді. Першими, 8 – 9 березня, на протест піднялися сту-
денти Варшавського університету89. В подальшому подібні акції 
відбувались в інших вищих навчальних закладах; до протестів 
долучалась шкільна молодь, інтелігенція та інші. В пресі поча-
лася шалена агітація з метою скомпрометувати активістів руху. 
Протягом березня на сторінках газети «Trybuna Ludu» з’являлись 
статті на підтримку політики ПОРП90. Наприкінці березня від-
булися арешти студентів, професорів та опозиційної інтеліген-
ції. Загалом було арештовано 2,5 тис. осіб. У засобах масової ін-
формації невпинно розкручували кампанію проти «сіоністів» та 
інтелігенції, як провідників «антипольських» впливів91. 

М. Горн став однією з перших жертв антисемітської кампа-
нії. Його звинуватили у надмірній толерантності до студентів та 
зв’язках з «сіоністами». Ополє було слабо охоплене молодіжними 
акціями протестів. 8 липня 1968 р. у листі до Воєводської Комісії 
партійного контролю ПОРП М. Горн пояснив, що в часі березневих 
подій, будучи ректором Опольської ВПШ, він намагався впливати 
на студентів не лише адміністративними засобами, але й шляхом 
діалогу, відповідей на поставлені студентами питання92. 

88 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...Ocena działalności...S. 3.
89 Wokół zajść na Uniwersytecie Warszawskim // Trybuna Ludu. – Warszawa, 

1968. – 11 marca. – Nr. 70. – R. XXI. – S. 3.
90 Див. номери: 71, 12 березня; 72, 13 березня; 74, 15 березня; остання берез-

нева стаття – у номері 81 за 22 березня. 
91 Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі…С. 586 – 587.
92 У листі Горн зазначив: «Я не хотів допустити, щоб студентські протести 



28 Маврицій Горн (1917-2000): Життя і наукова спадщина

Запевнення Горна не вплинули на висновки і рішення воє-
водського партійного керівництва на чолі з першим секретарем 
Мар’яном Міськєвічем та службу безпеки. Декількох студентів 
було виключено з Опольської ВПШ; ректор у рішенні вказав на 
основну роль міліції у цій справі. Знявши таким чином відпо-
відальність з себе, Горн став об’єктом численних закидів. Зви-
нувачення в його адресу не припинялися. В такій атмосфері 
30 квітня 1968 р. М. Горна відкликали з посади ректора, а 15 
травня цього ж року – виключили з партії93.

З серпня 1968 р. за М. Горном велося спостереження пра-
цівниками Служби безпеки. Серед іншого, піддано контролю 
його кореспонденцію; особливу увагу приділяли листам, писа-
ним івритом94. Спостереження велося до 1974 р95.

Після усунення з посади ректора, Горна позбавили усіх 
адміністративних посад. Очевидно, саме тому він отримав 
звання звичайного професора так пізно96. 

Серед інших жертв антисемітської кампанії з опольсько-
го інтелектуального середовища варто згадати доктора Лео Лє-
шека Кантора, якого звільнили з ВПШ та виключили з партії. 
1969 р. разом з дружиною Кантор виїхав до Швеції. Серед тих, 
хто покинув Ополє, був фізик Юзеф Ейснер. Після виключен-
ня з партії він подався до Ізраїля. З нотаток Служби безпеки З. 
Берешинський робить висновок, що розглядався варіант про 

переросли у вуличні виступи. Я досяг поставленого завдання. Також вва-
жаю, що моя позиція, як і позиція партійних активістів та членів Сенату, 
спричинилася до того, що страйк припинився вже через декілька годин. У 
цей період такий випадок був без прецеденту» (Bereszyński Z. Wypędzić rek-
tora Horna. [Режим доступу]: http: // opole.gazeta.pl/opole/1,35106,5025232.
html?as=2&startsz=x).

93 Bereszyński Z. Wypędzić rektora Horna. Разом з ректором свої посади по-
кинули інші представники адміністрації ВПШ.

94 Там само.
95 Там само.
96 Nicieja St. Maurycy Horn...S. 122; його ж: Wyższa Szkoła Pedagogiczna...S. 89.
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виїзд з Ополя і М. Горна97. 
Втративши адміністративні посади, Горн отримав більше 

часу для суто дослідницької роботи. Протягом наступних трьох 
років він опублікував дві ґрунтовні монографії98. Невдовзі на-
ступив новий етап кар’єри історика. З 1973 р. М. Горн розпочав 
працю в Єврейському історичному інституті (Żydowski Іnstytut 
Historyczny, ŻIH; далі – ЄІІ), що досі діє у Варшаві99. З початком 
праці у ЄІІ Горни перебралися до Варшави, де проживали на 
вул. Корчинській, 15100. 28 березня Горн отримав спеціальний 
дозвіл від Міністерства науки, освіти й техніки щодо можли-
вості працювати у ЄІІ на повну ставку на час 1 березня 1973 – 
30 вересня 1974 рр. У наступному дозволі, з 1 жовтня 1974 – по 
30 вересня 1975 р., йшлося про півставки101. Горн продовжував 
працювати і в ВПШ в Ополі.

У ЄІІ з 1 березня 1973 р., після відставки Мар’яна Фукса, 
М. Горн працював на посаді директора. Горн був знайомий з 
інститутом та його працівниками і сам твердив, що зв’язки з 
цим закладом він підтримував віддавна102. До слова перша стат-
тя Горна в друкованому виданні Інституту з’явилася ще 1958 р., 

97 Bereszyński Z. Wypędzić rektora Horna.
98 Ruch budowlany w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1550 – 1650 

na tle przesłanek urbanizacyjnych / M. Horn. – Opole, 1968; його ж. Walka kla-
sowa i konfl ikty społeczne w miastach Rusi Czerwonej w latach 1600 – 1647 na 
tle stosunków gospodarczych. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1972.

99 Адрес офіційної веб-сторінки: http://www.jewishinstitute.org.pl.
100 Kto jest kim w Polsce...S. 302.
101 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...S. 162. Відповідну згоду про додаткове 

працевлаштування М. Горн отримував і від ректорської колегії ВПШ. В 
особовій справі подано витяг з протоколу засідання останньої від 30 серп-
ня 1976 р., де йшлося про працевлаштування у Вищій педагогічній школі 
на 0,5 ставки, а у ЄІІ – на ставку. В подальшому Горн знову працював в 
інституті на півставки (Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...S. 188, 193). 

102 Horn M. Działałność Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce w latach 
1967 – 1979 / M. Horn // Biuletyn ŻIH. – 1979. – Nr. 3 (111). – S. 13.
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тобто, майже одразу по приїзді до Польщі. 
Єврейський історичний інститут, заснований ще 1944 р., 

в другій половині 60-х років переживав не найкращі часи. По-
стійно відбувався відтік кращих кадрів, відчувалося недостат-
нє фінансування. У 1968 р. питання нестачі коштів особливо 
загострилося, оскільки припинилися дотаційні надходження 
від Єврейського соціально-культурного товариства у Польщі 
(Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, TSKŻwP), 
яке отримувало гроші з-закордону103. 

Після кількох років боротьби за існування (розглядали-
ся проекти реорганізації ЄІІ в науково-дослідний інститут на 
кшталт інших наукових товариств у Польщі), з 1969 р. наступає 
період стабілізації. Того року на посаду директора ЄІІ було запро-
шено Шимона Датнера, який приступив до виконання обов’язків 
1 лютого. Він, а також його наступник Мар’ян Фукс (директору-
вав протягом 1.VIII.1971 – 28.II.1973), вперше відійшли від прин-
ципів монотематики, характерної для попередніх періодів. 

 З появою М. Горна на чолі Єврейського історичного ін-
ституту вивчення історії євреїв набуло більш комплексного 
характеру, охоплюючи ширше коло проблематики. В намірах 
приділяти значно більше уваги історії євреїв до 1939 р. новий 
директор мав однодумця – свого заступника Зигмунда Гофмана. 
Окрім Горна, історією євреїв старопольського періоду займав-
ся Анатоль Лєщинський104, учень Горна, історією єврейського 
шкільництва міжвоєнного періоду – З. Гофман, єврейським 

103 Там само. S. 7-8. У цей непростий період директором ЄІІ був один з най-
кращих тодішніх знавців історії єврейства Артур Ейзенбах (1906 - 1992). 
Коли 28 червня 1968 р. Ейзенбах залишив посаду директора, новим об-
рали Адама Рутковського. Ситуація істотно не змінилася, бо до вересня 
1968 р. п’ятеро працівників залишили працю в інституті. Рутковський 
був серед тих, хто виявив бажання покинути Польщу. Відтік кадрів був 
спричинений передусім антисемітськими акціями 1968 року. 

104 Там само. – S. 13.
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робітничим рухом кінця ХІХ і ХХ ст. Л. Гамська і Г. Пясець-
кий. Про розширення тематики досліджень свідчать видання 
«Biuletyn ŻІН». Плідна діяльність інституту не залишилась не-
поміченою. Протягом 1973 – 1979 рр. в журналі свої праці по-
містили, серед інших, професори Т. Цєсляк, А. Ейзенбах і І. Ле-
він (США), А. Шейбер (Угорщина), а також Є. Томашевський, 
М. Тирович, Е. Горнова, М. Шулькін, А. Виробіш і Ш. Датнер105. 

Після тривалої перерви Інститут знову розпочав посилено 
випускати друковану продукцію. 1975 р. Горн друкує свою першу 
книгу, яку написав як працівник ЄІІ. За фінансування Державно-
го наукового видавництва (PWN) було видано дві книги – автор-
ства М. Горна106 і Рути Саковської107. Через три роки з’явились ще 
три монографічні видання, підготовлені в інституті108. 

Під час перебування Горна на посаді директора Інституту 
відзначався ювілей – вихід у світ сотого номера «Бюлетня»109. 

105  Там само. S. 14-15.
106 Horn M. Żydzi na Rusi Czerwonej w XVI i pierwszej połowie XVII w.: dzia-

łalność gospodarcza na tle rozwoju demografi cznego / Horn М. – Warszawa, 
1975.

107 Sakowska R. Ludzie z dzielnicy zamkniętej: Żydzi w Warszawie w okresie hit-
lerowskiej okupacji, październik 1939-marzec 1943 / R. Sakowska. – Warzawa, 
1975.

108 Horn M. Powinnoś ci wojenne Ż ydó w w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wie-
ku / M. Horn. – Warszawa, 1978; Piasecki H. Żydowska Organizacja PPS 
1893 – 1907 / H. Piasecki. – Warszawa, 1978; Fuks M. Z diariusza muzyczne-
go / M. Fuks. – Warszawa, 1977. Horn M. Działałność Żydowskiego Instytutu 
Historycznego...S. 14.

109 Перший номер «Biuletyna ŻІН» з’явився в середині 1951 р. Тоді в склад ре-
дакційної колегії входили: головний редактор та засновник часопису Бер-
нард Марк (про нього див.: Horn M. W dziesiątą rocznicę śmierci profesora 
Bernarda Marka / M. Horn // Biuletyn ŻIH. – 1976. – Nr. 3 (99)), Артур Ейзенбах 
(Horn M. Profesor doktor Artur Eisenbach (w osiemdziesęciolecie urodzin) / 
M. Horn // Biuletyn ŻIH. – 1986. – Nr. 1-2 (137-138)), Тетяна Бернштейн, 
деякий час – Францішек Купфер та Адам Вейн (Fuks M., Horn M. XXV lat – 
100 numerów «Biuletynu Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce» / M. 
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Тематика праць, що друкувалися в ньому, істотно змінилась. 
Тепер праці про гетто становили не більше 35%.110 

З 70-ми роками пов’язаний успіх ЄІІ за межами Польщі. 
Різноманітні конференції, присвячені, серед іншого, річницям 
повстання у Варшавському гетто 1943 р., привертали увагу до 
Інституту представників різноманітних організацій, пов’язаних 
з євреями. Чисельність і науковий ранг гостей, що знайомились 
з діяльністю ЄІІ, свідчить про зростання авторитету наукової 
установи. В середині листопада 1976 р. до Варшави прибула гру-
па рабинів зі США, котрі гостювали і в ЄІІ. Одразу через два 
тижні в стінах інституту приймали євреїв з Угорщини, Румунії 
та НДР. Їхній візит був пов’язаний з відзначенням сотої річни-
ці заснування Єврейського театру. У грудні 1977 р. у ЄІІ гостю-
вав директор Інституту національної пам’яті в Єрусалимі Іцхак 
Арад, керівник Музею Героїв гетто (Lochamej Hagettaot) Цві 
Шнер і хранитель фондів цього ж музею Міріам Новіч. Шнер і 
Новіч прибули до Польщі як консультанти у зв’язку з організаці-
єю нової виставки в Єврейському павільйоні Музею в Освєнці-
мі. Через два тижні до ЄІІ завітали запрошені члени керівництва 
Федерації польських євреїв у США на чолі з віце-керівником Елі 
Зборовським. У січні 1978 р. гостями Інституту були: директор 
Документального архіву австрійського руху опору у Відні проф. 
Герберт Штейнер, керівник Світової федерації союзів євреїв – 
учасників руху опору в Польщі, член Міжнародного освєнцім-
ського комітету і колишній керівник Антифашистського блоку 
у Варшавському гетто Стефан Ґраєк, а також директор Європей-
ської секції Світового конгресу євреїв Арманд Каплан. 111 

Співпраця з іншими науковими установами, в тому 
числі – іноземними, дала можливість М. Горну виїхати в на-
укову подорож до Ізраїлю. На історичній батьківщині історик 

Fuks, M. Horn // Biuletyn ŻIH. – 1976. – Nr. 4 (100). – S. 4 – 5).
110 Horn M. Działałność Żydowskiego Instytutu Historycznego...S. 15.
111 Horn M. Działałność Żydowskiego Instytutu Historycznego... S. 17-18.
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перебував протягом 5 – 20 вересня 1978 р. За цей час відвідав 
п’ять наукових інституцій: Університет у Тель-Авіві, Універси-
тет івриту в Єрусалимі, Інститут національної пам’яті в Єру-
салимі, Музей Героїв гетто у Західній Галілеї та Музей Морде-
хая Анелєвіча поблизу Ґази. Метою поїздки було налагодження 
зв’язків між місцевими науковими установами та Єврейським 
Інститутом у Варшаві. Горн зустрічався з ректором Універси-
тету в Тель-Авіві проф. Саулом Абарнабелем, директором Ін-
ституту національної пам’яті Іцхаком Арадом, директором 
Музею Героїв гетто Цві Шнером, керівником Відділу рукописів 
бібліотеки університету в Єрусалимі Мордехаєм Надавом та ін. 
Приїзд Горна був неабиякою подією для тодішніх відносин між 
країнами у науковій сфері, адже про його перебування в Ізраїлі 
інформувала місцева преса112. 

Під кінець 70 – х років Горн відчув погіршення стану 
здоров’я. 26 жовтня 1981 р. він отримав запрошення очолити 
кафедру історії Польщі та загальної історії до кінця XVIII ст. в 
Інституті історії на філологічно-історичному відділі в ВПШ в 
Ополі на період з 1 жовтня 1981 по 30 вересня 1984 р., від якого, 
ймовірно, відмовився.113

М. Горн отримав звання звичайного професора 1 серп-
ня 1982 р. Відповідне рішення було ухвалено у ВПШ в Ополі 
12 липня цього ж року114. Пропозицію про надання надзви-
чайному професорові М. Горну звання звичайного вніс ще на 
Раді філологічно-історичного відділу 9 листопада 1978 р. де-
кан професор Фелікс Плюта. Під час таємного голосування 
«за» віддали свої голоси усі 25 присутніх. Комісія по наданню 
звання звичайного професора складалася з К. Ожеховського 
(голова), Генрика Борека, Іґнація Павловського та Владислава 
112 Horn M. Informacja o podruży naukowej do Izraela (5 – 20 IX 1978) / M. 

Horn // Biuletyn ŻIH. – 1979. – Nr 2 (110). – S. 89.
113 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...S. 220.
114 Там само. – S. 37.
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Студентського. Серед рецензентів з-поза Вищої школи були 
Юліуш Бардах (Варшавський університет) та Стефан Інґльот 
(Вроцлавський університет). Третім рецензентом дещо пізніше 
став Богдан Барановський (Лодзький університет). Пропозицію 
було затверджено 8 березня 1979 р. 28 голосами (з 29 присутніх; 
один голос було дано «проти»). Після цю ж ухвалу одноголосно 
(7 з 7 присутніх) підтвердив Сенат Вищої школи115. 

Через рік після отримання звання звичайного професора, 
30 вересня 1983 р., М. Горн завершив працю у Вищій педагогічній 
школі в Ополі. Його рішення, очевидно, було пов’язане зі станом 
здоров’я. У 1980 р. Горн пережив інфаркт міокарда. 1982 р. Рада 
відділу задовольнила його прохання стосовно зменшення кіль-
кості годин. У 1982/1983 навч. році Горн працював на півставки. 
У заяві стосовно звільнення з роботи (17 березня 1983 р.) йшлося 
про погіршення стану здоров’я. На той час він уже досягнув пен-
сійного віку (16 листопада 1982 р.)116. 27 вересня 1983 р. в Інсти-
туті Історії Вищої педагогічної школи в Ополі відбулося урочисте 
прощання з М. Горном і його дружиною Ельжбєтою в зв’язку з 
виходом на пенсію. В Ополі Горни пропрацювали 27 років117. 

Підсумки роботи М. Горна в ВПШ в Ополі достатньо ва-
гомі. Під його керівництвом було написано близько 200 маґіс-
терських робіт, захищено п’ять докторських дисертацій118. Для 
115 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...Dokumentacja wniosku...S. 7-10. На 

момент здобуття звання звичайного професора під керівництвом Горна 
захистилися 4 докторанти, а 3 ще готували свої дисертації. (Archiwum 
Uniwersytetu Opolskiego...Skrócony wniosek o nadanie tytułu naukowego pro-
fesora zwyczajnego w zakresie nauk humanistycznych. – S. 3).

116 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...S. 267, 269-270.
117 Nicieja St. Maurycy Horn, prorektor WSP...S 102.
118 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...Dokumentacja wniosku...S. 6. також 

див.: Maurycy Horn, prorektor WSP... S. 102. Докторантами М. Горна були: 
Стефан Заброварний (Wieś przemyska w pierwszej połowie XIX w. Kształ-
towanie się układu kapitalistycznego, 1970), Казімєж Вірський (Zbiegostwo 
chłopów na Mazowszu w XVI – XVII w. Na tle stosunków gospodarczo-



Життєвий шлях 35

своїх учнів він був справжнім ерудитом, вільно володів поль-
ською, російською та українською мовами, читав – німецькою, 
англійською, французькою та латинською119. Горн виступав 
офіційним опонентом кандидатських робіт Василя Інкіна, Во-
лодимира Грабовецького, Юрія Гроссмана та Ярослава Кіся120, 
тричі рецензував габілітаційні дисертації121.

В ВПШ в Ополі Горн читав лекції з курсів: «Історія серед-
ньовічної Польщі», «Елементи статистики й демографії» та «Іс-
торична географія»122. Йому приписують впровадження т.зв. 
відкритих лекцій й виконання вправ. Йшлося про популяриза-
цію проблемних форм лекцій123.

Протягом більш ніж двадцятирічної педагогічної 
społecznych, 1972), Евгеніуш Косік (Dzieje Małogoszcza do roku 1795, 
1975) та Анатоль Лєщинський (Żydzi ziemi biełskiej od połowy XVII wieku 
do 1795 roku. Studium osadnicze, prawne i ekonomiczne, 1977). (Archiwum 
Uniwersytetu Opolskiego. – 120. – Profesor, dr. hab. Maurycy Horn (07. 11. 
1957 – 30. 09. 83.) Dokumentacja wniosku o nadanie tytułu naukowego profe-
sora zwyczajnego prof. nadzw. doktorowi Maurycemu Hornowi. Informacja o 
działalności kandydata w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej. – S. 1.) 
Дисертація Е. Косіка була відзначена на Загальному з’їзді істориків у По-
знані (Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...Autoreferat...S. 9).

119 Архів Львівського університету. – Ф. 21. – Оп. 1. – Особова справа Маври-
кія Горна. Личный листок по учету кадров. – С. 1.

120 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...S. 17.
121 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...Ocena działalności...S. 2. М. Горн брав 

участь у ролі рецензента чи експерта при захисті габілітаційних робіт 
Мар’яна Щепаняка (Karczma – Wieś – Dwór: Rola propinacji na wsi wielkopol-
skiej od połowy XVII do schyłku XVIII wieku, 1976), Яна Середики (Rzeczpospo-
lita w ostatnich latach panowania Zygmunta III (1629-1632). Zarys wewnętrznych 
dziejów politycznych, 1977) та Мар’яна Фукса (Prasa żydowska w Warszawie 
w latach 1823-1939, 1978) (Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...Informacja o 
działalności kandydata w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej. – S. 1). 

122 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...S. 164; Там же: Dokumentacja wniosku 
o nadanie tytułu naukowego profesora zwyczajnego prof. nadzw. d – rowi Mau-
rycemu Hornowi. – S. 5. 

123 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...Ocena działalności...S. 2.
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діяльності в ВПШ в Ополі, Горн тісно співпрацював зі студент-
ськими організаціями, створеними при педагогічній школі. 
Уряд молодіжних організацій присвоїв йому Гонорову відзнаку 
Асоціації польських студентів (1965 р.) та Золоту гонорову від-
знаку Союзу сільської молоді (1967 р.)124. Також, як стверджує 
С. Ніцєя, він, навіть будучи ректором, не відмовлявся від спор-
тивних ігор зі студентами особливо любив, як і раніше – волей-
бол й баскетбол125. 

Досягнення Горна у науковій та громадській діяльності не 
залишилися поза увагою Міністерства освіти. 1964 р. М. Горна 
було нагороджено Кавалерським Хрестом Ордена Відродження 
Польщі, у 1966 р. – Медаллю Тисячоліття Польської держави126, 
12 вересня цього ж року – індивідуальною нагородою міністра 
освіти другого ступеня за особливі здобутки у вивченні еконо-
мічної історії Польщі XVII ст127. 

На сьогодні бібліографія праць М. Горна складає 291 
публікацію128, у тому числі 13 монографій. Як він сам зазна-
чав: «Головною метою моїх тридцятилітніх досліджень було і 
є надалі відтворення соціально-економічної історії Руського й 
Белзького воєводств у XVI і XVII ст., що займали площу бл. 70 
тис. км кв. і нараховували в 1648 р. понад 250 міст і кілька тисяч 
сіл». Проблематику своїх досліджень Горн поділяв на чотири 
пункти: 1. Історична демографія з особливим акцентом на ролі 
впливу воєн, пожеж та інших катаклізмів; 2. Історія міст і мі-
щанства; 3. Історія селянства; 4. Історія євреїв у Польщі129. 

124 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...Dokumentacja wniosku...S. 6.
125 Nicieja St. Maurycy Horn...
126 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...S. 4.
127 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego...Ankieta personalna. – S. 6.
128 Бібліографію праць М. Горна за 1948 – 1987 рр. склала його дружина Ель-

жбєта Горн (Bibliografi a prac Maurycego Horna za lata 1948 – 1987 (w 70 – tą 
rocznicę urodzin) / E. Horn // Biuletyn ŻIH. – 1987. – Nr. 3/4).

129 Там само. – S. 1-2.
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М. Горн помер 12 листопада 2000 р. у Варшаві. Похований 
на Єврейському кладовищі.

Наукова спадщина Горна заслуговує на особливу увагу. 
На жаль, до сьогодні з’явилася лише одна стаття авторства Яна 
Середики, в якій автор дає оцінку його науковому доробку130. У 
статті, присвяченій проблематиці татарських набігів на терито-
рію Руського воєводства, значну за обсягом частину відведено 
на висвітлення основних біографічних даних про автора. Ін-
шим аспектам Горнових досліджень, крім татарських набігів, а 
саме розвитку ремесла й торгівлі у містах, суспільним виступам 
населення міст і сіл, історії євреїв у Польщі (передусім у Русь-
кому воєводстві) ніхто особливої уваги не приділяв. З огляду 
на радянську історіографічну концепцію суспільних (антифео-
дальних) рухів, розвитку торгівлі і ремесла у містах, яка ще досі, 
попри явні недоліки, зберігає за собою чільне місце в сучасній 
українській історіографії, використання й переосмислення за-
ново Горнових праць набирає особливого змісту. З іншого боку, 
економічна історія, після здобуття Україною незалежності, опи-
нилася на другому плані, пропустивши, з об’єктивних причин, 
уперед політичну, військову та історію культури. На сьогодні 
відчувається брак фахових досліджень з соціально-економічної 
історії. Праці Горна, присвячені соціально-економічному жит-
тю Руського і Белзького воєводств XVI – першої половини XVII 
ст., можуть стати тією відправною точкою, від котрої можна 
розпочати вивчення та переосмислення історії цього періоду. 

130 Seredyka J. Problematyka najazdów tatarskich...S. 1135-1140. 



ІІ. Студії з соціально-економічної 
історії Руського і Белзького 
воєводств (XVI – перша половина 
XVII століття)

Розділ 1. Місто і міське суспільство

1.1. Структура населення та суспільні конфлікти

Серед міщан М. Горн традиційно виділяв дві гру-
пи: патриціат і поспільство. Решта населення міст, підпорядко-
вана міській юрисдикції, це – плебс. У містах, які управлялися 
маґдебурзьким правом131, мешкали групи населення, які не ви-
знавали зверхності міських влад, – шляхта, духовенство, підпо-
рядковані їм мешканці юридик, а також євреї132. 

Дотепер в історичній літературі триває суперечка, які гру-
пи міщанства слід відносити до патриціату, а які – до поспіль-
ства. Якщо прийняти тезу Томаша Стрембоша, що патриціатом 
є група найбагатших міщан, які займають упривілейоване ста-
новище у міському самоврядуванні і не отримують прибутків з 
власноручної праці, то в період до середини XVII ст. патриціат 
у Руському й Белзькому воєводствах існував лише у Львові. Бо 
131 Про маґдебурзьке право див.: Кобилецький М. Магдебурзьке право в Ук-

раїні (XIV – перша половина XIX ст.) / М. Кобилецький. – Львів, 2008.
132 Horn M. Walka klasowa i konfl ikty społeczne w miastach Rusi Czerwonej w 

latach 1600 – 1647 na tle stosunków gospodarczych / M. Horn. – Wrocław; 
Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1972. – S. 62.
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лише там доступ ремісників до лави і ради міста був у XVII ст. 
вже закритим. Проте Горн зазначає, що до патриціату можна 
віднести також упривілейовані групи міщан кількох торгово-
ремісничих міст: Перемишля, Самбора, Ярослава, Кросна, Те-
ребовлі, Белза і Томашова. Щодо інших міст, автор вважає до-
цільним говорити лише про вищі верстви міщанства, котрі у 
певних справах мали визначальний голос133. 

У містах аграрного типу патриціат, як аристократична, за-
мкнута група не існував. У міських органах тут переважали за-
можніші рільники. В містах середньої величини перехід від по-
спільства до вищих верств міщанства не був таким складним, 
як у Львові. Частина поспільства і більшість бідноти прожива-
ли на передмістях. Правове становище передміщан було значно 
гіршим, ніж міщан. Вони, наприклад, не мали права голосу у 
справах, що торкалися цілого міста. Щодо т.зв. міських селян, 
то частина їх, як-от у Ярославі чи Переворську, мешкала на пе-
редмістях і носила офіційну назву «laboriosi civiles», частина – в 
селах, що були власністю міста (наприклад, Перемишля, Белза, 
Кросна, Мостиськ та кількох ін.)134. 

