
ГАННА ШАМРАИ

СТАЦІЯ В ЛІВОБЕРЕЖНИХ МІСТАХ XVII ВІКУ,

Як тільки лівобережні ратуші знайшли шлях до Москви, зараз
довелося їм удатись до центральної Московської влади з проханнями. Поруч
із загальними потвердженнями свого магдебурзького устрою хотіли
міщани осягнути і деяких полегшень у тих умовах, які їм довелось тепер
зазнати. Гетьманська влада взагалі ставилась до ратушного міщанства
прихильно, але ратушним міщанам доводилось мати діло з військовою
старшиною, яка легко підпадала спокусі удавати з себе вищих урядовців.
Цими фактами можна пояснити, як переяславські міщани висловлювали
бажання болей пановъ имѣти не будемъ44, бо дійсно обридло, як во
врѣмя сія войны, каковъ ни пріѣхавъ старшій или отъ какого старшого
высланный, то разныя вымыслы чинятъ* (Акты Ю. и 3. Р., X, 356). Між
цими старшими, що чинили всякі вимисли, була не тільки козацька
військова старшина, до якої звертався універсал гетьмана Богдана
паномъ полковникомъ, асауломъ, сотникомъ, атаманомъ и всему товары-

ству нашому войска Запорозского, за войскомъ идучимъ и назадъ по-
ворачаючимъ* (Акты Зап. Р., V, № ЗО). Окрім цієї козацької старшини
були ще ріжні московські ратні та дипломатичні посланці, що з ріжно-
манітними завданнями приїздили на Україну. Всі вони, переїжджаючи,
мали нахил звертатись із вимогами до ратушної людности, і вимоги ці
були складні. Становиски, ночлеги и попаси*, про які згадує один
універсал гетьмана Богдана, давали привід крім певного притулку
вимагати ще й страви та речей. Бував тут також і посланый зъ листомъ
нашимъ* гетьманським, який вимагав для себе не меншої поваги,
порівнюючи з козацькою військовою старшиною. Царські ратні виявляли в
чужім краю крім нахилу до здирства ще й певне зневажання, яке болюче
зачіпало українську людність у перших зустрічах із новими оборонцями
від Поляків. Через те в гетьманських універсалах ми маємо детальні
зазначення з поділом на дві групи:  паномъ полковникомъ, асавуломъ,
сотникомъ, атаманомъ... также бояромъ, княземъ, воеводамъ и всимъ
началнимъ и подначалнимъ ратнымъ его пресветлаго царскаго
величества людемъ и кому одно-колвекъ теперь и напотомъ сее наше писаніе
показано будетъ* (напр., Акты Зап. Р., V, № 62). Гостро висловлюючись
проти козацьких урядовців, гетьманська влада обережно ставилась до
царських ратних і тим примушувала людність покладати свою надію на
московську владу.

Гетьманський уряд згоджувався зі скаргами на зловживання що-до
стації, але не міг зняти цього тягару зміщай. Такого рішучого увільнення
гетьманська влада не могла зробити, бо не бачила як инакше
улаштувати стацію надалі. В деяких випадках підкреслювала гетьманська влада,
що згадане місто заслуговує особливої уваги з огляду на завдану йому
руїну. Вже гетьман Богдан підкреслював у своїм універсалі про Київ
видѣчи мы великое опустошеніе мѣста Кіева, которое обыватели тамошніе

отъ войска Лядского понесли* і зазначав, про що має дбати уряд  и
теперь мы тому запобѣгаючи, абы мѣсто наше столечное и церкви Божіи
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при вѣрѣ нашей православной хрестіянской въ цѣлости зоставали".
Пізніші універсали також підкреслювали: взяли есьми под оборону войска
Запорозского пановъ мѣщанъ Кіевскихъ яко бѣдныхъ и презъ тую войну
спустошеныхъ , або в иншім місці: поглядаючи на ихъ презъ
неспокойные часы недостатки и убожство, а найбарзѣй не опускаючи анте-
цесоровъ нашихъ въ Богу зъ сего свѣта зешлыхъ гетмановъ
добродѣйства и здавна ухваленыхъ звычаевъ". Загальна уважність гетьманського
уряду до міста у важких матеріальних умовах зазначена тут як певна
система, і гетьмани-наступники покликаються на попередню діяльність
своїх антецесорів, які хотіли допомогти місту та привести його до
ліпшого матеріального стану.

