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ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ МІСТА БРОДИ (до 1772 року)

Юрій ТУРЕГА
Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра давньої історії України та архівознавства,
вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна

У статті на основі аналізу широкого кола досліджень з історії Бродів раннього Нового часу
запропоновано погляд на історіографію міста з позиції тематичного наповнення, яке складають
виділені дослідником шість блоків. В їх рамках продемонстрована змістовна структура історії
Бродів, подані погляди дослідників на найдискусійніші питання історії міста та здійснена спроба
їх систематизації. Окрема увага присвячена джерельній базі історіографії історії м. Броди для
демонстрації залежності рівня досліджень від рівня опрацювання джерел. На основі власного
досвіду роботи автора з актовими книгами бродівського магістрату проаналізовано певні помилки
та суперечливі твердження, виявлені в комплексі опрацьованої літератури. У підсумку вказано
на нові теми вивчення історії міста, а також на потребу перегляду усталених поглядів.

Ключові слова: Броди, Любич, перша писемна згадка, дідич, самоврядування, демографія,
економіка, простір міста.

Історія міста Броди перебуває в полі зору дослідників вже, приблизно, 200
років. Хоча подорожні записки про місто відомі нам ще з XVII ст., але саме у
1820 році мандрівник Юліан-Урсин Нємцевіч не тільки занотував свої враження
від перебування в Бродах, а й опрацював окремі документи з архіву міста та на
їх основі подав коротенький нарис історії населеного пункту1. А в 2017 р. 2 вийшов
переклад біографії міста періоду “довгого” ХІХ ст. австрійського історика Бьоріса
Куцманого, в якій він не обминув увагою також і попередній етап розвитку
Бродів3. Поміж цими двома прізвищами стоїть ціла шеренга авторів, які, більш
чи менш професійно творили і творять тексти з історії міста. Звівши весь
комплекс їх напрацювань воєдино, можемо говорити про існування такого собі
ґранднаративу Бродів, який змістовно об’єднює шість тематичних блоків, що
висвітлюють практично усі ділянки міської історії.

Під час написання робіт з історії Бродів дослідники насамперед прагнули
відповісти на триєдине питання про назву, розташування і датування міста. Таким
чином, дефініціювання і локалізація предмету вивчення в просторі та часі творять
наш перший тематичний блок. Назву “Броди” автори виводять від гідрологічного
характеру місцевості, в якій розташовувалося однойменне село, а згодом виникло
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й місто,4 яке, однак, розпочало свою історію в статусі міського осередку з іншою
назвою – “Любич”, наданою засновником міста Станіславом Жолкевським
(бл. 1520–1588). Якщо етимологія обох назв міста в історіографії не викликала
розходжень, то час, коли на місто перейшла назва “Броди” – навпаки. Більшість
схилялася до 1629 року5. Очевидно, такий вибір був зумовлений тим, що міські
привілеї, опрацьовані першими дослідниками історії міста, фіксували назву Любич
у 1584 р., 1586 р. і Броди у 1629 р. При цьому наголошувалося, що саме природні
умови розташування міста вплинули на зміну його назви,6 однак такий погляд
не враховував первісної назви земель, на яких була проведена осада. На цьому
наголосив Сергій Кравцов, який відмовився від 1629 р. на користь 1595 р.,
зазначивши, що саме тоді “на місто перейшла давніша назва, запозичена від
сусіднього села – Броди. Одночасно це село стало називатися Старими
Бродами”7. Щодо останнього, то не всіх переконала впевненість автора. Було
зауважено, що назва Старі Броди вперше документально засвідчена аж у 1682 р.,8
тому принаймні до середини XVII ст. село мало б зберігати назву без приставки
“старі”. Більше того, використання цієї приставки вже в третє змінювало назву
поселення, адже у XV cт. село, вірогідно, називалося: “Thribrodi”9.

При окресленні етимології назви міста історики для підкріплення висловленого
описували природні умови, в яких постало місто. Такий підхід також
зумовлювався енциклопедичним характером окремих досліджень, які б мали
дати уявлення про місто якнайширшій авдиторії, не знайомій з його околицею.
Слід зауважити, що, описуючи характер ґрунтів, рослинності, водної мережі,

4 Sadok Barącz, Wolne miasto handlowe Brody. (Lwów: 1865), 5; Bronisław Rozwadowski, “Brody,”
u Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, redaktor główny Filip
Sulimierski 1 (Warszawa: 1880), 372; Michał Baliński i Tymoteusz Lipiński, Starożytna Polska pod
względem historycznym, geograficznym i statystycznym, t. 2, , poprawione i uzupełione Franciszka K.
Martynowskiego (Warszawa: 1885), 744; Ярослав Кісь та Сергій Уваротов, “Броди,” у Історія
міст і сіл Української РСР: Львівська область, гол. редколегії тому Валентин Маланчук (Київ:
Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1968), 116; Дмитро Чобіт, Як виникло місто Броди. (Броди:
Просвіта, 2002), 9–11.