Шляхта охочіше поселялась у більших містах. У Перемишлі 
в 1629 р. до шляхти належало 39 домів у середмісті, або ж 14,5% 
від числа християнських помешкань. Подимний реєстр 1633 р. 
подає відомості про 39 кам’яниць і чотири ділянки, що належали 
133 Там само. S. 64. М. Горн вживав термін «патриціат» з певною мірою умовнос-

ті. Така позиція, напевно, була спричинена рецензією Юзефа Мазуркєвича, 
в якій ішлося про те, що Горн переносить суспільний устрій великих міст на 
малі. (Mazurkiewicz J. Rec.: Horn M. Rzemiosło miejskie wijewództwa bełskiego 
w pierwszej połowie XVII wieku: Zagadnienie kryzysu gospodarczego Rzeczy-
pospolitej szlacheckiej w XVII wieku. – Wrocław; Warszawa; Kraków, 1966 / J. 
Mazurkiewicz // RDSG. – 1968. – T. XXIX. – R. 1968. – S. 208-209). Варто заува-
жити, що в сучасній українській історичній літературі термін «патриціат» 
вживається стосовно жителів малих міст (Нариси з історії Дрогобича...С. 
37).

134 Horn M. Walka klasowa i konfl ikty społeczne...S. 65, 67.
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шляхті. У Сяноку 1634 р. було 7 шляхетських домів і 2, що належа-
ли місцевому костелу. Відомо, що на той час Сянок нараховував 
140 оподаткованих будівель. Отже доми шляхти й костелу стано-
вили 6% загалу. У Переворську цей показник становив 1%135. 

З джерел випливає, що у містах Руського й Белзького во-
єводств у другій половині XVII ст. найбільше було українців 
та поляків. Горн стверджував, що поляки домінували у містах, 
розташованих у західній частині Сяноцької землі і в північно-
західних частинах Перемишльської і Белзької. Значним був від-
соток поляків у містах, що простягались уздовж торговельних 
шляхів. У Галицькій землі більші чи менші осередки католициз-
му існували в 58% міських осередків. Тут поляків було багато у 
Галичі, Коломиї, Рогатині, Теребовлі, Усті Зеленому, Бучачі, Ва-
сючині і Чорткові. На схід від Сяну українське населення мало 
загалом значну перевагу. Так, у королівських містах Белзької 
землі українці становили, за підрахунками М. Горна, 2/3 або й 
¾ населення. У деяких містах, як-от у Яслиськах, діяли заборо-
ни поселення православних136. 

Євреї 1630 р. у Белзькій землі становили 14,6% міського 
населення137, у Сяноцькій – 6,2%138, у Галицькій – 5%. Відносно 

135 Horn M. Walka klasowa i konfl ikty społeczne... S. 68-69.
136 Там само. S. 72-73.
137 Загальну кількість населення у містах Белзької землі – оподаткованого й 

неоподаткованого – Горн оцінює на 45 152 осіб. З них міщани-христия-
ни – 35 844, євреї – 6 596, мешканці парафій та монастирів – 546, шлях-
та – 2 166. в середньому на місто припадало 1 457 мешканців. У порів-
нянні з 1578 р. (10 085 осіб) міське населення до 1630 р. зросло у чотири 
рази. (Horn M. Zaludnienie województwa bełzkiego w 1630 roku / M. Horn // 
RDSG. – 1959. – T. XXI. – 1960. – S. 92.).

138 Сяноцька земля була найменш залюдненою частиною Руського воєводства. У 
14 містах проживало 11 263 особи, тобто, в середньому по 804 на місто (напо-
ловину менше, ніж у Перемишльській землі). Міське населення тут складало 
13,9%. (Horn M. Zaludnienie miast ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie 
XVI i pierwszej połowie XVII w. / M. Horn // RDSG. – 1970. – T. XXXI. – 1970. – S. 
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великі єврейські скупчення існували, поза Львовом, у Яворові 
і Жовкві (Львівська земля), Перемишлі, Самборі і Тарноґро-
ді (Перемишльська земля), Ліску (Сяноцька земля), Наролі, 
Ліпську, Томашові та Угневі (Белзька земля), Чорткові, Галичі 
й Тернополі (Галицька земля). Єврейське населення швидко 
зростало. У 1591 р. в Тарногроді було лише 2 єврейські родини, 
у 1634 р. – 67, у 1641 р. – 100. У деяких містах, зокрема тих, що 
належали духовенству, існували заборони поселятися євреям, 
наприклад, у Кросні139, Магерові, Плазові і Варевжу140.

У прикордонних містах Перемишльської і Сяноцької зе-
мель значну роль відігравали міщани угорського походження. 
У деяких містах (Яслиська, Кросно) були вулиці під назвою 
«Угорська». Горн припускав, що немала група угорців мешка-
ла у Дунаєві (Львівська земля), оскільки в нотатці гродського 
писаря за 1635 р. згадується, що міщани послуговуються угор-
ською мовою. Певні згадки дослідник подає і про поселення 
вірмен у малих містах. Румуни (волохи) лише в деяких містах 
творили значніші групи. Вони були православними і в пізні-
ший період злилися у українських населенням. У Снятині, що 
лежав на границі з Волощиною, існувало Волоське передмістя. 
Відносно багато волохів було у містах Белзької землі (у Добро-
творі 1565 р. – 36 осіб)141. 

99.). Перша джерельна згадка про євреїв на Сяноччині походить з 1426-1427 
рр. (на Перемишльщині – 1446-1468 рр.). В 30-40-х роках XVII ст. єврейське 
населення на Сяноччині становило близько 800 осіб, або заледве 1,6% від 
усього населення, чи 6,2% – від міського.(Horn M. Zydzi ziemi sanockiej do 
1650 roku / M. Horn //Biuletyn ZIH. – 1970. – Nr. 74. – S. 5, 9). 

139 Згідно з привілеєм, який у 1569 р. був наданий м. Кросну, євреям заборо-
нялось там селитись. Спочатку цієї заборони не дотримувались, бо є згад-
ка, що у 80-х рр. XVI ст. один з млинів належав єврею. Проте в кінці XVI і 
в першій половині XVII ст. євреїв тут уже не було, принаймні джерела про 
них не дають жодної інформації (Horn M. Zydzi ziemi sanockiej. – S. 6).

140 Horn M. Walka klasowa i konfl ikty społeczne… S. 75-76.
141 Там само. S. 76-78.
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Соціальні та суспільні конфлікти142 дають уявлення про 
внутрішньоміське життя і причини занепаду ремесла, торгівлі 
та міст. Показовим тут є приклад повітового містечка Грабівця. 
Грабовецьке староство терпіло від невмілості власників, які праг-
нули отримати щонайбільший прибуток і, однак, не завжди вда-
ло організовували господарство. Так, у 1618 р. новий староста (з 
1616 р.) Самуель Конєцпольський оскаржив дочок свого покій-
ного попередника Єжи Цєцішовського, Барбару Напйорковську 
й Катерину Цєцішовську, які, за його словами, довели до занепаду 
замок у Грабівці, привели до руїни млини, а мешканців староства 
до зубожіння. Конєцпольський оцінив збитки у 10 000 злотих143. 

Грабовецьке староство складалося з містечка Грабівця та 
села Мянчини. Староста був одночасно й дідичним війтом. Від-
носини з міщанами регулювалися за угодою 1578 р., укладеної 
між ними й старостою Пйотром Цєцішовським. Угода була за-
тверджена Стефаном Баторієм, а згодом Сиґізмундом ІІІ. Перші 
згадки про недотримання її умов походять з часу перебування 
на уряді старости сина Пйотра Єжи. Наступний староста, вже 
згаданий Самуель Конєцпольський, взагалі не зважав на угоду. 
Отримавши напівзруйноване староство, він посилив податко-
вий тиск та збільшив норму повинностей, прибрав до своїх рук 
виробництво горілки, заборонивши цей промисел міщанам. 
Неприбуткове староство у 1622 р. він відступив Якубові Лєщи-
ковському. До 1640 р. М. Горн фіксує численні скарги міщан, 
142 М. Горн вживає термін «класова боротьба». Януш Дересєвіч зазначає, що 

оскільки на теренах, які автор досліджує, відбувалась боротьба з релігій-
ним та етнічним забарвленням, було б влучніше писати про суспільну бо-
ротьбу (Deresiewicz J. Rec.: Horn M. Rzemiosło miejskie wijewództwa bełskiego 
w pierwszej połowie XVII wieku: Zagadnienie kryzysu gospodarczego Rzeczypo-
spolitej szlacheckiej w XVII wieku. – Wrocław; Warszawa; Kraków, 1966. / J. De-
resiewicz // Kwartalnik Historyczny. – 1968. – R. LXXV. – Nr. 1. – S. 155). 

143 Horn M. Kryzys gospodarczy powiatowego miasteczka Grabowca w ziemi beł-
skiej w pierwszej połowie XVII w. i walka jego mieszkańców z uciskiem feudal-
nym / M. Horn // ZN WSP w Opolu. Historia. – 1968. – VI. – S. 159. 
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проте до гострих конфліктів не доходило. 19 жовтня 1640 р. 
між міщанами й новим старостою Станіславом Сарбєвським 
було підписано нову угоду. З цього моменту відомості про кон-
флікти у місті у джерелах не з’являються144.

Випадків релігійного антагонізму і частих протистоянь на 
цьому грунті у М. Горна зафіксовано мало. Для прикладу наве-
демо один сюжет: в 1621 р. міська влада і поспільство Любачева 
оскаржили ксьондза Мар’яна Добростанського, який 6 квітня ор-
ганізував збройний напад на церкву святого Миколая, котру по-
грабував, а деякі предмети релігійного культу понищив. У 1623 р. 
подібний напад організували православні, які усунули з цієї церк-
ви уніатського священика. Лише в 1640 р. уніати повернули собі 
храм. Горн зазначав, що протягом протистояння 1620-1640 рр. 
немає жодної згадки про конфлікти міщан з старостою145. 

Релігійний конфлікт у Потиличі привів до створення 
двох церков – уніатської та православної. Варто додати, що у 
цих конфліктах католики часто діяли спільно з уніатами проти 
православних146.

Джерела не подають даних про релігійні конфлікти у Пла-
зові. Натомість тут точилися суперечки між міщанами та вій-
том. Причина полягала, на чому акцентував М. Горн, у тому, що 
війт – Ришард Лєвеш – був одночасно й осадчим цього міста. 
На основі локаційного привілею він отримав широкі повнова-
ження: право розподіляти ділянки під забудову між міщанами, 
судові функції, незалежність від старости147. 

144 Там само. S. – 163-164, 167-171.
145 Horn M. Zaburzenia wśród mieszczan starostwa lubaczowskiego w pierwszej 

połowie XVII w. / M. Horn // Małopolskie studia historyczne. – Kraków, 1961. – 
R. IV. – Z. 2 (13). – S. 35. 

146 Там само. – S. 36.
147 Там само. – S. 37. До речі, війт й осадець Плазова (1614 р.) Ришард Левеш 

був міщанського походження, що траплялося не часто. (Horn M. Walka 
klasowa i konfl ikty społeczne...S. 126).
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Конфлікт вибухнув у 1618 р. Його причин Горн не подає. 
Залагодження непорозуміння було оригінальним. Призначе-
ний королем для цієї місії Ян Йордан представив відредаго-
ване ним «Писання про порядок, потрібний у місті» (Pisanie 
o porządku potrzebnym w mieście), або ж т.зв. «пункти», які 
мали на меті не компроміс, а задоволення вимог війта. Після 
оголошення документа майже всі міщани перестали викону-
вати свої обов’язки, в тому числі не сплачували податку. По-
над то, двір Лєвеша, який знаходився у місцевому лісі, було 
спалено. Через священика міщани переказали осаднику, що 
як їм не вдасться довести справу успішно, вони спалять всі 
свої доми і покинуть це місто148. Наприкінці 1619 р. відбулися 
вибори міської влади. Бурмістрами, попри спротив Лєвеша, 
стали особи, обрані з волі міщан. Оскільки порозуміння між 
сторонами не було досягнуто, десь у 1620 р. до Плазова при-
була королівська комісія. Її висновки були на користь міщан, 
проте конфлікт актом комісії не вичерпався. У 1637 р. Лєвеш 
втратив місце війта, за яких конкретних обставин - невідомо. 
Місто перейшло до старостинської адміністрації. Однак скар-
ги не вщухли – Горн зафіксував їх за 1640 р.149 

Серед конфліктів в інших містах слід відзначити виступи 
міщан у Переворську, Крукеничах, Жидачові, Миколаєві, Судо-
вій Вишні та ін.150

Загалом М. Горн віднайшов дані щодо 1600-1648 рр. про 
конфлікти з війтами і державцями у 38 королівських містах: 
12 – у Львівській землі, 6 – Галицькій, 11 – Белзькій, 7 – Пере-
мишльській і 2 – Сяноцькій151. 

148 Horn M. Walka klasowa i konfl ikty społeczne ... S. 38-41.
149 Там само. – S. 41-44.
150 Там само. – S. 87, 88, 101, 111-114, 134-141.
151 Там само. – S. 168.
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1.2. Ремесло

Ремесло у малих містах та містечках Руського й 
Белзького воєводств малодосліджене. Якщо не враховувати роз-
відок щодо конкретних міст, переважно науково-популярного 
характеру, цією темою спеціально ніхто не займався. Чи не 
вперше грунтовні дослідження щодо згаданої проблеми здій-
снив Маврицій Горн. 

Горн зауважив, що якщо довіритись поборовим реєстрам 
за 1589, 1635, 1640 і 1655 рр., то отримаємо висновок, що в Ся-
ноцькій землі містечко Бабичі (церковне володіння) було типо-
вою рільничим. В усіх згаданих реєстрах вказується, що поселен-
ня мало лише двох ремісників. А з міських актів випливає, що в 
1613 -1650 – х роках в Бабичах працювало кілька десятків реміс-
ників 21 спеціальності152. Таке застереження дослідника спонукає 
задуматись стосовно оцінок малих міст в історичній літературі. 

У першій половині XVI ст. Перемишль посідав щонай-
менше 17 цехів, що об’єднували фахівців понад 40 спеціаль-
ностей153. Це значно вищі показники, ніж у попередніх сто-
літтях. В XV ст., за даними Казімєжа Арламовського, перед 
лавничим судом у різних справах ставали загалом 275 реміс-
ників, що представляли 32 види ремесел. А реєстр шосу за 
1521 р. свідчить, що в Перемишлі було 20 галузей ремесла. 
З огляду на недостовірність офіційних реєстрів, пов’язаних 

152 Horn M. Lokalizacja cechów i specjalności rzemieślniczych w miastach ziemi 
przemyskiej i sanockiej w latach 1550 – 1650 / M. Horn // Przegląd Historycz-
ny. – 1970. – T. LXI. – Z. 3. – S. 403.

153 Там само. – S. 408. З джерел випливає, що найстарішими ремеслами у 
Перемишлі були гончарство й шевство (дані з кінця XIV ст.). Потрібно 
зважити, що йдеться про ремісників-католиків, тобто поляків і німців, не 
беруться до уваги русини, пов’язані із староруською городовою органі-
зацією. (Arłamowski K. Rzemiosło przemyskie od XIV wieku do roku 1949 / 
K. Arłamowski. – Przemyśl, 1981. – S. 11).
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з оподаткуванням, дані можуть бути неповними154. Коли ж 
узяти до уваги всіх ремісників – цехових й позацехових, то у 
Перемишлі нараховувалося близько 84 ремісничих професій. 
На другому місці у Перемишльській землі, за підрахунками 
Горна, був Ярослав – 77 професій, далі йшли Переворськ – 68, 
Самбір – 56, Лежайськ і Ланьцут – по 51; у Сяноцькій землі: 
в Кросні – 59, Ліску – 48; Белзькій: Белз – 43, Томашів – 40; у 
Г алицькій: Галич – 31 і Теребовля – 25 професій155. 

У Самборі другої половини XVII ст. Горн нараховував 
14 цехів та 29 спеціальностей. У 1629 р. за розпорядженням 
власниці Ярослава укладено список цехів та їх ремісників. Ав-
тор реєстру занотував 11 цехів, у яких працювало 199 майстрів 
24 спеціальностей. У Ярославі в 1650 р. з’явився т.зв. водний 
цех, який включав суднобудівників, а також майстрів, що виго-
товляли крокви, ротманів та шкіперів. Найстарішим з 14 ярос-
лавських цехів, які охоплювали ремісників 30 спеціальностей, 
був шевський, який постав у 1505 р. Щонайменше по 9 цехів 
посідали Переворськ, Ланьцут та Ряшів. За неповними даними 
у Ряшеві працювали ремісники 14 спеціальностей. Стрий, Ле-
жайськ, Мостиська посідали по 7 цехів. У Стрию були ремісни-
ки 10 спеціальностей, у Лежайську – 23156. 

Окрему розвідку М. Горн присвятив Переворську. На пе-
реломі XVI і XVII ст. у місті існували кушнірський (1429 р.), 
шевський (1486), ткацький (1490), кравецький (1520), боднар-
ський (1559), сукняний (1579), пекарський (1594), ковальський 
(перша згадка - 1624) і цех м’ясників (перша згадка - 1626). Пе-
реважали цехи однієї професії, лише два групували спеціалістів 
різних професій: боднарський і ковальський. Картотека імен, 
складена М. Горном, подає дані щодо 1 017 імен і прізвищ чи 
прізвиськ самостійних ремісників 61 спеціальностей, які жили 
154 Arłamowski K. Rzemiosło przemyskie...S. 11, 16.
155 Horn M. Walka klasowa i konfl ikty społeczne ... S. 33. 
156 Horn M. Lokalizacja cechów i specjalności rzemieślniczych ...S. 409-412.
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й працювали у Переворську в 1593-1650 рр. Дослідник ділить 
1 017 на 3, оскільки оцінює стаж ремісника у 15-20 років. Чис-
ло 340 – це кількість ремісників, що працювали у Переворську 
одночасно. Застосувавши множник 6 (кількість членів христи-
янської родини), отримуємо 2 040 членів родин (разом з челяд-
дю), або ж 60,7% від населення Переворська157. 

Перші згадки стосовно мостиських цехів походять з 
другої половини XVI ст. Найшвидше, у 1556 р., сформувались 
цехові братства ткачів і шевців. 30 липня 1558 р. Сиґізмунд 
Авґуст затвердив статут цеху шевців у Мостиськах, який 
діяв з 26 липня 1556 р. Через 10 років у місті з’явився цех, 
що об’єднав фахівців деревного й гончарного ремесла. На-
прикінці XVI ст. сформувався цех кравців (найпізніше у 1586 
р., бо в 1624 р. Сиґізмунд ІІІ затвердив статут мостиського 
кравецького цеху, який вже попередньо був затверджений 
Стефаном Баторієм). Останнім у кінці XVI ст. з’являється цех 
ремісників, котрі спеціалізувались по металу (1590 р.). На по-
чатку XVII ст. був створений цех м’ясників; у 1610 р. Сигіз-
мунд ІІІ видав відповідний привілей, яким, серед іншого, на-
давалося право конфісковувати м’ясні товари, що походили 
з-поза цеху. Останнім до середини століття було організова-
но ремісниче братство кушнірів – у 30 –х роках. У збереженій 
157 Horn M. Skład zawodowy magistratu przeworskiego w latach 1600-1650 na 

tle struktury zawodowej i społecznej miasta / M. Horn // Przegląd Histo-
ryczny. – 1969. – T. LX. – Z. 2. – S. 276-277. А. Виробіш твердить, що 
до нього історики не приділяли цьому належної уваги, стверджуючи, 
що це родові назви, які не мають відношення до професії. Горн упо-
рядкував картотеку кількох тисяч прізвищ професійного характеру і 
зазначив, що заледве в кількох випадках вони не означали професії. Це 
з’ясування може бути корисним для тих міст, з історії яких залишилось 
небагато джерел.(Wyrobisz A. Rec.: Horn M. Ruch budowlany w miastach 
ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1550 – 1650 na tle przesłanek urbani-
zacyjnych. – Opole, 1968. / A. Wyrobisz // Przegląd Historyczny. – 1970. – 
T. LXI. – Z. 1. – S. 142.)
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книзі цеху перший запис зроблено 1636 р. У мостиських це-
хах було об’єднано ремісників 22 спеціальностей.158 

В інших містах обох земель було менше цехів, хоча дані 
не завжди повні. Щодо Дрогобича Горн подав дані лише про 8 
ремісничих спеціальностей. По чотири цехи посідали Нижан-
ковичі, Старий Самбір і Радимно. Три цехи було організовано 
у Каньчузі, по два – у Судовій Вишні (кушнірський – у 1570 р. 
та шевський – в 1567 р.159), Соколові і Старій Солі; по одно-
му – в Добромилі, Новому Місті Сончі, Тарноґроді і Тичині. В 
інших десяти містах – Бірчі, Хирові, Фельштині, Гусакові, Кра-
ківці, Крукеничах, Кривчі, Небильці, Прухніку і Риботичах, - 
які нараховували переважно по 1 000 мешканців, – до середини 
XVII cт. цехові організації не сформувались160. 

У Сяноцькій землі найбільшим центром ремесла на той 
час було королівське місто Кросно. Тут було утворено 11 цехів, 
у яких працювали ремісники 26 спеціальностей. У Ліску було 
9 цехів та ремісники 11 спеціальностей. На підставі неповних 
даних, Горн нарахував у Сяноку 7 цехів, що існували у 30 – х ро-
ках XVII ст., де було репрезентовано 10 спеціальностей. Щодо 
Яслиськ М. Горн використовує дані А. Прохаски. Тут було 5 це-
хів та 10 спеціальностей. У Березові, Дубецьку і Бабичах вда-
лося віднайти лише по одному цеху – шевському у двох пер-
ших і ткацькому. В інших восьми містах Сяноччини: Баліґроді, 
158 Horn M. Lokalizacja cechów i specjalności rzemieślniczych ... S. 413. Протягом 

1550-1650 рр. у Мостиськах працювали ремісники 45 спеціальностей, а в 
Судовій Вишні – 26. Оскільки вони не виступали одночасно, можна гово-
рити про зникнення одних видів ремесел та появу інших. 

159 У 1664 р. мешканці Вишні пред’явили люстраторам автентичний дип-
лом Владислава IV, виданий 8 квітня 1641 р., яким було затверджено 
статут кушнірського цеху, затверджений ще його попередниками у 
1570 та 1590 рр. Статут шевського цеху, відомий ще з 1567 р., підтвер-
див у 1578 р. Стефан Баторій. (Horn M. Lokalizacja cechów i specjalności 
... S. 414-415).

160 Там само. – S. 413-415.
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Динові, Яцьмєжі, Яровнику, Мжигроді, Новотанцю, Риманові і 
Заршині – виявити цехові організації не вдалося161. 

В 21 місті (з 31) Перемишльської землі у першій половині 
XVII ст. діяли 124 цехи, у 7 (з 15) містах Сяноччини – 35 це-
хів. Зі 160 цехів обидвох земель 42 (8 в Сяноцькій землі), тобто 
26,3%, становили збірні цехи, які об’єднували від 2 – до 15 спе-
ціальностей162. 

М. Горн підрахував кількість окремих цехів в межах обидвох 
земель. Шевці утворили 23 цехи, ткачі – 19, кравці – 17, кушнірі – 
16163, м’ясники – 10, пекарі – 8, гончарі – 8, цирульники, чинбарі, 
ювеліри – по 2, ковалі та деякі інші – по 1. Загалом в межах Пере-
мишльської і Сяноцької земель працювали ремісники 60 спеціаль-
ностей. Окрім цього, є згадки про ремісників 58 спеціальностей, 
які не входили до цехів або ж джерела про це мовчать164.

Найбільш схильними до формування цехів були спеціа-
лісти деревної промисловості: з 12 знаних фахів 11 були пред-
ставлені у цехах165. Далі йшли: шкіряна промисловість – 11 з 15, 
металева – 16 з 23, споживча – 6 з 14, виробництво тканин та 
одягу – 9 з 19, будівельна і керамічна – 4 з 14. Спеціалісти в сфері 

161 Horn M. Lokalizacja cechów i specjalności rzemieślniczych ... S. 417.
162 Там само. – S. 418.
163 Ірена Турнау подає дані, згідно яких мешканці етнічно польських земель 

Речі Посполитої вживали шкіряне взуття протягом більшої частини року 
у XVI і в першій половині XVII ст. Через впливи моди Сходу, кількість 
видів взуття тут була більшою, ніж в країнах Західної Європи. Ситуація 
погіршилася щойно з половини XVIII ст. (Horn M. Rec.: Turnau I. Skórni-
ctwo odzieżowe w Polsce XVI – XVIII wieku. – Wrocław; Warszawa; Kraków; 
Gdańsk, 1975 / M. Horn // KHKM. – 1976. – R. XXIV. – Nr. 1. – S. 145).

164 Horn M. Lokalizacja cechów i specjalności rzemieślniczych ...S. 418-419.
165 Відносини у галузі ремесел з обробки дерева на початку XVI ст. вказують 

на ще не закінчений процес спеціалізації праці. У податковому реєстрі з 
1521 р. цю галузь репрезентують лише боднарі. Через 20 років сюди джерела 
зараховують столярів. Без сумніву, що вони повинні були існувати й до 
цього, як і теслі і стельмахи. (Arłamowski K. Rzemiosło przemyskie ...S. 13).
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паперово-друкарського виробництва до середини XVII ст. не 
знаходились у жодному цеху. Найбільш популярними були спе-
ціальності споживчої сфери: мірошництво було представлено в 
43 містах, пивоваріння – 39, пекарство – 33. Не відставало ви-
робництво тканин та одягу: ткачі й кравці працювали у 39 міс-
тах, кушнірі – 36. Щодо інших професій М. Горн подає такі дані: 
боднарі згадані у 33 містах, колодії – 25, ковалі – 43, слюсарі – 25, 
гончарі – 27, перукарі -29, цирульники – у 21 місті. В інших гру-
пах, які виділяв М. Горн, - хімічній та паперово-друкарській – 
жоден фах не був представлений більше, ніж в у 6 містах166. 

Підраховуючи кількість спеціальностей у містах оби-
двох земель, М. Горн звертав увагу на роль і значення малих і 
середніх міст в економічному житті Польщі. Перемишльська і 
Сяноцька землі були прикладом району слабо урбанізованого 
(міщани у Перемишльські землі становили менше 20%, у Ся-
ноцькій – менше 14%; середній показник по країні – 23%), але 
кількість спеціальностей, передусім у містах Перемишльської 
землі, була неочікувано високою. Рівень спеціалізації міського 
ремесла у Перемишльщині переважав не лише рівень Сяноччи-
ни, але й Белзької і Галицької земель167. 

