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Економічні мотиви чи соціальна доцільність?
Ремісничі цехи Львова XV–XVIII століть

у світлі статутів

Аналіз львівських цехових статутів дає підстави стверджувати, що економічна
доцільність не була головним мотивом у цеховій діяльності. Пріоритетними були соціальні
цілі: згуртованість, солідарність, підтримка бідних членів чеху, вдів, сиріт. Стабільне місце
в суспільстві для ремісника здебільшого було важливіше, ніж отримання економічної
вигоди, зиску, прибутку. Зворотним боком відносно високого становища ремісника в
суспільній ієрархії була карність, тобто порядок і дисципліна, якої мали дотримуватися
всі учасники цехової спільноти.
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З часу активного дослідження феномену ремісничого цеху в європейській
історіографії більшість істориків бачили в цехових організаціях здебільшого
економічні структури, які виявилися неефективними з точки зору ліберальної
економічної теорії. Основними арґументами були такі: середньовічні та похідні
від них ранньомодерні цехи в сутності були монополістами на ринку, придушували
конкуренцію, заперечували вільний ринок, жорстко реґламентували збут і
виробництво, гальмуючи таким чином колесо історичної необхідності чи поступу.
Цехи та ремісничі організації вчені розглядали переважно як “кам’яні жорна
економічного зростання”1. Подібних поглядів дотримувалися як ліберальні
історики економіки, теорії яких мали своє джерело у працях англійських
економістів кінця XVIII ст. Давіда Рікардо та Адама Сміта, так і марксистські
історики, котрі вслід за Карлом Марксом в основному сприйняли погляди на
економічне життя попередніх епох. Особливої популярності серед істориків
ремесла набула концепція К. Маркса про роль праці в житті суспільства.
Німецький мислитель визначив працю як здатність чи якість, яка робить нас
справжніми людьми, і припустив, що економічна раціональність є визначальною
для процесів праці. З цього погляду більшість істориків ремесла, услід за
Марксом, “есенціалізували” працю, припускаючи, що тільки ця діяльність

1 Farr J.R. Artisans in Europe: 1300–1914. Cambridge, 2000. P. 2.



174

Мирон КАПРАЛЬ

визначає ремісничу ідентичність. Тому соціальне життя в цеху розглядалося з
точки зору парадигми класової боротьби та виникнення робітничого класу.
Наймані робітники та збіднілі підмайстри, що могли вільно переходити від одного
майстра до іншого, виступали передвісниками робітничого класу, пролетаріату,
котрий у майбутньому мав “покласти край капіталістичному ладові”. У такому
контексті ремісники сприймалися винятково як працівники, виробники
матеріальних благ.
Проте дослідження істориків ремесла останніх десятиліть виявляє й інші

складові ремісничої ідентичності. Часто сімейні, сусідські відносини, ставлення
до церкви, статус ремісника в суспільстві мали для його ідентичності більше
значення, ніж тільки професійна діяльність2. Від часів Середньовіччя до ХІХ ст.
і в Європі, і в українських землях ремісники визначали себе в першу чергу не як
виробники, а як члени певного стану, суспільної групи, що об’єднувалися для
захисту своїх різноманітних інтересів у цехову організацію. Середньовічне та
ранньомодерне суспільство було організоване за взірцями ієрархії та субординації,
що виглядало природним у очах сучасників.  Підпорядкованість і
фраґментованість соціальних зв’язків зумовлювала становість і корпоративність
такого суспільства. Воно було пронизане близькими за походженням братськими
та цеховими організаціями3, які були знаряддям здобуття соціального статусу
та служили для відокремлення та диференціації від інших груп населення.
У цій статті хочу прослідкувати, чи можна на конкретному прикладі

львівських цехів пізньосередньовічного та ранньомодерного періоду дати
попередню відповідь на дихотомічне питання, сформульоване в історіографії:
якою ж була головна природа цехової організації – економічна чи соціальна? Цю
проблему розглядатиму відокремлено, вивчаючи, з одного боку, економічні
мотиви в статутних документах львівських цехів, а з іншого боку, звертатиму
увагу на соціальні аспекти в житті ремісників. У цьому контексті уникатиму
терміну “соціально-економічна діяльність”, уважаючи його концептом
марксистської методології, згідно з якою соціальна “надбудова” вважалася
похідною від економічного “базису” і при цьому чи не кожне явище в соціальному
та політичному житті суспільства могло пояснюватися істориками впливом і
наслідком розвитку глибинних економічних процесів.

2 Crossick G. Past masters: in search of the artisan in European history // The Artisan and
the European Town, 1500–1900 / Ed. by G. Crossick. Aldershot, 1997. P. 7.

3 Див. детальніше: Isaievych Ia. Voluntary Brotherhood: Confraternities of Laymen in Early
Modern Ukraine. Edmonton; Toronto, 2006. P. 4; Капраль М. Привілеї та статути ремісничих
цехів і купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. (історико-правовий нарис) // Економічні
привілеї міста Львова XV–XVIII ст.: Привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких
корпорацій Львова. Львів, 2007. С. V–VI.
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* * *

Спочатку розглянемо деякі питання, в яких фокусуються основні проблеми
економічного та соціального розвитку львівських цехів XV–XVIII ст.: час
надання львівським цехам статутів і причини поширення партацтва у Львові в
XVII–XVIII ст.
Перша згадка про існування шевського цеху у Львові датується 1386 р., коли

урядник князя Владислава Опольського, староста Руської землі Андрій
(Андреаш) надав привілей на заснування в Перемишлі цеху шевців з подібними
правами, якими вже володів цех шевців у Львові4. Можна припустити, що взірці
цехової організації прийшли на наші землі в готовому вигляді разом з
маґдебурзьким правом, але виникли дещо пізніше від його надання. Адже в
тому-таки Перемишлі маґдебурзьке право існувало раніше від 1386 р., очевидно,
за часів Лева Даниловича5. Правова локація цеху розпочиналася, очевидно, від
надання князівського урядника або міської ради, що не потребувало в той час
апробації королівської влади. Але швидко ці надання міста забулися цеховиками,
які через кілька століть уже вели свій початок, заснування від королівських
надань, хоча нерідко й припадкових. Наприклад, на початку XVII ст. різники,
шевці, пекарі, крамарі згадували королівський привілей 1444 р., наданий місту з
дозволом будувати ятки на площі Ринок, як свій локаційний привілей6, хоча
безумовно ці цехи існували до 1444 р.
Тривалий час цехи в XIV–XV ст. не мали статутів, хоч ремесла безумовно

існували й у такому правовому вакуумі. Яка ж причина? Місто було недавно
засноване, порівняно невелике, але швидко розвивалося. До Львова у другій
половині XIV – першій половині XV ст. прибували численні потоки німецьких і
польських колоністів. Попервах не було відчутно конкуренції в ремісничому
середовищі, ще нечисленні майстри задовольняли попит на свою продукцію,
мали численні замовлення і не протестували, коли хтось з чужинців приїжджав
і вів ремесло у Львові. Нечисленні, як показують документи, суперечки
вирішувалися в міському суді полюбовно. Але пізніше, із розвитком суспільних
та економічних зв’язків нечисленні до того часу ремесла (існувало всього десять
цехів у 1425 р.7) відчули потребу в стислішій реґламентації для впорядкування
взаємин між місцевими та прибуваючи в місто ремісниками, хоча б у питанні

4 Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego
Bernardyńskiego we Lwowie (далі – AGZ). Lwów, 1876. T. VI. S. 1–2.

