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Переважання масової комунікації в ранньомодерній Речі Посполитій було
наслідком наявності в суспільстві високих інформаційних потреб і можливих
способів їх задоволення. Одними з офіційних джерел масової інформації були
королівські універсали. Для поширення їхнього змісту використовували державні
установи, зокрема ґроди. Львівський ґродський уряд був простором для поширення
урядової інформації з універсалів: серед населення Львівської землі й самого міста
Львова; серед жителів інших земель Руського воєводства; для шляхтичів-
переселенців з Подільського воєводства.

Ключові слова: масова комунікація, королівський універсал, Львівський
ґродський уряд, генеральний коронний возний, витяг.

Ранньомодерний Львів у XVII ст. виконував роль адміністративного
реґіонального центру, відповідно його терени традиційно використовували як
публічний простір для здійснення різноманітних політичних чи інших
чинностей. Зокрема міська територія реґулярно ставала місцем поширення
урядової інформації як для самого міста, так і – за його посередництвом – для
навколишніх земель. Йшлося про включення міського простору в систему
макроскопічної / масової мовної комунікації1, основним принципом якої був
переказ певної інформації широкому загалу тогочасного суспільства. До цього
загалу („ogółu”) – як це трактували сучасники2 – найперше відносили політично

1 Згідно з класифікацією Ем Гріффін, мовна комунікація поділяється за
психосуспільною орієнтацією на мікроскопічну (відбувається в малих групах) і
макроскопічну (Domachowski W., Kowalik S., Miluska J. Z zagadnień psychologii
społecznej. Warszawa, 1984. S. 108).

2 Augustyniak U. Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III. Warszawa,
1981. S. 85.
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упривілейовану шляхту, але комунікація охоплювала й інші верстви тогочасного
суспільства, у тому числі мешканців міст.

Система масової комунікації Речі Посполитої в останній чверті ХVІІ ст.
була доволі розвиненою. З одного боку, це стало результатом наявної в
тогочасному суспільстві потреби в отриманні інформації3, що була зумовлена
розвитком з першої половини ХVІІ ст. інформаційної відкритості шляхти4.
Дослідники вказують навіть на „інформаційний голод” серед частини соціуму,
найбільше інтеґрованої в публічне життя держави5. Прагнення обмінюватися
актуальними політичними відомостями й коментувати їх було властивим, як
видається, не тільки для шляхти, а й, згідно з Уршулею Авґустиняк, для усіх
верств річпосполитського суспільства – від „вільних людей” до „маґнатів”6.
Хоча однозначно стверджувати так не можна, адже більшість джерельних даних
стосуються тільки шляхетського стану7. З іншого боку, переважання масової
комунікації в цей час пояснюється і відсутністю можливостей для
індивідуального й усамітненого сприйняття інформації серед значної частини
тогочасного населення. Останнє було наслідком браку доступних для загалу
якісних писемних джерел інформації й невисокого рівня грамотності населення8.
Ті ж політичні структури й соціальні інститути, які мусили й могли
нагромаджувати різноманітну публічну інформацію та мали поширювати її
серед населення, робили це дедалі вправніше, використовуючи поширювані
відомості для реалізації власних інтересів9.

Вміння поширювати інформацію у власних цілях найчастіше
демонстрували владні кола Речі Посполитої, зосереджені навколо королівського
двору. Проявилося воно, зокрема, і через видання та розсилку в реґіони
королівських універсалів (їх кількість, тематика і компетенція в ХVІІ ст. були
суттєво розширені). Власне цей тип документів, які продукувала королівська
канцелярія, став невід’ємною складовою трансферу офіційної урядової
інформації того часу, адже його функцію окреслювали так: „на всі інші, які
походять з права, акти, з’їзди, сейми і саме посполите рушення у королівській
руці не маємо іншого способу, тільки оголошувати їх тим, що всім робити
повідомлення, тобто універсалом”10. Королівськими універсалами публікували

3 Maliszewski K. Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej. Toruń, 2001. S. 29.
4 Augustyniak U. Informacja i propaganda… S. 92.
5 Maliszewski K. W kręgu staropolskich wyobrażeń o świecie. Lublin, 2006. S. 58.
6 Augustyniak U. Informacja i propaganda… S. 138.
7 Ibid. S. 84–85.
8 Історія європейської ментальности / За ред. П. Дінцельбахера; пер. з нім.

В. Кам’янець. Львів, 2004. С. 440–442.
9 Ujma M. Duże miasta Rzeczypospolitej a obieg informacji w świetle relacji

francuskich z XVII i XVIII wieku // Komunikacja i komunikowanie w dawnej Polsce / Pod
red. K. Stępnika, M. Rajewskiego. Lublin, 2008. S. 105.

10 В ориґіналі: „na wszytkie inne ex lege pochodzące akty, ziazdy, seymy y same
pospolite ruszenia u ręku krolewskich nie mamy jnszego sposobu tylko ogłaszac one tym,
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й поширювали зміст сеймових конституцій і різноманітних дипломів, скликали
сейми і сеймики, повідомляли про збір „посполитого рушення”, оприлюднювали
рішення, ухвалені особисто королем у межах його монарших компетенцій,
зрештою завдяки розлогій наррації поширювали офіційні відомості щодо всіх
аспектів політичного життя держави, не забуваючи про популяризацію певних
ідей.