За іншими даними Горна, у 40 – х рр. XVII cт. у містах Пе-
ремишльської землі існувало 165 цехів, у яких працювали реміс-
ники 117 спеціальностей. У значно слабшому становищі пере-
бували міста Белзької (60 цехів, 81 спеціальність), Сяноцької (37 
цехів, 69 спеціальностей) та Галицької земель (15 цехів, 45 спеці-
альностей). Загалом у чотирьох згаданих землях цехи існували у 
щонайменше 52 містах, тобто в третині від усіх відомих міст.168 

За приблизними підрахунками, напевно, дещо заниже-
ними, кількість ремісників у Перемишлі в першій половині 
XVII cт. складала щонайменше 35% від загалу мешканців. Цей 
166 Horn M. Lokalizacja cechów i specjalności rzemieślniczych ... S. 419.
167 Там само. – S. 422, 425.
168 Horn M. Walka klasowa i konfl ikty społeczne ... S. 29-30. 
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показник, як твердив К. Арламовський, є на 12% менший від 
кількості осіб, фахову приналежність котрих можна окреслити 
як загородники-рільники. Таким чином, ремісниче населення 
втратило на цей час свою першість169. У Белзькій землі в серед-
ньому на місто припадало приблизно 63 майстри, що становило 
близько 30% від усього населення. У Галицькій землі ремісники 
становили 28% міського населення, а в п’яти королівських міс-
тах цієї землі показники коливалися від 9% (у Тустані) до 57% 
(у Галичі). На початку XVII ст. у Переворську ремісники стано-
вили 60,7%, а в Ланьцуті – 74% населення170. 

Найвищий показник наявності цехів і спеціальностей у 
містах Перемишльської та Сяноцької земель пов’язаний не 
лише з економічними умовами, кон’юнктурою і т.ін.171, але й із 
забезпеченістю відомостей про них та станом їх виявлення й 
опрацювання. Щодо Львівської землі, наприклад, окремих до-
сліджень немає (окрім про Львів). Відомо лише, що Городок 
мав щонайменше 7 цехів, Бережани – 6, Яворів – 5, Щирець – 2, 
по одному – Миколаїв і Золочів, а Броди і Жовква – по декіль-
ка172.

Цеховий устрій був пов’язаний з численними обов’язками й 
обмеженнями. З релігійних міркувань до цехів не могли належати 
євреї, а в багатьох містах також некатолики. Поза цехами знахо-
дились майстри – спеціалісти рідкісних професій або ж бідні ре-
місники, що не могли виконати цехових зобов’язань. Очевидно, 
найбільше партачів знаходилось у містах зі строкатим етнічним 

169 Arłamowski K. Rzemiosło przemyskie ... S. 18.
170 Horn M. Walka klasowa i konfl ikty społeczne ... S. 35-36.
171 У період з 1541 до 1629 рр. у Перемишлі міське громадянство було нада-

но 732 ремісникам різних професій. Близько 70% нових поселенців були 
сільського походження. Серед міст, з яких прибули ремісники, переважа-
ли малі міста, серед великих – Львів, Краків, Познань і Гданськ. (Arłamow-
ski K. Rzemiosło przemyskie ... S. 22-23).

172 Horn M. Walka klasowa i konfl ikty społeczne ... S. 30-31.
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складом, а також у тих, де було багато шляхетських і духовних 
юридик. Якщо у великих містах відсоток партачів був високим 
(у Львові у 1609 р. – 65, в середньому по великих містах в першій 
половині XVII ст. – 42), то у малих містах їх майже не було. Поза 
цеховою організацією знаходилися працівники рідкісних на той 
час мануфактур, до яких можна зарахувати організоване у Бро-
дах 1643 р. виробництво шовкових матеріалів або ж папірню під 
Львовом. Більшість ремісників все ж входили у цехи173. 

Чи не найважливішим завданням кожного цеху було за-
безпечення сировиною. Інколи ремісники не чекали, поки її до-
ставлять на місце, а виїжджали на інші ярмарки. Також впрова-
джувалися квоти на товаришів (підмайстрів) та учнів. Перших 
набирали у порядку старшинства або згідно зі встановленою 
чергою. Майстер брав товариша на двотижневий пробний тер-
мін. Протягом цього часу вони не мали один щодо одного жод-
них зобов’язань. Після того, як термін добігав кінця, майстер 
міг укласти з товаришем договір або ж розпрощатися з ним. Ро-
зірвати угоду можна було лише сплативши штраф або ж через 
певний термін, якщо такий було передбачено, найчастіше – 2, 4 
тижні, чи після виконання роботи174. 

Про становище товаришів у цеху свідчить поява їхніх ор-
ганізацій. Перша знана у Руському і Белзькому воєводствах ор-
ганізація товаришів з’явилася серед ланцутських ткачів. Статут 
цього братства з 1406 р. є першим документом такого роду в 
межах Речі Посполитої. У XV ст. у містах обох воєводств поста-
ли щонайменше три організації товаришів. У першій половині 
XVII ст. у Перемишлі було 4, а може й 5 таких організацій175. 

Ремісники, попри цеховий устрій, не були однорідними у 
173 Horn M. Walka klasowa i konfl ikty społeczne ... S. 32.
174 Arłamowski K. Rzemiosło przemyskie ... S. 41, 43-45. Щодо товаришів висува-

лись вимоги, які не стосувались безпосередньо їхньої праці. Наприклад, 
заборонялося пити алкогольні напої чи грати «в кості». 

175 Horn M. Walka klasowa i konfl ikty społeczne ... S. 213.
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майновому відношенні. Реєстр шосу за 1634 р. охопив 243 роди-
ни, з них 75 – ремісничих. Розмір цього податку вказав на значну 
майнову неоднорідність. Було створено аж 12 податкових класів. 
Найбільшою різниця була у групі кравців, представники якої пла-
тили найвищу й найнищу ставки – 48 і 8-10 грошів відповідно176. 

Окремої уваги заслуговує дослідження М. Горна стосов-
но міщан Городельського повіту177. У повіті знаходилось три 
містечка: Городло (столиця повіту), Коритниця і Дубно. Горо-
дло у першій половині XVII ст. посідало щонайменше два цехи: 
кравецько-кушнірський і ткацький; Дубно – щонайменше три. 
У Коритниці існувало кілька дрібніших цехів, у 1635 р. тут утво-
рився цех різних ремесел. У першій половині XVII ст. у Городлі 
працювали ремісники 28 спеціальностей, в Дубні – 20, Корит-
ниці – 17. загалом у повіті налічувалось 32 ремісничі профе-
сії. У коритницьких та городельських цехах на чолі організації 
стояли два цехмістри, яких обирали щороку. У коритницькому 
цеху старшого цехмістра обирали столові брати, тобто старші 
майстри, які засідали під час зібрань за столом, молодшого – 
з-посеред тих же столових братів – молодші майстри. Через 
брак у цехових статутах поділу компетенції між обома цехмі-
страми часто доходило до суперечок.

Зміст цехових привілеїв Коритниці й Городла різнив-
ся від привілеїв для краківських чи львівських цехів. Відмін-
ність полягала у тому, що вони не були надто категоричні, а 
навпаки – м’якші. Так, існувала значна можливість закладення 
відповідної плати взамін на зменшення років «учнівства»; не 

176 Arłamowski K. Rzemiosło przemyskie...S. 27-28. Потрібно врахувати, що 
розмір шосу залежав від власності, яку посідав ремісник і його заробітку, 
при чому йшлося не лише про дохід з ремісничої діяльності, а про ціле 
його господарство.

177 Horn M. Mieszczanie powiatu horodelskiego i ich walka z uciskiem feudalnym 
w pierwszej połowie XVII w. / M. Horn // ZN WSP w Opolu. Historia. – 1966. – 
T. V. – S. 131-185. 
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було передбачено обмежень кількості учнів та челяді в одно-
го майстра; не було приписів, які б регламентували продукцію 
товарів. Щодо питань, які строго регламентувалися у статутах 
варто виділити заборони виконання ремесла партачами та єв-
рейськими ремісниками та заборону перехоплення сировини й 
робочої сили майстрами-членами цеху178.

Майстри кравецького цеху з Коритниці у 1635 р. в статуті 
застерегли, що євреї не повинні мати челяді під карою 14 грив-
нів штрафу старості, а 5 – цеху. Статут дозволяв коритницьким 
партачам та ремісникам інших міст і купцям виставляти свій 
товар на продаж, але лише під час ярмарків і то за відповідну 
плату на користь цеху179. 

Обмеження щодо єврейського ремесла з’являється щойно 
у XVI і в першій половині XVII ст., тобто, в період, коли окрес-
лились симптоми економічної кризи. З іншої сторони, до се-
редини XVII ст. збільшилась кількість самих євреїв. Джерела з 
1501-1648 рр. дають найбільше даних щодо євреїв-ремісників у 
споживчій галузі. Також їх було достатньо у виробництві одягу, 
тканин, а також шкіряному, металевому і хімічному ремеслах. 
Найбільш знаним ремісником у шкіряному виробництві був 
єврей Кальман (Kalman) з Перемишля, який у 1576 р. отримав 
від Стефана Баторія привілей на виконання кушнірства, а та-
кож мав право найму челядників та набору і навчання учнів. 
Серед єврейських ремісників були відомі шклярі. До них нале-
жав Якуб Блонаж з Перемишля. У 60 – х роках XVI cт. його було 
найнято для встановлення вікон (з використанням власного 
скла) в ремонтованих й перебудовуваних замках Перемишля й 
Медики і в королівському дворику в Дзєвєнчинах. У нагороду 
Сиґізмунд Авґуст подарував Якубу у 1569 р. город за Сяном і 
два поля на королівських ґрунтах у Перемишлі180. 
178 Horn M. Mieszczanie powiatu horodelskiego ... S. 141.
179 Там само. – S. 141-142.
180 Horn M. Zydowskie bractwa rzemieślnicze na ziemiach polskich, litewskich, 
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М. Горн зазначав, що результати його досліджень дещо 
підважують тезу про домінування рільництва у малих містах181. 
Можна зауважити, що ремісники, попри свій основний фах, за-
ймалися сільським господарством. Локальний характер біль-
шості ринків та транзитний характер терену загалом спричинив 
до того, що ремісники задовільняли потреби виключно невели-
кої околиці. Товари продукувалися для щоденного вжитку/спо-
живання, практично немає згадок про дорогі вироби, предмети 
розкоші. З іншої сторони, число цехів та майстрів свідчить про 
пожвавлення міського життя в другій половині XVI ст. 

Цеховий устрій ніс у собі певні небезпеки. Вважається, що 
він гальмував технічний прогрес виробництва. Цей висновок 
не зовсім слушний, оскільки багато ремісників працювало поза 
цехом. Обмеження було там, де працювало багато ремісників182. 
У менших й малих містах партачів майже не було. Ця обстави-
на, а також реальні потреби покупців/споживачів спричиняли 
до законсервованості ремесла. 

białoruskich i ukraińskich w latach 1613-1850 / M. Horn. – Warszawa, 1998. – 
S. 12-13. А. Виробіш, який склав карту розміщення скляних гут для Поль-
щі у XIV – XVII ст., допустився значних неточностей. Читач може зробити 
висновок, що у Перемишльській і Сяноцькій землях скляний промисел 
був репрезентований лише у двох містах – Перемишлі і Жешуві. Але, як 
випливає з переважно локальних джерельних матеріалів, склярі були не 
лише у Перемишлі (у 20-30 – х рр. щонайменше 6 склярів) і Жешуві (2 
склярі у 1592-1619 рр.), але й у Ярославі (4 у 1618-1645 рр.), Лежайську 
(один в 1632 р.), Ланьцуті (6 у 1566-1646 рр.), Нижанковичах (один у 1644 
р.), Переворську (6 у 1594-1645 рр.), Самборі (один у 1588 р.) і Стрию 
(щонайменше один у 1635 р.), а в Сяноцькій землі – у Кросні (2 у 1617-
1623 рр.) і Лєску (2 у 1611-1634 рр.). Виробіш помилково припускає, що 
у малих містах було лише по одному скляреві (Horn M. Rec.: Wyrobisz A. 
Szkło w Polsce od XIV do XVII wieku. – Wrocław; Warszawa; Kraków, 1968 / 
M. Horn // KHKM. – 1969. – R. XVII. – Nr. 3. – S. 554). 

181 Horn M. Lokalizacja cechów i specjalności rzemieślniczych ... S. 425.
182 Arłamowski K. Rzemiosło przemyskie...S. 37.
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1.3. Торгівля

Торгівля у Речі Посполитій XVI-XVII ст. була 
найважливішим чинником модернізації. Вона сприяла суспіль-
ним та господарським перетворенням, відновлювала значення 
периферійних шляхів та місцевостей, сприяла зміні форм зна-
чення і використання грошей, впливала на асортимент товарів 
та засобів транспорту. Але структура торгівлі несла в собі одну 
важливу ваду: спрямованість на експорт сировини (збіжжя, 
м’ясо, ліс) взамін на промислові вироби спричинила фаталь-
ні наслідки. Відбувалось поступове послаблення внутрішнього 
ринку, міщанства та місцевого промислу183. 

З кінця XV ст. і до 20 – років XVII ст. баланс експорту та 
імпорту товарів становив 1:0,66. Цей показник стосується лише 
торгівлі з найближчими сусідами та країнами Західної Європи 
і є додатнім тому, що експорт складали такі товари, як збіжжя, 
м’ясо й ліс. Коли ж йдеться про торгівлю зі Сходом, звідки при-
возили єдвабні вироби, прянощі й парфумерію, – тут баланс 
був від’ємним.184 

В період найбільшого розвитку торгівлі – на переломі XVI і 
XVII ст. – через податкові комори на кордонах держави перевозили 
близько 300 видів товарів. Вважається, що у міжнародній торгівлі 
у межах Речі Посполитої брали участь близько 150-200 тис. осіб 
(враховуючи не лише купців, а й керівників транспорту, факторів, 
фурманів та ін.), або ж бл. 2% всіх мешканців Речі Посполитої.185 

Маврицію Горну належить спростування загальноустале-
ного погляду щодо незначної ролі малих міст у торгівлі й еко-
номіці загалом. Його висновки особливо цінні, коли зважити, 

183 Augustyniak U. Historia Polski (1572-1795) / U. Augustyniak. – Warszawa, 
2008. – S. 215.

184 Там само. – S. 216.
185 Там само. – S. 224.
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що торгівлею таких поселень ніхто спеціально не займався186. 
У залежності від наявних умов землі Руського й Белзького 

воєводств сформували свою спеціалізацію у торговому обігу. 
Львівська земля і частково Перемишльська постачали збіжжя, 
тваринні жири та шкури на ринки Західної Європи. Галицька 
земля і Жидачівський повіт у Львівській землі – експортували 
рогату худобу, з Перемишльської та Сяноцької земель, частко-
во з Галицької, вивозили передовсім сіль, а із Сяноцької, Пере-
мишльської, Галицької і Белзької – т.зв. лісові товари187. 

Торгівлі волами, якою пожвавлено займалися чи не усі укра-
їнські регіони Речі Посполитої, Горн присвятив окрему статтю188. 
Оскільки цією темою досі ніхто ґрунтовно не займався, перед 
автором постало питання, відповідь на яке давала б можливість 
судити про умови та особливості ведення цієї торгівлі: скільки 
волів у рік продавали у Речі Посполитій? Розташування Руського 
й Белзького воєводств – транзитних територій з огляду на харак-
тер польської торгівлі, – давало змогу оцінити обсяг торгівлі.

За Романом Рибарським, з Польщі у XVI ст. (у роки, коли 
не було воєнних дій), вивозили приблизно 40 000 волів. Таку 
ж кількість подає Ян Рутковський. Стосовно першої половини 
XVII ст. ці автори даних не подають189. 

Встановити точнішу кількість на підставі джерелі досить 
важко. У 1518 р. з’явилось розпорядження Сиґізмунда Старого 
щодо продажу за границю шляхтою без сплати мита (цла) своєї 

186 Horn M. Walka klasowa i konfl ikty społeczne...S. 34. Анджей Виробіш стверд-
жував, що до М. Горна настільки широко проблематику малих міст не 
розробляв ніхто. (Wyrobisz A. Zagadnienie upadku rzemiosła i kryzysu go-
spodarczego miast w Polsce: wiek XVI czy XVII? / A. Wyrobisz //Przęgląd Hi-
storyczny. – 1967. – T. LVIII. – Z. 1. – S. 132).

187 Horn M. Walka klasowa i konfl ikty społeczne...S. 37-38.
188 Horn M. Handel wolami na Rusi Czerwonej w pierwszej połowie XVII w. / 

M. Horn // RDSG. – 1963. – T. XXIV. – R. 1962. – S. 73-86.
189 Там само. – S. 73.
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худоби або ж отриманої від т.зв. поволовщини. Підозрілих осіб, 
які могли продавати чужу худобу, закликали до присяги. Після 
присяги така особа отримувала випис з канцелярії ґродського 
суду. Частина волів, яку подавали за своїх (вирощених у влас-
ному господарстві), могла бути закуплена, наприклад, у Воло-
щині. Відомості із записів у гродські книги торкаються лише 
волів, яких подавали, як шляхетську власність (отже, походи-
ли вони зі шляхетських маєтків або селянських господарств). 
Окрім цих джерел, Горн використовував скарги власників стад 
на власників земських маєтків про несправедливе побирання 
цла з худоби, яку переганяли через «публічні» шляхи. Кількість 
волів у цих скаргах переважно заокруглена, а стосуються вони 
тих стад, які провадили з Подільського, Брацлавського й Київ-
ського воєводств190. 

 М. Горн подав дані, за якими в середньому у рік через те-
рени Руського й Белзького воєводств переганяли 6 852 воли, ра-
зом за 1601-1648 рр. – 276 740 волів. Ці дані історик почерпнув 
із записів у гродські книги присяг (юраментів). Якщо середню 
кількість у рік накласти на ті роки, за які даних немає, то для зга-
даного періоду отримуємо 328 896 волів. Відомості зі скарг про 
несправедливе побирання цла подають меншу кількість волів – 
6 509 у рік (стосуються лише тих стад, які провадили на ярмар-
ки з південно-східних воєводств). За період 1601-1648 рр. Горн 
подає кількість у 258 282 воли, а з урахуванням років, де бракує 
даних, – 312 432191.

Окрім загальних кількісних підрахунків, М. Горн тор-
кнувся також організації торгівлі та встановлення особи тор-
говця волами. Одразу потрібно зазначити, що міщани і селяни, 
які торгували волами, не сплачували податку, тому відомості 
про них є нечастими.

190 Horn M. Handel wolami ...S. 74-75.
191 Там само. – S. 77.
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Найзначнішу роль у торгівлі волами займала шляхта. 
Оскільки шляхта конкурувала на ринку з міщанами, тим-то 
останні вдавалися до торгівлі у спілці. Подекуди джерела фік-
сують трагічний кінець подібної спільної торгівлі.192. 

У середовищі купців найбільш пожвавлено торгівлю во-
лами у Руському й Белзькому воєводствах вели купці зі Львова 
та Снятина. Селяни, які також брали участь у торгівлі волами, 
на підставі конституції 1538 р. були звільнені від цла у випадку 
торгівлі товарами свого виробництва. Цю ж норму повторила 
конституція 1550 р. Селяни, як правило, торгували невеликими 
партіями – по кілька голів, хоч дехто в міру можливостей на-
важувався на значніші операції. Таким був священик Іван з То-
рок (Перемишльський повіт), який провадив торгівлю стадами 
у межах до двох сотень голів193.

Найчастіше стада волів становили 100-150 голів. Най-
більші партії становили від 800 – до 1 500. Серед власників стад 
у 1 200 голів, які провадили на ярмарки Руського й Белзького 
воєводств, джерела подають: Яна Богуша (у 1631 р.), Миколая 
Фірлея (1637), Станіслава Ґольського (1604), Миколая Гербур-
та (1601), Елеонору Язловецьку (1607); серед власників стад у 
1 500 голів: Марціна Калиновського (1637), Станіслава Конєц-
польського (1638, 1643, 1645), Станіслава Боніфація Мнішека 
(1631), Станіслава Потоцького (1630), Костянтина Вишневець-
кого (1640), Марціна Вижґу (1644), Томаша Замойського (1617) 
та князів Збаразьких (1616 -1629)194.

 Стада волів, що призначались на продаж, переганяли за-
звичай піддані селяни або міщани з малих міст, яких у джере-
лах називали «воловцями» («wołowcami»). Їх очолювали «стар-
ші», передусім з дрібної шляхти. Декотрі з них служили одразу 

192 Там само. – S. 79.
193 Там само. – S. 81-82.
194 Там само. – S. 82.
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кільком панам. Воли потрібно було провадити визначеними, 
т.зв. «воловими», шляхами195. 

Частина худоби на ярмарку лише міняла власника і йшла 
далі, в напрямку Ярослава (найвідоміший і найзначніший яр-
марок в межах обидвох воєводств, який приймав близько 50% 
волів), а потім і за кордон. Найбільші партії волів експортува-
лись у 1600-1611 рр.196 

У підсумку Горн ставив під сумнів дані Рибарського – 
40 000 у рік, вважаючи число замалим. Лише через Руське й 
Белзьке воєводства переганяли приблизно 27 000 – 33 000 волів 
у рік, не враховуючи ті партії, які переганяли через Волинь і 
Люблінщину у напрямку Пруссії. Також потрібно брати до ува-
ги інші регіони Польщі, які в значній мірі брали участь у тор-
гівлі волами197. 

Торгівля з Угорщиною відігравала важливе місце у товаро-
обміні Руського й Белзького воєводств, як і ширше – Польського 
Королівства. В імпорті переважали вина, зокрема відомий токай. 
Король Сиґізмунд ІІІ в універсалі від 20 червня 1600 р. суворо за-
бороняв ввозити угорські вина іншим шляхом, ніж «на Яслись-
ка, Дуклю, Риманів, Сандеч (Новий Сонч), Бєч, Жмигрод, Новий 
Тарг, Кросно, Самбір, Ліско й Стрий». Універсал мав податковий 
підтекст. Оскільки шляхта була звільнена від оподаткування, 
195 Horn M. Handel wolami... S. 83. Горн подав список «волових» шляхів, що 

проходили через Руське й Белзьке воєводства. Перший шлях вів з Мол-
дови через Снятин, Коломию, Галич, Рогатин, Бібрку на Львів. Зі Львова 
йшли дві дороги. Одна – через Жовкву, Томашів, Замостя, Люблін, Вар-
шаву – на Гданськ. Друга – т.зв. Королівська, - через Судову Вишню, Пе-
ремишль, Ярослав, Ланьцут, Жешув, Пільзно, Краків, Олькуш – на Сіле-
зію, а звідти – через Ополє, Бжег і Вроцлав до німецьких земель. Другий 
шлях – з України – через Сатанів, Теребовлю, Тернопіль, Золочів, Буськ, 
Кам’янку Струмилову, Белз, Тишовці – на Замостя. Ясна річ, були шляхи 
на локальні ринки; вони сполучали до семи міст. 

196 Там само. – S. 85-86.
197 Там само. – S. 86.
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їй заборонялось їхати по цей товар до Угорщини. Ця заборона 
стосувалась й не шляхти. Помимо того, що забороною часто 
нехтували (а штраф становив 500 гривень і втрату вина), все ж 
більшість вина продавали угорські купці, які мали власні пив-
ниці (погреби) у Яслиськах та Самборі. Важливо, що на інших 
теренах Речі Посполитої угорці не відігравали значної ролі у тор-
гівлі вином, оскільки існувала значна група купців-посередників 
з міст Руського воєводства, наприклад, з Кросна, Ліска і Щирця. 
В XVI ст. право складу вина мали Яслиська, Риманів і Кросно, а 
в першій половині XVII ст. такі привілеї посідали: Динів (з 1611 
р.), Самбір (1615), Баліґрод і Ряшів (1633), Ланьцут (1635), Бере-
зів (1638), Фельштин (1641), Бабичі, Бірча, Добромиль, Нижан-
ковичі, Нове місто Библо і Новотанець (1647).198

Імпорт вина був значним. У 1609-1612, 1617, 1635-1636 і 
1650 рр., або ж на протязі восьми років, з Угорщини до Польщі 
було завезено 4 641 бочку вина, тобто 580 бочок у рік. Більшість 
товару йшла на місцеві потреби. Є відомості, що до Ґданська у 
ті роки було відправлено заледве 377 бочок, тобто, в середньо-
му по 47 бочок у рік. У періоди нестабільної внутрішньої ситу-
ації (очевидно, через війни, як напр., у 1619 р.) торгівля вином 
з Угорщиною взагалі припинялась199.

Окрім вина, з Угорщини завозили коней, мідь і вироби з 
неї, залізо і ртуть. Також ввозилась риба (виловлена головно 
у Дунаї і Тисі) та фрукти, свіжі і сушені. Самі угорці купували 
на місцевих ярмарках, серед іншого, вироби з глини. Головний 
ринок на цю продукцію у Прикарпатті знаходився у Старо-
му Самборі200. На підставі привілею Стефана Баторія з 1578 р. 

198 Horn M. Walka klasowa i konfl ikty społeczne ... S. 40-41.
199 Там само. – S. 41.
200 Львівський дослідник Михайло Кріль зазначає, що на Старосамбірщині 

ярмарок мав переважно локальний характер, при чому не виділяє тих 
міст, у яких велася доволі пожвавлена торгівля. (Кріль М. Старосамбір-
щина: історія і культура / М. Кріль. – Львів, 2009. – С. 94). 
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польським купцям було заборонено вивозити глиняні начиння 
далі, ніж за місто у напрямку гір. Товар повинен був бути про-
даний у Старому Самборі. Угорські купці тут скуповувались і 
без перешкод прямували додому201.

Більшість імпортованих з Угорщини та експортованих до 
неї з Польського королівства товарів проходила через Краків. 
Певна їх частина транспортувалась через т.зв. «великий угор-
ський шлях», через Сяноцьку і Перемишльську землі, визначе-
ними шляхами через Перемишль і Львів.202

Торгівля велась і з Московською державою. У Снятині 
існувала спеціальна комора для російських товарів, через яку 
відбувався транзит до країн Балканського півострова й Туреч-
чини. У місті була ще одна комора для товару з Туреччини й 
Молдавії.203. 

У снятинській коморі, а також на ярмарках у Теребовлі, 
Ярославі та інших містах бували зі своїми товарами купці з Во-
лощини, Молдавії, Мультян, Туреччини, Греції і навіть Персії. 
Ярослав був місцевим центром складу сукна й виробів з нього, 
котрі сюди привозили із країн Західної Європи204.

 Характер східної торгівлі можна оцінити з ґрунтовної 
«Такси турецьких і волоських товарів», укладеної 1633 р. спе-
ціальною комісією, яку очолив львівський староста Францішек 
Боніфацій Мнішек. Серед них – предмети розкоші, дорогий 
одяг, зброя і прянощі205. 

У торгівлі значну роль відігравали безпосередні виробни-
ки – ремісники й селяни. Проте і в малих містах були крамарі 

201 Horn M. Walka klasowa i konfl ikty społeczne...S. 42-43.
202 Там само. – S. 43.
203 Там само. – S. 39, 43-44.
204 Купець з Амстердама Давід де Ліма на одному ярмарку у Ярославі продав 

дорогоцінних каменів на величезну суму – 600 000 злотих (Там само. – 
S. 39, 43-44).