5 “Wolne miasto handlowe Brody: Z obrazów Galicyi,” Przyjaciel Ludu, 7 Marca, 1840; A. C.,
“Kilka slów o mieście Brodach,” Przyjaciel Ludu, 6 czerwca, 1840; Орест Мацюк, “Замки і фортеці
Брідщини”, у Броди і Брідщина: Статті, дослідження, документи, відп. ред. Дмитро Чобіт
(Броди: Просвіта, 2014), 95.

6 Bronisław Rozwadowski, “Brody,” u Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich, redaktor główny Filip Sulimierski 1 (Warszawa, 1880), 372.

7 Сергій Кравцов, “Містобудівельна історія Бродів та Гійом Левассер де Боплан”, Україна в
минулому 4 (1993): 33–34.

8 Насправді назва “Старі Броди” згадується і в 1-й пол. XVII ст., але все-таки частіше
зустрічається словосполучення “село Броди”. Див. Актова книга війтівського уряду, 1639–
1643, Центральний державний історичний архів України м. Львів (далі – ЦДІАУ м. Львів), ф. 24,
оп. 1, спр. 5, арк. 269 зв.

9 Андрій Корчак, Володимир Ульянов, “Старі Броди чи Тріброди? До проблеми назви та
локалізації Бродів XI–XV cт.,” у Брідщина – край на межі Галичини й Волині, ред. колегія
Василь Стрільчук та ін. (Броди: Бродівський історико-краєзнавчий музей, 2009), 36–37.
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автори, зазвичай, показували сучасний для них стан, а не реалії межі XVI–
XVII ст.10. Окремо наголошувалося на місці, де заснували Любич. Наприкінці
ХІХ ст. його окреслювали як щебенистий острів,11 а в останніх дослідженнях
його було нанесено на геодезичну карту й визначено його розміри12. Сучасний
стан околиці міста представлений у дослідженнях Богдана Лози13.

З’ясувавши походження назви міста та його розташування, перейдемо до
розгляду останньої складової нашого триєдиного питання, яка стосується
встановлення хронологічної точки, з якої починається історія міста. Для
більшості поселень все зводиться до визначення першої писемної згадки, а також
статусу, в якому воно згадане. В історіографії Бродів прослідковуємо три
позиції в цьому питанні, які умовно назвемо: 1) “осадницька,” 2) “вписування,”
3) “давньоруська.”

1). У 1840 році була висловлена думка про заснування майбутніх Бродів, як
села Любич польськими осадниками у XIV ст.14. Проте того ж року її спростував
невідомий нам автор зі Львова,15 позицію якого згодом підтримав Садок
Баронч16. Незважаючи на спростування цієї версії, її рецидив у видозміненій
формі бачимо у Якова Хонігсмана, який назвав Любичем поселення, яке,
можливо, відбудували після 1241 р.17. 2). Більшість дослідників відкинули версію
про польську осаду Любича XIV ст., як вигадку. Натомість, сприйняли 1441 р.,
як дату першої писемної згадки про Броди. Такий підхід, по суті, вписував Броди
в олеський повіт, адже в документі 1441 р. лише зазначено: “...замок Олесько,
який знаходиться у землі Руській, з містечком і усім повітом, а також з усіма
селами...” [надавався Іоанові з Сенна]18. Першопрохідцем у цьому питанні був
Тимотеуш Липинський,19 який, очевидно, припустив, що, оскільки Броди в
пізніший період згадані в складі олеських добр, то чому б і в 1441 р. їм там не

10 “Wolne miasto handlowe Brody: Z obrazów Galicyi”, Przyjaciel Ludu, 7 Marca, 1840; Michał
Baliński i Tymoteusz Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i
statystycznym, t. 2, , poprawione i uzupełione Franciszka K. Martynowskiego (Warszawa: 1885), 747;
Bronisław Rozwadowski, “Brody,” u Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich, redaktor główny Filip Sulimierski 1 (Warszawa: 1880), 372–373.