Для включення монаршого універсалу в масову комунікацію королівський
двір використовував адміністративні засоби. Про них можна довідатися головно
з самих універсалів – з клаузули прикінцевої публікації, в якій вміщено вимогу
оголошувати зміст документа в усіх звичних для цього місцях. Найперше, до
масового поширення урядової інформації з універсалу залучалися ґродські
уряди. З кінця ХV ст., коли ґродські акти почали отримувати „право вічності”,
ґродські уряди разом з діючими при них канцеляріями ставали державним
інструментом для інформаційно-пропаґандистської акції серед представників
усіх станів тогочасного суспільства11, не в останню чергу й серед міських громад.
Канцелярія ґроду обслуговувала не лише судові засідання старостинського суду,
а й працювала як допоміжна адміністративна установа повіту при ґродському
уряді, з-поміж іншого задовольняючи інтереси місцевих мешканців
шляхетського й інших станів. Ґродська канцелярія діяла постійно, незалежно
від часу проведення судових засідань12. Усе це посприяло розповсюдженню
практики (ще з XVI ст.) вписувати до ґродських актів публічні документи,
зокрема універсали13.

У цьому дослідженні розглянемо діяльність Львівського ґродського уряду,
який використовував міський простір для поширення урядової інформації. Це
було зумовлено розташуванням уряду і його канцелярії у Низькому замку, тобто
в межах середмістя ранньомодерного Львова. Відтак територію замку часто
використовували для діяльності ґроду, зокрема вона ставала простором, в якому
оголошували зміст універсалу перед мешканцями міста й приїжджими з усього
Руського воєводства.

co vniuersorum facit notitiam, to jest vniwersałem” (Центральний державний історичний
архів України, м. Львів (далі – ЦДІА України у Львові), ф. 7 (Жидачівський ґродський
суд), оп. 1, спр. 78, арк. 1213–1216).

11 Łosowski J. Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku. Studium o
urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego. Lublin,
2004. S. 217.

12 Onyśkiw M. Oblata uniwersałów królewskich w kancelarii grodzkiej lwowskiej w
latach 1674–1680 // Pamiętnik XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki,
Lublin–Zamość, 27–29 kwietnia 2011 roku: Kancelarie oraz archiwa wczoraj i dziś.
Warszawa, 2012. S. 28.

13 Публічними були документи, які видавав монарх чи його урядовці
(Sochaniewicz S. Archiwum krajowe aktów grodzkich i ziemskich we Lwowie. Lwów, 1912.
S. 11).



74

М. Ониськів
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 71–84.

Більшість монарших універсалів до ґродських урядів доставляли численні
королівські дворяни, які перебували при дворі та почті монарха. Найчастіше
до ґродів направляли ориґінали універсалів, а після облятування в ґродські
акти (тобто дослівного запису до актової книги, який включав, крім тексту
самого універсалу, ще початкові й кінцеві записи ґродських канцеляристів) їх
залишали при канцелярії14 або повертали тому, хто приніс15. Такі універсали
окреслюємо як „пріоритетні” для монарха й держави; вони видавалися з
ініціативи короля чи держаних урядовців. У ґродських реляційних книгах
зустрічаємо багато й інших монарших універсалів, які окреслюємо як
„непріоритетні”; їх видання було зумовлене інтересами певної інституції (у тому
числі державної)16 чи суспільної групи. Такі універсали надавали представникам
зацікавленої сторони, а вони приносили до ґродів ці акти лише тоді, коли
виникала потреба в поширенні їхнього змісту17.

Львівський ґродський уряд використовував міські терени для поширення
інформації з універсалів, зміст яких був адресований різним реципієнтам.
Найперше йшлося про населення Львівської землі, на територію якої
поширювалась юрисдикція цього ґроду, та самого міста Львова.

Про місця можливого оголошення змісту універсалу ґродом зазначалося
в його прикінцевій формулі публікації18: „щоб до відомості всіх дійшов,
наказуємо по всіх повітах, ґродах, парафіях, містах, містечках і ринках
публікувати всіляким міським і сільським урядам, під суворими карами проти

14 При цьому записували: „Originale circa acta praesentia remanet” (ЦДІА України
у Львові, ф. 7, оп. 1, спр. 60, арк. 95–96) чи „Post ingrossationem, u[er]o originale circa
acta rema[n]sit” (Там само. Ф. 5 (Галицький ґродський суд), оп. 1, спр. 177, арк. 1037–
1039).

15 При цьому занотовували: „Post quaru[m] quidem ingrossationem, originale eidem
offerenti per off[iciu]m p[rae]sens extraditum est” (Там само. Ф. 13 (Перемишльський
ґродський суд), оп. 1, спр. 418, арк. 39–41).

16 Часто королівські універсали, які оголошували про рішення Коронного скарбу,
доставляли до ґродів урядники цієї установи – наглядач митниць королівства та ін.
(Там само. Спр. 422, арк. 2560–2564) або писар скарбу (Там само. Спр. 417, арк. 2238–
2240).

17 Так було з королівськими універсалами, що стосувалися релігійних питань
(Ониськів М. Два королівські універсали 1678 і 1679 років до мешканців Львова і
Львівської землі у справах „релігії грецької” // Львів: місто – суспільство – культура.
Збірник наукових праць. Львів, 2012. Т. 8. Част. 2: Культура, освіта, наука, церква / За
ред. О. Аркуші, О. Вінниченка, М. Мудрого. [Вісник Львівського університету. Серія
історична. Спеціальний випуск’2012]. С. 31–32).