5 Janeczek A. Ząb kniazia Lwa. W kwestii wiarygodności przemyskiego przywileju
wójtowskiego // Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej. Wrocław –
Praha, 2002. S. 177–189.

6 Економічні привілеї міста Львова (XV–XVIII ст.): Привілеї та статути ремісничих
цехів і купецьких корпорацій / Упор. М. Капраль (далі – ЕПМЛ). Львів, 2007. С. 2–3.

7 AGZ. Lwów, 1873. T. IV. S. 133–134.
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вступу до цеху й подолання конкуренції. Друга половина XV і початок XVI ст. –
період значних потрясінь в історії міста: втрата торгових шляхів через Чорне
море на Схід, зубожіння німецьких купців і значний приплив “польської крові”
до міського патриціату. Це тільки частина політичних змін, що відбулися в місті
в той час, а також частина складних суспільних і економічних трансформацій,
які впливали на процес отримання цехами статутів та впорядкування їх діяльності
за західними правовими взірцями.
Першим львівським цехом, який отримав статут, затверджений міською

радою, став ткацький. Це відбулося 1459 р. У той час ткацький промисел у
Європі мав міжнародний статус і відігравав значну роль в економіці таких
передових у економічному відношенні країн і територій, як Фландрія, Голландія,
німецьких землях8. Сукно уже в період Галицько-Волинської держави та пізніше
було ефективним еквівалентом грошей9. Тому львів’яни, очевидно, прагнули
набути для свого ремесла належного статусу, отримати із Заходу нові технології
через можливість навчання ремесла своїми підмайстрами, які могли тепер
законно навчатися та працювати у західних цехах. Цікаво, що услід за ткачами-
майстрами отримали через десять років статут ткачики-підмайстри,
засвідчуючи належний рівень розвитку свого ремесла10. На марґінесі хочу
зазначити, що львівські ткачі, попри раннє надання статуту, не змогли у Львові
розвинутися на повну і в XVI–XVII ст. Маємо дуже мало згадок про розвиток у
місті цього ремесла, яке швидко марґіналізувалося.
У зв’язку з конкуренцією в самому місті зростала й зовнішня конкуренція.

Особливо дошкульною для львівських майстрів вона була з боку краківських
ремісників, як представників столичного міста Польського королівства. Через
відсутність своїх статутів і статусу незалежних від Кракова осередків ремесла,
львівські майстри зазнавали збитків прямо й опосередковано. Прямо – через
втрату можливості навчати ремеслу учнів і підмайстрів, які йшли до Кракова, і
які були робочою силою в їхніх майстернях. Непрямо – через втрату замовлень
з боку потенційних замовників у місті Львові й поза ним. Через львівських райців
ремісники зуміли переламати правові колізії тільки в 1525 р., коли львівське
ремесло звільнилося з-під опіки краківського11. Утім, не всі фахи зуміли

8 Див.: Małowist M. Studia z dziejów rzemiosła w okresie kryzysu feudalizmu w zachodniej
Europie w XIV i XV wieku. Warszawa, 1954; Mączak A. Sukiennictwo wielkopolskie XIV–
XVII wiek. Warszawa, 1955.

9 У грамоті князя Льва про продаж війтівства у Перемишлі, яка більшістю дослідників
датується кінцем ХІІІ ст., як платіжний засіб, поряд з двома гривнями золота, згадано теж
про 20 поставів сукна (Капраль М. Привілей 1356 р. як повторне надання магдебурзького
права для міста Львова // Львів: місто – суспільство – культура. Т. 3 / Вісник Львівського
університету. Серія історична. Спеціальний випуск. Львів, 1999. С. 16).

10 ЕПМЛ. С. 331–334.
11 Там само. С. 3–6. Детальніше див.: Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів…

С. XV.
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домогтися такої свободи. Ливарники залишалися в XVI–XVII ст. колонією
краківських ливарників, не мали змоги визволяти учнів та оцінювати “майстерштуку”
майстрів, які вступали в цех. У другій половині XVI і впродовж XVII ст. уже львівські
ремісники намагалися нав’язати свою правову перевагу цехам у Галичині: Самборі,
Городку, Перемишлі та інших містах12, гальмуючи цим їхній розвиток.
Стосовно періоду XVII–XVIII ст., то в центрі фокусування соціальних і

економічних процесів опинилася проблема “партацтва”. Вирішення цього питання
дає змогу виявити найвагоміші мотиви в діяльності цехів у цей період13. На
мою думку, питання партацтва й організаційних початків цехів є взаємопов’язані.
Відсутність чітких правових норм розвитку ремесла відтворювало початковий
період ремісничої організації, тоді як наявність “партачів” виявляло занепадаючий
і гальмуючий етап у розвитку економічних відносин.
Через призму вивчення статутів можна бачити, як партацтво ставало

проблемою львівських цехів у XVII–XVIII ст. У статутах цього періоду постійно
наголошувалося на монополії виконувати те чи інше ремесло тільки цеховим
майстрам. У статутах були вимоги до виконання “майстерштук”, зростали
вступні внески й інші оплати, наприклад, бенкети, викуп цехових обов’язків. Деякі
львівські цехи поступово перетворювалися в невеликі закриті товариства, в які
потрапляли здебільшого сини й родичі цехових майстрів, або ж багаті й часто
некваліфіковані нездари, що могли купити дорогий “членський квиток” того чи
іншого цеху. А ряди партачів поповнювали колишні учні та підмайстри, які не
змогли вступити в цех через брак власних коштів, а не через відсутність
кваліфікації, а також численні прибульці з менших міст Галичини.
Явище партацтва стало виразно помітним у другій половині XVI – на початку

XVII ст., коли Львів потрапив, як і вся держава, в економічну кризу14. З одного

12 Charewiczowa Ł. Lwowskie organizacje zawodowe za czasów Polski przedrozbiorowej.
Lwów, 1929. S. 4, 115.

13 Про партацтво на львівському матеріалі писали багато авторів. Див.: Яценко Г.
Позацехове ремесло у Львові // Нариси історії Львова. Львів, 1956. С. 55–59; Її ж. Розклад
цехів м. Львова в 1740–1770-х рр. // З історії західноукраїнських земель. Львів, 1957. T. 2.
С. 67–77; Її ж. До питання про економічне становище цехів Львова в 40–70-х рр. XVII ст. //
Наукові записки Львівського університету. 1957. Т. 43. С. 112–119; Крип’якевич І. Боротьба
нецехових ремісників проти цехів у Львові: 1590–1630 рр. // З історії західноукраїнських
земель. Львів, 1957. T. 1. С. 5–14; Його ж. Огляд українського ремісництва у Львові до
початку XVII ст. // “Зоря”, її минуле й сучасне. Пропамятна книга з нагоди сорокових
роковин існування товариства українських ремісників і промисловців “Зоря” у Львові.
Львів, 1924. С. 3–12; Гроссман Ю., Інкін В. Економічний розвиток Львова у XVIII ст. //
Історія Львова. Львів, 1956. С. 49–50; Інкін В. Нарис економічного розвитку Львова у
XVIII ст. Львів, 1959; Гроссман Ю. О роли цехов во Львове ХVI–ХVIII вв. // Города
феодальной России. Москва, 1966. С. 153–159; та ін.