І перед гетьманським урядом, і в Москві виясняло міщанство свій
лихий матеріальний стан та тягар повинностей. І гетьманський уряд,
і в Москві уряд згоджувався з тим, що треба конче зробити деякі
полегкості в тім напрямі, передовсім зменшити зловживання переїжджих
людей, які занадто широко розуміли стацію.

В першу чергу треба було обмежити в складі стації вимагання ріж-
них речей. Універсали розріжняють тут конче потрібне і зайве, що
вимагати було вже зловживання. І київський, і ніженський універсали
гетьмана Богдана однаково забороняють переїжджим людям та
козацьким військовим частинам брати з міщан ріжні речі. Тут ізгадано про
чоботи, панчохи (унів. Київу, Акты Зап. Р., V, № 44), кожухи (унів. Ніжену
також гетьмана Богдана). Забороняючи брати в міщан ріжні речі,
універсали гетьмана Богдана встановляли вузьке розуміння стації як лише
місця відпочинку та потрібну страву без иншихъ вымысловъ" чи екзак-
цій . Таким чином стацію треба розуміти як постачання страви
большей нѣчого не вымышлялъ опрочь живности" (Акты Зап. Р., V,

№ 64) або, як в иншім універсалі зазначено: міщани Київські не
зобов язані давати чоботъ, шапокъ, поясовъ и иншихъ рѣчей", але зате
не повинны забороняти хлѣба и соли" (№ 68). Таким чином забороняючи

вимагати зайві речі, універсали все-ж таки залишають попередню
практику стації у вузькім розумінні цього терміну, обмежуючи всякі
надмірні вимоги з міщанства, відкидаючи всякі зловживання вымысльныхъ
и непотребныхъ датковъ" (№ 68).

Деякі універсали висловлюються проти стації взагалі, і досить рішуче,
але потім із дальшого викладу виявляється, що тут ми маємо не
заборону стації взагалі, а лише обмеження вимог з боку переїжджих.
Наприклад, універсал гетьмана Самойловича Київу висловлюється так:
которому то таковому здирству и незноснымъ тяжаромъ запобѣгаючи,

взявши мы подъ особливую ласки нашое протекцію и оборону того
мѣста е. ц. п. в. обывателей уволняемъ онихъ отъ всѣхъ тыхъ помѣнен-
ныхъ тяжаровъ, сурово приказуючи, подъ неодступнымъ войсковымъ ка-
раньемъ, абы мимоѣзджіе, наѣзджіе и тежъ купами идучіе войсковые
люде, такъ комонно, яко и пѣшо, а особливо отъ боку нашого въ якихъ
колвекъ справахъ высланіе, такъ теж и иншіе, одъ пановъ полковниковъ,
яко и одъ иншоѣ войсковоѣ старшины высланые" не чинили міщанству
Київському кривд. Такі кривди можуть бути від вимоги збытныхъ
кормовъ, напоевъ, особливо неналежныхъ себѣ поклоновъ... то тежъ докла-.
даемъ, жебы и подводъ у нихъ не важилися брати*. І все-ж таки цей
загальний універсал із загальними заборонами має на увазі лише зайві
вимоги що-до стації, а не стацію взагалі, як можна було б думати,
читаючи універсал.