205 Там само. – S. 38.
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й перекупні (перекупники), а в більших – купці. Торгівля по-
жвавлювалась там, де поселялись євреї та вірмени, з яких що-
найменше половина жила з торгівлі. Поборові реєстри дають 
надто скромні дані, оскільки у той час торговцями вважали 
лише тих, хто торгує немісцевими виробами. Згідно з даними 
поборового реєстру 1628 р. оподатковано було 54 торговці та 
перекупні з 9 міст Белзької землі, 55 – з 13 міст Перемишльської 
(без Перемишля) і 47 – з 4 міст Галицької, а в 1640 р. – заледве 
6 з 2 міст Сяноцької. У більшості міст реєстром взагалі не ви-
явлено осіб, які займалися торгівлею. Про достовірність цьо-
го типу джерела свідчить той факт, що у поборових реєстрах 
Тарноґрода за 1589, 1628 та 1651 рр. не зафіксовано жодного 
купця. Згідно з даними інвентарів з цього міста, складених для 
потреб адміністрації Ординації Замойських, – тобто для влас-
них потреб – було стягнуто податок від 10 крамів у 1591 р., у 
1634 р. – від 28 ринкових крамів і 18 перекупнів/перекупок, у 
1641 р. – від 36 крамів (з них 5 належали ремісникам) і 10 пере-
купнів/перекупок, а також від 31 краму і ринкових місць та пе-
рекупнів/перекупок у 1650 р. М. Горн стверджує, що особи, які 
фахово займалися торгівлею, були і в найменших містах, таких, 
як Бабичі (400 мешканців, Сяноцька земля), не надто більших 
Княгиничах і Дунаєві (Львівська земля), в Горожанці й Уторо-
пах (Галицька земля). В більших міських поселеннях було по 
декілька, кільканадцять чи декілька десятків купців206. 

Відомо, що в 1611 р. у Перемишлі було побрано податок 
від 32 крамарів і 28 перекупнів/перекупок. Якщо сюди дода-
ти купців-євреїв, то можна ствердити, що у 6-тисячному місті 
торгівлею займалося щонайменше 100 осіб, або ж близько 8% 
голів сімей. М. Горн вважає, що подібною ситуація була і в ін-
ших містах207.

206 Horn M. Walka klasowa i konfl ikty społeczne...S. 45-47.
207 Там само. – S. 47.
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Джерела по-різному називають осіб, що займались тор-
гівлею: торговці сукном (sukiennik), купці, торговці (handlarz), 
крамарі, перекупні й продавці, мандрівні торговці. Існували 
купці, які займалися продажем лише одного виду товару: пра-
соли, продавці коней (roztruchtarzy), торговці вином, рибою, 
споживчими товарами. М. Горн до осіб, що жили з торгівлі, за-
рахував організаторів транспорту товарів (frochtarzy). Купці 
подекуди створювали свої цехи. Вони існували, окрім Львова, 
у Перемишлі (1597 р. – закладений міською радою, 1600 р. – за-
тверджений королем) та Теребовлі.208

Малі міста намагалися отримати право складу. Право 
складу – відносне (абсолютне посідав у Руському воєводстві 
лише Львів) – мали Коломия, Тернопіль, Теребовля (Галиць-
ка земля), Кросно і Сянок (Сяноцька) та Броди (Львівська). 
Частина міст мали право складу стосовно конкретних товарів: 
Перемишль – малмазія, Ланьцут і Жешув – риба, Белз, Тома-
шів, Сокаль, Коломия і Кам’янка Струмилова – солі. З правом 
складу був пов’язаний обов’язок пересуватися певним шляхом. 
М. Горн вважав, що право складу й примус транспортування 
визначеним шляхом становили значну перешкоду в торговому 
обороті – місцевому й закордонному209. 

Про значення торгівлі свідчить факт, що ще в лока-
ційному привілеї (чи документі) зазначався час проведення 
ярмарків і торгів. Варто наголосити, що кількість ярмарків, 
визначена для певного міста, не завжди свідчила про більш 
значний товарообіг. Найбільшими у Руському й Белзькому 
воєводствах були січневий ярмарок у Львові та серпневий у 
Ярославі. Ярмарки у Ярославі тривали по чотири тижні. Пе-
ремишльський єпископ Павло Пясецький, який жив у першій 
половині XVII ст., стверджував, що ярмарки у Ярославі мали 

208 Horn M. Walka klasowa i konfl ikty społeczne... S. 48-49.
209 Там само. – S. 51.
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славу найбільших ярмарків після франкфуртських. Горн за-
значав, що це перебільшення, але Ярослав дійсно був одним 
з торгових центрів Речі Посполитої. Ярмарки у Ряшеві і Ра-
димні у XVI ст. вважались найбільшими після ярославських 
торгами щодо продажу худоби. У першій половині XVII ст. 
перше місце було за Ярославом, далі йшли Яворів, Кам’янка 
Струмилова, Городок та Радимно210. 

Торгівля була пов’язана з позичанням грошей. Специфіч-
ною кредитно-доброчинною інституцією були т.зв. банки по-
божних, що утворювались з ініціативи духовенства чи братств 
милосердя. Їхня місія полягала у тому, щоби вберегти бідніших 
міщан від лихварів. Вони надавали короткотермінові позички 
під низький процент за умови застави нерухомості. У випадку 
неповернення грошей заставлене майно продавалось. Такі бан-
ки поставали передусім у більших містах211.

М. Горн стверджував, що кризу польської торгівлі, симп-
томи якої були очевидними у першій половині XVII cт., спри-
чинили не війни й не епідемії, а передовсім політика шляхти, 
яку він характеризував як егоїстичну й антиміську. Згубний 
вплив мала зокрема податкова політика. Йдеться про забо-
рону привозу вітчизняними купцями іноземних товарів до 
Польщі, звільнення від податку щодо ввозу і вивозу товарів 
тих осіб, що належали до шляхетського стану, утримання 
внутрішніх податків, що утруднювало місцеву торгівлю, са-
мовільне стягнення із купців додаткових виплат старостами 
чи орендарями, накладання шляхтою на купецькі каравани 

210 Там само. – 52-53. Між ярмарками існувала конкуренція. Щоб врятувати 
ярославський ярмарок, Сигізмунд ІІІ у 1620 р. ліквідував один переми-
шльський. Окрім ярмарків деякі міста і села, у яких переважало українсь-
ке населення, організовували у дні релігійних свят т.зв. «кермаші» («kier-
masze»), дохід з котрих йшов на потреби місцевих церков.

211 Augustyniak U. Historia Polski...S. 223. У Речі Посполитій перший банк 
побожних заклав Петро Скарга.



66 Маврицій Горн (1917-2000): Життя і наукова спадщина

не передбачених правом податків і мит, брак безпеки і часті 
грабежі на дорогах212.

Розділ 2. Село і сільське суспільство

2.1. Аграрні відносини. Фільварок

Аграрні відносини у Руському й Белзькому воє-
водстві, на переконання М. Горна, доречно розглядати у їхньому 
зв’язку з міжнародною торгівлею, конкретно – експортом збіж-
жя. Саме експорт збіжжя визначав спрямованість організації 
та розвитку місцевого виробництва. Зосередженість на торгів-
лі зерном спричинилася до появи фільварково – панщинного 
господарства і визначила розвиток села. 

Початок XV ст. у Польщі – це зріст цін на міську продук-
цію, у той час, коли на сільську цінова політика була непроду-
маною. Польське збіжжя, яке мало конкурувати на ґданському 
ринку, було надто дешевим213. До другої половини XVI ст. зерно 
експортували лише землі в нижній течії Вісли, а згодом про-
дажем зайнялися й фільварки над Бугом. Почався вивіз збіжжя 
до Ґданська навіть з прикордонних земель України, територі-
ально віддалених від Вісли214.

У першій половині XVII ст. в результаті похолодання 
врожайність впала з сам-5 до сам-4. Проте експорт польського 
збіжжя через Ґданськ не зменшився, але це було наслідком роз-
ширення орних полів215. 

212 Horn M. Walka klasowa i konfl ikty społeczne ... S. 55. 
213 Grodziski S. Ludzie luźni: Studium z historii państwa i prawa polskiego / S. Gro-

dziski. – Kraków, 1961. – S. 28.
214 Козій А. Фільварок і його місце у феодальному господарстві Холмщини в 

другій половині XVI – XVII ст. / А. Козій // Проблеми слов’янознавства. – 
1979. – Вип. 20. – С. 51.

215 Augustyniak U. Historia Polski. – S. 219.
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М. Горн приділяв значну увагу маєтковим відносинам та 
існуванню суспільних верств на селі. Структура земельної влас-
ності у Руському й Белзькому воєводствах у першій половині 
XVII ст. виглядала так: у Белзькому воєводстві королівською 
власністю було 27,2% сіл, в Руському – у 60 – х роках – бл. 25%. 
Понад 3% сільських осад належали церкві, 0,7% - містам. Решта 
сіл, тобто в межах 70%, належали приватним власникам216. 

У Белзькій землі в середньому у селі налічувалось в 1630 
р. 237 осіб, селяни загалом становили 73,5% мешканців. У Ся-
ноцькій землі сільське населення становило близько 86%, Пе-
ремишльській – 80-81 %217. За підрахунками М. Горна, у 21 селі 
Любачівського староства (Перемишльська земля) проживало 
9 409 осіб, з них 8 784 – оподаткованих. В середньому на село 
припадало 448 мешканців.218

У соціальній структурі села нас передовсім цікавитимуть 
кметі, загородники та люзні люди.

У першій XV – половині XVI ст. кметі219, що станови-
ли більшість західноукраїнського селянства, користувались 
216 Варто зазначити, що всупереч тенденціям, що мали місце в інших воє-

водствах, у Руському й Белзькому не спостерігається процес концентра-
ції великої земської власності (Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich z 
wyzyskiem feudalnym w latach 1600-1648. Część I: Zbiegostwo i zbójnictwo 
karpackie / M. Horn. – Opole, 1974. – S. 13-14). 

217 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich…Cz. I. – S. 11.
218 Horn M. Zaburzenia wiejskie w starostwie lubaczowskim w latach 1600 – 1648 / 

M. Horn // Rocznik Przemyski. – Przemyśl, 1962. – T. IX. – Z. 2. – S. 233.
219 Кметем називали колонізатора на німецькому праві, посадженого на лан. 

Згодом це поняття перейшло й на інших господарів. В XIV ст. воно, на-
певно, вже не означало лише селян на німецькому праві, також - не лише 
на польському. Тобто, воно стосувалося не лише селян, що ще мали право 
виходу, а й тих, які його втратили. В літературі XVI ст. слово «кметь» мало 
жартівливі (зменшено-пестливі) форми – кметик, кметашек (kmiotek, 
kmiotaszek), які свідчили, що первинна суть мала небагато спільного з ре-
альністю (Sreniowski St. Zbiegostwo chłopów w dawnej Polsce jako zagadnie-
nie ustroju społecznego. / St. Sreniowski. – Łódź, 1997. – S. 15). 
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наділом у розмірі лану (20-25 га), не враховуючи користування 
пасовищами, луками і т.п220.

У Сяноцькій землі станом на 1640 р. було 2 162 ланів кме-
тів, на яких було 4 324 господарства. Загалом селянських гос-
подарств нараховувалося 5 969. Загородників з землею нарахо-
вувалось 246, без землі – 531, комірників з худобою – 259, без 
худоби – 609221.

У 40 – х рр. XVII ст. некметі становили у Сяноцькій землі 
28% залежного населення. У порівнянні з 1564 – 1565 рр. цей 
показник зріс утричі222. 

Загородники, які мали, окрім свого городу, поле розміром 
¼ лана, бувало, мало чим різнилися від кметів. Малоземельний 
кметь нерідко був в гіршій ситуації, ніж загородник. Останній 
не сплачував грошового чиншу223.

Поняття «люзні» люди з’явилося у джерелах, на думку 
Станіслава Ґродзіського, у той час, коли шляхта приступила до 
остаточного наступу на залишки селянської свободи, тобто в 
кінці XV ст. Перші приписи в уставах щодо люзних людей зна-
ходимо в пйотрковських статутах за 1496 р. Оскільки саме цей 
час у польській науці визначено як час постання фільварку224, 

220 Гроссман Ю. Кмети, загродники и коморники западноукраинской дерев-
не во второй половине XVI – первой половине XVII в. / Ю. Гроссман // 
Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. – Вильнюс, 1964. – 
С. 167. 

221 Податковий реєстр 1640 р., на який опирався Горн, подає інформацію про 
14 міст, 413 королівських, приватних та церковних сіл. (Horn M. Chłopi 
ziemi sanockiej i ich walka z wyzyskiem szlacheckim w latach 1638 – 1648 / M. 
Horn // Rocznik Przemyski. – 1958. – T. IX. – Z. 1. – S. 123-124).

222 Horn M. Chłopi ziemi sanockiej…S. 125.
223 Гроссман Ю. Кмети, загродники и коморники…С. 173-174.
224 Стосовно часу постання фільварку немає єдиного погляду. Ф. Буяк, А. Ви-

чанський, Р. Ґродецький та В. Русинський вважають початком його розви-
тку XII – XIII ст. (Козій А. Фільварок і його місце…С. 48 ). Ю. Гроссман за-
являє, що не можна ототожнювати фільварки XII – XIII ст. з фільварками 
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виникає питання, чи суспільна група люзних не утворилася в 
результаті його появи. Пйотрковські статути та низка сеймо-
вих конституцій з початку XVI ст. мали на меті остаточно «за-
мкнути» селянина у його селі. Тому й з’являється здекласована, 
рухлива суспільна група люзних людей225. 

Торунський статут 1520 р., що встановлював обов’язкову 
мінімальну одноденну панщину, фіксував досягнутий на цей час 
рівень панщини. Проте ця мінімальна норма уже в першій по-
ловині XVI ст. була значно перевищена практикою. В 30 – х роках 
XVI ст. до польової панщини зобов’язувались навіть службові 
села та передміщани. До середини XVI ст. панщина досягла трьох 
днів з лану. У сферу панщинного господарства до 50 – х років 
цього ж століття були втягнуті й волоські села, що знаходились в 
радіусі 1-3 миль від фільварку. Виявилося, що ці села більш вигід-
но використовувати у соляному промислі, який вимагав значної 
кількості робочих рук. Ті ж сільські поселення, що з’явилися у 
першій половині XVI ст. на волоському праві у віддалених коло-
нізованих гірських місцевостях, платили лише чинш.226

В кінці XVI ст. панщина коливалася в межах 1-3 днів з лану 
у тиждень227. У першій половині XVII ст. у різних місцях Русько-
го й Белзького воєводств панщина досягала офіційного рівня 4-8 
днів у тиждень з лану, подекуди й більше. Оскільки, на думку Ю. 
Гроссмана, за таких умов повноланове селянське господарство 

XVI ст. Він дотримується думки, що існувало три категорії фільварків: 
1) господарство феодала ХІІ – ХІІІ ст.; 2) дрібно шляхетське, в основному 
натуральне господарство пізнього феодалізму; 3) велике товарне госпо-
дарство (господарство XVI ст.) (Гроссман Ю. Деякі спірні питання виник-
нення фільварково-панщинної системи у Речі Посполитій / Ю. Гроссман // 
Українське слов’янознавство. – 1971. – № 4. – С. 67-68). 

225 Grodziski S. Ludzie luźni…S. 21, 29.
226 Инкин В. К вопросу об эволюции феодальной ренты в Галичине XVI – 

XVII вв. (По материалам столовых имений) / В. Инкин // Ежегодник по 
аграрной истории Восточной Европы. – Вильнюс, 1964. – С. 229.

227 Horn M. Chłopi ziemi sanockiej…S. 125.
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нормально функціонувати не могло, воно змушене було перебу-
дуватися разом з розвитком фільваркової системи228. 

Горн звертав увагу на те, що панщина для селян була об-
тяжливою через відстані, які потрібно було долати до місця 
праці – 2 – 3 милі*. З початку XVII ст. з’являються скарги сто-
совно перевищення норм панщини229. 

Селяни виконували на користь двору й різноманітні шар-
варки. Одним із обов’язків була підводна повинність. Селяни 
Любачівського староства мали вирушати у дорогу, що не пере-
вищувала в часі день. Якщо ж подорож затягувалася, то її врахо-
вували у дні панщини. Горн подає свідчення, що селян змушува-
ли до тривалих й обтяжливих поїздок. Відстань могла сягати 40 
миль. При цьому її не завжди зараховували у дні панщини230. 

З двірських монополій найобтяжливішим був обов’язок 
купувати панську горілку й пиво, які, зазвичай, були вдвічі-
втричі дорожчими231.

Окрім звичайної панщини та шарварків селяни були 
зобов’язані до т.зв. стації чи гіберни – утримання загонів ко-
ролівського війська та сплачували десятину зі збіжжя Церкві 
(т.зв. мешне). Військові загони інколи вимагали ще й значної 
грошової суми232. 

Помимо значного зросту панщини у порівнянні з станом у 
першій половині XVI ст., чинш, сплачуваний готівкою й натураль-
ними продуктами, не був зменшений. Так, у Смолині, згідно з лю-
страцією 1565 р., селяни, що сиділи на півланах, платили старості 

228 Гроссман Ю. Кмети, загродники и коморники…С. 167.
* Польська миля дорівнювала 7 верстам або ж 7 146 м.
229 Horn M. Zaburzenia wiejskie…S. 238.
230 Повинність щодо надання підвод інколи не оминали й священиків, про 

що свідчать скарги з сіл Любленця та Жукова. (Horn M. Zaburzenia wiej-
skie… S. 240). 

231 Horn M. Zaburzenia wiejskie…S. 242.
232 Horn M. Chłopi ziemi sanockiej…S. 128, 130.
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по 16 грошів чиншу, 1,5 гроша відкупного чиншу та надавали по 
пів колоди вівса; в 1605 р. королівський мандат зобов’язав їх до 
сплати з півлану 19 грошів чиншу. Горн зауважує, що всі ці відо-
мості відбивають офіційні норми233. У деяких селах, наприклад, у 
Кульчицях (до 1568 р.), зберігалася т.зв. медова данина (по 5 пів-
мірків від борті), відома також для волоських сіл. І у волоських, 
і в руських селах існувала данина куницями, не враховуючи «ку-
ничного», що знімалось при видачі заміж на сторону234. 

На думку Горна, найважче жилося у селах, зданих в орен-
ду. Наслідки господарювання орендаря, який хотів витягнути з 
села найбільший прибуток, були іноді фатальними235. Ю. Гросс-
ман вважав, що з погляду забезпеченості селян землею як коро-
лівські, так і приватні маєтки, що знаходились в оренді, нічим 
істотно одне від одного не відрізнялись236. 

В політиці старостинської влади помітним є прагнення 
здобути певну опору серед селян. Старости і державці ставились 
прихильніше до війтів, князів, гайдуків, мірошників та ін. Часто 
їм надавали землю, яка була звільнена від повинностей237.

Покарання для селян були різними. Найчастіше, окрім 
грошового стягнення, застосовували биття, яке часто призво-
дило до каліцтв, а то й смерті. Також селян могли ув’язнювати, 
але рідше, бо таким чином відривали їх від роботи238.

Розглянемо ближче фільварок. Фільварок, за дефініцією 
Яна Рутковського, – це таке землеробське господарство, у яко-
му його власник чи розпорядник не бере безпосередньої участі 
у польових роботах239. В. Інкін зазначав, що фільварок XV ст. 

233 Horn M. Zaburzenia wiejskie…S. 241.
234 Инкин В. К вопросу об эволюции феодальной ренты…С. 224. 
235 Horn M. Chłopi ziemi sanockiej…S. 128.
236 Гроссман Ю. Кмети, загродники и коморники…С. 172.
237 Horn M. Zaburzenia wiejskie…S. 236.
238 Horn M. Chłopi ziemi sanockiej…S. 132.
239 Wyczański A. Szlachta…S. 90 – 91.
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засновувався на застосуванні найманої праці, тому він типоло-
гічно протистоїть панщинному фільваркові XVI – XVII ст. По-
при розповсюдження фільварків, навіть у період свого найбіль-
шого розквіту, наприкінці XVI ст., він займав у Польщі заледве 
15% усього орного ареалу240. 

Фільварки у Руському й Белзькому воєводствах з’являлись 
нерівномірно. Так, у Сяноцькій землі вони постали порівняно 
рано. У 1565 р. їх було 4, три над Сяном, один – над Віслоком241.

До фільварків прилучали передусім землі селян, що вте-
кли242. Траплялися випадки, коли забирали частину земель у 
селян, які не збирались покидати домівку243. У королівщинах 
ґрунти віднімали переважно з нагоди чергового поміру наді-
лів. З реєстру Перемишльського староства за 1640 р. випливає, 
що за рахунок селянських наділів фільварки отримали ґрунти 
у понад 60 королівських селах. Зазвичай приєднували по 2 – 3, 
подекуди – навіть по 10 – 20 ланів244.

З існуванням фільварків пов’язують економічну кризу 
другої половини XVI – першої половини XVII ст. У 50 – 60 ро-
ках в історіографії панувала т. зв. «фільваркова теорія», в основі 
якої було визнання панщинно-фільваркової системи основним 
винуватцем всіх бід Речі Посполитої. Д. Похилевич був першим 
радянським (українським) істориком, який виступив з крити-
кою спрощеної і надто прямолінійної «фільваркової теорії». Він 
помітив, що фільварок мав достатню «економічну потенцію», 
оскільки після численних як внутрішніх, так і зовнішніх ударів 
не лише вижив, а й відродився. Важливими щодо з’ясування 

240 Інкін В. Історична оцінка…С. 59.
241 Horn M. Chłopi ziemi sanockiej…S. 120.
242 Там само. S. 121.
243 Горн подає скарги селян на старост з Любачівського староства: Яна Пла-

зу (очолював староство у 1590-1614 рр.), Барбару Плазіну (1614 -1637) та 
Єжи Оссолінського (1637-1648) (Horn M. Zaburzenia wiejskie…S.237).

244 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich…Cz. I…S. 12 – 13.
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проблеми кризи XVII ст. Д. Похилевич вважав причини похід-
ного характеру – війни, епідемії тощо245. 

З фільварковим господарством пов’язана проблема, яку 
можна вважати парадоксом. С. Среньовський відзначив, що 
протягом XVI ст. одночасно зростали фільварок, селянська 
оранка й пустки. І в пізніші часи пустки перебували у постій-
ному русі246. М. Горн скорочення посівних площ на землях Га-
лицької Русі у 20-30 – х роках XVII ст. пояснює татарськими 
набігами, що відновилися з початку XVII ст., і вважає його яви-
щем тимчасовим247. На думку В. Інкіна, дослідник не врахував, 
що, наприклад, у Краківському воєводстві цей процес почався 
одночасно і прогресував безперервно без жодного зв’язку з ві-
йнами. Аналогічна картина спостерігалася по всій Польщі248. 

Парадокс роздроблення селянських господарств, яке про-
гресувало протягом подальшого поглиблення кризи фільварку, 
при наявності великого резерву необроблюваних земель, пояс-
нити, на думку В. Інкіна, легко: селяни відмовлялися брати в тя-
гло повні наділи, з яких йшла панщина. Селянину куди вигідні-
ше було сидіти на 1/8 лану і брати в оренду додатково пусті землі 
у сусіднього поміщика або шукати промислових заробітків249. 

Оптимальним варіантом для фільварку був, очевидно, 
півлановий господар з кіньми або волами і з достатньою кіль-
кістю робочих рук. Цей тип переважав у період розквіту філь-
варків. Щоправда, уже в процесі формування панщинної систе-
ми селянин утратив половину землі. У XV ст. поширеним було 

245 А. Козій відносить господарчу кризу в Польщі до другої половини XVII ст. 
(Козій А. Радянська історіографія…С. 109).

246 Sreniowski S. Uwagi o łanach w ustroju folwarczno-pańszczyźnianym wsi pol-
skiej / S. Sreniowski // KHKM. – 1955. – R. 3. – Nr. 2. – S. 41, 43.

247 Horn M. Skutki ekonomiczne najazdów tatrskich z lat 1605 – 1633 na Ruś Czer-
woną / M. Horn. – Wrocław; Warszawa; Kraków, 1964. – S. 101-103.

248 Інкін В. Історична оцінка …С. 62.
249 Там само. – С. 65.
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ланове господарство. Прагнучи збільшити кількість об’єктів 
оподаткування, двір почасти сам сприяв роздробленню селян-
ських дворів. Але роздроблення приводило до підриву тяглової 
спроможності селянського двору. Одночасно зростав опір се-
лян панщині. Феодальний власник знаходить вихід у тому, що 
починає здавати в оренду не тільки пусті, а й фільваркові поля 
і луки, і не чужим, а своїм підданим250. Тому до другої половини 
XVI ст. найбільш поширеним був наділ у півлана251.

Процес перебудови господарства селян проходив нерівно-
мірно. Так, у Снятинському старостві, судячи з даних люстрації 
за 1565 р., в середньому на кметя припадало 0,8 «дворища», яке 
тут було крупнішим, ніж лан. У районах з більш розвинутою 
панщинно-фільварковою системою ситуація була іншою (Сня-
тинське староство було економічно відсталим, тут був лише 
один маленький фільварок). У Городоцькому старостві, де було 
5 фільварків, із 17 сіл, вказаних у згаданій люстрації, щодо 11, 
5 сіл люстратори записали кількість ланів і селян. Тут на одне 
господарство припадало майже 0,4 лана. У селі Родатичі на кме-
тя припадало 0,675 лана252. 

Фільваркове виробництво потерпало від браку робочих 
рук253. Для пересічного шляхетського фільварку у 1550 – 1580 
рр. панщина покривала лише 63% усіх польових робіт. Решту 
потрібно було виконувати за рахунок фільваркової челяді. До-
недавна вважалося, що фільваркову челядь рекрутували із 
250 Там само. – С. 65.
251 Гроссман Ю. Кмети, загродники и коморники…С. 167.
252 Там само. – С. 167-168.
253 Фільваркова інструкція познанського воєводи Осторога, написана на по-

чатку XVII ст. на підставі практики латифундій у Белзького воєводстві, 
свідчить про початок продукційної кризи у феодальному господарстві. 
Проблема тут полягала в обмеженій кількості робочих рук (Sreniowski S. 
Oznaki regresu ekonomicznego w ustroju folwarczno – pańszczyźnianym w 
Polsce od schyłku XVI w. / S. Sreniowski // Kwartalnik Historyczny. – 1954. – 
R. 61. – Nr. 2. – S. 169).
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зубожілих селян, в основному – люзних людей, які мандрували 
в пошуку праці. Проте більш скрупульозні дослідження пока-
зали, що більшість челяді становила молодь в віці 15 – 25 років, 
яка ще не створила сім’ї та економічно не відокремилася. Заро-
біток в рік становив від 40 грошів – до 4 злотих (120 грошів). 
Окрім цього, челядь отримувала все необхідне для існування – 
одяг, їжу, житло. Вважається, що це був непоганий заробіток254. 

За підрахунками А. Вичанського, великі фільварки про-
давали до 70% своєї зернової продукції, тоді як середні, з чис-
леннішою двірською челяддю і живим інвентарем, лише 50%255. 
Автор стверджував, що у врожайний рік та при вправному гос-
подарі звичайний фільварок був доволі прибутковим256.

Розвиток аграрних відносин та впровадження панщинно-
фільваркового господарства, що мали наслідком перебудову 
селянського господарства, призвели до перманентного проти-
стояння селян і власника. Кожна сторона в межах права чи поза 
ним боронила свої інтереси.

2.2. Cуспільні конфлікти

Форми селянського опору, слідом за Горном, ділимо на 
легальні й нелегальні. Найчастіше до легальних форм опору 
вдавались селяни з королівських сіл, оскільки вони мали змо-
гу звертатись до референдарського суду257. У шляхетських се-
лах право віднести королю скаргу на свого пана селянин по-
чав втрачати уже з середини XV ст. У церковних і королівських 
володіннях за селянами ще зберігалось право скаржитись на 
254 Wyczański A. Szlachta…S. 101 – 103.
255 Wyczański A. Polska w Europie XVI stulecia / A. Wyczański. – Warszawa, 

1973. – S. 31 – 32.
256 Wyczański A. Szlachta…S. 103 – 107.
257 Horn M. Chłopi ziemi sanockiej…S. 133.
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власника: перші звертались до єпископських, другі – до асесор-
ських (потім референдарських) судів258.