18 Або в прикінцевій промульґації – клаузулі, в якій оголошувалося про видачу
документа (Купчинський О. А. До питання про характеристику формуляра документів
середньовіччя // Архіви України (Київ). 1974. № 6. С. 17–18). У даному випадку тут
містилася вимога щодо подальшого його оприлюднення.
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недбалих”19. За виконанням цієї умови універсалу мав наглядати реґент
(управитель) ґродської канцелярії20. Оголошував і публікував королівські
розпорядження один з генеральних коронних возних: „хочемо мати і наказуємо,
щоб цей універсал по всіх містах і містечках був публічно оголошений через
возного”21. Цей урядовець мав бути відомим і впізнаваним для місцевих
мешканців, мати належний вигляд (зокрема, приступаючи до виконання
обов’язків возного і складаючи присягу перед судом чи урядом, повинен був
відповідно підстригтися22). Генеральними коронними возними, які діяли в той
час при Львівському ґроді і залучалися до публікації універсалів, були Ян
Шагальський (згаданий у травні 1677 р.)23, Якуб Сташовський (у липні 1679 р.)24

і Шимон Іжиковський (у червні 1683 р.)25. Усі вони, вочевидь, не були
шляхтичами, про що свідчить епітет „обачний” („providus”), характерний для
позначення в тогочасних актах возних з-поміж осіб неблагородного походження.

Коли універсал оголошували в багатолюдних місцях, возний привертав
увагу людей звуком труб і голосно промовляв основний зміст універсалу26. Таким
багатолюдним місцем у ранньомодерному Львові могла бути ринкова площа,
хоча відомі випадки оприлюднення королівського універсалу на території
Низького замку27. Оголошення універсалу на ринку чи на замку давало змогу
поширити його зміст і серед неміщан, а ті, виїжджаючи з міста, могли
переказувати почуте іншим28.

19 В ориґіналі: „żeby do wiadomości wszystkich przyszedł, po wszystkich powiatach,
grodach, parafiach, miastach, miasteczkach y rynkach publikować wszelkim mieyskim y
wieyskim urzędom, pod surowemi contra negligentes winami rozkazujemy” (ЦДІА України
у Львові, ф. 9 (Львівський ґродський суд), оп. 1, спр. 431, арк. 1547–1550).

20 Łosowski J. Kancelaria grodzka chełmska … S. 129.
21 В ориґіналі: „aby ten uniwersał per publicum proclama przez woznego po

wszystkich miastach y miasteczkach miec chcemy y rozkazujemy” (ЦДІА України у Львові,
ф. 9, оп. 1, спр. 439, арк. 388–392).

22 „aby wprzod przed sądem albo urzędem iakimkolwiek nalezącym przysiąge
wiernosci swoiey, według roty w statucie opisaney, czynił y tamze, według zwyczaiu,
strzyzony był” (Там само. Спр. 445, арк. 723–726).

23 Там само. Спр. 436, арк. 753–754; спр. 440, арк. 2174–2179.
24 Там само. Спр. 439, арк. 388–392.
25 Там само. Спр. 446, арк. 1323–1325.
26 „p[rae]sentis l[ite]ras p[rae]inscr[ip]tas vniuersales Sacra[e] Regia[e] Ma[ies]t[a]tis

in locis publica[ti]onum solitis, conuocata[m] per tubam hominum communitate, alta sua
p[rae]conica voce publicasse, proclamasse et ad notitia[m] omnium, vt juris et moris est
deduxisse et denuntiasse” (Там само. Спр. 434, арк. 991–993).

27 „easdem l[ite]ras Sacra[e] Regia[e] M[aiesta]tis prochibentes euectionem
frumentorum extra fines regni hic in castro inferiori Leopoliensi proclamauit, publicauit et
ad notitiam omnium ut iuris et moris est deduxit” (Там само. Спр. 446, арк. 1323–1325).

28 Łosowski J. Kancelaria grodzka chełmska… S. 334.



76

М. Ониськів
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 71–84.

Можливо, при оголошенні генеральний коронний возний не зачитував
увесь текст універсалу, а лише переказував його зміст. Для прикладу, при
облятуванні монаршого універсалу, виданого в Гродно 10 квітня 1679 р., було
записано й зміст публікації, здійсненої возним (тобто зміст його промови): „Про
що реляція того ж возного є присутня. Якої публікації зміст є такий. Можете,
ваша милосте, бачити, що є воля короля його милості, нашого милостивого пана,
згідно з тим універсалом, щоб всі купці – так коронні, як й іноземці – у Руському
воєводстві та в усіх його дідичних і королівських містах, містечках, селах, а
особливо у Львові, Самборі, Перемишлі, Ярославі й в інших, платню зі своїх
усіляких яких-небудь товарів та від худоби, від коней, від грошових сум, від
кожного по грошу під присягою до рук панів старших стрільців міста Львова
або їх збирачів – так під час ярмарку, як і без ярмарку – платили і віддавали, не
заперечуючи, під карами, в тому ж привілеї й універсалі описаними”29.