14 У польській історіографії триває дискусія щодо початку кризи чи появи в місті її
ознак. Одні дослідники відносять її до середини XVII ст., інші вказують на першу половину
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боку, Львів протягом XVI ст. зростав економічно й чисельно (у 1583 р. у місті
проживало 14–14,5 тис., а в 20–30-х роках XVII ст. – 22–23 тис. осіб15), а з іншого,
вузькі правові рамки цехової організації не могли розв’язати питань конкуренції,
що виникала в цехах через збільшення кількості претендентів на членство в
цеху. Статути розв’язували цю проблему обмежувальним чином. Так, навіть
Міська рада не могла швидко збільшити кількість, скажімо, різників або пекарів,
коли виникала потреба збільшити продовольчі запаси в такому великому міському
центрі, яким був Львів. У 1620 р. рішення Ради про збільшення кількості різників
з 20 до 40 осіб виконувалося з великим супротивом і впродовж тривалого часу16.
В історіографії партацтво часто зображалося як проґресивне явище,

насамперед з економічних мотивів, мовляв, ремісники-партачі могли вільно
розвиватися поза закостенілими середньовічними нормами цехового ремесла.
Але насправді партачі потрапляли на львівських передмістях у залежність від
власників юридик – духовних і світських, які не дбали про ринкові методи
господарювання, відтак ремісники були змушені працювати часто на виконання
їхніх замовлень, а не на широкий ринок. На юридиках не створювалися великі
підприємства, переважали дрібні й середні майстерні. Вони поступалися цеховим
ремісничим структурам рівнем організації, залучення кредитів. Вочевидь,
партацтво було кроком назад з точки зору організації, розвитку ремесла.

* * *

А тепер конкретніше про економічні аспекти діяльності цехів, зафіксовані в
статутах. Насамперед, це питання реґламентації та усунення конкуренції й
монополії в цеху. Згідно зі статутами, тільки цеховий майстер міг виконувати
ремесло та навчати учнів й утримувати підмайстрів. На порушників-партачів
чекали штрафні санкції, конфіскації виробів та інструменту. З кінця XVI ст. відомо
про погроми партачів, які влаштовували цехи за допомогою міських урядників17.
Проте в XVII–XVIII ст. бачимо винятки у цій монополії: єврейські золотарі-
шейдери отримали дозвіл у другій половині XVIII ст. за окрему квартальну плату

XVII ст., ще інші – навіть на кінець століття (Mączak A. O kryzysie i kryzysach XVII wieku //
Kwartalnik Historyczny (Warszawa). 1963. Z. 1; Wyrobisz A. Zagadnenie upadku rzemiosła i
kryzysu gospodarczego miast w Polsce: wiek XVI czy XVII? // Przegląd Historyczny
(Warszawa). 1967. Z. 1; Bogucka M., Samsonowicz H. Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce.
Wrosław etc., 1986. S. 451–452).

15 Капраль М. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові взаємини).
Львів, 2003. С. 452, 454.

16 ЕПМЛ. С. 635–639 (Затвердження ординації цеху різників райцями від 1620 р. про
збільшення числа різників з 20 до 40 майстрів), 639–645 (Підтвердження нового статуту
різницького цеху королем Владиславом IV від 1634 р. з підтвердженням збільшення
чисельності цеху).

17 Соціальна боротьба в місті Львові в ХVI–ХVIII ст.: Зб. док. / Під ред. Я. Кіся. Львів,
1961. С. 76–81 (1599 р.).
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витоплювати золото та срібло для подальшого використання в ремеслі18. А в
XVIII ст. у Львові зафіксована практика квартальних внесків від майстрів-
партачів, які могли виготовляти ремісничі вироби, не побоюючись карних акцій
з боку міської та цехової влади19.
Потрапивши в цех, майстер не міг виготовити необмежену кількість

ремісничих виробів, навіть за умови великого кредиту чи наявності великої
майстерні. Без помічників, тобто учнів і підмайстрів, він не міг взятися за велике
замовлення. А статути відразу обмежували молодих майстрів протягом року в
можливості взяти на навчання учня та прийняти в ремісничу майстерню
підмайстра. Статути обмежували кількість учнів і підмайстрів: у середньому
2–3 для кожного майстра. Цехмістер і столовий брат мали першість при виборі
підмайстрів, які прибували до Львова. Використовуючи адміністративне
становище, вони могли найняти на одного-двох підмайстрів більше. Згодом
зловживання стали масштабнішими, і деякі майстри наймали 5–7 та більше
підмайстрів чи наймитів.
З часом ринок вимагав більшої кількості товару, а цехова організація часто

виявлялася консервативною, щоби позитивно вплинути на зростання виробництва.
Військові замовлення вимагали масової продукції амуніції та зброї. З таким
великим обсягом продукції цехові ремісники не могли впоратися, оскільки всі
великі замовлення мали розподілятися в цеху порівну між майстрами. Статути
вимагали, аби один майстер не міг заробити значно більше, ніж інший. Так, у
1727 р. Міська рада встановила, що у випадку великого військового замовлення
майстер-щвець не матиме права виробити самостійно, без звернення за
допомогою до інших шевців, більше 25 пар чобіт або 50 пар черевиків20.
Цехмістри та верхівка цеху могли монополізувати ремісничу діяльність через

обмеження вступу в цех нових членів. Такі тенденції стали помітними уже в першій
половині XVII ст., коли почало детально реґламентуватися виробництво так званих
проб, або “майстерштук”, які повинен був виконати кожен вступник до цеху. У
більшості цехів значно зросли оплати при вступі, а після вступу молодий майстер
мав сплатити чимало датків: квартальні, костельні тощо. Потенційні майстри через
зубожіння наймалися до невеликої кількості цехових майстрів, які ставали такими
собі олігархами в цеху. Така картина характерна для цехів з фіксованою кількістю
майстрів. Наприклад, пекарів у Львові було 20, проте кожен з них володів
фіксованою в документах розгалуженою мережею збуту хліба. Фактично кожен
пекар був не так виробником, як дрібногуртовим продавцем хліба21.

18 ЕПМЛ. С. 589–590.
19 Яценко Г. Розклад цехів у Львові в 1740–1770 рр. // З історії західноукраїнських земель.