11 Marian Łomnicki, Atlas geologiczny Galicyi: Tekst do zeszytu siódmego (Kraków: 1895), 52.
12 Дмитро Чобіт, Броди та його округа княжих часів Русі-України X–XV ст. (Броди: Просвіта,

2008), 73; Дмитро Чобіт, Фортифікації міста Броди XVI–XVII ст. (Броди: Просвіта, 2010), 8.
13 Богдан Лоза, Природа Брідщини: Посібник з краєзнавства. (Броди: Просвіта, 2010), 4, 8,

11,4 9; Богдан Лоза, “Водяні млини Брідщини,” у Брідщина – край на межі Галичини й Волині,
ред. колегія Василь Стрільчук та ін. (Броди: Бродівський історико-краєзнавчий музей, 2012),
54–61.

14 “Wolne miasto handlowe Brody: Z obrazów Galicyi,” Przyjaciel Ludu, 7 Marca, 1840.
15 A. C., “Kilka slów o mieście Brodach,” Przyjaciel Ludu, 6 czerwca, 1840.
16 Sadok Barącz, Wolne miasto handlowe Brody. (Lwów: 1865), 7.
17 Яков Хонигсман, Евреи города Броды (Львов: Львівська обласна книжкова друкарня,

2001), 5.
18 Sadok Barącz, Towarzysz Duchowieństwa Katolickiego (Tarnopol, 1864), 468.
19 Tymoteusz Lipiński, “Miasto Brody z dawnymi przynależnościami,” Biblioteka Warszawska.

Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi 1 (1851): 435.
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20 Sadok Barącz, Wolne miasto handlowe Brody. (Lwów: 1865), 4; Bronisław Sokalski, Rys
geograficzno-statystyczny Złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych
miejscowości obu powiatów (Złoczowski i Brodski) (Złoczów, 1885), 235; Сергій Кравцов,
“Містобудівельна історія Бродів та Гійом Левассер де Боплан,” Україна в минулому 4 (1993): 33.

21 Ярослав Кісь та Сергій Уваротов, “Броди”, у Історія міст і сіл Української РСР: Львівська
область, гол. редколегії тому Валентин Маланчук (Київ: Головна редакція УРЕ АН УРСР,
1968), 116; Андрій Турчин, “Брідщина колись і тепер,” у Броди і Брідщина: Історично-мемуарний
збірник, ред. Ярослав Чумак (Торонто: НТШ, 1988), 78; Ісидор Нагаєвський, “Причинок до
історії города Бродів і його околиць,” у Броди і Брідщина: Історично-мемуарний збірник, ред.
Ярослав Чумак (Торонто: НТШ, 1988), 39; Дмитро Чобіт, Броди та його округа княжих часів
Русі-України X-XV ст. (Броди: Просвіта, 2008), 108.

22 Венедиктъ Площанській, “Галицко-русcкій торговельный городъ Броды (Исторія, Церкви,
заведенія и др. стат. данныи)”, Науковый сборникъ издаваемый Литературнымъ обществомъ
Галицко-Русской матицы 1–4 (1869): 57.

23 Андрій Корчак, Володимир Ульянов, “Старі Броди чи Тріброди? До проблеми назви та
локалізації Бродів XI–XV cт.”, у Брідщина – край на межі Галичини й Волині, ред. колегія
Василь Стрільчук та ін. (Броди: Бродівський історико-краєзнавчий музей, 2009), 37.

24 Михайло Грушевський, Історії України-Руси, ХІ–ХІІІ вік. (Київ: Наукова думка, 1992), 74, 608.
25 Михаил Тихомиров, Древнерусские города. (Москва: Государственное издание политической

литературы, 1956), 33; Юліан Чорній, “Старі Броди”, у Броди і Брідщина: Історично-мемуарний
збірник, ред. Ярослав Чумак (Торонто: НТШ, 1988), 207; Н. Чернишова, Броди: Путівник-
брошура, перекл. Л. Поміркований (Броди: 1993), 2.

26 Дмитро Чобіт, Як виникло місто Броди. (Броди: Просвіта, 2002), 11.
27 Сергій Кравцов, “Містобудівельна історія Бродів та Гійом Левассер де Боплан,” Україна

в минулому 4 (1993): 32–33.
28 Дмитро Чобіт, Як виникло місто Броди. (Броди: Просвіта, 2002), 27–30.