Коли відкинути зайві надмірні вимоги, і в самім постачанні підвід
часто бували зловживання. Брали підвід більше, ніж треба; накладали
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забагато вантажу; примушували дуже далеко везти, і цим змучували коней
чи волів. Очевидно, і тут треба було встановити певну норму і потім
уважно її дотримуватись у ріжних випадках. Скарги міщанства на те,
що силоміць забирають підводи, далеко заганяють коней, вимучують
візників  вимагали полагодження та дальшого нормування. Коли ми
читаємо в універсалах ратушам, що тіе подводы до Кролевця (з Коропа)
а з другой сторони до Сосннцѣ, а не далей", можемо думати, що це
зазначення виникло на ґрунті скарг місцевого міщанства на переїжджих,
які дуже далеко тягнуть за собою підводи (Генер. Сл. Н. п., № 129).
Подібні скарги були й від чернігівського міщанства на вимоги
переїжджих далеко їх везти, і в універсалі гетьмана Самойловича маємо
в зв язку з цим загади давати підводи в один бік до Сосниці, а в
другий бік до Остра, так намічено маршрути стації.

Скарги зазначали й те, що підвід вимагають надзвичайно багато і
такі надмірні вимоги важко лягають на міщанство. Отже доводилося
владі врегулювати цю справу та покласти край надмірним вимогам із
міщанства підвід. Таке якраз значіння має наказ давати підводи не більше
певного числа, не зважаючи ні на які надмірні вимоги, часом навіть з
погрозами. Між чернігівськими універсалами один каже про те, щоб навіть
послам давати не більше як 10 підвід, хоч-би вимагали вони для себе
цілу сотню. В тім королівськім універсалі, про який ми вже згадували,
також ужито зазначення а поселъ бы у сту коней ишолъ, подводъ
десять дати" (1669, Генер. Сл. Н. п., № 129).

Пояснення йшли також і в иншім напрямку, а саме хто може кори-
статися підводами згідно зі своєю службою, з характером доручень.
Очевидно, в перші роки стацією зловживали, і деякі зовсім безпідставно
говорили про себе, що вони вислані у військових справах, вислані від боку
гетьманського". Треба було завести якийсь контроль, щоб не було таких
самозваних висланих ( высылчихъ"). Уже універсал гетьмана Богдана
виділяє між ріжними висланими таких, що отримали гетьманського листа
з певним дорученням1). Отже гетьманський лист із дорученням гарантує
міщанству, що це дійсно на нашой (гетьманській) войсковой послузѣ",
а не сам з себе такого удає безпідставно. Разом з тим установлюється
відношення і до тих, що не мають гетьманського листа. А которые бы
безъ писання нашего зъ пѣрначами понаѣхавши, вымыслы якіе починати
мѣли": як бачимо пѣрначъ" ознака влади все-ж таки не дає права
вимагати звичайної стації, старій практиці це пояснення завдає значну
зміну. В універсалі Виговського визнається право на стацію лише за
тими, хто въ пильной справѣ нашой и поважной войсковой альбо отъ
его царского величества мѣлъ ѣхати  (Акты Зац. Р., V, № 51). У
листі зазначено, хто з яким дорученням посланий, та що може брати
в стацію: міщанство повинно керуватися вказівками цього листа і давати
лише те, що там зазначено: не повиненъ нѣчого вымышляти,' опрочъ
того, що оному отъ насъ въ листѣ нашомъ доложено будетъ', або в
універсалі пізнішім одно того маетъ пильновать, що бы ему въ листѣ
нашомъ было доложено", або только того маетъ пильновдть, що ему
въ листѣ нашомъ будетъ доложено". В універсалі Бруховецького
зазначено, що міщани не повинні відмовлятись дати хлѣба и соли и тое что
именно въ листѣ нашомъ написано будетъ".

Царські грамота вповні дотримуються постанов гетьманської влади
і так само наказують давати стацію лише тим, хто має гетьманський

1) А хочъ и зъ аистомъ нашимъ хто-кольвекЪ туда посланий будетъ" (Акты
Зап. Р  V, № 30).
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лист, чи царську грамоту, чи воєводську отписку яка також дає право

на стацію від українського міщанства (царська грамота чернігівській
ратуші). Але з деякими конкретними проханнями звертались міщани і
просто до царського уряду. Так, Чернигівці скаржились, що беруть
підводи у війта, бурмистрів, стають там постоєм; отже прохали Чернигівці,
щоб зі старого съѣзжого двора* переведено було козаків та полонених
до нового двору, і тоді старий двір призначено було-б послам та переїжджим
людям; це їхнє бажання було сповнено. Царські грамоти
потверджують гетьманські накази що-до стації і сами дають розпорядження
щодо контролю за переїжджими московськими людьми.