Київ, 1957. Вип. 2. С. 76.
20 Соціальна боротьба в місті Львові… С. 363–364.
21 Див. детальний розпис місць продажу (dyspartyment) своїх виробів пекарями білого

хліба від 1769 р.: Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі –
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Ринкова конкуренція не діяла навіть тоді, коли майстер зробив технічний
винахід або оволодів особливими навичками. Він не міг пробитися через вузькі
рамки цеху на ринок. Відомий приклад братів Рогатинців, які виконували
особливий різновид сідла, так зване козацьке. Але сідлярський цех довгий час
не приймав їх до свого ґрона, аж поки міська рада на стала на бік Рогатинців22.
Але й надалі цех не хотів з цим змиритися, почалися довгі судові процеси про
право для братів навчати учнів, приймати підмайстрів тощо.
Реґламентація в ремеслі стосувалася також закупівлі матеріалів і сировини

при масовому виробництві. З одного боку, статутні приписи боролися з
монополією, адже багатші члени цеху могли скупити сировину та матеріал, які
приходили на львівський торг, що викликало б дорожнечу через нестачу сировини.
З другого боку, майстри повинні були спільно закуповувати гуртом сировину,
можна сказати усім цехом, щоб її вартість була меншою, ніж на ринку. В деяких
статутах була закріплена першість, пріоритет купівлі тих чи інших привезених
до Львова матеріалів саме за цехами. Проте часто в такі спілки входили тільки
багаті члени цеху, які мали кредитний ресурс і могли купити сировину в більшій
кількості, проте за нижчими цінами.
Статути забороняли майстрам входити у спілки з партачами, євреями,

чужоземними купцями. Ці спілки могли стосуватися закупівлі сировини за
нижчими цінами, оскільки, наприклад, обминалися міські торги, не сплачувалися
податки в міську скарбницю23. Або ремісники, при нестачі підмайстрів, могли
віддавати замовлення або його частину партачам чи майстрам-євреям, тобто
не членам цеху. З економічної точки зору їхні кроки були природними, адже так
було ефективніше й дешевше організувати виробництво товару, отримати більший
прибуток. Однак цехова організація положеннями своїх статутів забороняла в
таких випадках чинити на некористь інших членів цеху.
До зобов’язань цехмістрів, які рідко потрапляли на сторінки статутів, належав

контроль за якістю ремісничих виробів. Такий контроль був зрозумілим і
очевидним, адже за визначенням цехове ремесло повинно було відрізнятися від
нецехового власне високою якістю виробів. Так, про боротьбу з бракоробством
коротко згадується в одній статті статуту цеху рушничників від 1637 р.24 У
випадку урядового засвідчення дефектів у роботі майстер чи підмайстер мав
сплатити великий штраф – 100 червоних золотих.

ЦДІА України у Львові), ф. 52, оп. 2, спр. 603, с. 125–130. Як не парадоксально, усього
9 цехових майстрів-пекарів забезпечували місто (середмістя і передмістя) 126 пунктами
продажу хліба (по 14 на кожного майстра).

22 Капраль М. Брати Рогатинці старійшини Львівського Успенського братства // Україна
в минулому. Київ; Львів, 1992. Вип. 2. С. 55.

23 У статутах кінця XVI – XVIII ст. можна знайти статті про боротьбу з такими спілками,
які займалися “контрабандою” сировини та виробів: ЕПМЛ. С. 136 (1637 р., рушничники),
202 (1662 р., кушніри), 273 (1620 р., чинбарі), 400 (1591 р., шапкарі), 524 (1767 р., купці) та ін.

24 ЕПМЛ. С. 136–137.
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* * *

Судячи з положень статутів, економічна доцільність не була головним
мотивом у цеховій діяльності й поступалася місцем соціальним аспектам у
діяльності цехів. Соціальна згуртованість членів була в діяльності цехів
пріоритетом від початку існування цехової організації на Заході. За західними
джерелами, насамперед статутами, братства й цехи мали подібну організаційну
структуру та провадили подібну побожну діяльність. Був відчутним релігійний
компонент у цеховій організації, на що вказують термінологічні ознаки, адже
поряд з першою назвою латинською мовою “contubernium” (цех) постійно
вживався інший термін, близький за звучанням до релігійного “confraternitas”
(братство). Згідно зі статутами львівських цехів, усі члени цехової організації
були братами й мали по-братськи, по-християнськи ставитися один до одного.
Термінологічною особливістю сучасної західної історіографії, котра

висновується з історичних реалій європейського Середньовіччя та Нового часу,
є синонімічне використання терміну “guilds” (цехи) на позначення братських
організацій, часом з поширеним трактуванням: “religious or social guilds” (релігійні
чи соціальні цехи)25. На думку дослідників, еволюційно так склалося, що купецькі
та ремісничі цехи сформувалися через трансформацію братських релігійних
організацій, що створювалися в парохії, у напрямку до професійних організацій26.
Цехова організація, по суті, відтворювала в мініатюрі соціальну піраміду

середньовічного феодального суспільства. У цеху короля імітував цехмістер,
королівську свиту – столові та старші майстри, загал майстрів був “шляхтою”
в цеховій організації. Підмайстри знаходилися в підпорядкованому становищі.
Їхню роль можна співставити з роллю “бюрґерства”, третього стану в
середньовічній ієрархії. Учні ж знаходилися на найнижчому щаблі цієї ієрархії.
Зрозуміло, що ця цехова піраміда була рухома, адже учні ставали підмайстрами,
а ті – майстрами. Однак з часом все-таки ставало важче домогтися просування
по щаблях цієї суспільної драбини, особливо на етапі вступу до цеху, тобто
оволодіти третім щаблем цехової ієрархії – майстрівством.
Між майстром і підмайстром була велика суспільна прірва, яку потрібно було

“перескочити” шляхом довгих років навчання та вдосконалення в ремеслі,
виконанням віртуозних пробних “майстерштук”, влаштуванням бенкетів тощо.
Хоча підмайстер у статутах звався “socius / товариш, спільник”, навіть у шинку
не було рівності між ним і майстром: майстер ніколи не міг сісти за один стіл з
підмайстрами і навпаки. Подібною була ситуація й у взаєминах між підмайстром
і учнем. Завершення трьох чи більше років навчання не означало автоматичне
подолання наступної цехової вершини – підмайстрівства. Щоб влитися в колектив

25 Isaievych Ia. Voluntary Brotherhood: Confraternities of Laymen in Early Modern Ukraine.
Р. ХІХ.

26 Ibid. P. 4.
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підмайстрів, потрібно було пройти випробовування, які в первісному суспільстві
відігравали ініціації при переході юнаків-підлітків до дорослого життя. Часто
вони мали характер приниження: учнів змушували носити важке каміння на
плечах з одного кінця міста в інший, виходити на цвинтар вночі чи виконувати
якісь інші, на перший погляд, безглузді доручення підмайстрів. Проте без цих
випробовувань визволений учень не міг бути членом уже нового колективу.
Дисциплінування та соціальний порядок були важливими мотивами