Оскільки Коронна канцелярія вимагала поширення змісту універсалу в
храмах, то, очевидно, ґрод повинен був готувати для цього копії-витяги
(екстракти) універсалів. Якого вигляду вони були – чи такими, які використовував
генеральний коронний возний, чи урочистішими й засвідченими – невідомо.
Церква в цей час була пропаґандистсько-інформаційною структурою, яка
оголошувала правдиву й універсальну вартість, що стосувалася певної верстви
або всього суспільства30, тож публікація королівського універсалу в храмах
тільки додавала йому ваги. У середмісті Львова оголошення універсалу могло
відбуватися в трьох храмах Успіння Пресвятої Богородиці (римо-католицькому,
православному та вірменському), а на передмісті для цього могли
використовувати костел Марії Сніжної31. Також публікували універсали у
костелах чи церквах довколишніх сіл, які відвідувало тамтешнє населення
(особливо бідна шляхта й голота), що рідко бувало в місті32. Крім оголошення
універсалів з церковних амвонів, витяги з них прикріплювали до храмових
дверей. Особливо ефективним було використання церков для повідомлення

29 „De quo pra[e]sens eiusdem ministerialis relatio. Cuius publicationis tenor sequitur
est[que] talis. Raczcie w[asza] m[iłość] wiedziec, iz iest wola krola J[ego] M[ilo]sci, pana
naszego miłosciwego, według tego vniwersału, a zeby wszyscy kupcy, tak koronni, iako y
cudzoziemscy, w woiewodztwie Ruskim y we wszystkich iego miastach, miasteczkach,
wsiach dziedzicznych y krolewskich, a osobliwie we Lwowie, Samborze, Przemyslu,
Jarosławiu y w innych, pensyią od towaruw swoich wszelkich ktorychkolwiek, y od bydła,
od koni, od summ pienięznych, od kazdego po groszu pod przysięgą do rąk panow starszych
strzelcow miasta Lwowa abo ich exactorow, tak pod czas jarmarku, iako y bez jarmarku,
płaciłi i oddawali pod winami, w tymze przywileiu y vniwersale nie sprzeciwiach się
opisanemi” (ЦДІА України у Львові, ф. 9, оп. 1, спр. 439, арк. 388–392).

30 Maliszewski K. Komunikacja społeczna… S. 40.
31 Історія Львова. У трьох томах / Редкол.: Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій.

Львів, 2006. Т. 1: 1256–1772. С. 227.
32 Łosowski J. Kancelaria grodzka chełmska… S. 214.
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розпоряджень, які безпосередньо стосувалися селян (наприклад, стосовно
виплати гіберни)33. Пояснюється це тим, що для селян було характерним
проводити громадські віча чи сходки у святкові дні саме в церквах34.

Витяги універсалів ґродська канцелярія робила також для комор і
прикоморків (якщо документ стосувався митних справ)35. Екстракти готували
для впливових шляхтичів та інших представників шляхетського стану, які рідко
бували в повітовому місті36. Найчастіше розсилали таким чином сеймикові
універсали37. Це також було ефективним способом поширення необхідної
інформації між представниками шляхетства, оскільки в цей час звичними стали
зустрічі довколишньої шляхти в костелі, корчмі, домі одного з них тощо38.

Використовували львівський простір і для поширення урядової інформації
з універсалу серед обивателів не тільки Львівської, а й інших земель Руського
воєводства. Відбувалося це тоді, коли ориґінал універсалу до Львівського ґроду
надсилали з вказівкою Коронної канцелярії поширити його зміст серед інших
ґродів воєводства. Така вказівка містилась як на звороті ориґіналів монарших
універсалів („До ґроду Львівського. Там звідти до Сяноцького […]”39; „Універсал
до Львівського ґроду Руського воєводства, який універсал через витяги
уроджений реґент має переслати ґродам Сяноцького, Жидачівського та
Перемишльського [повітів]”40; „Універсал до Львівського ґроду Руського
воєводства, який універсал уроджений реґент Львівської ґродської канцелярії
повинен буде через витяги послати до ґродів Жидачівського, Перемишльського
і Сяноцького”41), так і в прикінцевій клаузулі (публікації) документа („А зараз
цей універсал, щоб до відомості всіх прийшов, головним ґродам публікувати і

33 ЦДІА України у Львові, ф. 9, оп. 1, спр. 430, арк. 999–1000. Гіберна – податок
на утримання війська, забезпечення його провіантом (Samsonowicz H. Polska na
przestrzeni wieków. Warszawa, 2006. S. 278).

34 Інкін В. Сільське господарство Галицького Прикарпаття у ХVІ–ХVІІ століттях:
історичні нариси. Львів, 2004. С. 209.

35 ЦДІА України у Львові, ф. 9, оп. 1, спр. 437, арк. 1706–1709.
36 Łosowski J. Kancelaria grodzka chełmska… S. 323.
37 Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569–1673 рр.

Студія з історії українського реґіоналізму в Речі Посполитій. Острог–Львів, 2002. С. 19.
38 Maciszewski J. Szlachta polska i jej państwo. Warszawa, 1984. S. 155.
39 „Do grodu Lwowskiego. Tam stąd do Sanockiego […]” (ЦДІА України у Львові,

ф. 9, оп. 1, спр. 431, стор. 1276–1278).
40 В ориґіналі: „Vniuersał do grodu Lwowskiego woiewodztwa Ruskie[go], ktory

vniuersał per extractum vrodz[ony] regent ma presłac grodom Sanockie[go], Zydaczowskiego
y Przemyskiego” (Там само. Стор. 1473–1474).

41 В ориґіналі: „Vniuersał do grodu Lwowskie[go] w[oiewo]dztwa Ruskiego, ktory
vniuersał vrodz[ony] regent cancellariey grodzkiey Lwow[skiey] powinien będzie per
extractum posłac do grodow Zydaczowskiego, Przemyskiego y Sanockie[go]” (Там само.
Стор. 1471–1472).