Окрім вияснення самої стації і кому з переїжджих її давати, багато
уваги викликало і питання, хто властиво повинен виконувати обов язки
стації. Найпростіше вирішення справи що стація лежить, як обов язок,
на ратушних міщанах, що підлягають ратушному присудові. Це давня
практика, і її легко було дотримуватись. Але коли кількість переїжджих
зростала, росли вимоги та їх тягар, усе частіш і частіш заявляло
міщанство, що його руйнує тягар стації. Вище було зауважено, як
скаржилось міщанство на важкі умови після війни та руїни. Скарги на
стацію також набувають тепер рішучого вигляду. В стародубівських,
наприклад, універсалах ми зустрічаємо постійні згадки про тягарі стації,
що спадали на міщанство та ратушні села; ось наведемо ці рядки:
такъ же розніє посйлщики по подорожнихъ монаршихъ и нашихъ

гетманскихъ переезжаючие тимъ вистатченемъ всякого изобилства зъ не-
меншимъ людей посполитихъ отягченемъ незносних узнали въ експенсахъ
трудностей* стилізація не дуже зручна в цім уступі. В універсалі
міщанству чернигівському зауважено: презъ теперешную войну до
великого знищення прійти мусѣлъ (Чернѣговъ), а кгди еще теперь частими
переиздами гонци у подводахъ, яко и въ кормахъ конскихъ и въ
напиткахъ наприкраются, а не могутъ нѣ отколь себѣ помочи и поратунку
узяти, теди хотячи того, абы бѣдніе люде врознь для тихъ причинъ не
розишлися*. (Генер. сл. Черн. п., № 118).

Підкреслюючи тягарі стації, ратуші скаржились і на те, що засобів
матеріяльних на це не стає. Висновки з цього: повернути ті джерела
прибутків, які втратили ратуші через ріжні причини, Так, у грамоті
воєводській читаємо про скаргу стародубівців, що откупщики, которимъ
по указу в. г. н е. ц. п. в. отдана стародубовская ранда на откупъ,
мещане Киевской Григорей Можневский да Новгородский Константинъ
Пригара, отняли у васъ черезъ указъ великого государя нашего е. ц. п. в
ратушніе доходи, которіе іздавна належатъ къ ратуше и нынѣ де тебѣ
войту съ товарищи приезжихъ всякихъ чиновъ людей кормить нѣчимъ А).
З огляду на те прохало стародубівське міщанство повернути до ратуші ті
прибутки які раніш належали, щоб можна було виконувати зазначені
повинності та виплати. Таким чином повернення до ратушного використання
деяких джерел прибутків зв язано з задовольненням певних ратушних потреб.

В універсалі Самойловича також потвердження млинів пояснено: на рос-
ходи зас и на розніє мѣста Стародубовского потреби а звлаща на приняте
войсковихъ и отъ насъ висланнихъ людей на вспарте конферовалисмо2)
млини* 3). В універсалі мглинському міщанству зазначено: такъ и теперъ
згй помянутого млина Волъханского н .лежную войсковую частъ на ратушъ
ихъ симъ унѣверсаломъ нашимъ надаемъ і потвержаемъ", а раніш було
підкреслено, що  подъ сей часъ въ мѣстечку томъ (Мглині) яко на шляху

*) Генер. сл. Стародуб. пол., № 224, 1668. 2) Потвердили млини, що раніш Староду-
<бівці мали. 3) Генер. сл. Стародуб. пол., № 228.
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будучомъ не малие чинятся отъ наиздовъ докуки і долегливости" 1).
Поверненням та потвердженням того, що раніш було, не завсіди можна

було обмежитись у складних матеріальних обставинах. Доводилось крім
того вишукувати і инші джерела, коли ратуші просили нашого гетман-
ского потверження и на експенса и росходи помощи и ресъпекту*.
Гетьманській владі доводилось вишукувати нові джерела прибутків, які
могли-б допомогти в справі стації. Найпростіше, це млини чи кола в
млинах, які можна було надати задля збільшення ратушних прибутків
та на стації спеціяльно2).