реґулювання через статути взаємин учнів і підмайстрів у цеху27. Соціальний
контроль над учнями починав діяти, коли вони мали подати листи до цеху про
“законне” народження (від батьків, які перебували в церковному шлюбі). Перед
байстрюками, позашлюбними дітьми, кількість яких у великих містах сягала
20–30 %, вступ до цехового співтовариства був закритий. Статутні документи
містять положення подальшого дисциплінування учнів уже під час навчання в
цеху: заборона відходити без дозволу з майстерні, безумовний послух майстра
чи майстрової тощо.
Підмайстер з вільнішими руками і вищим, ніж учень, статусом рухався далі

по соціальній драбині. Цехова влада пильно стежила за його поведінкою з метою
підготувати до нелегких подальших кроків у кар’єрному зростанні. Під час
навчання ремесла підмайстер, головно, оволодівав усіма навиками ремісничої
професії, а під час обов’язкових мандрівок він тільки вдосконалював ремісничу
вправність. Але часто не вміння і досвідченість у ремеслі мали вирішальне
значення при отриманні роботи та вступові до цеху. Підмайстер мав показати
листи про навчання ремеслу, поведінку під час мандрівок у майстернях за
кордоном. Перед бунтівливим, свавільним і сварливим підмайстром, який не
міг знайти спільну мову з майстрами та своїми колеґами-підмайстрами,
зачинялися двері не тільки до рідного цеху, а й вступ до цеху в сусідніх цехових
організаціях. Цехи висилали так звані трибовні листи за таким підмайстром,
наприклад, у випадку самовільного його відходу, втечі до іншого міста.
Загалом поведінка підмайстра була дуже детально обставлена в статутах

різними приписами і правилами. П’янство, заборона спілкування з повіями,
ночівля під покрівлею будинку власного майстра, вчасний вихід до праці, заборона
азартних ігор і бешкетів – це тільки частина питань, які реґулювали соціальне
життя львівського підмайстрівства. Організації підмайстрів у рамках цехів зі
своїми статутами були відповіддю на потребу соціалізації та дисциплінування
великої кількості ремісників, які не володіли повним цеховим правом, як
майстри28. Крім питань платні, тривалості робочого дня, що було важливим не

27 Про становище учня та підмайстра в цеху детальніше див.: Капраль М. Привілеї та
статути ремісничих цехів… С. XXII–XXXV.

28 У Львові відомо про існування кількох статутів таких підмайстрівських братств:
ткацького (1469 р.), кравецького (1491 і 1646 рр.), пекарського (1598 р.), мулярського
(1601 р.), різницького (1714 і 1726 рр.), шевського (1686 р.: ЦДІА України у Львові, ф. 52,
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тільки з економічної точки зору, у статутних документах вреґульовувалися
питання поступлення до праці. Часто це виглядало як відпрацьований до деталей
ритуал. Прибулий до Львова підмайстер спочатку приходив до господи
підмайстрів, звідки старший підмайстер провадив його до цехмістра. Останній
мав відправити його до того майстра, що не мав у той час підмайстра, або мав
їх менше з-поміж інших майстрів. Коли майстер погоджував з підмайстром
умови праці: платня, проживання тощо, працевлаштований підмайстер
віддячувався підмайстрам окремою учтою, чи вечерею, крім того, він вступав
у братство підмайстрів, вносячи вступний внесок у вигляді срібної чи золотої
монети, таблички або жетону з дорогоцінного металу29. Також детально
виписувалися взаємини всередині товариства підмайстрів: обов’язки старших,
сплати до скриньки, релігійна опіка, вступні внески, товариський відпочинок у
шинку тощо. Чи не в кожному статуті згадується про нагляд над фінансами та
порядком на зборах підмайстрів з боку майстрів, яких спеціально обирали в
цеху для таких повноважень. У випадку сварок і конфліктів серед підмайстрів,
вони мали в першу чергу залагоджувати такі неприємні ситуації.
Одним з найважливіших кроків у просуванні щаблями суспільної ієрархії,

доступній для ремісника в місті, був вступ до цехової організації та набуття
статусу повноправного майстра. Майстрівство значно легше здобували сини й
зяті майстрів, які виконували половину “майстерштуки” і сплачували переважно
половину вступних внесків. Сини ремісників нерідко не відбували мандрівок в
інші міста та країни для вивчення ремесла, не відпрацьовували в інших ремісників,
а зразу ж після відбуття встановленого терміну навчання ремесла вступали до
цеху. Батьки при цьому складали в цеху протекцію для полегшення вступу. Згадані
схеми нагадують корупційні непотичні зв’язки, але вони загалом були прийнятні
в корпоративних, маловідкритих структурах, якими були ремісничі цехи XV–
XVIII ст. Утім, кожен “чужак”, особливо багатий прибулець із-закордону
повністю мав пройти всі етапи вступу до цеху30. Перелік обов’язкових процедур,
окрім виконання майстерштуки і внесків, був досить великий, однак він
зменшувався, коли претендент на майстрівство мав гроші й міг оплатити всі
витрати одночасно. В іншому випадку, бідний підмайстер довгі роки мав вносити
невеликими посильними ратами гроші до цехової скарбниці, щоб виконати всі
грошові зобов’язання перед цехом. Навіть маючи статус майстра чи беручи
участь у загальних зборах цеху, така особа не мала права голосувати з важливих
питань, не могла бути обрана до керівництва цеху тощо.

оп. 2, спр. 87, с. 274–283), золотарського (1698 р.: Там само. Спр. 91, с. 935–939),
слюсарського та рушничницького (1775 р.). Однак і в інших цехах існували підмайстрівські
організації, обов’язки та права яких часто реґулювалися основним, “майстрівським”
статутом цеху.

29 ЕПМЛ. С. 225 (шевці, 1748 р.), 662 (різники, 1714 р.).
30 Детальніше див.: Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів… С. XXXV–

XXXVII.
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У багатьох випадках становище і соціальний статус підмайстра чи майстра
в цеху не залежав від економічної успішності. Вправний і досвідчений у ремеслі
підмайстер міг не мати потрібних коштів для купівлі майстерні чи вступу до
цеху, а його спритніший колеґа, пошлюбивши доньку майстра, знаходив коротший
і певніший шлях до кар’єрного росту в ремісничому середовищі.
Одруження підмайстра не становило непереборної перешкоди для вступу до