78

М. Ониськів
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 71–84.

довколишнім ґродам через витяги переказувати наказуємо…”42). Відповідальність
за підготовку і відправлення завірених витягів з облят універсалів була
покладена на реґента визначеної ґродської канцелярії як безпосереднього її
керівника43. На території Руського воєводства таку вимогу найчастіше повинен
був виконувати Львівський ґрод, в основному переказуючи інформацію з
універсалів до ґродських урядів тих повітів воєводства, шляхта яких збиралася
на генеральний сеймик у Вишні, тобто до Перемишльського, Сяноцького і
Жидачівського ґродів (проте відомий і „львівський” витяг універсалу, поданий
до галицьких ґродських книг). Таких випадків, коли Львівський ґродський уряд
і, відповідно, міський простір Львова виступали ретрансляторами публічної
інформації, відносно небагато, тож зупинимося на їх змісті й обставинах
облятування детальніше:

– В універсалі, виданому 23 листопада 1674 р. в обозі під Баром,
повідомлялося про військові успіхи, наголошувалося на потребі відправляти
до каптурових судів і виписувати з військового реєстру Речі Посполитої
військових-утікачів44. У львівську ґродську книгу цей документ вклеєний /
підшитий45 уже 3 грудня. Натомість витяг з неї, кореґований Яном
Мрозовицьким (тодішнім реґентом Львівської ґродської канцелярії)46 і завірений
підписом Александра Дрогомира (на той час львівського підстарости)47, був
облятований до перемишльських книг 7 грудня48.

– Два універсали-wici49 оголошували про небезпеку Львову з боку
турецько-татарських військ і наказували всім військовим, які перебували вдома,
прибути до своїх хоругв під Львів. Видані вони в Яворові й датовані 2850 і

42 В ориґіналі: „A teraz ten vniuersał, aby do wiadomosci wszytkich przyszedł,
grodom principalnym publikowac y okolicznym grodom per extractum communikowac
roskazuiemy…” (Там само. Ф. 13, оп. 1, спр. 421, стор. 2530–2532).

43 Dąbkowski P. Palestra i księgi sądowe ziemskie i grodzkie w dawnej Polsce //
Pamiętnik Historyczno-Prawny. Lwów, 1926. T. III. Zesz. 2. S. 9.

44 ЦДІА України у Львові України, ф. 9, оп. 1, спр. 430, арк. 1060–1062; ф. 13,
оп. 1, спр. 418, арк. 1101–1104.

45 Облятація документа в актову книгу, замість переписування, часто полягала у
вклеюванні / вшиванні ориґіналу (наприклад, див.: Там само. Ф. 7, оп. 1, спр. 69,
арк. 732, 752–755; ф. 9, оп. 1, спр. 430, арк. 994–998).

46 Займав посаду реґента в 1670–1687 рр. (Maleczyński K. Urzędnicy grodzcy i
ziemscy lwowscy w latach 1352–1783. Lwów, 1938. S. 73).

47 Займав посаду підстарости в 1672–1676 рр. (Ibid. S. 41).
48 ЦДІА України у Львові, ф. 13, оп. 1, спр. 418, арк. 1101–1104.
49 Універсали-wici – потрійні універсали, що вимагали негайного і

пришвидшеного збору шляхетського ополчення (посполитого рушення) у зв’язку з
близькою небезпекою (Łosowski J. Kancelaria grodzka chełmska… S. 319).

50 ЦДІА України у Львові, ф. 9, оп. 1, спр. 431, арк. 1473–1474; ф. 13, оп. 1,
спр. 419, арк. 1310–1312.
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2951 травня 1675 р., а вклеєні / підшиті до львівських актів 1 червня. У цьому
випадку Коронна канцелярія вимагала від Львівського ґродського уряду
відправити витяги облят цих wici до Сяноцького, Жидачівського й
Перемишльського ґродів52. Проте вписи таких витягів виявлено лише в
перемишльських актах під 10 червня (були кореґовані й підписані Яном
Мрозовицьким)53.

– Універсал, виданий у Варшаві 18 травня 1677 р., оголошував про
стягнення мита з будь-яких товарів, згідно з конституціями попередніх сеймів
1661, 1673 і 1674 років, на визначених місцях та від 1 липня 1677 р. і до
майбутнього сейму. Збір передано в адміністрацію коронному мечнику
Францішкові Білінському й вишоґродському стольнику Адамові Котовському54.
Оскільки універсал було видано на прохання Коронного скарбу, то доставкою
до ґродів займалися його урядовці або митники55. Документ було облятовано у
львівських актах, а ориґінал повернуто56. І до перемишльських актів подано
сам універсал, привезений зі Львова (не витяг його запису у львівських актах);
тут так само ориґінал повернули тому, хто його приніс57.

– Витяги універсалу, виданого в Жовкві 27 грудня 1685 р., Львівський
ґрод направив до Жидачівського і Галицького ґродських урядів; у Галич екстракт
доставили не пізніше 28 січня 1686 р., а в Жидачів – не пізніше 4 лютого 1685 р.
У документі повідомлялося про обов’язок представників „нової шляхти” (їхній
реєстр мали скласти на основі сеймової конституції 1653 р.) надати трьох коней,
кошти й гіберну на три військові кампанії. Якщо би хтось зі шляхтичів не міг
особисто прибути до обозу, то мав сплатити 5 100 польських злотих коронному
надворному маршалку Гієроніму Любомирському58. Витяги у Львівському ґроді
кореґував Станіслав Ярецький (його посада в канцелярії не вказана)59.
Канцеляристи Галицького ґроду зазначили, що облята ориґіналу, з якої вони
зробили впис, залишилася в канцелярії60.