Дослідження М. Горна показують повне безправ’я селян. 
Репресії щодо них відбувались навіть у випадку відмови участі 
у приватних конфліктах шляхтичів259. 

М. Горну вдалося докладно простежити протистояння 
селян з Башні (Любачівське староство) з місцевими староста-
ми. Після кількох скарг селян стосовно несправедливого збіль-
шення панщини король став на сторону старости Яна Плази і в 
мандаті від 10 квітня 1617 р. дав розпорядження старості роз-
правитись з «бунтівниками». Для цього було складено комісію, 
до якої увійшли белзький хорунжий Бартоломей Белжецький, 
підчаший Петро Болєстрашицький, перемишльський земський 
писар Петро Коморницький, королівський секретар Войцєх 
Ґлембовський, а також Костянтин Корнякт, Станіслав Браков-
ський і Ян Фредро. Реакція селян на висновки комісії навряд чи 
була такою, яку очікували. Башенці відмовилися виконувати 
будь-які польові роботи на користь старости. Одночасно вони 
скинули війта, лояльного до старости, і обрали нового260. 

1 травня 1618 р. до Башні прибула нова королівська комі-
сія. Її висновок виявився невтішним для селян. Через подальші 
скарги в липні цього ж року відбувся розгляд суперечок у ре-
ферендарському суді. Норми відробітків і повинностей, зокре-
ма, 4 дні панщини з лана, на яких наполягала Барбара Плазина, 
було підтверджено261. 

258 Козій А. Зміни в юридичному становищі селян Речі Посполитої в другій 
половині XVI – XVII ст. (на прикладах Хомської землі) / А. Козій // 
Проблеми слов’янознавства. – 1982. – Вип. 26. – С. 102.

259 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnym w latach 1600-
1648. Część II: Chłopi dóbr koronnych w walce przeciw zwiększaniu robocizn i 
danin (supliki i zaburzenia wiejskie) / M. Horn. – Opole, 1976. – S. 27 – 28. 

260 Horn M. Zaburzenia wiejskie…S. 244-245.
261 Там само. – S. 246-247.



Студії з соціально-економічної історії Руського і Белзького воєводств… 77

Протистояння ще більше загострилося. Селяни й надалі 
відмовлялися відробляти панщину, старостина вдавалася до 
репресій й висилала каральні загони. Селяни також потрохи 
почали вдаватися до збройного опору, зокрема, поранили слу-
гу Барбари Плазини Войцєха Стромковича. Такі дії призвели 
до появи королівського декрету (8 грудня 1618 р.), яким до-
зволялося карати бунтівників на смерть. У Башні розпочалися 
вбивства селян. Репресії відновилися з весни наступного року, 
коли селяни відмовились виконувати панщину. Восени 1622 р. 
їм вдалося розбити каральних загін. Через три дні було здійсне-
но напад на старостинський двір. Барбара Плазина, не маючи 
достатньо своїх людей, звернулася до лісовчиків. Після 1622 р. 
дані про с. Башню стають фрагментарними262. 

Подібно – з більшою чи меншою мірою напруги – розви-
вались протистояння і в інших селах, наприклад, у Надійові й 
Ракові, також досліджених Горном.263. 

У більшості сюжетів, які подає Горн, королівські комісії не 
мали істотного впливу на напруженість ситуації у селі, в яке вони 
прибували. Так, у селі Прусек ситуація змінилася лише зі смер-
тю державці Яна Лєщинського. Маєток перебрали його сини – 
Томаш і Яцек, які повернули селянам забрану батьком худобу й 
інше майно, встановили грошовий чинш (50 злотих у рік з лану). 
Нові власники, щоправда, не завжди були кращими264.
262 Новий король Владислав IV підтвердив для села Башні привілей, виданий 

ще Яном Тарнавським у 1550 р. Отримавши підтвердження своїх прав, 
селяни знову відмовились виконувати панщину. Син старостини 
Владислав вдався до терору. Король надав селянам «залізний» лист, 
звернувся листовно також до Барбари Плазини й Владислава. Наступна 
звістка походить з 1636 р., коли селяни вбили посланця Владислава Плази 
Миколая Куліковського (Там само. – S. 250-254).

263 Horn M. Zmagania chłopów nadziejowskich i rakowskich ze starostami doliński-
mi w latach 1596-1645 / M. Horn // ZN WSP w Opolu. Historia. – 1974. – T. XII. 

264 Ситуація недовго була стабільною; у 1645 р. з’являються нові скарги 
(Horn M. Chłopi ziemi sanockiej…S. 135).
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Серед форм протесту розповсюдженою була відмова від 
праці. На Сяноччині селяни вдавалися до самовільного захо-
плення панських ґрунтів. Також були випадки підпалу пан-
ських будинків, поранення чи вбивства панів265. 

Своєрідною формою протесту можна вважати організа-
цію збройних загонів з метою грабежу багатших верств насе-
лення, передовсім шляхти (рух опришків). Польська довоєнна 
історіографія (В. Лозінський, А. Прохаска, К. Соханєвич, А. Чо-
ловський) вбачала у цьому русі звичайний бандитизм, тоді як 
пізніші польські історики (наприклад, В. Охманський) – форму 
опору соціально-економічному укладу266. 

Серед опришків зустрічалися представники різних сус-
пільних верств: бідні селяни, князі сіл на волоському праві, 
православні священики й шляхта267. Основним тереном, звідки 
рекрутувалися опришки, були гірські райони Підкарпаття та За-
карпаття. Горн зазначав, що в Сяноцькій землі найбільше опри-
шків походило з Чистогорбів, Яворця, Команців, Одрехови, Радо-
шиців, Токарні, Віслока, Волиці та ін., у Перемишльській землі – з 
сіл Самбірської економії, у Галицькій – покутських сіл268. 

Серед опришків переважали селяни. Багато з них були 
халупниками, загородниками чи підсадками. Їхні загони були 
невеликими. Керівників у джерелах називали капітанами, геть-
манами та ватагами (watah)269.

Найбільш активно опришки діяли на Сяноччині. Перші ві-
домості щодо руху опришків у Сяноцькій землі відносяться до 60 – 
х років XVI ст. Тут їх називали бескидниками. Особливо дійови-
ми були загони з сіл Волосатого та Яворця 270. У Перемишльській 

265 Horn M. Chłopi ziemi sanockiej… S. 140. 
266 Там само. – S. 140 – 142. 
267 Там само. – S. 144.
268 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich…Cz. I. – S. 67.
269 Там само. – S. 68.
270 Horn M. Chłopi ziemi sanockiej…S. 142-144.
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землі кликали «бескидниками» та «списаками», у Галицькій землі 
та Жидачівському повіті Львівської – «опришками»271. В межах 
Східного Прикарпаття в джерелах загалом щодо опришків вжи-
вали назви «zbójcy», «zbójnicy» та «rozbójnicy»272. 

Опришкам на Сяноччині сприяло те, що, окрім них, тут 
грабежами займалися загони т.зв. лісовчиків (lisowczyków) та 
банди угорців273. 

Перший масовий виступ опришків датується 1547 р. 30 лис-
топада було укладено домовленість між польським королем 
та молдавським господарем про видачу втікачів та покарання 
опришків, що діяли на Покутті й Буковині. У 60–70-х рр. XVI ст. 
дрібні загони опришків здійснювали напади на шляхетські дво-
ри, каравани купців у Сяноцькій та Перемишльській землях. Під 
кінець століття з’являються свідчення про напади на шляхту Га-
лицької землі274. 

Попри сеймикові й сеймові ухвали з 1587, 1588, 1592 і 
1593 рр. рух опришків не пішов на спад.275.

Про розмах діяльності опришків свідчить той факт, що 
вони отримували сталу допомогу у прикордонного населення 
та мешканців сусідніх держав (інколи загони опришків відсту-
пали поза межі Польської держави). 1618 р. Сигізмунд ІІІ, щоб 

271 Горн не торкався походження цього терміна. Деякі історики термін «опри-
шки» безпідставно виводять від латинського «opressor» – «той, хто знищує 
шляхту і державців». Таке ж пояснення подано в Радянській енциклопедії 
історії України (Київ, 1971. – Т. ІІІ. – С. 290). Слово «опришок» походить 
від прикметника «opryczny» – осібний, відділений, посторонній, чужа осо-
ба, чужак. Також «опришные люди» – це ті, хто ховаються у відокремленому 
місці (Bardach J. Rec.: Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feu-
dalnym w latach 1600-1648. Część I: Zbiegostwo i zbójnictwo karpackie. – Opole, 
1974 / J. Bardach // Kwartalnik Historyczny. – 1975. – R. 82. Nr 3. – S. 653 – 654). 

272 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich…Cz. I…S. 67.
273 Horn M. Chłopi ziemi sanockiej…S. 143.
274 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich…Cz. I. – S. 69.
275 Там само. – S. 69.
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покінчити з опришками, наказав замкнути усі шляхи з сусідні-
ми країнами276.

Напади опришків значно активізовувалися в часі татар-
ських наїздів, коли панувала паніка й відсутність організації277.

М. Горн виділяв три обставини, які сприяли руху опри-
шків: 1) політична слабкість держави, що виражалася у слаб-
кості виконавчої влади, поширення анархії і шляхетської сва-
волі, внутрішніх виступах; 2) симпатія і допомога опришкам зі 
сторони місцевого населення; 3) географічні умови278. 

Характерними рисами опришків, за М. Горном, є: 1) тя-
глість руху; 2) напіввійськова організація; 3) партизанська 
форма боротьби; 4) обмеження активності в літню пору279.

Рецензент М. Горна Юліуш Бардах зауважив, що не вар-
то говорити про «рух опришків». Таке поняття передбачає ви-
значене спрямування та єдність. Насправді, це було суспільне 
явище, що не мало рис руху. Опришки частіше нападали на 
купців, мірошників, заможних селян, а не на шляхетські дво-
ри. Горн не намагався ідеалізувати опришків, тому його праця 
прислужилась до розвінчування міфу про опришків280. Попри 
те, дослідник чітко вказував на антишляхетську спрямованість 
їх діяльності281.

2.3. Втечі селян

До 1945 р. у Польщі не з’явилося жодного досліджен-
ня, присвяченого втечам селян282. Дослідження Горна є 

276 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich… S. 73.
277 Там само. – S. 77.
278 Horn M. Chłopi ziemi sanockiej…S. 143.
279 Там само. – S. 143.
280 Bardach J. Rec…S. 654 – 655.
281 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich…Cz. I…S. 85.
282 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich…Cz. I…S. 34.
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піонерськими стосовно міграцій населення у Руському й Белзь-
кому воєводствах та поза їх межі. 

Втечі селян безпосередньо пов’язані із закріпаченням та 
впровадженням панщинно-фільваркового господарювання. У 
1420 р. Вартський статут у загальнодержавному порядку постано-
вив, що осілий на лісовій ділянці селянин, який отримав пільго-
вий строк, не може рушитися з місця, поки не викорчує цього лісу 
під поле, не виконає усього, що належиться згідно з земським пра-
вом або звичаєм. Підданий без дозволу пана не мав права змінити 
місця проживання. Власник отримував право за допомогою ор-
ганів державної влади самовільно відшукати втікача283. Попри те, 
втечі селян стають звичним явищем з XVI ст. М. Горн пов’язував 
їх інтенсивність з впровадженням фільварково-панщинної сис-
теми господарювання. Для переконливості цього твердження 
автор наводить факт, що в Галицькій землі, де фільварки почали 
з’являтись пізніше, ніж в інших землях Руського воєводства, втечі 
стають особливо частими в першій половині XVII ст284. 

На втечу від пана селянина штовхала не тільки панщина, 
але й виснаження надільної землі. Воєнні розорення ставили 
господарство на край катастрофи. Слід зауважити, що ціною 
руйнування господарства у XVII ст. знову був відновлений фонд 
пусток, необхідний для функціонування примітивного трипіл-
ля. Тому господарча криза не завершилася повним економіч-
ним крахом держави285. Серед інших причин М. Горн вказував 
на надмірне оподаткування селян, часті постої військових від-
ділів (стації), приватні конфлікти між шляхтою, грабіжницьку 
політику шляхти у маєтках, окупованих силою, та боязнь се-
лян, які завинили перед паном286. C. Щотка зафіксував випадок, 
283 Козій А. Зміни в юридичному становищі…С. 101.
284 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich.Cz. I…S. 41.
285 Інкін В. Історична оцінка…С. 64.
286 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich…Cz. I. – S. 39 – 40. С. Среньовський 

стверджує, що на загал селянин на українських землях мав би почуватися 
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коли рідне село залишив селянин, який звертався до референ-
дарського суду зі скаргами на старосту. Самуель Троєцький, 
перемишльський стольник, у 1605 р. погрожував делегату до 
короля з с. Торки розправою (na gardło mu odpowiada, byle go 
dostał). Цей селянин покинув село і заховався у переворських 
маєтках князя Острозького287. 

Селяни тікали з маєтків усіх категорій, переважно, проте, 
з тих, які були віддані на короткотермінову оренду288. У ґродзь-
ких книгах Сяноччини містяться численні скарги власників сіл 
на їх державців стосовно втеч селян289.

Селянин тікав туди, де міг отримати кращі умови. З Сяноць-
кої землі селяни тікали найчастіше в Угорщину (на Закарпаття) 
або осідали у гірських районах, де ще було доволі сіл на волось-
кому праві, тому й умови тут були кращі. Частина втікачів знахо-
дила притулок у містах і містечках Сяноцької й Перемишльської 
земель: в Березівцях, Дубецьку, Ліску та Перемишлі290. 

Серед селян-утікачів були представники усіх верств сіль-
ського населення, зокрема, є згадки про крамарів (села Оселець 
та Іздебка), князів (Кальниця)291. Є скарги також про втечі ві-
йтів, руських священиків, мірошників, ремісників. З джерел ви-
пливає, що тікали найчастіше кметі, натомість мало згадок про 
загородників, фрагментарними є дані про комірників. Це, во-
чевидь, пов’язано із невеликою можливістю відшукати такого 

краще, ніж польський у себе, через наявність полів та їхню родючість, 
дешевизну землеробських плодів. Насправді ж ці чинники спричинилися 
до того, що йому, через економічний визиск, було важче, ніж деінде. 
Також, зазначає автор, український селянин мав більше можливостей для 
втеч (Sreniowski St. Zbiegostwo chłopów…S. 55). 

287 Szczotka St. Uwagi o zbiegostwie włościan w dawnej Polsce / St. Szczotka // 
RDSG. – 1949. – T. XI. – R. 1949. – S. 129 – 130.

288 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich…Cz. I…S. 37.
289 Horn M. Chłopi ziemi sanockiej…S. 136-137.
290 Там само. – S. 137.
291 Там само. – S. 137.
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селянина. Зрештою, втрата безземельного підданого не була та-
кою відчутною, як кметя292. З іншого боку, кметів-втікачів най-
більш потребували293.

Не завжди селянам вдавалося втекти зі своїм майном, яке, 
очевидно, переходило до пана294. Лише в одному випадку має-
ток перейшов до сина втікача295.

Втечі організовували, зазвичай, однією сім’єю, мабуть, з 
конспіративних міркувань. Неодноразово селяни тікали по од-
ному. Були випадки, коли водночас тікали кілька родин296. 

Селяни Руського й Белзького воєводств тікали переваж-
но у містечка аграрно-ремісничого типу та в недавно засновані 
міста. Більші міські осередки приймали значно менше втікачів. 
Горн зазначав, що у відомих йому джерелах подано лише 6 міс-
цевих родин, які утекли до Львова, 14 – до Перемишля, 4 – Ко-
ломиї, 3 – Кам’янки Струмилової, 8 – Городка. Не зафіксовано 
жодної сім’ї, яка втекла би зі села до Самбора, Переворська, 
Ярослава та ін. більших міст297. 

Найбільша частина втікачів направлялись до міст тієї ж 
землі, з якої було й село. У Сяноцькій землі такий напрямок 
вибрали 78,3% втікачів, Перемишльській – 78,7%, Львівській – 
69,2%, Галицькій – 68,3%, лише в Белзькій – менше 50%. Пере-
важав напрямок із заходу на схід298.

Значно важче прослідкувати втечі до інших сіл. Найчас-
тіше тікали до сіл тієї ж землі чи повіту. Були випадки, коли 

292 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich…Cz. I…S. 50 – 51.
293 Sreniowski St. Zbiegostwo chłopów…S. 82.
294 Horn M. Chłopi ziemi sanockiej…S. 138.
295 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich…Cz. I. – S. 52.
296 Там само. S. 52. С. Среньовський вважає доречним поділити втечі на 

індивідуальні, групові та втечі однією сім’єю (Sreniowski St. Zbiegostwo 
chłopów…S. 18). 

297 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich…Cz. I. – S. 44-45.
298 Там само. – S. 45.
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селянин з родиною переходив до іншого власника з цього ж села. 
Також джерела містять згадки про значно довші подорожі299. 

Щодо напрямків поза межі Речі Посполитої виділяють 
втечі до Московської держави, Туреччини, Пруссії, Інфлянт та 
Моравії300.

Кількість втеч невпинно зростала. Якщо в 1463 – 1553 
рр. акти занотовують заледве кілька випадків, коли кметі за-
лишали свої господарства, то в першій половині XVII ст. до Ся-
ноцького ґроду було внесено кількадесят скарг на шляхтичів 
стосовно переховування ними селян. Про масштаби втеч, на 
думку М. Горна, свідчать численні пустки. Найбільше пусток 
було в королівщинах (14,2%)301.

В світлі джерел, протягом 1600 – 1648 рр. з королівських ма-
єтків Львівської й Перемишльської земель утекли 284 родини, з 
духовних – 88, приватних – 1 482. За неповними даними, М. Горн 
встановив, що 187 родин осіли в королівщинах, 51 – в церковних 
маєтках, 680 – приватних. Ці дані свідчать, з долею умовності, що 
селяни охочіше вибирали для нового замешкання королівські села 
(15,3% втікачів з королівщини, 20,4% родин, що туди прибули)302. 

Протягом 1600 – 1639 рр. у Львівській, Галицькій та 
Белзькій землях проживання змінили 7 767 родин. Горн 

299 Значна частина селян перебралася до східних воєводств Корони: Поділь-
ського, Волинського, Брацлавського й Київського. Подимне Волинського 
воєводства з 1630 р. містить дані про 922 господарства новоприбулих се-
лян; без сумніву, серед них були й вихідці з Руського та Белзького воєводств 
(Там само. – S. 45). Волинське, Брацлавське та Подільське воєводства 
приймали найбільше втікачів. С. Среньовський вважає, що, немає теренів, 
звідки не тікали, і лише стосвоно Малопольщі немає даних про прибуття 
втікачів(Sreniowski St. Zbiegostwo chłopów…S. 45). 

300 Sreniowski St. Zbiegostwo chłopów…S. 45.
301 В 1640р. у Сяноцькій землі найбільше пусток М. Горн зафіксував у Крос-

нянському старостві, де з 388,5 ланів 111 стояли пусткою (28,6%) (Horn M. 
Chłopi ziemi sanockiej…S. 138). 

302 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich…Cz. I…S. 48.
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продемонстрував динаміку переселень. У 1600 – 1609 рр. зафік-
совано 2 198 селянських родин-втікачів, 1610 – 1619 рр. – 1 248, 
1620 – 1629 рр. – 1 454, 1630 – 1639 рр. – 2 867303.

У першій половині XVII ст. на Поділля з Руського воєвод-
ства прибуло 1 940 родин, головним чином із Галицького повіту і 
особливо з півдня Теребовельського повіту. З Белзького воєвод-
ства населення переважно йшло на схід – у Волинське й Київське 
воєводства. На Поділля переселялись зі 197 поселень Руського 
воєводства, 7 – Белзького. З цих поселень – 21 місто304.

 Горн зауважив, що певне пожвавлення втеч у 30 – х роках 
може мати зв’язок з козацькими повстаннями305. 

Втечам сприяли самі власники, які охоче приймали вті-
качів. Потреба робочої сили була настільки великою306, що по-
родила окрему категорію людей, яких у джерелах називали ви-
котцями (wykotcami). Вони час до часу або ж фахово займались 
організацією втеч селян, очевидно, за згодою останніх. Ця про-
цедура називалась викочуванням307. Так, 1639 р. с. Страхоцина 
покинув Вавринець Кошалко разом з родиною. Виявилось, що 
викотцем був коваль з Щербна або Волі Горецької Себастіан. 
Втеча відбувалась уночі. Усе майно Кошалка поскладали на 
5 возів; 4 вози надав коваль. Втікачі попрямували до рідного 

303 Там само. – S. 49.
304 Крикун М. Кам’янецькі земські книги…С. 344.
305 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich…Cz. I…S. 48.
306 В Польщі, як і в інших сусідніх країнах, вище цінувалася робоча сила, 

тобто селянин, якого намагалися втримати. В Західній Європі у біль-
шою цінністю була земля (Wyczański A. Szlachta…S. 93). С. Среньовський 
зауважує, що вже наприкінці XV ст. на селі відчутним був брак робочої 
сили, але підкреслює, що йдеться про дешеву робочу силу (Sreniowski St. 
Zbiegostwo chłopów…S. 65).

307 З явищем «викочування» найперше стикаємось у Судебнику 1468 р. Кази-
мира Ягеллончика, складеного для Литви. Можливо, це явище з’явилося 
у Польщі через Литву, з литовсько-руських земель. У коронному законо-
давстві воно з’являється у 1505 р. (Там само. – S. 105).
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села викотця, де Ковалко з родиною оселився. Через деякий час 
по втечі було організовано погоню, яку очолив слуга власника 
Страхоцини, шляхтич Боруцький. Коли переслідувачі з’явились 
у Щербні, місцеві селяни напали на них, стягнули Боруцького з 
коня, котрого забрали, а шляхтича побили308. 

Для «викочування» селянина разом з сім’єю з чужого ма-
єтку, власник висилав в дорогу озброєну групу (bojówka) на ви-
падок погоні, щоб утікачів не повернули. Зазвичай така група 
не підходила близько до села, а чекала вже в дорозі309. 

Іншим способом отримання додаткових робочих рук 
було випровадження селян силою. Таких випадків було неба-
гато. Послугами викотців скористались бл. 5% втікачів. Решта 
організовували втечі самостійно310. 

Від 1420 до 1699 р. було видано 49 сеймових нормативних 
актів, які мали б ускладнити чи унеможливити процес втечі311. 
С. Среньовський вказував на парадоксальну ситуацію у поль-
ському законодавстві. З одного боку, з’являлися численні забо-
рони, а з іншого – заклик (т.зв. wołanie) осідати у нових поселен-
нях чи колонізованих територіях був повністю легітимним312. 

Оскільки державний апарат у Речі Посполитий був до-
волі слабкий, повернення втікачів було справою самих власни-
ків. Протягом XVI і XVII ст. з’явились певні норми поведінки. 
У багатьох селах був обов’язок терміново повідомити власни-
ка про втечу. Громада села повинна була брати участь в погоні 

308 Horn M. Chłopi ziemi sanockiej…S. 138-139; його ж: Walka chłopów czerwo-
noruskich…Cz. I…S.53.

309 Sreniowski St. Zbiegostwo chłopów…S. 108.
310 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich…Cz. I…S. 55.
311 Дані згідно підрахунків Ф. Буяка. В іншому місці Горн, покликаючись 

на Е. Тжину, подав інші дані: протягом 1503 – 1699 рр. – 62 таких акти 
(Horn M. Chłopi ziemi sanockiej…S. 139; Walka chłopów czerwonoruskich…
Cz. I…S. 57). 

312 Sreniowski St. Zbiegostwo chłopów…S. 100.
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та пошуках. Багатші власники висилали шпигунів, які мали 
роздобути відповідну інформацію. Отримавши її, розпочина-
лися судові процеси щодо повернення313. За дорученням суду 
возний вручав (покладав) позов у поселенні, де осіли втікачі, 
звичайно – не безпосередньо його власникові, а комусь з міс-
цевої адміністрації: отаману (старості) в селі, представникові 
магістрату в містечку або рядовому підданому. При цьому воз-
ний оголошував зміст позову і заявляв про арешт ним втікачів. 
Арешт був чисто формальний, тому що до самих втікачів воз-
ного не допускали. Возний повинен був прозвітуватись перед 
судом про вручення позову314. Але навіть позитивний вирок 
суду не гарантував отримання втікача назад315. Микола Крикун 
на підставі матеріалу щодо сусіднього Подільського воєводства 
зазначає, що з правової точки зору суть більшості актів про вті-
качів зводиться до тієї або іншої форми відстрочки (диляції) 
вирішення судом справи316.

 Горн стверджував, що лише 10% відомостей про втікачів 
стосуються їх повернення. Інколи за втікача надавали відшко-
дування. В такому вирішенні були зацікавлені передовсім малі 
міста317.

Втікачів інколи викрадали з нового місця. Попри це, лише 
невелика їх частка поверталась в рідні села. Бували випадки, коли 
власники змушували утікачів, яких вдалося повернути, скласти 
урочисту присягу, що більше не будуть покидати село318. 
313 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich…Cz. I. – S. 61.
314 Крикун М. Кам’янецькі земські книги…С. 337 – 338. Див. також: його ж. 

Справа про втечі селян…
315 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich…Cz. I. – S. 61.
316 Крикун М. Кам’янецькі земські книги…С. 337.
317 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich…Cz. I. – S. 61. Про особливості 

судового розгляду див.: Sreniowski St. Zbiegostwo chłopów…S. 114 – 159. 
318 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich…Cz. I. – S. 60, 62. За влучним 

висловом Станіслава Среньовського, безкарність втікача була премією за 
відстань, яку він здолав (Sreniowski St. Zbiegostwo chłopów…S. 10).
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Горн висунув гіпотезу, що втечі селян були значно інтен-
сивнішими у руських землях Корони, ніж у власне польських319, 
а польських селян було дуже мало у східних воєводствах, не в 
останню чергу через релігійні питання320. 

На переконання Горна, втечі селян не потрібно переоці-
нювати. В рік покидало домівки близько 1 000 родин. По відно-
шенню до всього сільського населення – більше мільйона – це 
незначний показник. Більшість селян не змінювала місця про-
живання321.

Розділ 3. Соціальні та стихійні катаклізми

3.1. Воєнні дії

До соціальних катаклізмів відносимо воєнні дії, 
до стихійних – епідемії й пожежі. Ця проблематика мало до-
сліджена в історичній літературі. Маврицію Горну вдалося 
прослідкувати хронологію та масштаби татарських нападів у 
першій половині XVII ст. на територію Руського та Белзького 
воєводств. До сьогодні результати його досліджень залиша-
ються поодинокими в даній проблематиці322.