цеху, але ті грошові внески, які виставлялися сімейним особам, “натякали” іншим
підмайстрам, що коротша дорога до цеху лежала через досконаліше оволодіння
ремеслом та відбуття мандрівки, можливої, фактично, тільки для неодружених
підмайстрів. Дуже часто одруження та весілля молодят ремісничого стану
пов’язувалося зі вступом до цеху. Ті з претендентів на майстрівський статус,
які зробили невдалий вибір наречених, з огляду на моральну поведінку, мали
серйозні проблеми зі вступом. Так, у сідлярському цеху перед вступом
підмайстер “повинен сказати, з особою якого стану хоче одружитися, чи з
панною, чи вдовою, тобто для інформації, чи не є підозрілою, через що славетні
пани цехмістри разом з панами майстрами можуть мати ганьбу та сором. Отже,
коли хтось з якоюсь підозрілою особою хотів би одружитися, його намір (про
вступ) не матиме наслідків”31. Цехова спільнота дбала про моральну чистоту
своїх членів – кожен з них входив у цю спільноту разом зі своєю дружиною та
всією сім’єю, до якої ставилася вимога бездоганної репутації32. Шлюб був
справою честі для членів цеху, адже патріархальний уклад, на якому ґрунтувався
цеховий устрій, передбачав соціальну роль майстра як батька для своїх учнів і
підмайстрів. Формування взаємин між ними на основі ієрархічності та дисципліни
було неможливим без міцної моральної позиції майстра як глави сімейства, а
також його дружини – майстрової, котра не лише виконувала домашню роботу,
а й допомагала чоловікові при заготовці сировини, продажу товарів тощо.
Цехове ремесло від початку набувало рис родинної справи, коли батько

передавав ремісничу майстерню у спадщину синові, а за його відсутності –
зятеві. В останньому випадку одруження підмайстра з донькою майстра, у
будинку якого він жив, означало успадкування його місця в ремісничому цеху.
Загалом цехова  тріада  “майстер – підмайстер – учень” нагадувала
патріархальну родину, якою керував батько-майстер. Часто вони жили під одним
дахом: майстер з жінкою й дітьми, а також з двома-трьома підмайстрами та
одним-двома учнями. У багатшого майстра чи цехмістра також була кухарка,

31 ЕПМЛ. С. 319 (сідлярі, 1740 р.).
32 Джеймс Фарр наводить цікавий приклад, коли в одному з маленьких німецьких міст

цех відмовив майстрові-бляхареві в одруженні з дочкою одного міщанина, котрого
підозрювали в нелеґітимному народженні, а коли бляхар наполіг на шлюбі, то був
виключений зі складу цеху (Farr J. R. Artisans in Europe: 1300–1914. P. 222–223).
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парубок, інша прислуга33. Реміснича майстерня могла знаходитися в тому ж
будинку, де вони мешкали. Отже, часто життя сім’ї майстра проходило на очах
підмайстрів, учнів. На їхніх очах відбувалися сімейні сварки, проходили спільні
свята й бенкети. Обов’язки підмайстра та учня, особливо останнього, часто
стосувалися й виконання домашніх обов’язків, не пов’язаних із ремеслом. У
випадку хвороби підмайстра та учня майстер брав на  себе обов’язок
опікуватися хворим протягом певного часу – два-три тижні. А останній мав
після одужання повернути вартість цього лікування34. Тільки окремі статути
згадували про опіку над хворими, у більшості випадків це питання реґулювалося
звичаєвими практиками, базованими на християнських харитативних засадах.
Релігійні практики, що відігравали важливу роль у цеху, теоретично мали

згуртовували цеховиків у єдиний колектив. У статутах зафіксовано обов’язок
опіки цеху над костелом чи церквою, або вівтарем. Цехи навіть винаймали,
оплачували послуги священиків протягом всього року. Обов’язковою була участь
у щоквартальних богослужіннях, коли в цеху відбувалися загальні збори, під час
поминальних богослужінь. Кожен член цеху мав обов’язок відвідати похорон
члена цеху або його жінки й рідні. Проте в багатоконфесійному Львові релігія
не тільки об’єднувала, а й роз’єднувала, особливо тоді, коли йшлося про взаємини
католиків і православних, пізніше – уніатів, вірмен і євреїв. В одному з перших
статутів, кушнірського цеху від 1470 р., занотовано спільну участь українців-
русинів, з одного боку, та німців і поляків, з іншого, у святкових католицьких
богослужіннях (на свято Божого Тіла), окрім похорону35. Українські ремісники
та купці намагалися уникати участі в таких спільних богослужіннях, хоча в
керівництві цехів і корпорацій на цьому наполягали36. З часом багато цехів взагалі
перестали приймати українців і вірмен, використовуючи релігійний чинник для
усунення економічних конкурентів. За їхньою арґументацією, базованою на
практиці середньовічної католицької Західної Європи, ремісничий цех був
одночасно релігійним братством, і в ньому не мало бути місця релігійним
дисидентам. Утім, значна кількість українців і вірмен зумовила послаблення
цього постулату релігійної чистоти цехових рядів. Так, у чисельні цехи шевців,
чинбарів, кушнірів, кравців українці були допущені в XV – першій половині
XVI ст., адже без них ці ремесла не функціонували б узагалі. З посиленням
наступу контрреформаційних сил у Речі Посполитої наприкінці XVI ст. на

33 ЦДІА України у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 107, с. 574–575. Колишній цехмістер, швець
Франциск Лоє в кількох кімнатах у кам’яниці, яку винаймав у середмісті й де жив з
родиною, навчав двох шевчиків-підмайстрів та учня, а ще тримав двох слуг для домашньої
роботи (1718 р.).

34 ЕПМЛ. С. 39–40 (столярі, 1562 р.), 385 (кравці, 1646 р.).
35 Там само. С. 184.
36 Крип’якевич І. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: дослідження та матеріали /

Львівські історичні праці. Джерела. Львів, 1994. Вип. 2. С. 57–59.
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православних українців зріс тиск щодо спільної та безумовної участі в
католицьких богослужіннях. Це стало приводом для усунення їх з багатьох цехів
наприкінці XVI – на початку XVII ст.37

Найефективніше співпраця між українцями та поляками була налагоджена в
шевському цеху, найчисельнішому в місті. Згідно з угодою 1641 р., цехмістри,
столові та інші урядовці цеху обиралися на засадах рівноправності38.
Консенсусом приймалися рішення щодо всього цеху, а релігійні питання були
залишені для вирішення окремо кожною національною групою. У другій половині
XVII – першій половині XVIII ст., коли торгівля та загалом економіка Львова
переживала занепад, шевське ремесло, з огляду на військові замовлення, а також
на толерантні взаємини в цеху, стабільно розвивалося. У цехових книгах не видно
зменшення числа майстрів, підмайстрів і учнів, а в міське право Львова в цей
час з усіх ремісників прийняли найбільше шевців39.
Як соціальний колектив цех виявляв себе під час загальних зборів, які

відбувалися згідно зі статутами раз на чотири тижні або щокварталу, хоч могли
бути скликані цехмістрами або райцями міста й позачергово. Тільки повноправні
члени цеху – майстри – брали участь у цих зборах. На збори не запрошували
підмайстрів і учнів, за винятком розгляду питань, які стосувалися їх конкретно,
наприклад, при затвердженні статуту підмайстрів або при визволенні учня, що
мало відбуватися тільки раз у квартал, на “сухедневих” зборах. До початку
зборів майстри займали місця за цеховою ієрархією, ближче до цехмістрівського
столу було престижніше сидіти, а менш престижно – біля дверей, де сиділи
молоді, новоприйняті майстри. Голосування теж відбувалося за старшинством:
від цехмістрів до молодих майстрів. На зборах більшістю голосів вирішувалися
питання прийому до цеху, сплати податків до міської скарбниці, виборів нових
керівників цеху, покарання порушників цехових правил тощо.