51 Там само. Ф. 9, оп. 1, спр. 431, арк. 1471–1472; ф. 13, оп. 1, спр. 419, арк. 1307–
1310.

52 Там само. Ф. 9, оп. 1, спр. 431, арк. 1471–1474.
53 Там само. Ф. 13, оп. 1, спр. 419, арк. 1310, 1312.
54 Там само. Ф. 9, оп. 1, спр. 434, арк. 991–993; ф. 13, оп. 1, спр. 422, арк. 2560–

2564.
55 До Перемишльського ґроду універсал приніс Франциск Єзерський, наглядач

митниць королівства (Там само. Ф. 13, оп. 1, спр. 422, арк. 2560–2564).
56 Там само. Ф. 9, оп. 1, спр. 434, арк. 993.
57 Там само. Ф. 13, оп. 1, спр. 422, арк. 2563–2564.
58 Там само. Ф. 5, оп. 1, спр. 187, арк. 45–48; ф. 7, оп. 1, спр. 69, арк. 182–187;

ф. 9, оп. 1, спр. 449, арк. 182–187.
59 Maleczyński K. Urzędnicy grodzcy i ziemscy… S. 79.
60 „Post jngr[o]s[sati]onem, uero originale eiusd[em] oblatae circa acta remansit”

(ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 187, арк. 48).
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– „Львівський” екстракт універсалу, яким повідомлялося про вигляд і
вартість справжніх монет і необхідність затримувати фальшивомонетників,
подано до перемишльських актів у день видачі акту у Львові 18 квітня 1686 р.61

Цього разу витяг з львівських актів завірив Мартін Пойшевський, тодішній
львівський ґродський підстароста й суддя, а кореґував той самий Станіслав
Ярецький62. Прикметно, що до львівської ґродської книги ориґінал універсалу
вклеїли / підшили щойно 22 квітня63.

– Два витяги сеймикових універсалів з львівських актів доставлені до
Жидачівському ґродського уряду, в них оголошувалося про скликання сеймиків
у Вишні: повторного передсеймового 5 травня 1692 р.64 і реляційного 29 квітня
1693 р.65 В обох випадках екстракти залишили при жидачівських актах. Витяг
другого з цих універсалів кореґував Ян Курдвановський (тодішній реґент
Львівської ґродської канцелярії) і завірив підписом Павел Мрозовицький
(реґент66 і суддя Львівського ґроду, водночас підстароста Галицького ґроду)67.

Завірення екстрактів, які видавали з львівських актів, здійснювали
переважно старші урядники ґроду, а саме підстарости, реґенти й судді. Такий
витяг, здійснений і завірений канцеляристами Львівського ґроду, містив наступні
елементи:

• дата впису цього універсалу до львівських актів (наприклад, „Actum in
castro inferiori Leopoliensi feria quarta post Dominicam Jubilate proxima anno Domini
millesimo sexcentesimo nonagesimo tertio”)68;

• початкова частина львівської обляти* (скоріше це був її переказ, а не
дослівний перепис). „Ad officium et acta p[rae]sentia castre[sia] capita[ealia]
Leopoliensia p[er]s[ona]l[ite]r veniens, nobilis Andreas Surouecki obtulit officio
p[rae]senti et ad acticandum porrexit literas uniuersales Sacrae Regiae Maiestatis ad
neonobiles in Regno existentes Poloniae, quatenus satisfaciendo constitutione nouellae
Varsauia[e], in conuentu generali sancitae, in subsidium Reipublicae, ad castra regni

61 Там само. Ф. 13, оп. 1, спр. 442, арк. 1625–1628.
62 Там само. Арк. 1628.
63 Там само. Ф. 9, оп. 1, спр. 449, арк. 882–884.
64 Там само. Ф. 7, оп. 1, спр. 76, арк. 1440–1442; ф. 9, оп. 1, спр. 462, арк. 750–

752.
65 Там само. Ф. 7, оп. 1, спр. 77, арк. 319–323; ф. 9, оп. 1, спр. 464, арк. 872–

876.
66 Займав посаду регента в 1687–1697 рр. (Maleczyński K. Urzędnicy grodzcy i

ziemscy… S. 41).
67 ЦДІА України у Львові, ф. 7, оп. 1, спр. 77, арк. 322–323.
68 Там само. Спр. 69, арк. 183.
* Це були канцелярські записи, додані ґродськими урядовцями, перед самим