Складніша була, допомога місту через прилучення сіл. У Борзні, як
зазначає універсал, бѣдніе мѣщане помененніи, барзѣй подъ сей часъ,
когда премногаго числа подводъ указуетъ потреба рознимъ яко зъ
Москви до Києва, такъ зъ Києва до Москви переежжаючимъ особамъ
сами... тую повинность двигаючи и отбуваючи, до ©статного пришли
знищенія и разоренія*а). В деяких випадках треба було більшого, ніж
прибутки з млина цілого, чи то з певної частини млина. Гетьманська
влада призначала до міста певні села, які повинні були допомагати
для помощи, въ случаючихся навалнихъ оказіяхъ и вистаченію

подводъ"; з самої стилізації універсалів можна бачити, що головне це
стація, а не инші якісь міські витрати. В гетьманськім універсалі Борзні,
де визначено села, приписані до міста, та деякі труднощі, які в цій справі
виходять, підкреслено, яка потрібна ця уважна допомога місту: про то
мы и сами (гетьман) вѣдаючи, что тотъ городъ (Борзна) на головномъ
трактѣ будучи отъ уставичнихъ наиздовъ и переездовъ.
великороссійскихъ и малороссійскихъ людей великую трудность и долегливость по
носитъ, жадаемъ и пялно упоминаемъ.,." 4).

Оці села становлять окрему групу і відріжняються від тих, що повинні
взагалі давати поплати та виконувати ріжні роботи з доручення магі-
стратового уряду. Ті села, що їх приписано задля виконання стації,
виповняють лише оцю повинність та вільні від инших повинностей на
ратушу. Борзенський універсал так поясняє саму техніку допомоги в
стації. Війти приписаних на стацію сіл мѣютъ иодлугъ припорцѣи число
въ каждомъ селѣ тяглыхъ людей повное учинити постановленіе... когда
потреба укажетъ пятьдесятъ или шестьдесятъ или болшъ до сотни
излишкомъ подводъ до города вистатчити, беЗотволочно число належное
онихъ виправляти". Таку допомогу в стації повинні робити 7 сіл, і тут
у тім-же самім універсалі зовсім окремо згадано ратушне село Красилівку,
яка стоїть окремо поза зазначеною групою. Красилівку пригадав тут
універсал з тієї причини, що в тім селі державці позабирали собі
ратушних міщан і заступили їх отъ всякихъ городскихъ повинностей*, чим,
розуміється, зробили велику кривду місту Борзні. Але з цими селами,
призначеними на стацію, не все було добре. Як і в ратушних селах, державці
дбали про те, щоб привернути людей до себе в свою повну протекцію
і тим бамим увільнити від участи в стації з міста на переїжджих
службовців та послів українських та російських. В універсалі борзенським
м щанам зазначено, як державці унычтожаючи тое опредѣленіе жадного
людемъ своимъ до города не велятъ чинити и подъ часъ великой на-
валности помоществованія". Тут, як бачимо, державці забороняють
посполитим приписаних на стацію сіл посилати підводи, коли вимагають
цього магістратовий уряд Борзни. Як бачимо, і гетьманські заходи, щоб
допомогти містам, зустрічали опір старшини і не досягали мети: тягар
стації залишався і надалі не полегшений.

г) Генер. сл. Стародуб. пол., № 257. *) Генер. Сл. Стародуб. п., № 226. 3) Генер.
Сл. Нѣжин. п., № 99. 4) Генер. Сл. Нѣжин. п,, № 102.