37 Капраль М. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові
взаємини). Львів, 2003. С. 113.

38 Ще в 1637 р. між українцями та поляками було укладено цю угоду і внесено до
львівських гродських актів, проте вона набула чинності тільки через чотири роки, очевидно,
через спротив міської ради: Horn M. Lwowska ludność rzemieślnicza i jej walka w pierwszej
połowie XVII wieku (w latach 1600–1648) // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Opolu (Opole). 1960. T. 1: Historia. S. 105–107; ЕПМЛ. С. 220.

39 Міське право Львова за період від 1627 р. до 1790-х років прийняв 471 швець, що складало
від 17 до 20 % усіх ремісників та близько 14 % від усіх новоприйнятих міщан Львова. Див.:
Заяць О. Професії виробничої сфери львівського міщанства (За реєстрами новоприйнятих
громадян XV–XVIII століть) // Записки Наукового товариства імені Шевченка (Львів). 2006.
Т. CCLII: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. С. 367 (табл.). Однак і
ця цифра є заниженою, адже достовірнішу інформацію мають цехові книги, в яких тільки за
1665–1732 рр. згадано про більше 600 шевців-майстрів (Львівська національна наукова
бібліотека України ім. В. Стефаника НАН України, ф. 5 (Оссолінські), спр. 428–431; Biblioteka
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Rps. 427).
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Можна вирізнити два типи домінації, запровадження влади в цеху: перший –
через старших майстрів як колеґіального органу, і другий – через одного чи
двох цехмістрів. Коли цех розвивався динамічно, зростало число майстрів, а в
місті й поза ним було багато замовлень, влада в цеху виконувалася більш-менш
колеґіально40. Проте з погіршенням економічних умов, зубожінням ремісників
влада в цеху часто набувала олігархічного характеру і загал майстрів мало
впливав на рішення, які приймали в цеху. Хоча загальні збори відбувалися
щоквартально, проте важливі рішення приймалися кулуарно, обмеженим колом
осіб.
Спільні соціальні практики цеху проявлялися в загальноміських церемоніях,

наприклад, у щорічних процесіях на свято Божого Тіла або у випадку прибуття
до міста високого світського чи духовного достойника41. Цеховики зі своєю
хоругвою, часто у стилізованому одязі брали участь у цих заходах. Такі заходи
сприяли посиленню відчуття єдиної цехової та міської спільноти.
Але найбільше сприяло згуртуванню щоденне товариське спілкування. У

цеховому житті таких нагод було чимало: вступ у цех із влаштуванням бенкету,
загальні збори, участі в міських церемоніях закінчувалися ввечері за спільним
столом у шинку цеховиків. Витрати на горілку, пиво й мед були значною частиною
видатків у деяких цехах, зокрема шевському42. Шевці менше витрачали коштів
на церковні потреби, військову амуніцію, судовий захист своїх прав. Міські та
бурґрабські судові книги Львова зберігають відомості про взаємні судові позови
ображених, побитих і покалічених ремісників після цехових пиятик. Цехові

40 Український історик ремісничого устрою Пилип Клименко вперше апробував таку
дослідницьку схему на матеріалі східноукраїнських цехів. Див.: Клименко П. Цехи на
Україні. Київ, 1929. Т. 1. Вип. 1 (= Збірник історико-філологічного відділу. Вип. 81).

41 Так, 28 серпня 1497 р. католицький перемишльський єпископ з усім кліром, з
монахами католицьких орденів домініканців, францисканців, бернардинців, а також райці,
цехові братства, вірмени та українці-русини (“Alle gelarten der bisschof von Pzimsla swach
und krangk an eynem stabe, die thumhern doselbst, predigermoche, grœmonche, die Bernardini
mit allen rathlewten und bruderschafften der hantwerker, Armenier und Rewszen”) урочисто
випроводжали з міста тіло маґістра Тевтонського ордену Йоганна фон Тіфена, який помер
у Львові після поранення під час походу на молдавського господаря (Liborius Naker’s
Tagebuch, herausg. von M. Töppen // Scriptores Rerum Prussicarum. Leipzig, 1874. Bd. 5.
S. 312). Марек Слонь так інтерпретує цю звістку зі щоденника секретаря ордену Лібора
Накера, ніби в ній йшлося про старших вірменських і руських (Słoń M. Wspólnoty religijne
w XV-wiecznym Lwowie // Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu. Toruń,
1996. T. 1. S. 129).

42 ЦДІА України у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 90, с. 782 (1695 р.). У цьому джерелі йдеться
про справу між цехмістрами про великий борг за алкогольні напої (мед і горілку), спожиті
в цеху. Райці постановили дотримуватися королівського декрету, згідно з яким половина
витрат у цеху мала йти на вежу, амуніцію, військові припаси, а половина – на потреби
цеху, але в шевському цеху такої пропорції витрат не дотримувалися.
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статути застерігали від п’янства майстрів і підмайстрів з огляду на фінансові
втрати. Часто ремісники в шинку намагалися відпочити після важкого робочого
дня, який тривав 10–16 годин. Майстри особливо наполегливо виступали проти
“понеділкування” підмайстрів, коли ті через недільні гуляння не виходили на
роботу в понеділок43. В окремих випадках у XV ст. підмайстри навіть залишали
за собою право на відпочинок у “святий понеділок”. У XVIII ст. у статутах
згадуються “бурси” підмайстрів, які вони могли влаштовувати на великі свята і
які тривали декілька днів.
Соціальний корпоративний характер цехової організації добре ілюструє

становище жінки в цеху. Хоча жінкам і був заборонений вступ до цехів на
загальних підставах, проте реально вони тримали від 15 до 30 % майстерень у
своїх руках після смерті чоловіків-майстрів44. Найбільше жінок працювало в
таких фахах, як ткацтво, пекарство, вишивання. Джерела свідчать, що майстри-
чоловіки в цих ремеслах тримали дівчат і жінок для виконання підсобних робіт,
і статути, не артикулюючи відповідних заборон, фактично це дозволяли.
Найчастіше дружини та доньки майстрів допомагали майстрам продавати їхні
вироби, стоячи за ятками та лавами з ремісничим товаром. Використання
жіночої праці реґламентувала тільки ординація чинбарів: “Дівчина майстра – як
власна, так і служниця, може допомогти у роботах чинбарського ремесла, а
саме при сіянні дубу, купівлі дров та інших речей, необхідних у ремеслі, також у
ношенні шкір до води та від води, до розвішування, збирання та переховування”45.
У статуті голкарів і ножівників від 1649 р. описано ситуацію, коли “майстер
голкарського ремесла не може приймати (до себе) кухарку, яка би навчилася
ремесла на службі в іншого майстра, відійшла від нього за намовою, поки вона
деінде не прослужить рік, під карою півкаменя воску”46. У цій нормі місцевим
праводавцем відображено процес активного залучення жінок у ремісниче
виробництво, який в інших документах замовчується.
Значно повніше описано в статутах становище вдови в цеху. Після смерті