текстом універсалу. У них містилися відомості про те, хто приніс універсал до ґроду,
чого стосувався універсал, а також зазначалися засоби завірення універсалу, застосовані
при його видачі в Коронній канцелярії.
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p[er]s[ona]l[ite]r seu per personas, in locum sui substitutas, p[ro]perent, manu
eiusd[em] Sacrae Regiae M[aiesta]tis subscr[ipt]as et sigillo regni communitas. Tenoris
talis”, – такою була, наприклад, початкова частина львівської обляти в екстракті,
направленому до Жидачівського69 і Галицького70 ґродів; натомість та ж початкова
частина впису того самого універсалу у львівській ґродській книзі, на підставі
якої мав писатися витяг, була викладена в трохи іншій редакції: „Ad officium et
acta praesentia castrensia capitanealia Leopoliensia personaliter veniens, nobilis
Alexander Szurowiecki obtulit officio eidem et ad acticandum porrexit literas
vniuersales Sacrae Regiae Maiestatis ad jncolas palatinatus Russiae terrae Leopoliensis
et districtus Zydaczouiensis, quatenis neonobiles, inducta terra et districtu existentes,
pro futura cap[it]ania compareant, manu eiusdem Sacrae Regiae Maiestatis et
perillustris et ad modam reuerendi Stanislai Bogleuski, canonici Wroclauiensis, eiusdem
Sacrae Regiae Maiestatis secretarij, subscriptas et sigillo minoris cancellariae Regni
communitas, tenoris sequentis”71;

• дослівний перепис самого універсалу;
• способи засвідчення універсалу в Коронній канцелярії: „Jan Krol. Locus

sigilli maioris cancellariae regni. Franciszek Michał Denhoff, starogardski starosta,
Jego Krolewskiey M[ił]osci y pieczęći wielkiey korąney sekretarż”72;

• кінцевий протокол впису універсалу, здійсненого львівськими
канцеляристами (переважно містив відомості про те, де знаходиться ориґінал

69 „До уряду та актів теперішніх ґродських старостинських львівських особисто
з’явившись, шляхетний Анджей Суровецький представив теперішньому уряду і для
внесення до актів подав лист-універсал Священного Королівського Маєстату до нових
шляхтичів, які є в Польському Королівстві, оскільки, виконуючи нову варшавську
конституцію, санкціоновану на генеральному сеймі, для підтримки Речі Посполитої,
до коронного замку особисто або через осіб, виставлених на своє місце, мають
поспішати, рукою того ж Священного Королівського Маєстату [лист-універсал]
підписаний та коронною печаткою скріплений. Такого змісту” (ЦДІА України у Львові,
ф. 7, оп. 1, спр. 69, арк. 183).

70 Там само. Ф. 5, оп. 1, спр. 187, арк. 45–46.
71 „До уряду та актів теперішніх ґродських старостинських львівських особисто

з’явившись, шляхетний Александер Шуровецький представив уряду тому ж і для
внесення до актів подав лист-універсал Священного Королівського Маєстату до жителів
Руського воєводства, Львівської землі та Жидачівського повіту, оскільки наявні нові
шляхтичі, що відносяться до землі та повіту, на майбутнє з’явитися мають до
старости (?), рукою Священного Королівського Маєстату і славного та поважного,
відповідно до становища, Станіслава Боґлевського, вроцлавського каноніка, секретаря
того самого Священного Королівського Маєстату, [лист-універсал] підписаний та
печаткою малої Коронної канцелярії скріплений, наступного змісту” (Там само. Ф. 9,
оп. 1, спр. 449, арк. 182–183).

72 „Ян, король. Місце печатки Більшої Коронної канцелярії. Францішек Міхал
Денгофф, староґардський староста, секретар Його Королівської Милості і великої
коронної печатки ” (Там само. Ф. 7, оп. 1, спр. 77, арк. 322).
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73 „Після впису того листа, ориґінал того самого [листа] при актах теперішніх
ґродських старостинських львівських є залишений” (Там само).

74 „З актів ґродських старостинських львівських виданий” (Там само).
75 „Кореґував Курдвановський, рукою власною. Місце печатки місця того згаданої.

Павел з Мрозовиць Мрозовицький, підстароста Галицької землі та львівський суддя,
рукою власною” (Там само. Арк. 322–323).

76 Крикун М. Повітовий поділ Подільського воєводства в останній чверті ХVІ –
ХVІІІ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. 1997. Вип. 32. С. 48.

77 Там само. С. 43.
78 ЦДІА України у Львові, ф. 9, оп. 1, спр. 437, арк. 2566; спр. 440, арк. 3028–

3030; спр. 452, арк. 3100–3102; спр. 454, арк. 2156–2159, 2486–2488; спр. 456,
арк. 2262–2265; спр. 463, арк. 1667–1669; спр. 465, арк. 1858–1862; спр. 467, арк. 2417–
2422; Akta sejmiku podolskiego in hostico 1672–1698 / Wydał i oprac. J. Stolicki. Kraków,
2002. S. 76–77, 113–114, 125–126, 128–129, 137–138, 160–161, 175–176, 186–187.

79 ЦДІА України у Львові, ф. 9, оп. 1, спр. 455, арк. 1140–1142; спр. 464,
арк. 1084–1087; Akta sejmiku podolskiego… S. 134–136, 167–169.

80 ЦДІА України у Львові, ф. 9, оп. 1, спр. 462, арк. 272–277; Akta sejmiku
podolskiego… S. 156–159.

документа): „Post quarum literarum ingrossationem, originale earund[em] circa acta
p[rae]sentia castren[sia] capitan[ealia] Leopolien[sia] est relictum”73;

• повідомлення про відправку витягів з Львівського ґроду: „Ex actis
castren[sibus] capitanealibus Leopoliensibus extraditum”74;

• перелік способів завірення витягу: „Correxit Kurdwanowski, manu propria.
Locus sigilli loci illius. Paulus de Mrozowice Mrozowicki, terris Haliciensis
vicecapitaneus et judex Leopoliensis, manu propria”75.