Перша половина XVII ст. була особливо насичена татар-
ськими набігами. Протягом 29 літ (1605-1633) Руське й Белзьке 
воєводства мали лише 12 спокійних років (1606, 1608-1611, 1614, 
1619, 1625, 1627-1628, 1630-1631). Протягом решти 17 років у 
джерелах зафіксовано щонайменше 26 нападів. Найактивніше 

319 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich…Cz. I… S. 43.
320 Sreniowski St. Zbiegostwo chłopów…S. 55.
321 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich…Cz. I…S. 65.
322 Seredyka J. Problematyka najazdów tatarskich w badaniach naukowych Maury-

cego Horna / J. Seredyka // Między Lwowem a Wrocławiem. Księga jubilieuszo-
wa profesora Krystyna Matwijowskiego / pod red. B. Roka i J. Maronia. – Toruń, 
2006. – S. 1139-1140.
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татари діяли у 1612-1624 рр. (20 нападів із загалом 26). Протягом 
1605-1611 рр. Горн зафіксував лише два напади. Найчастіше та-
тари спустошували повіти Галицької землі: Коломийський (20 
разів), Галицький (18) і Теребовельський (17) та повіти Львів-
ської землі: Львівський (14) і Жидачівський (12). Часто татари 
скеровували свої напади у Перемишльську землю: 9 разів – у 
Стрийський повіт, 7 – Дрогобицький, 6 – Перемишльський, 
5 – Самбірський. Відносно найменше татарських набігів сягало 
повітів Белзької землі: Белзького і Буського – по 4 рази, двічі – 
Городельського, один раз – Грабововецького. Сяноцька земля 
потерпіла від двох татарських нападів323. 

Татарські набіги, у яких брало участь до 1 000 вершників, 
Горн відносив до групи невеликих набігів. Згрупувавши усі татар-
ські виправи в Руське й Белзьке воєводства, дослідник поділяє їх 
на 13 великих (walnych) виправ (50%), 9 – більших (35%) та лише 
4 дрібні (15%). Нечисленні дрібні напади здійснювали зазвичай 
буджацькі татари. Натомість кримським татарам такі грабежі 
були невигідними. Щоби доїхати з Криму до кордонів воєвод-
ства, потрібно було 30 днів. Тому кримчаки здебільшого напада-
ли на поселення Київського й Брацлавського воєводств324. 

М. Горн присвятив татарському набігу 1620 р. окрему 
статтю. Напад був пов’язаний з битвою під Цецорою 1620 р. і 
за своїм характером й наслідками дещо відрізнявся від усіх по-
передніх та більшості наступних. В історичній літературі похід 
був описаний Францішком Суварою325. Горн звернув увагу пе-
редусім на соціально-економічні наслідки326. 

323 Horn M. Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 1605-1633 na Ruś 
Czerwoną. / M. Horn. – Wrocław; Warszawa; Kraków, 1964. – S. 11-14.

324 Там само. – S. 13-14.
325 Suwara F. Przyczyny i skutki klęski cecorskiej / F. Suwara. – Gebethner & Wolff , 

1930.
326 Horn M. Najazd tatarski 1620 roku i jego skutki ekonomiczne / M. Horn // ZN 

WSP w Opolu. Historia. – 1963. – T. 3/4. – S. 171. 
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Виправа ординців восени 1620 р. охопила Подільське, Во-
линське, Руське та частину Белзького воєводства. Через брак 
відомостей Горн обмежився лише розглядом подій у Руському 
воєводстві. Основним джерелом тут виступає люстрація ко-
ролівщин воєводства з 1621 р., здійснена за постановою валь-
ного сейму 1620 р. Люстрація складалася між 10 травня (дата 
королівського листа до міст з проханням надання допомоги 
люстраторам-ревізорам) до середини вересня 1621 р. (початок 
нового масштабного нападу татар, про який ревізори не згаду-
вали). Люстраторами були: Єжи Дзєдушицький, любачівський 
каштелян, Феліціян Гроховський, перемишльський земський 
писар, та Ян Глінка, королівський секретар. Дані цієї люстра-
ції Горн порівнював з люстрацією та інвентарями королівщин 
1616-1617 рр. і даними ревізії з 1616-1619 рр327. 

Татарський набіг 1620 р. мав значно важчі економічні 
наслідки, ніж будь-який інший від 1600 р. Пояснюється це на-
слідками Цецорської битви, адже татари мали змогу грабувати 
Руське воєводство протягом 3 тижнів328.

Татарській армії, яка в середині жовтня вторглася у Русь-
ке й Белзьке воєводства, польське керівництво змогло проти-
ставити заледве кілька рот регулярного війська, з яких дві були 
у Львові, три – в Городку, одна – в Старому Селі. Ускладнювало 
ситуацію те, що шляхта не зуміла організувати захисту329.
327 Там само. – S. 171-172. М.Горн ставив Люстрацію 1621 р., яка складалась 

з метою встановлення втрат та порівняння тодішнього стану зі станом 
перед нападом, на перше місце серед джерел, які дають найбільш повну 
картину про татарські набіги і їх наслідки загалом для Руського й Белзь-
кого воєводств. (Horn M. Skutki ekonomiczne…S. 7).

328 Horn M. Najazd tatarski 1620 roku…S. 172-173.
329 Апелювання короля до шляхти не зустріло відповідної реакції в межах 

тих воєводств, які перебували під безпосередньою загрозою. На заклик 
руського воєводи Яна Даниловича (28 вересня) шляхта зібралася під 
Львовом та Сяноком. Не відгукнулася на заклики воєводи шляхта Пере-
мишльщини. (Horn M. Najazd tatarski 1620 roku…S. 174-175). 
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Татари зустріли оборонців зовсім не приготованими. 15 
жовтня у Львові відбулася нарада за участі Станіслава Любо-
мирського та Яна Даниловича. А вже цього ж вечора передові 
загони татар почали палити приміські села Львова. Ординці, як 
і зазвичай, скерували удари у різних напрямках. Окремі загони 
вдерлися у Белзьку землю, де близько спустошили два села – 
Скнилів і Бортків (15 жовтня); у цей же час (до 18 жовтня) по-
страждали Дрогобицький, Стрийський, Самбірський і Пере-
мишльський повіти на Перемишльщині330.

Не всюди нападників чекав успіх. Татарам не вдалося 
здобути Жовкву, Рогатин, Городок та Дунаїв. Затяжні бої точи-
лися біля Жидачева. Татари місто здобули, але замок встояв. 
Траплялися випадки, коли село змогло оборонитися або встояв 
панський двір, де місцеве населення шукало порятунку331. 

З другої половини жовтня опір татарам посилився. 19 жов-
тня поблизу Старого Села вщент було вирубано татарський за-
гін. До Руського воєводства на допомогу поспішало кварцяне 
військо, що прямувало з заходу у напрямку Дрогобича, а з півно-
чі – литовське військо Кароля Ходкевича. Татари були змушені 
покинути терени воєводства. Точної дати їхнього відходу немає. 
З листа подільського воєводи Томаша Замойського до короля, 
написаного 4. ХІ. 1620 р., Горн зробив висновок, що останні та-
тарські загони перетнули кордон держави наприкінці жовтня332. 

Татари, які три тижні спустошували терени Руського во-
єводства, доходили до Ярослава. Дуже потерпіли села довкола 

330 Там само. S. 176. Очевидець цих подій писав: «Złe wieści, glód we Lwowie. Po 
polach i około Lwowa trupów pełno. Tatarzy po kilka tysięcy na rozmaitych miej-
scach leżą i z tych koszyków wypadają. Około Lwowa, jak umiotł, zniesione wsie 
i niemało miasteczek wyniszczono». (Horn M. Skutki ekonomiczne…S. 26).

331 Horn M. Najazd tatarski 1620 roku…S. 176-177. У ставчанському замку (село 
Ставчани під Львовом), добре укріпленому Любомирським, переховувався 
львівський архієпископ Ян Анджей Прухніцький. Саме село було спалено. 

332 Horn M. Najazd tatarski 1620 roku…. S. 177.
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Львова. Згідно з реляцією історика Б. Зіморовича, сучасника по-
дій, поруйновано було понад 100 сіл. Горн зробив спробу більш 
докладно оцінити числові показники наслідків. Складність під-
рахунків зумовлена тим, що люстрація 1621 р. торкалася лише 
королівщин. Жертвами нападу, окрім згаданих у ній поселень, 
були у Перемишльській землі міста Гусаків і Нижанковичі та 62 
села; у Галицькій – 21 місто й 36 сіл; у Львівському повіті – 13 міст 
та 60 сіл. Окрім цього, ординці здобули, за неповними даними 2 
міста (Жидачів і Ходоростав) та село (Ольдовичі) у Жидачівсько-
му повіті Львівської землі, 7 сіл у Буському повіті Белзької землі, 
кільканадцять сіл в околицях Бережан, Зборова й Золочева333.

За люстрацією 1621 р., у 1618-1620 рр. у Львівському повіті 
з 6 міст було зруйновано 3 (50%), у Перемишльській землі одне 
з двох згаданих (50%), у Галицькій усі 9 міст (100%). Отож, із 17 
міст 13 зазнали нападу татар (76,5%). Стосовно сіл: у Львівсько-
му повіті руйнувань зазнали 77 (зі 102, 75,5%), Перемишльській 
землі – 29 з 36 (80,6%), Галицькій – усі 38 згаданих сіл. У підсум-
ку було зруйновано 144 села (81,8%). Разом було спустошено 157 
міст і сіл (81,4%). Горн наголошував, що ці дані не є повними334. 

Загальні втрати у межах Руського й Белзького воєводства 
Горн оцінив у 300 зруйнованих населених пунктів, у тому числі 
40 міст. При цьому наголошував, що показники неповні, а сто-
совно сіл їх потрібно вважати за мінімальні335. 

Питання підрахунку втрат населення особливо важливе з 
огляду на те, що Б. Зіморович стверджував, буцімто у ясир за-
брали 60 000 населення. Зважаючи на те, що дані люстрації сто-
совно втрат населення стосуються не лише наслідків жовтневого 

333 Horn M. Najazd tatarski 1620 roku…. S. 178, 180.
334 Там само. – S. 179.
335 Там само. – S. 180. Щодо міст потрібно зважати на ту обставину, що міща-

ни самі палили і знищували будинки на передмісті/передмістях, щоб по-
жежа не перекинулась на місто. Так вчинили у 1620 р. міщани Дрогобича, 
яких повідомили про татарський напад.
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нападу татар, Горн вважав доцільним прийняти, що відсоток 
цих втрат в селі, яке зазнало нападу, не перевищує 12%. Оскіль-
ки у першій половині XVII ст. пересічна залюдненість місцевого 
села складала 237 осіб, то втрати населення у 260 селах, що за-
знали нападу татар, становлять близько 7 400 осіб336. 

У селах втрати загиблими могли становити до 13%. У міс-
тах цей показник часто був вищим, ймовірно через істотніший 
опір. За приблизними підрахунками втрати серед населення 
становили у Руському воєводстві 11,5-13 тис. осіб. 13% втрат на 
селі і близько 33% у місті складали вбиті. Таким чином, вважав 
Горн, у ясир було взято від 9,5 – до 10,5 тис. осіб337. 

На основі люстрації 1621 р. Горн оцінив знищення ланів 
кметів. У селах Львівського староства татари спустошили у се-
лах 298 ланів із загальної кількості 356. Частка знищень була 
більшою у селах, що лежали біля міст (зокрема Львова, Глинян і 
Щирця). Руйнування у маєтках священиків тут становили 89%, 
фільварках – 89%, маєтках корчмарів – 83%. Відносно менше по-
терпіли млини (63% руйнувань) та загородники. Загалом автор 
оцінює знищення у старостві на основі умовних ланів у 82,7%338. 

Горн припускав також розміри знищень у шляхетських і 
королівських маєтках Перемишльської землі. У 37 шляхетських 
маєтках було спустошено 40,3% ланів (до набігу тут було 238,25 
оброблюваних ланів, після – 142,25). Середня кількість ланів у 
селі до нападу становила 6,4, після – 3,8. У 38 королівських ма-
єтках 61,5% ланів було спустошено (з 506 залишилось 195). На 
село припадало 5,1 лана, до нападу – 13,3339.

Загалом татари зруйнували у 156 королівських селах, 
щодо котрих збереглися дані, 53,7% ланів кметів, 81,2% дворищ, 
336 Там само. – S. 180, 182-186.
337 Там само. – S. 188.
338 Там само. – S. 189.
339 Там само. – S. 195, 203. Татарські загони оминули Вишенське і Мостиське 

староства.
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49,1% господарств загородників і підсадків, 58,6% маєтків свя-
щеників, 50% ремісницьких майстерень, 46,2% вибранецьких 
господарств. Окрім цього, частковому, а то й повному спусто-
шенню піддались 75% фільварків, 71,6% млинів, 74,5% корчем 
та 66,7% гут, руд і тартаків340. 

Знищення, спричинені пізнішими татарськими напада-
ми, були значно меншими. На основі доступних джерел Горн з 
властивою йому скрупульозністю намагався встановити рівень 
людських і матеріальних втрат. Але потрібно розуміти, що всі 
числові показники є умовними, хоча б тому, що вони засновані 
на обмеженій кількості архівного матеріалу.

3.2. Епідемії та пожежі

М. Горн зазначав, що найчастіше під поняттями «мор» чи 
«морове повітря» (powietrze) мали на увазі чуму341. До XVI ст. 
ці назви вживали й щодо інших хвороб, не роблячи між ними 
істотної різниці. Таким чином термінами «мор», «морове пові-
тря», «приморок», «malus aer», «epidemiae morbus» та «морова 
зараза» позначали чуму, віспу, тиф, грип й інші важкі недуги342.

340 Horn M. Najazd tatarski 1620 roku…. S. 195. Разом на основі неповних даних 
по татарських нападах 1618-1620 рр. спустошеними залишилися близько 
380 поселень, в тому числі щонайменше 50 міських осад. (Horn M. Skutki 
ekonomiczne…S. 29).

341 Horn M. Epidemie chorób zakaźnych na Rusi Czerwonej w latach 1600-1647 / 
Horn M. // Studia Historyczne. – Kraków, 1968. – R. XI. – Z. 1(40). – S. 16.

342 Karpiński A. W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rze-
czypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa demografi czne, społeczno-eko-
nomiczne i polityczne / A. Karpiński. – Warszawa, 2000. – S. 21. Оцінку досліджен-
ня А. Карпінського дала М. Богуцька (Bogucka M. Rec.: Karpiński A. W walce z 
niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI-
XVIII wieku i ich następstwa demografi czne, społeczno-ekonomiczne i polityczne. – 
Warszawa, 2000 / M. Bogucka // KHKM. – 2001. – R. XLIX. – Nr. 3. – S. 262-266).
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Великі епідемії у XVI – XVIII ст. супроводжували інші ка-
таклізми, за посередництвом яких з’являлись і поширювались 
хвороби. У світлі тодішніх джерел дослідники виділяють два 
найтиповіші сценарії. За першим – до епідемій спричинялись 
різні погодні аномалії – винятково морозна чи тепла зима, по-
суха, грози, затяжні дощі, в результаті яких з’являлись повені. За 
другим – наявність значної кількості польових мишей, нальоти 
сарани, що призводили до неврожаю, дорожнечі і голоду. Також 
до вагомих чинників появи й поширення епідемій зараховують 
військові дії, які неодмінно супроводжувалися грабежами, зни-
щеннями посівів, контрибуціями. Масові міграції до міст селян, 
передусім убогих, також часто викликані військовими діями, не-
врожаями та ін. Ці люди, мало відпірні до подібних захворювань, 
ставали їх першими жертвами. Дуже часто заразу розносили сол-
дати. До кінця XVI ст. Річ Посполита пережила тяжку епідемію 
плямистого тифу, що з’явилась у 1580 р., яку рознесли по країні 
війська Стефана Баторія, та пандемію чуми у 1587-1592 рр343. 

Епідемії (наприклад, чума) з’являлися весною чи раннім лі-
том (травень-червень), подекуди в липні-серпні і тривали зазви-
чай 4-7 місяців. Пік припадав на кільканадцять тижнів від її по-
чатку, тобто на переломі серпня-вересня, інколи дещо пізніше – в 
другій половині вересня, а навіть і в жовтні. Час вигасання тривав, 
зазвичай, довше – близько 2-3 місяців. Чума зникала переважно в 
грудні-лютому, що було пов’язано з приходом морозів344. 

Хроніку епідемій у Руському й Белзькому воєводствах у 
першій половині XVII ст. розпочинає 1600 р. «Морове повітря» 

343 Там само. – S. 25, 27-29, 69. Неодноразово до зараження здорових теренів 
спричинявся також королівський двір, який переїжджав з місця на місце. 
Факт, що подекуди зараза з’являлась у густозаселених єврейських дільни-
цях, спричиняв до численних звинувачень у їхній бік. Звинувачення не 
були безпідставні. Євреї часто торгували шкірами, хутрами й виробами з 
них, а також лахміттям, на яких переносилися віруси. 

344 Там само. – S. 78.
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заповнило терени воєводств у 1599 р., у 1600 р. охопило околи-
ці Кросна, у наступному році чума лютувала у самому Кросні, а 
також у Радимні та Белзі. Міська влада Белза заборонила вхід до 
міста чужим особам, відкликала ярмарок, який мав відбутися на 
Покрову (1 жовтня). Також було призупинено діяльність ґродзь-
кого суду. Брами міста відкрили для чужинців лише 12 жовтня 
1601 р. Наступного року епідемія охопила цілу Польщу. Стосов-
но теренів Руського й Белзького воєводств інформацією щодо 
епідемії завдячуємо писареві війтівського уряду у Ярославі, ко-
лишньому війтові Буська, Янові Окольському. За його свідчен-
нями, особливо постраждали мешканці Ярослава, Перемишля і 
Львова. У Ярославі чума забрала життя 424 мешканцям345. 

За даними Окольського, М. Горн визначив напрямок по-
ширення епідемії. 1 липня 1602 р. чума лютувала у Львові, че-
рез два тижні – у Перемишлі, 1 серпня з’явилася у Ярославі. У 
Львові і Ярославі чума вигасла одночасно, наприкінці 1602 р. 
Цього ж року «морове повітря» поширилося у Новий Самбір, а 
також перекинулося на частину Сяноцької землі. У Тираві епі-
демія тривала з 24 червня майже цілий 1602 рік346. 

У жовтні 1603 р. чума знову атакувала мешканців Ярос-
лава. Хвороба зачепила лише мешканців вулиці Руської і спри-
чинила смерть 32 осіб347. Щоб епідемія не перекинулася на усе 
місто, міська влада заборонила проводити торги і ярмарки. За-
борона діяла до кінця 1603 р348.

Надалі джерела мовчать про епідемії у Руському й Белзь-
кому воєводствах. Горн зазначає, що, мабуть, «морове повітря», 

345 Horn M. Epidemie chorób zakaźnych…S. 17.
346 Там само. – S. 18.
347 Траплялися випадки, коли навіть дуже загрозливі епідемії спустошували 

одні парафії чи ділянки міста і зовсім не зачіпали інших. Проте були випад-
ки, коли від «мору» вимерало ціле село, як, наприклад, Мочарне у 1622 р. 
(Сяноцька земля) (Karpiński A. W walce z niewidzialnym wrogiem…S. 209).

348 Horn M. Epidemie chorób zakaźnych…S. 18.
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що поширювалось у Речі Посполитій у 1604-1621 рр., оминуло 
ці терени. У цей час епідемії фіксують на Волині й Поділлі349.

Нова епідемія розпочалась у 1622 р. «Мор» до Польщі 
найімовірніше завезли купці зі Сходу350. Через Руське воє-
водство він поширився на власне польські землі. Найбільш 
потерпіли Перемишльщина й Сяноччина. Більш-менш шир-
ші дані залишились стосовно Ярослава й Кросна. У Ярославі 
епідемія тривала чотири місяці, від початку жовтня до кінця 
грудня. Жертви оцінюють у 2 000 мешканців. У Кросні заги-
нуло більше тисячі осіб, у довколишніх селах, що належали 
місту, – 500 осіб351. 

У 1623 р. «морове повітря» з’явилося у Городку, Яросла-
ві, Тираві і Березівцях. У Лежайську епідемія протягом року 
з’являлася двічі. У Переворську жертвами «мору» стало 500 
мешканців. У 1624 р. у Речі Посполитій знову з’являються 
епідемії. У Руському й Белзькому воєводствах постраждали 
мешканці Томашова. Наступного року чума лютувала у Пе-
реворську. У 1626 р. від «чорної смерті» потерпіли мешканці 
Белзької землі. Жертвами стали місто Белз та село Сушно у 
Белзькому повіті352. 

Після трьох років перерви у 1629 р. «морове повітря» 
наповнило Кросно. Наступного року епідемія поширилася на 
північні райони Львівської та Белзьку землі. «Мор» був за-
фіксований у Бережанах та в Грабовецькому й Городельсько-
му повітах. Через шість років джерела знову подають відо-
мості про жертви. 1635 р. потерпало Белзьке воєводство. У 
Белзькому повіті чума лютувала у Потиличі, Цєшанові, Пла-
зові, Раві і Флоріанові, а також у селах Смоличеві, Модринцю 
349 Там само. – S. 18-19.
350 А. Карпінський стверджує, що чуму привезли купці з Туреччини чи Угор-

щини. (Karpiński A. W walce z niewidzialnym wrogiem…S. 70). 
351 Horn M. Epidemie chorób zakaźnych…S. 19-20.
352 Там само. – S. 21-23.
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і Раті, а в Городельському повіті, окрім села Трепани, також у 
Новосілках. Через три роки «мор» забирав життя у селах до-
вкола Кросна353. 

Останніми з першої половини XVII ст. були згадки про 
«морове повітря» у Ярославі (1641, 1642 р.) й Перемишлі 
(1641 р.), та у Стрию (1646 р.). Хронологія епідемій свідчить, 
що найчастіше вони з’являлись у межах обох воєводств у 
1600-1603, 1622-1626, 1629-1631, 1641-1642 рр354. Ці дати збі-
гаються з неврожаями у Польщі, а, отже, з голодом і дорож-
нечею355.

Найчастіше епідемії поширювались у Перемишльському 
(9 разів), Львівському (8), Белзькому (8) повітах та Сяноцькій 
землі. Найменше їх зафіксовано у Самбірському (2), Городель-
ському (2), Дрогобицькому (1), Грабовецькому (1) та Стрий-
ському (1) повітах. У джерелах Горн не віднайшов жодних да-
них про «морове повітря» у Галицькій землі. Стосовно окремих 
міст, то 7 раз епідемії лютували у Львові, 6 – у Ярославі, три – у 
Кросні, двічі – у Белзі, Любачові, Плазові, Перемишлі, Перевор-
ську, Самборі і Томашові356. 

У містах Руського й Белзького воєводств під час епідемій 
не було створено жодних спеціальних інституцій, які б мали 
приймати відповідні заходи. Горн подає окремі дані про те, що 
під час «мору» управління у містах здійснювали представники 
353 Horn M. Epidemie chorób zakaźnych… S. 24-26.
354 Дослідники вважають, що в Речі Посполитій, подібно, як і в країнах За-

хідної Європи, по-справжньому нищівні епідемії виникали кожні 10-15 
років. Деякі історики медицини вважають, що таку циклічність визначив 
десятирічний період імунізації від чуми. (Karpiński A. W walce z niewi-
dzialnym wrogiem …S. 76).

355 Horn M. Epidemie chorób zakaźnych…S. 27. Зіставлення періодів епідемій з ро-
ками неврожаю, великої дорожнечі і голоду виразно можна побачити у XVI-
XVIII ст. у Речі Посполитій: 1570-73, 1589-90, 1598-02, 1621-25, 1628-31, 1655-
60 та 1708-12 рр. (Karpiński A. W walce z niewidzialnym wrogiem… S. 25). 

356 Horn M. Epidemie chorób zakaźnych…S. 29.
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міського уряду, яких у джерелах йменували «повітряними 
бурмістрами»(burmistrz powietrzny). У Ярославі, за даними, 
які наводить вже згаданий Окольський, вони повинні були 
надавати допомогу хворим, виконувати акти останньої волі, 
стерегти помешкання багатших міщан, які покинули місто, 
щоб перечекати епідемію на селі357. Така ситуація була у біль-
шості міст Речі Посполитої358. 

Епідемії, як і татарські набіги, на думку М. Горна, були 
чинником, що істотно гальмував демографічну ситуацію у во-
єводствах. Проте дослідник зазначав, що не варто перебільшу-
вати їхній вплив. Відсоток смертельних випадків коливався від 
1 – до 43%, в середньому становив 13%359. Все ж історики вва-
жають, що демографічну кризу в цей час спричиняли не так ві-
йни, як епідемії360. 

Пожежі у тогочасних містах були явищем доволі частим. 
Так, у містах Перемишльської землі протягом 1600-1651 рр. їх 
зафіксовано 80, у Сяноцькій – 20. У світлі джерел найбільше 
пожеж у Перемишльській землі пережили Нижанковичі й Ра-
димно (по 7), Дрогобич361 і Стрий (6). По 5 пожеж пережили 
Ярослав і Перемишль та Тичин у Сяноцькій землі. У Хирові, 
Гусакові і Лежайську відбулося по чотири пожежі, по три – у 
Мостиськах, Ряшеві, Самборі й Судовій Вишні. На Сяноччині 
чотири пожежі зафіксовано у Сяноку, три – у Тираві. Про інші 
357 Там само. – S. 18.
358 Karpiński A. W walce z niewidzialnym wrogiem…S. 81-82. Найкраще «морові» 

інституції були організовані у містах Королівської Пруссії, де в XVII ст. 
було прийнято західноєвропейські, зокрема, німецькі взірці. Наприклад, 
у Ґданську від 1631-1636 рр. функціонував створений міською радою уряд 
здоров’я, яким управляли кілька комісарів, що виконували свої функції в 
певних дільницях міста. 

359 Horn M. Epidemie chorób zakaźnych…S. 29-30.
360 Karpiński A. W walce z niewidzialnym wrogiem…S. 213.
361 У найновішому дослідженні з історії Дрогобича це питання не розгляну-

то. Див.: Нариси з історії Дрогобича... 
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11 міст (4 – у Перемишльській, 7 – Сяноцькій землях) М. Горн 
не виявив жодних свідчень362.

Зі 100 пожеж М. Горн до незначних відносив заледве 9, 
беручи за показник матеріальні збитки у розмірі менше, ніж 20 
будинків. У 15 випадках немає даних про наслідки. Всі інші по-
жежі спричинили відчутні руйнування363. 

М. Горну часто закидали надмірне акцентування на ролі 
татарських набігів, епідемій та пожеж в занепаді міського жит-
тя та загалом економіки364. Показовим є те, що сучасний дослід-
ник А. Карпінський, як слушно зауважила М. Богуцька, робить 
сміливий висновок, що епідемії зміцнювали фільварково-
панщинне господарство, сприяли зниженню тиску королів-
ського скарбу, а в результаті – відіграли важливу роль в кризі 
Польської держави365.

362 Horn M. Walka klasowa i konfl ikty społeczne...17.
363 Там само. – S. 17.
364 Guldon Z. Rec.: Horn M. Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 1605-

1633 na Ruś Czerwoną. – Wrocław; Warszawa; Kraków, 1964. / Z. Guldon // 
Kwartalnik Historyczny. – 1965. – R. LXXII. – Nr. 3. – S. 682; Wyrobisz A. Za-
gadnienie upadku rzemiosła i kryzysu gospodarczego miast w Polsce: wiek XVI 
czy XVII? / A. Wyrobisz // Przegląd Historyczny. – 1967. – T. LVIII. – Z. 1. – S. 
134; 

365 Bogucka M. Rec.: Karpiński A. W walce z niewidzialnym wrogiem…S. 265.
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Дослідження М. Горна з історії Руського й Белзько-
го воєводств торкаються важливих аспектів соціального та еко-
номічного життя цього регіону. В історіографії це чи не єдиний 
випадок, коли автору вдалося у такому обсязі, залучивши масу 
нових джерельних матеріалів, провести комплексне дослідження.