чоловіка-майстра його дружині переходило право тримати майстерню покійного,
але за умови збереження статусу вдови та з усіма обов’язками, насамперед
податковими, її чоловіка. Початково вдова могла вільно виконувати ремесло
протягом року та шести тижнів, але надалі, якщо в неї не виникало різних проблем
у цеху, вона продовжувала володіти ремісничою майстернею. У деяких ремеслах
вдовам заборонялося виконувати особливо кваліфіковану роботу, наприклад, у
гончарів – класти печі. Цехмістри обирали вдові та її дітям опікунів, і сам цех
ставав колективним опікуном, що було важливо для вирішення майнових

43 Див. предметно-тематичний покажчик sub voce “прогулювати роботу”: ЕПМЛ.
С. 767.

44 ЕПМЛ. С. 442–444 (гончарі, 1597 р.).
45 Там само. С. 270 (чинбарі, 1620 р.).
46 Там само. С. 122 (голкарі, 1649 р.).
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суперечок після смерті ремісника. Допомога цехової спільноти полягала теж у
тому, що вдова “повинна отримати найкращого підмайстра, (який) хоч би деінде
був на умові, має відійти та до неї прийти”47. В інших цехах вдові належав
пріоритет у виборі підмайстра, якби той з’явився в місті, навіть перед
цехмістрами. Якщо в майстерні було кілька підмайстрів, у цеху серед них
вибирали вахмістра, який би ними керував і допомагав вдові кваліфіковано вести
ремесло. Також вдова могла тримати учня, який навчався ремесла в її чоловіка.
Жінка могла вибирати: залишити його в себе чи віддати іншому майстрові для
продовження навчання.
Участь вдови в цеху залежала від її подальшої матримоніальної поведінки.

Якщо вона вибирала для повторного одруження підмайстра чи вдівця-майстра
зі свого цеху, то всі турботи щодо ведення ремесла переходили на її другого
чоловіка. Коли ж така жінка виходила заміж за ремісника з іншого цеху або
людину іншого соціального стану, то втрачала право на ремісничу майстерню і
виконання будь-якої ремісничої діяльності, автоматично виключаючи себе з
цехової спільноти. Окрім повторного одруження поза цехом, існувало ще одне
застереження, яке могло позбавити вдову її належності до цієї організації. Цехові
майстри мали право оцінювати моральну поведінку вдів, а також майстрівських
доньок, котрі “зобов’язані у своєму стані гідно поводитися, а коли би якусь
спіймали на її блуді, таку відсудимо від ремесла та вільності”48. Над майстрами-
чоловіками за подібну аморальну поведінку також нависала заборона ремесла,
але вони мали право, за ухвалою всього цеху, відкупитися. Через одруження з
такою неморальною особою вступник до цеху втрачав усі пільги.
Становище жінки в цеху окреслювалося передовсім соціальними і моральними

категоріями. Вдова ніколи не була повноправним членом цеху, не могла його очолити,
не брала участь у цехових зборах і засіданнях, не впливала на прийом нових
майстрів, запис на навчання та визволення учнів. Жіноча роль у цеху полягала,
головно, у скріпленні соціальних і моральних зв’язків у цеховій спільноті.

* * *

Честь ремісника, гідність фаху відділяла цехового майстра від партача,
нецеховика, неміщанина. Вона давала змогу ремісникам знайти своє місце в
суспільній ієрархії. Як звичайний шляхтич не міг стати королем чи князем, так
і звичайний ремісник не претендував увійти, наприклад, у склад міської ради чи
лави. Тільки представники окремих ремісничих фахів (золотарі, аптекарі, різники),
і то з великими обмеженнями, могли увійти у склад міської еліти49. Стабільне

47 Там само. С. 176 (годинникарі, 1766 р.).
48 Там само. С. 303 (сідлярі, 1650 р.).
49 Спостереження зроблено на підставі списків міських урядників: Kapral M. Urzędnicy

miasta Lwowa w XIII–XVIII wieku. Toruń, 2008.
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місце в суспільстві для ремісника здебільшого було важливіше, ніж отримання
економічної вигоди, зиску, прибутку. Часта смерть під час воєнних подій, епідемій,
всі інші непевності мінливого світу Середньовіччя та ранньомодерного часу
змушували ремісників утверджувати та зміцнювати своє суспільне становище.
Зворотним боком відносно високого становища ремісника в суспільній ієрархії

була карність, тобто порядок і дисципліна, якої мали дотримуватися в цеху. Чітка
субординація в цеху існувала непохитно, а її порушення призводило до покарань
і штрафів. Учень і підмайстер мав поважати майстра як батька і приймати
покарання без застережень, по-сімейному, з виховною метою. Менші провини
каралися штрафами у формі сплати грошових внесків або воску до церкви чи
костелу. Більші провини, особливо у підмайстрів, каралися не тільки грошовими
і восковими карами, а й фізично. Статути санкціонували тілесні покарання в
цеху для підмайстрів-порушників. Спеціальними бичами, “корбачами”, які
зберігалися в цехових скринях, порушникам привселюдно на загальних зборах
відвішували “оселедці” й “вугрі”.
Ментальність тогочасного ремісника кардинально відрізнялася від

ментальності сучасного виробника. Пріоритетними були не економічні цілі, а
соціальні: згуртованість, солідарність, підтримка бідних членів чеху, вдів, сиріт,
адже на їхньому місці міг опинитися кожен. Безумовно, релігійна складова сильно
впливала на ментальність цеховиків. Кожен братчик бачив своє місце в цьому
тимчасовому земному суспільстві, де його випробовували різними спокусами,
зокрема швидким збагаченням, але йому належало з ними боротися, щоб
отримати заслужену нагороду від Бога в потойбічному світі.
Треба думати, що це тільки початок дослідницького шляху. Аналіз львівських

цехових статутів відтворює тільки деякі правові рамки діяльності цехів.
Конкретно-історичний матеріал по окремих львівських цехах дасть змогу
наповнити схему соціального й економічного життя цехової організації реальними
обрисами. Йдеться про комплексне вивчення міських судових актів, записів
про прийняття міського права50, метричних реєстрів, консисторських книг, цехових
книг і реєстрів про прийняття учнів на навчання ремесла, їхнє визволення, про
вступ до цеху й оплати. Усе це відкриє нові можливості для дослідження
повсякденного життя, моделей  соціальної, економічної поведінки, релігійних
практик, ментальних установок людей того часу.

.

50 Недавно комплексно опубліковані польським істориком Анджеєм Янечеком: Album
civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, 1388–1783 /
Wyd. Andrzej Janeczek. Poznań – Warszawa, 2005. T. I–II.