Практика надсилання таких екстрактів саме з Львівського ґроду
довколишнім свідчить про його сприйняття як центрального відносно замкових
урядів щонайменше трьох земель Руського воєводства – Перемишльського,
Сяноцького і Жидачівського ґродів.

В останній чверті ХVІІ ст. Львівський ґродський уряд залучався до
поширення інформації з королівських універсалів для шляхтичів-переселенців /
вигнанців з Подільського воєводства. Упродовж 1672–1699 рр. це воєводство
було окуповане Османською імперією; там відбулася заміна річпосполитської
адміністративно-територіальної системи на ту, яка існувала на землях,
підпорядкованих Порті76. Припинили діяльність і ґродські уряди Подільського
воєводства, які діяли в Кам’янці й Летичеві (Летичівський ґрод очолював
генеральний подільський / кам’янецький староста)77. Оскільки внаслідок
турецької окупації загал тамтешньої шляхти перебрався до Руського воєводства,
до львівських актів облятували сеймикові універсали, які були адресовані
подільській шляхті й скликали для неї передсеймові78, реляційні79 й інші80

сеймики. В одному випадку „подільський” універсал, виданий у Жовкві
18 березня 1694 р., оголошував про можливість проведення генерального сейму
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81 ЦДІА України у Львові, ф. 9, оп. 1, спр. 466, арк. 936–940; Akta sejmiku
podolskiego… S. 182–184.

82 Akta sejmiku podolskiego… S. XXI.
83 Kancelaria Koronna a sejm walny. Insructuarium / Oprac. W. Krawczuk. Warszawa,

1995. S. 46.
84 В ориґіналі: „Woiewodstwo Ruskie” (ЦДІА України у Львові, ф. 9, оп. 1,

спр. 466, арк. 936–940).
85 В ориґіналі: „Do woiewodztwa Podol[skiego]” (Там само. Спр. 455, арк. 1142;

спр. 465, арк. 1858–1862).

в листопаді, залежно від стану здоров’я короля та перебігу нової військової
кампанії на українських теренах81. Доставку цих монарших універсалів саме
до Львівського ґроду можна пояснити тим, що сеймики Подільського воєводства
відбувалися в цей час (з 1677 р.) у Львові82 (у мирний час сеймики подільської
шляхти скликали до Кам’янця83, а в перші роки турецької окупації – до Галича).
На звороті ориґіналу одного з „подільських” універсалів як адресу доставки
працівник Коронної канцелярії вказав „Руське воєводство”84 (а не, як звично,
„До Подільського воєводства”85). Львівський ґрод поширював інформацію з
цих універсалів усталеним для себе способом – використовуючи простір замку
і міста Львова.

* * *
Зростання інформаційних потреб ранньомодерного суспільства Речі

Посполитої та можливості їх реалізації вплинули на розвиток тут масової
комунікації. Її використовувала й влада, поширюючи інформацію про різні
аспекти державної політики за допомогою універсалів. Для розширення кола
одержувачів інформації використовували державні установи, зокрема ґродські
уряди. Львівський ґродський уряд, як складова простору ранньомодерного
Львова (розміщувався на території Низького замку), поширював зміст
універсалів не тільки на території Львівської землі, а й у самому місті.
Використовували при цьому багатолюдні місця Львова (головно ринкову площу),
храми і митні комори. У разі потреби Львівський ґрод забезпечував інформацією
з універсалів населення інших реґіонів воєводства (головно Жидачівського
повіту, Перемишльської і Сяноцької земель), зазвичай через виготовлення
завіреного копії-екстракту монаршого універсалу з впису до львівських
ґродських актів. Особливістю останньої чверті XVII ст. було й те, що через
львівський простір ретранслювалась інформація з королівських універсалів для
подільських шляхтичів-вигнанців.



84

М. Ониськів
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 71–84.

Lviv as a space for spread government’s information among
population of Rus’ province in the last quarter of the XVIIth

century (on the basis of king’s universales)
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The big demand of information and possibility for satisfy had influenced on the
dominance mass communication at the society in the early modern Poland-Lithuanian
Commonwealth. King’s universales were one of the official sources of mass information.
State institutions (especially grod) were used for spread information from the universales.
Lviv’ grod was the space for spread government’s information from the universales: among
population of Lviv’ land and Lviv; among population from other lands of Rus’ province;
for the nobility, which had been relocated from Podolia province.

Keywords: mass communication, king’s universales, Lviv captain administration,
the crown bedel, extract.

Miasto Lwów jako przestrzeń rozpowszechniania
informacji urzędowych wśród mieszkańców

województwa ruskiego w ostatniej ćwierci XVII wieku
(na podstawie uniwersałów królewskich)
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Widoczny wzrost znaczenia komunikacji masowej w nowożytnej Rzeczypospolitej
był związany ze społecznym zapotrzebowaniem na wiadomości oraz dostępnymi wówczas
środkami wymiany informacji. Jednym z oficjalnych źródeł informacji były uniwersały
królewskie. Do szerzenia ich treści wykorzystywano instytucje urzędowe, w tym grody.
Lwowski urząd grodzki był ośrodkiem rozpowszechniania uniwersałów wśród ludności
Lwowa i ziemi lwowskiej, mieszkańców innych ziem województwa ruskiego oraz szlachty-
egzulantów z województwa podolskiego.

Słowa kluczowe: komunikacja masowa, uniwersał królewski, urząd grodzki
lwowski, woźny koronny, wyciąg.