Малі міста Руського й Белзького воєводств були ремісничо-
торгово-аграрного чи аграрно-ремісничо-торгового типу. У Га-
лицькій землі, через її розташування на пограниччі, міста мали 
чітко окреслений оборонний характер. Горн доводить помил-
ковість твердження про домінування аграрно-ремісничих міст. 
Хоч майже в кожному міському поселенні міщани працювали 
на землі, причому ремісники також. 

Міське управління складалося з міської ради й судової 
лави та інших суспільних репрезентантів. Попри норми, закла-
дені у джерелах міського права, малі міста були в значній мірі 
залежними від особи власника – шляхтича чи старостинської 
адміністрації. Численні суспільні конфлікти свідчать про су-
перечності тогочасного устрою: у шляхетській Речі Посполитій 
окрім шляхти не було місця для іншої «вільної» верстви. Пи-
тання, які міста мали більше свободи в управлінні – королів-
ські чи приватні – досі не з’ясоване. Факти, проте, свідчать, що 
істотної різниці не було. Горн зазначав, що євреї, які спочатку 
охочіше оселялися у королівських містах, згодом обирали при-
ватні міста. Цей факт свідчив лише про становище євреїв, але 
не може бути застосований для з’ясування загальних умов про-
живання у містах.
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Ремісники у містах становили найактивніший елемент. У 
міському уряді вони займали найбільше посад. Купців тут зна-
чно менше. Серед ремісників першість вели кравці й шевці, які 
організовувались у цехи чи не у кожному місті.

Цеховий устрій, регламентуючи засади виробництва в 
усіх деталях (хоч у малих містах статути були «м’якшими»), до 
певної міри гальмував технічний розвиток виробництва. Пар-
тачі, які не мали жодних обмежень у виробництві, але – часто 
труднощі у збуті та й самому існуванні у певному місті, в якості 
виробів переважно поступалися ремісникам з цехів. Підрахун-
ки М. Горна демонструють, що не завжди місцеві ремісники мо-
гли задовольнити потреби місцевого ринку. 

Ярмарки і торги відбувалися регулярно: перші – до трьох 
разів у рік, другі – не більше двох у тиждень. На торгах збували 
продукцію місцевого виробництва і для своїх потреб. Ярмарки 
переважно виконували роль місця продажу товарів, які призна-
чалися на експорт: збіжжя, худоби та т.зв. лісових товарів, які 
надходили з Волині, Поділля на Наддніпрянщини. Важливу роль 
відігравав сплав товару Сяном, а далі – Віслою до Ґданська. Екс-
портували сировину або ж продукт першої переробки. Навпа-
ки – з Західної Європи чи зі Сходу ввозили готові вироби. Східні 
товари осідали у місці продажу у незначній кількості, більшість 
перепродували місцевим купцям, які везли їх на захід. Транзит-
ний характер місцевого ринку спричинив надання містам права 
складу. Малі міста мали право складу лише на певні товари.

Торгівлею займалися не лише професійні купці. Так, у дже-
релах зафіксовано випадки, коли торгівлею худобою займалися 
селяни, священики. Багато ремісників посідали власні ятки. 

Промисли представлені головно видобутком солі у соля-
них жупах Самбірської економії. Окрім королівський жуп, іс-
нували невеликі селянські, які приносили чималі доходи.

У XVI ст. відбувалася перебудова сільського господар-
ства, пов’язана з впровадженням панщинно-фільваркового 
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господарства. Нові господарські комплекси панів потребували 
землі. Її знаходили через прилучення наділів селян. Останнім 
збільшували кількість відробіткових днів з лану. Така ситуація 
спричинила до того, що кметь перестає бути господарем лану. 
Немає єдиної думки з приводу того, що вигідніше було селя-
нину, а що пану: грошовий чинш чи панщина. Так чи інакше, в 
першій половині XVII ст. збільшилася частка пусток і відчува-
лася хронічна нестача робочих рук. 

Надмірне збільшення відробіткових днів, сваволя власника 
та інші соціальні суперечності призводили до відкритого проти-
стояння. Селяни зазвичай вдавались до легальних форм опору, 
вносили скарги на власника. Найчастіше легальні дії йшли поруч 
з нелегальними. Селяни відмовлялись виконувати повинності, 
вдавались до фізичної протидії адміністрації маєтку. Судові про-
цеси демонструють переважну немічність правової системи Речі 
Посполитої: лише в поодиноких випадках вирок виконувався.

Характерним явищем того часу, пов’язаним із поступовим 
узалежненням селян, були втечі. Тікали з маєтків усіх катего-
рій, передовсім на невеликі відстані – у межах повіту чи землі. 
Були втечі в інше воєводство, а то й країну. Селяни тікали пе-
реважно сім’ями. Пожвавлення цього явища викликало появу 
спеціальних людей – т.зв. викотців, які займалися організацією 
втечі. Потреба дешевих робочих рук була настільки великою, 
що втікачів майже не повертали назад. Судочинство щодо по-
вернення втікачів було малоефективним.

 Особливо гострою формою опору був рух опришків. Горн 
стверджував його антишляхетську спрямованість, зазначаючи, 
що об’єктами нападів часто були купці й багаті селяни. До ва-
таг опришків входили різні верстви населення: селяни, міща-
ни й навіть шляхта. Особливого розмаху їхні напади набрали у 
Сяноцькій землі. 

Демографічна ситуація була зумовлена значною мірою 
природними й соціальними катаклізмами. Епідемії, неврожайні 
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роки та військові дії – явища, які часто виступали одночасно, 
постійно зменшували кількість населення та залишали руйну-
вання у господарстві. Горн визначав їх як причини економічної 
кризи, хоча і другорядні. Ряд істориків вважають, що подібні 
явища були присутніми в усій Європі, тим-то наслідки ката-
клізмів – це радше наслідки кризи, бо економічний потенціал 
потрібно вбачати у змозі відбудувати господарство. Досліджен-
ня Горна показали, що ефективного опору татарським напа-
дам зазвичай не було. Залежність населеного пункту від волі 
власника визначали темпи його відбудови. Зазвичай таке місто 
звільняли від сплати податків на певний час. 

Епідемії з’являлись регулярно протягом першої полови-
ни XVII ст. Нині історики вважають, що вони забирали більше 
життів, ніж війни. Горн показав, що ефективної протидії стихії 
не організовували. Не створювалися спеціальні інституції, як 
це було заведено у європейських містах. Управління у містах 
перебирав т.зв. «повітряний бурмістр». Його функції зводили-
ся до виконання останньої волі та протидії мародерству. 

Соціально-економічний уклад міст і сіл Руського й Белзь-
кого воєводств пережив в кінці XVI першій половині XVII ст. 
кризу. Цікаво, що, оскільки локаційний процес на цих теренах 
відбувався пізніше, то й міста почали занепадати вже з почат-
ку XVII ст. На селі ж криза відбувалася синхронно з аграрною 
кризою у решті воєводств Речі Посполитої. Криза на селі не 
була такою гострою, як у місті. Після середини XVII ст. село 
відродилось, чого не можна сказати про ремесло й торгівлю. 
Спрямованість на експорт внутрішнього ринку призвела до 
його застою. Політика щодо міст зводилась до обмеження їх-
нього самоврядування. Це викликало їхню слабкість: після та-
тарських нападів та епідемій відбудова тривала роками, часто 
перериваючись новими катаклізмами. 

У шляхетській Речі Посполитій мале місто не мало достат-
ньої потенції для розвитку. Перебудова сільського господарства 
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приносила плоди, але лише на короткий час. Горн зазначав, що 
правове становище селян і міщан не давало шансів у протисто-
яннях з власниками. Особливо дослідник акцентував увагу на 
тому, що селяни й міщани так і не змогли спробувати виступа-
ти єдиним фронтом. Протистояння зі старостинською адміні-
страцією чи власником були справою головно однієї громади, 
міської чи сільської. 

На сьогодні перспективи подальшого дослідження соці-
ально-економічного життя українських містечок і сіл в XVI і 
XVII століттях полягають, в першу чергу, у створенні синтезу-
ючих досліджень, у яких узагальнення відомого на сьогодні ма-
теріалу дозволить більш чітко зрозуміти тогочасні явища. Праці 
М. Горна можуть і повинні послужити відправною точкою, адже 
той пласт фактажу, котрий у них закладений, стане у пригоді ще 
не одному історику у його студіях з даної проблематики. 



Список використаних джерел та 
літератури

Неопубліковані джерела
1. Архів Львівського університету. – Ф. 21. – Оп. 1. – Особова 

справа Маврикія Горна.
2. ЦДІА у м. Львові. – Ф. R – 1.Оп. 2 ОС. – Спр. 381: Горн Мав-

рикій Вольфович.
3. Archiwum Uniwersytetu Opolskiego. – 120. – Profesor, dr. hab. 

Maurycy Horn (07. 11. 1957 – 30. 09. 83.).

Дослідження М. Горна
1. Horn M. Antyfeudalne wystąpienia mieszczan janowskich w zie-

mi lwowskiej w latach 1635-1647 / M. Horn // Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej (далі – ZN WSP) w Opolu. Histo-
ria. – Opole, 1972. – T: XI.

2. Horn M. Chłopi ziemi sanockiej i ich walka z wyzyskiem szla-
checkim w latach 1638 – 1648 / M. Horn // Rocznik Przemyski. – 
Przemyśl, 1958. – T. IX. – Z. 1.

3. Horn M. Działałność Żydowskiego Instytutu Historycznego w 
Polsce w latach 1967 – 1979 / M. Horn // Biuletyn Żydowskie-
go Instytutu Historycznego (далі - Biuletyn ŻIH). – Warszawa, 
1979. – Nr. 3 (111).

4. Horn M. Epidemie chorób zakaźnych na Rusi Czerwonej w latach 
1600-1647 / M. Horn // Studia Historyczne. – Kraków, 1968. – R. 
XI. – Z. 1(40).



Список використаних джерел та літератури 107

5. Horn M. Handel wolami na Rusi Czerwonej w pierwszej połowie 
XVII w. / M. Horn // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodar-
czych (далі – RDSG). – Poznań, 1963. – T. XXIV. – R. 1962. 

6. Horn M. Informacja o podróży naukowej do Izraela (5 – 20 IX 
1978) / M. Horn // Biuletyn ŻIH. – 1979. – Nr 2 (110).

7. Horn M. Kryzys gospodarczy powiatowego miasteczka Grabowca 
w ziemi вełskiej w pierwszej połowie XVII w. і walka jego miesz-
kańców z uciskiem feudalnym / M. Horn // ZN WSP w Opolu. 
Historia. – Opole, 1968. – T. VI.

8. Horn M. Lokalizacja cechów i specjalności rzemieślniczych w 
miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1550 – 1650 / M. 
Horn // Przegląd Historyczny. – Warszawa, 1970.  – T. LXI. – Z. 
3.

9. Horn M. Miejski ruch osadniczy na Rusi Czerwonej do końca XV 
wieku / M. Horn // RDSG. – 1974. – T. XXXV. 

10. Horn M. Miejski ruch osadniczy na Rusi Czerwonej w latach 
1501-1648 / M. Horn // ZN WSP w Opolu. Historia. – 1975. – T. 
XIII. 

11. Horn M. Mieszczanie powiatu horodelskiego i ich walka z uci-
skiem feudalnym w pierwszej połowie XVII wieku / M. Horn // 
ZN WSP w Opolu. Historia. – 1966. – T. V.

12. Horn M. Najazd tatarski 1620 roku i jego skutki ekonomiczne / 
M. Horn // ZN WSP w Opolu, Historia. – 1963. – Nr. 3/4.

13. Horn M. Profesor doktor Artur Eisenbach (w osiemdziesęcio-
lecie urodzin) / M. Horn // Biuletyn ŻIH. – 1986. – Nr. 1 – 2 
(137 - 138).

14. Horn M. Rec.: Turnau I. Skórnictwo odzieżowe w Polsce XVI – 
XVIII wieku. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1975 / 
M. Horn // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej (далі – 
КHKM). – Warszawa, 1976. – R. XXIV. – Nr. 1. 

15. Horn M. Rec.: Wyrobisz A. Szkło w Polsce od XIV do XVII wie-
ku. – Wrocław; Warszawa; Kraków, 1968 / M. Horn // KHKM. – 
1969. – R. XVII. – Nr. 3. 



108 Маврицій Горн (1917-2000): Життя і наукова спадщина

16. Horn M. Ruch budowlany w miastach ziemi przemyskiej i sano-
ckiej w latach 1550 – 1650 na tle przesłanek urbanizacyjnych / 
M. Horn. – Opole, 1968.

17. Horn M. Rzemiosło miejskie województwa bełskiego w pierw-
szej połowie XVII wieku / M. Horn. – Wrocław; Warszawa; Kra-
ków, 1966. 

18. Horn M. Skład zawodowy magistratu przeworskiego w latach 
1600-1650 na tle struktury zawodowej i społecznej miasta / M. 
Horn // Przegląd Historyczny. – 1969. – T. LX. – Z. 2. 

19. Horn M. Skutki ekonomiczne najazdów tatrskich z lat 1605 – 
1633 na Ruś Czerwoną / M. Horn. – Wrocław; Warszawa; Kra-
ków, 1964.

20. Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudal-
nym w latach 1600-1648. Część I: Zbiegostwo i zbójnictwo kar-
packie / M. Horn. – Opole, 1974 

21. Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudal-
nym w latach 1600-1648. Cz. II: Chłopi dódr koronnych w wal-
ce przeciw zwiększaniu robocizn i danin / M. Horn. – Opole, 
1976. 

22. Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feu-
dalnym w latach 1600-1648. Cz. III: Opór chłopski w dobrach 
szlacheckich. Wystąpienia włościan przeciw obcym panom / M. 
Horn. – Warszawa; Wrocław, 1982. 

23. Horn M. Walka klasowa i konfl ikty społeczne w miastach Rusi 
Czerwonej w latach 1600 – 1647 na tle stosunków gospodar-
czych / M. Horn. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 
1972.

24. Horn M. W dziesiątą rocznicę śmierci profesora Bernarda Mar-
ka / M. Horn // Biuletyn ŻIH. – 1976. – Nr. 3 (99).

25. Horn M. Zaburzenia wiejskie w starostwie lubaczowskim w la-
tach 1600 – 1648 / M. Horn // Rocznik Przemyski. – 1962. – 
T. IX. – Z. 2. 



Список використаних джерел та літератури 109

26. Horn M. Zaburzenia wśród mieszczan starostwa lubaczowskiego 
w pierwszej połowie XVII w. / M. Horn // Małopolskie Studia 
Historyczne. – Kraków, 1961. – R. IV. – Z. 2 (13). 

27. Horn M. Zaludnienie województwa bełskiego w 1630 roku / M. 
Horn // RDSG. – 1960. – T. XXI. – R. 1959. 

28. Horn M. Zmagania chłopów nadziejowskich i rakowskich ze sta-
rostami dolińskimi w latach 1596-1645 / M. Horn // ZN WSP w 
Opolu. Historia. – 1974. – T. XII. 

29. Horn M.. Żydowskie bractwa rzemieślnicze na ziemiach polskich, 
litewskich, białoruskich i ukraińskich w latach 1613-1850 / M. 
Horn. – Warszawa, 1998.

30. Horn M. Zydzi na Rusi Czerwonej w XVI i pierwszej połowie 
XVII w. Działalność gospodarcza na tle rozwoju demografi czne-
go / M. Horn. – Warszawa, 1975.

31. Horn M. Żydzi ziemi sanockiej do 1650 roku / M. Horn // Biule-
tyn ŻIH. – 1970. – Nr. 74. 

32. Fuks M., Horn M. XXV lat – 100 numerów «Biuletynu Żydow-
skiego Instytutu Historycznego w Polsce» / M. Fuks, M. Horn // 
Biuletyn ŻIH. – 1976. – Nr. 4 (100).

Дослідження
1. Акти села Одрехови / Упор. І. Керницький, О. Купчинський. – 

Київ, 1970.
2. Войтович Л. Княжа доба на Русі: Портрети еліти / Л. Войто-

вич. – Біла Церква, 2006.
3. Гроссман Ю. Деякі спірні питання виникнення фільварково-

панщинної системи у Речі Посполитій / Ю. Гроссман // Укра-
їнське слов’янознавство. – Львів, 1971. – Вип. 4.

4. Гроссман Ю. Кмети, загродники и коморники западноукра-
инской деревне во второй половине XVI – первой полови-
не XVII в. / Ю. Гроссман // Ежегодник по аграрной истории 
Восточной Европы. – Вильнюс, 1964.



110 Маврицій Горн (1917-2000): Життя і наукова спадщина

5. Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі. Від найдавніших 
часів до наших днів / Л. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів, 
2002.

6. Заяць А. Погляд Михайла Грушевського на розвиток міст 
України XVI – XVII століть / А. Заяць // Михайло Грушев-
ський. Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної 
ювілейної конференції, присвяченої 125 – й річниці від дня 
народження Михайла Грушевського. – Львів, 1994. 

7. Заяць А. Урбанізаційний процес на Волині в XVI – першій 
половині XVII століття / А. Заяць. – Львів, 2003.

8. Інкін В. Історична оцінка панщинно-фільваркової системи 
феодального господарства Польщі / В. Інкін // Проблеми 
слов’янознавства. – Львів, 1982. – Вип. 26.

9. Инкин В. К вопросу об эволюции феодальной ренты в Га-
личине XVI – XVII вв. (По материалам столовых имений) / 
В. Инкин // Ежегодник по аграрной истории Восточной 
Европы. – Вильнюс, 1964.

10. Кобилецький М. Магдебурзьке право в Україні (XIV – пер-
ша половина XIX ст.) / М. Кобилецький. – Львів, 2008.

11. Козій А. Зміни в юридичному становищі селян Речі По-
сполитої в другій половині XVI – XVII ст. (на прикладах 
Хомської землі) / А. Козій // Проблеми слов’янознавства. – 
1982. – Вип. 26.

12. Козій А. Радянська історіографія про структурні зміни в 
помісному господарстві Польщі XVI – XVII ст. / А. Козій // 
Проблеми слов’янознавства. – Вип. 32.

13. Козій А. Фільварок і його місце у феодальному господар-
стві Холмщини в другій половині XVI – XVII ст. / А. Козій // 
Проблеми слов’янознавства. – 1979. – Вип. 20. 

14. Крикун М. Кам’янецькі земські книги про міграції населен-
ня на українських землях у першій половині XVII століття / 
М. Крикун // Його ж. Подільське воєводство у XV – XVIII 
століттях: Статті і матеріали. – Львів, 2011.



Список використаних джерел та літератури 111

15. Крикун М. Справи про втечі селян у судочинстві Брацлав-
ського воєводства кінця XVI - початку XVII століття / М. 
Крикун // Його ж. Брацлавське воєводство у XVI – XVIII 
століттях: Статті і матеріали. – Львів, 2008. 

16. Кріль М. Старосамбірщина: історія і культура / М. Кріль. – 
Львів, 2009.

17. Нариси з історії Дрогобича (від найдавніших часів до почат-
ку ХХІ ст.) / Під ред. Л. Тимошенка. – Дрогобич, 2009.

18. Тихомиров М. Древнерусские города / М. Тихомиров. – Мо-
сква, 1956.

19. Arłamowski K. Rzemiosło przemyskie od XIV wieku do roku 
1949 / K. Arłamowski. – Przemyśl, 1981.

20. Augustyniak U. Historia Polski (1572-1795) / U. Augustyniak. – 
Warszawa, 2008.

21. Bardach J. Rec.: Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich z wy-
zyskiem feudalnym w latach 1600-1648. Część I: Zbiegostwo i 
zbójnictwo karpackie. – Opole, 1974 / J. Bardach // Kwartalnik 
Historyczny. – Warszawa, 1975. – R. 82. – Nr 3.

22. Bereszyński Z. Wypędzić rektora Horna. [Режим доступу]: http: // 
opole.gazeta.pl/opole/1,35106,5025232.html?as=2&startsz=x

23. Bogucka M. Miasta a życie polityczne w Polsce XVI-XVII w. / 
M. Bogucka // Władza i społeczeństwo w XVI i XVII w. Pra-
ce ofi arowane Antoniemu Mączakowi w sześćdziesiątą rocznicę 
urodzin. – Warszawa, 1989.

24. Bogucka M. Rec.: Karpiński A. W walce z niewidzialnym wro-
giem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI-
XVIII wieku i ich następstwa demografi czne, społeczno-ekono-
miczne i polityczne. – Warszawa, 2000 / M. Bogucka // KHKM. 
2001. – R. XLIX. – Nr. 3. 

25. Budzyński Z. Sieć parafi alna prawosławnej diecezji przemyskiej 
na przełomie XV i XVI wieku. Próba rekonstrukcji na podsta-
wie rejestrów podatkowych ziemi przemyskiej i sanockiej / Z. 
Budzyński // Polska – Ukraina: 1000 lat sąsiedztwa: Studia z 



112 Маврицій Горн (1917-2000): Життя і наукова спадщина

dziejów chrześcijaństwa na pograniczu etnicznym / Рod red. S. 
Stępnia. – Przemyśl, 1990. – T. 1.

26. Deresiewicz J. Rec.: Horn M. Rzemiosło miejskie wоjewództwa 
bełskiego w pierwszej połowie XVII wieku. Zagadnienie kryzysu 
gospodarczego Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku. – 
Wrocław; Warszawa; Kraków, 1966 / J. Deresiewicz // Kwartal-
nik Historyczny. – 1968. – R. LXXV. – Nr. 1. 

27. Gąsiorowski S. Profesor Maurycy Horn (1917-2000) / S. Gąsio-
rowski // Studia Judaica. – Warszawa, 2000. – Nr. 2(6).

28. Grinberg D. Profesor Maurycy Horn / D. Grinberg // Studia Ju-
daica. – 2000. – Nr. 2 (6)

29. Grodziski S. Ludzie luźni. Studium z historii państwa i prawa 
polskiego / S. Grodziski. – Kraków, 1961.

30. Guldon Z. Rec.: Horn M. Skutki ekonomiczne najazdów tatar-
skich z lat 1605-1633 na Ruś Czerwoną. – Wrocław; Warszawa; 
Kraków, 1964 / Z. Guldon // Kwartalnik Historyczny. – 1965. – 
R. LXXII. – Nr. 3. 

31. Herbst St. Miasta i mieszczaństwo renesansu polskiego / St. 
Herbst. – Warszawa, 1954.

32. Janeczek A. Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego / A. Jane-
czek. – Warszawa, 1993.

33. Karpiński A. W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie cho-
rób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich na-
stępstwa demografi czne, społeczno-ekonomiczne i polityczne / 
A. Karpiński. – Warszawa, 2000.

34. Mazurkiewicz J. Rec.: Horn M. Rzemiosło miejskie wijewódz-
twa bełskiego w pierwszej połowie XVII wieku. Zagadnienie 
kryzysu gospodarczego Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII 
wieku. – Wrocław; Warszawa; Kraków, 1966 / J. Mazurkiewicz // 
RDSG. – T. XXIX. – R. 1968.

35. Nicieja St. Alma Mater Opoliensis. Ludzie, fakty, wydarzenia. 
Księga jubileuszowa w 50 rocznicę WSP w Opolu i 10 rocznicę 
powstania Uniwersytetu Opolskiego / St. Nicieja. – Opole, 2004.



Список використаних джерел та літератури 113

36. Nicieja St. Maurycy Horn / St. Nicieja // Miejski Biuletyn Infor-
macyjny. – Opole, 1994. – Grudzień. – Nr. 12(28).

37. Nicieja St. Maurycy Horn, prorektor WSP w latach 1961-1965, 
rektor WSP w latach 1966-1968 / St. Nicieja // Opolska Alma 
Mater 1950-1985. Fakty i ludzie. – Opole, 1985.

38. Nicieja St. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu 1950 – 1990 / 
St. Nicieja. – Opole, 1990.

39. Nicieja St. W czterdziestolecie pracy naukowej profesora Mau-
rycego Horna / St. Nicieja // Biuletyn ZIH. – 1986. – Nr. 1-2 
(137 - 138).

40. Seredyka J. Problematyka najazdów tatarskich w badaniach na-
ukowych Maurycego Horna / J. Seredyka // Między Lwowem a 
Wrocławiem. Księga jubileuszowa profesora Krystyna Matwi-
jowskiego / Pod red. Bogdana Roka i Jerzego Maronia. – Toruń, 
2006. 

41. Szczygieł R. Lokacje miast w Polsce XVI wieku / R. Szczygieł. – 
Lublin, 1989.

42. Szczygieł R. Rec.: Horn M. Ruch budowlany w miastach ziemi 
przemyskiej i sanockiej w latach 1550 – 1650 na tle przesła-
nek urbanizacyjnych. – Opole, 1968 / R. Szczygieł // KHKM. – 
1970. – R. XVIII. – Nr. 3. 

43. Szczotka St. Uwagi o zbiegostwie włościan w dawnej Polsce / St. 
Szczotka // RDSG. – 1949. – T. XI. – R. 1949.

44. Śreniowski St. Zbiegostwo chłopów w dawnej Polsce jako zagad-
nienie ustroju społecznego / St. Śreniowski. – Łódź, 1997.

45. Śreniowski S. Oznaki regresu ekonomicznego w ustroju folwar-
czno – pańszczyźnianym w Polsce od schyłku XVI w. / St. Śre-
niowski // Kwartalnik Historyczny. – 1954. – R. 61. – Nr. 2.

46. Śreniowski S. Uwagi o łanach w ustroju folwarczno-pańszczyź-
nianym wsi polskiej / St. Śreniowski // KHKM. – 1955. – R. 3. – 
Nr. 2.

47. Współczesni uczeni polscy. Słownik biografi czny. – Warszawa, 
1999. – T. II. – H-Ł. – S. 78; 



114 Маврицій Горн (1917-2000): Життя і наукова спадщина

48. Złota księga nauki polskiej 2000. Naukowcy przełomu wieków. – 
Gliwice, 2001.

49. Wokół zajść na Uniwersytecie Warszawskim // Trybuna Ludu. – 
Warszawa, 1968. – 11 marca. – Nr. 70. – R. XXI.

50. Wyczański A. Polska w Europie XVI stulecia / A. Wyczański. – 
Warszawa, 1973.

51. Wyczański A. Szlachta polska XVI wieku / A. Wyczański. – War-
szawa, 2001.

52. Wyrobisz A. Małe miasta w Polsce w XVI i XVII w. / A. Wy-
robisz // Miasta doby feudalnej w Europie śródkowo-wschod-
niej. – Warszawa, 1976.

53. Wyrobisz A. Rec.: Horn M. Żydzi na Rusi Czerwonej w XVI i 
pierwszej połowie XVII w. Działalność gospodarcza na tle roz-
woju demografi cznego. – Warszawa, 1975 / A. Wyrobisz // Biu-
letyn ZIH. – 1976. – Nr 2/98. 

54. Wyrobisz A. Rec.: Horn M. Ruch budowlany w miastach ziemi 
przemyskiej i sanockiej w latach 1550 – 1650 na tle przesłanek 
urbanizacyjnych. – Opole, 1968 / A. Wyrobisz // Przegląd Histo-
ryczny. – 1970. – T. LXI. – Z. 1. 

55. Wyrobisz A. Zagadnienie upadku rzemiosła i kryzysu gospodar-
czego miast w Polsce: wiek XVI czy XVII? / A. Wyrobisz // Przę-
gląd Historyczny. – 1967. – T. LVIII. – Z. 1. 

Довідкові видання:
1. Історичний факультет Львівського національного універси-

тету імені Івана Франка (1940 - 2000). – Львів, 2000.
2. Historia Polski w liczbach. Ludność. Terytorium. – Warszawa, 

1993.
3. Kto jest kim w Polsce 1984. Informator biografi czny. Edycja I. – 

Warszawa, 1984.



Додаток 

Бібліографія праць М. Горна 

1948
Расслоение деревни Русского воеводства к середине XVII 

века // Наукові записки Львівського державного педагогічного 
інституту. – Львів, 1948. – Т. 2.

1954
Классовая борьба крестьянства западноукраинских зе-

мель в 1638 – 1648 годах // Вопросы истории. – Москва, 1954. – 
№ 2. 

1956
Боротьба проти класового пригноблення (у Львові) в XIV-

XVII століттях // Нариси історії Львова. – Львів, 1956.
Класова боротьба в середньовічному Львові в кінці XVIІ – 

в першій половині XVII ст. (До 700 річчя міста Львова) // До-
повіді та повідомлення Львівського державного педагогічного 
інституту. Секція суспільних наук. – Львів, 1956. – Вип. І. 

Ремесло і торгівля Львова XIV-XVIII ст. // Нариси історії 
Львова… 

Система управління міста // Нариси історії Львова… 



116 Маврицій Горн (1917-2000): Життя і наукова спадщина

1958
Chłopi ziemi sanockiej i ich walka z wyzyskiem szlacheckim w 

latach 1638-1648 // Rocznik Przemyski. – Przemyśl, 1958. – T. IX. – 
Z. 1. 

Żydzi województwa bełskiego w pierwszej połowie XVII w. // 
Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce (далі – 
Biuletyn ŻIH). – Warszawa, 1958. – Nr 27.

1959
Towarzysze cechów lwowskich w walce z wyzyskiem mistrzów 

w I połowie XVII w. // Kwartalnik Historyczny. – Warszawa, 1959. – 
R. LXVI. – Nr 2. 

1960
Lenin a Polska // Referaty wygłoszone na sesji w związku z 90 

rocznicą urodzin W.I. Lenina, zorganizowane przez Wyższą Szkołe 
Pedagogiczną w Opolu w dniu 25 maja 1960 r. – Opole, 1960. 

Lwowska ludność rzemeślnicza i jej walka w pierwszej poło-
wie XVII wieku (w latach 1600-1648) // Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Opolu (далі – ZN WSP w Opolu). Histo-
ria. – 1960. – T. 1.

Rzemeślnicy żydowscy na Rusi Czerwonej na przełomie XVI i 
XVII w. // Biuletyn ŻIH. – 1960. – Nr. 34.

Zaludnienie województwa bełskiego w 1630 r. // Roczniki 
Dziejów Społecznych i Gospodarczych (далі – RDSG). – Poznań, 
1960. – T. XXI.

1961
Walka przedmieszczan lwowskich z patrycjatem w latach 

1600 – 1648 (Przyczynek do historii walk klasowych we Lwowie) // 
ZN WSP w Opolu. – 1961. – T. II.

Zaburzenia wśród mieszczan starostwa lubaczowskiego w 
pierwszej połowie XVII w // Małopolskie Studia Historyczne. – Kra-
ków, 1961. – R. IV. – Z. 2 (13).



Додаток 117

1962
Chronologia i zasięg najazdów tatarskich na ziemie Rzeczypo-

spolitej w latach 1600 – 1647 // Studia i Materiały do Historii Woj-
skowości. – Warszawa, 1962. – T. VIII. – Cz. 1.

1963
Handel wołami na Rusi Czerwonej w pierwszej połowie 

XVII w. // RDSG. – 1963. – T. XXIV.
Najazd tatarski 1620 roku i jego skutki ekonomiczne // ZN 

WSP w Opolu. Historia. – 1963. – T. III – IV.
Zaburzenia wiejskie w starostwie lubaczowskim w latach 

1600 – 1648 // Rocznik Przemyski. – 1963. – T. IX. – Z. 2.

1964
Skutki ekonomiczne najazdów tatrskich z lat 1605 – 1635 na 

Ruś Czerwoną. – Wrocław, 1964.
Sprawozdanie z pracy naukowej WSP w Opolu w roku aka-

demickim 1962 – 1963 // Skład osobowy i spis wykładów WSP w 
Opolu na rok akademicki 1962 – 1963. – Opole, 1964.

Działalność naukowo - organizacyjna Instytutu Sląskiego w 
Opolu w 1964 r. // Kwartalnik Opolski. – Oplole, 1965. – Nr. 2.

1965
Nowe szczegóły o rzemiośle żydowskim w województwie beł-

skim na przełomie XVI i XVII wieku // Biuletyn ŻIH. – 1965. – Nr. 65.
O kwalifi kacjach kadry naukowej na Opolszczyźnie // Kwar-

talnik Opolski. – 1965. – Nr. 4.
Straty demografi czne Rusi Czerwonej w wyniku najazdów ta-

tarskich z lat 1605 – 1633 // Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk (далі – Sprawozdania OTPN). Seria A: Wydział 
Nauk Historyczno – Społecznych. – Wrocław, 1965. – Nr. 1.

W pierwszej wyższej uczelni Opola. Dorobek i perspektywy // 
Opolszczyzna – dorobek i zamierzenia. – Opole, 1965.
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Z dzialałności naukowej WSP w Opolu w roku 1964 // Skład 
osobowy i płan studiów WSP w Opolu na rok akademicki 1965 – 
1966. – Opole, 1965.

Rec.: Компан О. Міста України в другій половині XVII ст. 
Київ, 1963 // RDSG. – 1965. – T. XXVI.

1966
Mieszczanie powiatu horodelskiego i ich walka z uciskiem feudal-

nym w pierwszej połowie XVII w. // ZN WSP w Opolu. – 1966. – T. V.
Rzemiosło miejskie województwa bełskiego w pierwszej poło-

wie XVII wieku. Zagadnienie kryzysu gospodarczego Rzeczypospo-
litej szlacheckiej. – Wrocław, 1966.

Zaburzenia włościan prusinowskich w pierwszej połowie XVII 
w. (Fragment z dziejów walk chłopów miejskich z uciskiem feudal-
nym) // Sprawozdania OTPN. Seria A. – 1966. – Nr. 2. 

1967
Chronologia i zasięg chorób zakaźnych na Rusi Czerwonej w 

latach 1600 – 1647 w świetle akt grodzkich i miejskich // Sprawozda-
nia OTPN. Seria A. – 1967. – Nr. 3.

Kryzys gospodarczy powiatowego miasteczka Grabowca w zie-
mi bełskiej w pierwszej połowie XVII w. i walka jego mieszkańców z 
uciskiem feudalnym // ZN WSP w Opolu. Historia. – 1967. – T. VI.

Przemówienie rektora WSP w Opolu, profesora Maurycego 
Horna, wygłoszone w dniu inauguracji roku akademickiego 1966 – 
1967 // Skład osobowy i plan studiów WSP w Opolu na rok akade-
micki 1966 – 1967. – Opole, 1967.

Przyczynek do dyskusji o kryzysie gospodarczym Rzeczypo-
spolitej szlacheckiej w XV – XVII wieku // Przegląd Historyczny. – 
Warszawa, 1967. – T. LVIII. – Z. 4.

Statystyka rzemiosła miejskiego województwa bełskiego w 
pierwszej połowie XVII wieku // Sprawozdania OTPN. Seria A. – 
1967. – Nr. 3.
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Szkolnictwo na terenie ziem przemyskiej i sanockiej do poło-
wy XVII w. // ZN WSP w Opolu. Pedagogika. – 1967. – T. V.

Z dziłalności naukowej WSP w Opolu w r. 1965 // Skład oso-
bowy i plan studiów WSP w Opolu na rok akademicki 1966 – 1967. – 
Opole, 1967.

Rec.: Копысский З. Экономическое развитие городов Бе-
лорусии в XVI – первой половине XVII в. Минск, 1966 // RDSG. – 
1967. – T. XXVIII.

1968
Epidemie chorób zakaźnych na Rusi Czerwonej w latach 1600 – 

1647 // Studia Historyczne. – Kraków, 1968. – R. XI. – Z. 1 (40).
Kilka uwag w sprawie kryzysu gospodarczego miast Rzeczy-

pospolitej Polskiej w XVI i XVIII w. // Kwartalnik Historyczny. – 
1968. – R. LXXV. – Z. 4. 

Klęski pożarów w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w 
latach 1600 – 1651 // Sprawozdania OTPN. Seria A. – 1968. – Nr. 4.

Kryzys gospodarczy powiatowego miasteczka Grabowca w 
ziemi bełskiej w pierwszej połowie XVII w. i walka jego mieszkań-
ców z uciskiem feudalnym // Biuletyn Towarzystwa Regionalnego 
Hrubieszowskiego. – Hrubieszów, 1968. – R. VII. – Nr. 1. 

Lubaczów i Ziemia Lubaczowska do połowy XVII w. (Ze 
szczególnym uwzględnieniem dziejów pierwszej połowy XVII w.) // 
Towarzystwo Milośników Ziemi Lubaczowskiej. – Lubaczów, 1968.

Zarys dziejów szkolnictwa i oświaty w zachodniej części Rusi 
Czerwonej do połowy XVII w. // Sprawozdania OTPN. Seria A. – 
1968. – Nr. 4.

1969
Ruch budowlany w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w 

latach 1550 – 1650 na tle przesłanek urbanizacyjnych. – Opole, 1968.
Skład zawodowy magistratu przeworskiego w latach 1600 – 

1650 na tle struktury zawodowej i społecznej miasta // Przegląd Hi-
storyczny. – 1969. – T. LX. – Z. 2.
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Rec.: Кісь Я. Промисловість Львова в період феодалізму 
(XIII - XIX ст.). Львів, 1968 // Kwartalnik Historyczny. – 1969. – 
R. LXXVI. – Nr. 3.

Rec.: Wyrobisz A. Szkło w Polsce od XIV do XVII w. Wrocław, 
1968 // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej (далі – KHKM). – 
Warszawa, 1969. – R. XVII. – Z. 3.

1970
Lokalizacja cechów i specjalności rzemieślniczych w miastach 

ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1550 – 1650 // Przegląd Hi-
storyczny. – 1970. – T. LXI. – Z. 3.

O przydatności źródeł opisowych do badań nad dziejami rze-
miosła polskiego w XVI – XVII wieku // Sprawozdanie OTPN. Se-
ria A. – 1970. – Nr. 5 – 6.

Rozwój rzemiosł branży drzewnej w miastach ziemi przemy-
skiej i sanockiej w latach 1550 – 1650 // ZN WSP w Opolu. Histo-
ria. – 1970. – T. VII.

Szacunek ludności miejskiej ziemi przemyskiej w 1629 roku // 
Sprawozdania OTPN. Seria A. – 1970. – Nr. 5 – 6. 

Zaludnienie miast ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej 
połowie XVI i pierwszej polowie XVII wieku // RDSG. – 1970. – 
T. XXXI.

Żydzi przeworscy w latach 1583 – 1650 // Biuletyn ŻIH. – 
1970. – Nr. 76.

Żydzi ziemi sanockiej do 1650 r. // Biuletyn ŻIH. – 1970. – 
Nr. 74.

1971
Czy w 1629 r. Przemyśl liczył sześć tysięcy mieszkańców? // 

Rocznik Przemyski. – 1971. – T. XII.
Населення українського міста Кублича за описом з 

1630 року // Архіви України. – Київ, 1971. – № 5.
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Rzemiosła metalowe w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej 
w latach 1550 – 1650 // Studia i Materiały z Historii Kultury Mate-
rialnej. – Warszawa, 1971. – T. XLV.

Skład zawodowy i rozwarstwienie majątkowe Żydów tarno-
grodzkich w świetle inwentarze z lat 1650 – 1686 // Biuletyn ŻIH. – 
1971. – Nr. 2 (78).

Walka mieszczan żydaczowskich z uciskiem feudalnym starostów 
w latach 1597 – 1647 // Sprawozdania OTPN. Seria A. – 1971. – Nr. 7.

Z dziejów aptekarstwa w ziemi przemyskiej i sanockiej do po-
łowy XVII wieku // ZN WSP w Opolu. Historia. – 1971. – T. VIII.

Po spotkaniu działaczy i popularyzatorów historii ziemi prze-
myskiej. Głos w dyskusji prof. dra Maurycego Horna z WSP w Opo-
lu // Życie Przemyskie. – Przemyśl, 1971. – R. V. – Nr. 4.

1972
Antyfeudalne wystąpienia mieszczan janowskich w ziemi 

lwowskiej w latach 1635 – 1647 // ZN WSP w Opolu. Historia. – 
1972. – T. XI.

Działalność gospodarcza i pozycja materialna Żydów czerwo-
noruskich w świetle lustracji i inwentarzy z lat 1564 – 1570 // Biule-
tyn ŻIH. – 1972. – Nr. 2 (82).

Geografi a historyczna. Wykłady // Instrukcje przedmiotowe 
do studiów uzupełniających po SN (Studiach nauczycielskich). Hi-
storia z wychowaniem obywatelskim. – Opole, 1972.

Historia Polski na tle dziejów powszechnych do 1864 roku. 
Wykłady. Cz. 1: do r. 1648 // Instrukcje ... Opole, 1972.

Ludność ukrainskiego miasta Kublicza w świetle inwentarza z 
1630 roku // ZN WSP w Opolu. Historia. – 1972. – T. X.

Rzemiosła skórzane w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej 
w latach 1550 – 1650 // KHKM. – 1972. – R. XX. – Nr. 1.

Walka klasowa i konfl ikty społeczne w miastach Rusi Czerwo-
nej w latach 1600 – 1647 na tle stosunków gospodarczych. – Wroc-
ław, 1972.
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1973
Ruchy społeczne w miastach Rusi Czerwonej w latach 1600 – 

1647 // Sprawozdania OTPN. Seria A. – 1973. – Nr. 8 – 9.
Zbiegostwo mieszczan czerwonoruskich w pierwszej połowie 

XVII wieku // Sprawozdanie OTPN. Seria A. – 1973. – Nr. 8 – 9.
Zmagania chłopów nadziejowskich i rakowskich ze starostami 

dolińskimi w latach 1596 – 1645 // ZN WSP w Opolu. Historia. – 
1973. – T. XII.

1974
Miejski ruch osadniczy na Rusi Czerwonej do końca XV wie-

ku // RDSG. – 1974. – T. XXXV.
Najstarszy rejestr osiedli żydowskich w Polsce z 1507 r. // Biu-

letyn ŻIH. – 1974. – Nr. 3 (91).
Osadnictwo Żydów w miastach Rzeczypospolitej do 

1648  roku // Fołks – Sztyme. – Warszawa, 1974. – Nr. 3 (4144).
Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnym 

w latach 1600 – 1648. Cz. 1: Zbiegostwo i zbójnictwo karpackie. – 
Opole, 1974.

Żydówski ruch osadniczy w miastach Rusi Czerwonej do 
1648 r. // Biuletyn ŻIH. – 1974. – Nr. 2 (90).

1975
Janina Morgensztern – badacz dziejów Żydów w Polsce w 

XVI – XVII wieku (W pięciolecie śmierci) // Biuletyn ŻIH. – 1975. – 
Nr. 4 (96).

Miejski ruch osadniczy na Rusi Czerwonej w latach 1501 – 
1648 // ZN WSP w Opolu. Historia. – 1975. – T. XIII.

Zbójnictwa karpackie w pierwszej połowie XVII wieku // 
Sprawozdanie OTPN. Seria A. – 1975. – Nr. 8 – 9.

Żydzi na Rusi Czerwonej w XVI i pierwszej połowie XVII 
wieku. Działalność gospodarcza na tle rozwoju demografi cznego. – 
Warszawa, 1975.
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1976
Centralny punkt dla volksdeutszów (Do dziejów polityki lud-

nościowej okupanta w dystrykcie Galicja) // Biuletyn ŻIH. – 1976. – 
Nr. 1 (97).

XXV lat – 100 numerów «Biuletynu Żydowskiego Instytutu 
Historycznego w Polsce» // Biuletyn ŻIH. – 1976. – Nr. 4 (100).

Miejski ruch osadniczy w ziemi przemyskiej i sanockiej do 
1648 roku na tle rozwoju urbanistycznego na Rusi Czerwonej // 
Sprawozdania OTPN. Seria A. – 1976. – Nr. 12.

Obrona miast jako umocnionych punktów – główne świad-
czenie wojenne Żydów w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku // 
Biuletyn ŻIH. – 1976. – Nr. 4 (100).

Powinności wojenne Żydów w XVI i XVII wieku na tle obo-
wiązku wojennego miast i mieszczaństwa Rzeczypospolitej // Biule-
tyn ŻIH. – 1976. – Nr. 3 (99).

Swiadczenia Żydów na rzecz obronności kraju i miast ro-
dzinnych w dawnej Polsce (w XVI i XVII wieku) // Biuletyn ŻIH. – 
1976. – Nr. 2 (98).

Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnym w la-
tach 1600 – 1648. Cz. 2: Chłopi dóbr koronnych w walce przeciw zwięk-
szaniu robocizn i danin. Supliki i zaburzenia wiejskie. – Opole, 1976.

W dziesiątą rocznicę śmierci profesora Bernarda Marka // 
Biuletyn ŻIH. – 1976. – Nr. 3 (99).

Rec.: Turnau I. Skórnictwo odzieżowe XVI – XVIII wieku. 
Wrocław, 1975 // KHKM. – 1976. – R. XXIII. – Z. 1.

1977
Mniszech Andrzej, herbu własnego (zm. 1653), dworzanin 

królewski, kuchmistrz w. kor. // Polski Słownik Biografi czny. – Kra-
ków, 1977. – T. XXI. – Z. 3 (11).

Mniszech Franciszek Bernard, herbu własnego (ok. 1590–
1661), starosta sanocki, kasztelan sądecki // Polski Słownik Biogra-
fi czny. – 1977. – T. XXI.
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Mniszech Stanisław Bonifacy, herbu własnego (ok. 1580–
1664), starosta sanocki, potem lwowski, poseł sejmowy // Polski 
Słownik Biografi czny. – 1977. –T. XXI.

Profesor Majer Bałaban jako badacz przeszłości Żydów w daw-
nej Rzeczypospolitej // Biuletyn ŻIH. – 1977. – Nr. 3 (103).

Udział Żydów w wojnach z Tatarami i Turcją w XVII wieku // 
Biuletyn ŻIH. – 1977. – Nr. 2 (102).

W sprawie badań nad zbiegostwem chłopów czerwonoruskich 
w pierwszej połowie XVII wieku // Studia Historyczne. – 1977. – T. 
XX. – Z. 2 (77).

1978
Pamiętna rocznica (35 rocznica powstania w getcie warszaw-

skim) // Biuletyn ŻIH. – 1978. – Nr. 2 (106).
Powinności wojenne Żydów w Rzeczypospolitej w XVI i XVII 

wieku. – Warszawa, 1978.

1979
Działalność Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce w 

latach 1967 – 1979 // Biuletyn ŻIH. – 1979. – Nr. 3 (111).
Informacja o podruży naukowej do Izraela (5 – 20 IX 1978.) // 

Biuletyn ŻIH. – 1979. – Nr. 2 (110).
Trzydzieści pięć lat działalności naukowej Żydowskiego Insty-

tutu Historycznego w Polsce Ludowej // Folks – Sztyme. – 1979. – 
Nr. 12 (4414).

Szkic z przeszłości Żydowskiego Instytutu Historycznego w 
Polsce (1949 - 1966) // Biuletyn ŻIH. – 1979. – Nr. 2 (110).

Zagajenie (sympozjum naukowego zorganizowanego z okazji 
35 rocznicy powstania w getcie warszawskim) // Biuletyn ŻIH. – 
1979. – Nr. 3 – 4. 

Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w latach 1944 – 1949 
(Zarys historii pierwszego pięciolecia Instytutu) // Biuletyn ŻIH. – 
1979. – Nr. 1 (109).
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1980
Cum 35–stn jortog fun ojfsztand in warszawer geto // Bleter 

far Geszichte. – Warszawa, 1980. – T. XIX.
Der untajk fun Jidn in di milchomes fun Pojln in XVI un in 

XVII jonrhundert // Bleter far Geszichte. – 1980. – T. XIX.
Jidiszer Historiszer Institut in Pojln (Iberblik fun der geszichte 

un analiz fun zajen ictkn macew) // Bleter far Geszichte. – 1980. – 
T. XIX.

Rec.: Księga przyjęć do prawa miejskiego w Bochni 1531 – 
1656 / wyd. F. Kiryk. Wrocław, 1979 // Biuletyn ŻIH. – 1980. – Nr. 
2 – 3 (114 – 115).

Wstęp // Lewin I. Tysiąc lat życia żydowskiego w Polsce // Biu-
letyn ŻIH. – 1980. – Nr. 1 (113).

1981
Działalność Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce w 

latach 1944 – 1979 // Trzydzieści pięć lat działalności Żydowskiego 
Instytutu Historycznego w Polsce Ludowej (dzieje Instytutu i jego 
zbiory). – Warszawa, 1981.

Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku. – 
Warszawa, 1981. – T. I – II. Hasła w tomie I: Bednarstwo. Biało-
skórnictwo Blacharstwo. Bydłem handel. Ciesielstwo. Czerwono-
skórnictwo. Dekarstwo. Gwoździarstwo. Halicz. Iglarstwo. Jarosław. 
Kołodziejstwo. Konwisarstwo. Kordybanictwo. Koszykarstwo. Kot-
larstwo. Kowalstwo. Ludwisarstwo. Lwów. Miecznictwo. Mosięż-
nictwo. Nożownictwo. – Hasła w tomie II: Płatnerstwo. Przemyśl. 
Puszkarstwo. Rękawicznictwo. Rusznikarstwo. Ruś Czerwona. Ry-
marstwo. Rzemiosło. Rzeszów. Rzeźnictwo. Safi anictwo. Siadlarstwo. 
Skrzyniarstwo. Snycerstwo. Stelmachostwo. Stolarstwo. Szewstwo. 
Szkatulnictwo. Slusarstwo. Tokarstwo. Trunkiel. Wiadrownictwo. 
Wochlon. Zamszownictwo. Zegarmistrzostwo. Złotnictwo.

Regesty dokumentów z Metryki Koronnej do historii Żydów w 
Polsce (1697 - 1721) // Biuletyn ŻIH. – 1981. – Nr. 1 (116).
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Regesty dokumentów z Metryki Koronnej do historii Żydów w 
Polsce (1722 - 1732) // Biuletyn ŻIH. – 1981. – Nr. 2 (118).

Sieć miejska na Rusi Czerwonej w latach 1340 – 1648 // 
KHKM. – 1981. – T. XXVII. – Nr. 3.

Rec.: Bashanowski J. Z dziejów handlu polskiego w XVI – XVIII 
wieku. Handel wołami. Gdańsk, 1977 // RDSG. – 1981. – T. XLI.

Rec.: Zarys historii Polski / pod red. J. Tazbira. Warszawa, 
1979 // Biuletyn ŻIH. – 1981. – Nr. 3 (119).

Red. i przypisy: Pradeni J. Z dziejów gminy żydowskiej w Ko-
mieńcu Litewskim // Biuletyn ŻIH. – 1981. – Nr.1 (117).

Red. nauk. I wstęp: Trzydzieści pięć lat działalności Żydow-
skiego Instytutu Historycznego w Polsce Ludowej (Dzieje Instytutu 
i jego zbiory). – Warszawa, 1981.

1982
Kultura żydowska w Polsce do końca XVIII wieku // Fuks M., 

Hoff man Z., Horn M., Tomaszewski J. Żydzi polscy. Dzieje i kultu-
ra. – Warszawa, 1982. 

Ludność żydowska w Polsce do końca XVIII wieku // Żydzi 
polscy...

Regesty dokumentów z Metryki Koronnej do historii Żydów w 
Polsce (1735 – 1744) // Biuletyn ŻIH. – 1982. – Nr. 4 (120).

Regesty dokumentów z Metryki Koronnej do historii Żydów w 
Polsce (1745 – 1749) // Biuletyn ŻIH. – 1982. – Nr. 1 – 2 (121 – 122).

Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnym w 
latach 1600 – 1645. – Cz. III: Opór chłopski w dobrach szlache-
ckich. Wystąpienia włościan przeciw obcym panom. – Warszawa; 
Wrocław, 1982. 

1983
Demographic Development of the Jews of Red Ruthenia (later 

East Galicia against the background of the urbanization process in 
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the XVIth and the fi rst half of the XVIIth century) // Papers in Jew-
ish Demography. – Jerusalem, 1983.

Majer Bałaban – wybitny historyk Żydów polskich i pedagog 
(W czterdziestolecie śmierci) // Biuletyn ŻIH. – 1983. – Nr. 3–4 
(123–124).

Meir Bałaban – szefer fun der geszichte szul wegn Jidn in Poj-
ln (In der fercigster jorcajt fun zajn tojt) // Bleter far Geszichte. – 
1983. – T. XXI.

Regesty dokumentów z Metryki Koronnej do historii Żydów w 
Polsce (1750 - 1754) // Biuletyn ŻIH. – 1983. – Nr. 3–4 (123–124).

Regesty dokumentów z Metryki Koronnej do historii Żydów w 
Polsce (1755 - 1759) // Biuletyn ŻIH. – 1983. – Nr. 1 (125).

Serwitorzy i faktorzy żydowscy na dworze króla Jana III // 
Folks Sztyme. – 1983. – Nr. 33 (4638).

Udział Żydów w wojnach państwa polskiego do końca 
XVIII w. // Z dziejów Żydów w Polsce / Praca zbior. pod red. W. Ty-
locha. – Warszawa, 1983.

Wprowadzenie // Lewin I. Z historii i tradycji. Szkice z dziejów 
kultury żydowskiej. – Warszawa, 1983.

1984
Działalność gospodarcza Żydów polskich w średniowieczu na 

tle rozwoju rolnictwa // Biuletyn ŻIH. – 1984. – Nr. 2–3 (126–127).
Król Jan III a Żydzi polscy // Biuletyn ŻIH. – 1984. – Nr. 4 

(128).
19 – ter april a hajlike date // Folks Sztyme. – 1984. – Nr. 15 

(4670).
Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do hi-

storii Żydów w Polsce (1697 – 1795). – Wrocław, 1984. – T. I: Czasy 
saskie (1697 - 1763).

Regesty dokumentów i ekscerpty... Wrocław, 1984. – T. II: Rzą-
dy Stanisława Augusta (1764 - 1795). – Cz. 1: 1764 – 1779.
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Regesty dokumentów z Metryki Koronnej do historii Żydów 
w Polsce (1760 - 1763) // Biuletyn ŻIH. – 1984. – Nr. 2 – 3 (126 - 
127).

Scientifi c Activity of the Jewish Historical Institute in Poland 
in the Years 1944 – 1978 // Oriental Studies in the sixty Years of In-
dependent Poland. – Warsaw, 1984.

1985
Działalność naukowa i wydawnicza Centralnego Komitetu 

Żydów w Polsce i Żydowskiego Instytutu Historycznego w latach 
1950 – 1954 // Folks Sztyme. – 1985. – Nr.1 (4707).

Ezofowicze – działacze gospodarczy w Wielkim Księstwie Li-
tewskim na przełomie XV i XVI wieku (Część I: Józef Rabiej i Abra-
ham Ezofowicz) // Folks Sztyme. – 1985. – Nr. 36 (3743).
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na przełomie XV i XVI wieku // Folks Sztyme. – 1985. – Nr. 17 
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Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej // Folks Sztyme. – 1986. – 
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urodzin. – Warszawa, 1991.

1993
Th e chronology and distribution of Jewisz Craft  Guilds in Old 
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