бути. Таке припущення сприйняли багато дослідників20. Також воно дозволило
“опустити” Броди у XIV ст., коли Олесько перебувало в складі ВКЛ21. Чи не
єдиним дослідником ХІХ ст., який не сприйняв 1441 р. був Венедикт
Площанський. Він подав 1511 р., як першу згадку про поселення22 й, очевидно,
не помилився, адже згодом була продемонстровано гіпотетичний характер згадки
1441 року23. 3). Згідно із третьою позицією, вперше Броди згадуються наприкінці
XI ст. Нам достеменно невідомо, хто в історіографії першим прив’язав слова
Володимира Мономаха “совокупляться на Броды” з його відомого “Повчання
дітям” до території сучасного міста. На основі порівняння змісту твору князя з
подіями літопису, Михайло Грушевський “викомбінував” дату походу – 1084 р.,
проте наголошував, що “теперішнї Броди відповідають лїтописному тексту, але
тотожність їх, розумієть ся гіпотетична”24. Надалі зауваги щодо гіпотетичності
були витіснені впевненістю в існуванні Бродів наприкінці ХІ ст.25. Найдетальніше
питання існування літописних Бродів розробив Дмитро Чобіт. Дослідник
стверджує, що Броди князівської доби розташовувалися на території сучасної
частини міста під назвою “Старі Броди”26. Існує й альтернативна версія, згідно
з якою літописні Броди відповідають селу Бродів Острозького району Рівненської
області27. Останнє, на думку Чобота, малоймовірно, адже князям було
найзручніше зустрітися саме на місці сучасного міста Броди, тобто посередині
між Перемилем і Пліснеськом28. Крім того, ще у першій половині XX ст. в
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29 Дмитро Чобіт, Як виникло місто Броди. (Броди: Просвіта, 2002), 31–32.
30 Дмитро Чобіт, Броди та його округа княжих часів Русі-України X-XV ст. (Броди: Просвіта,

2008), 90–94.
31 Дмитро Чобіт, Фортифікації міста Броди XVI–XVII ст. (Броди: Просвіта, 2010), 17–18.
32 Андрій Заяць, Урбанізаційний процес на Волині в XVI – першій пол. XVII ст. (Львів: Добра

справа, 2003), 36–90.
33 Дмитро Чобіт, Фортифікації міста Броди XVI–XVII ст. (Броди: Просвіта, 2010), 22–23.
34 Ibid., 24.
35 Дмитро Чобіт, Броди та його округа княжих часів Русі-України X-XV ст. (Броди: Просвіта,

2008), 136, 146.
36 М. Андрощук та Ярослав Дашкевич, “Олесько,” у Історія міст і сіл Української РСР:

Львівська область, голова редколегії тому Валентин Маланчук (Київ: Головна редакція УРЕ АН
УРСР, 1968), 193.

37 Андрій Корчак, Володимир Ульянов, “Старі Броди чи Тріброди? До проблеми назви та
локалізації Бродів XI–XV cт.”, у Брідщина – край на межі Галичини й Волині, ред. колегія
Василь Стрільчук та ін. (Броди: Бродівський історико-краєзнавчий музей, 2009), 35–39.

околицях міста височіла піскова гора Голда. Краєзнавець припускає, що з неї
було добре наглядати за бродами на ріках, а назва, швидше за все, походить від
слова “голдь” – ленна (васальна) присяга на вірність або ж “голдувати” – платити
данину. Таким чином, зроблено припущення, що у Бродах Ярополк склав присягу
київському князю Всеволоду, або тут сплачували данину29. Автор продовжує
історію Бродів і в час після 1240-х рр. Зокрема, припускає, що у 2-й пол. ХІІІ –
на поч. XIV ст. поблизу Бродів, які були перенесені на бродівський острів, були
споруджені лагодівська гребля і став,30 а сам населений пункт до 1580 р. вже
був добре укріплений, бо, мовляв, за 4 роки Станіслав Жолкевський не зміг би
розбудувати місто, а лише містам надавалося магдебурзьке право31. Тут автор
помиляється, оскільки відома низка прикладів, коли надавався локаційний
привілей, який містив право на самоуправління, а фундатори так і не засновували
місто32. Також Чобіт трактує згадку про Старе місто у 1639 р., як вказівку на
те, що воно було побудоване у XIII–XIV ст.33 З-поміж іншого, аргументація
Дмитра Чобота базується на мовних доказах, серед яких важливе місце
відведене назві “Старі Броди”. Краєзнавець твердить, що Старі Броди як село
зафіксовані у 1431 р., відповідно їхня назва вказує, що тоді ж мусіло існувати й
місто34. Цікаво, що, звертаючись до опису кордону 1546 р. між Польщею і
Литвою, де Броди зафіксовані як село, автор на карті-реконструкції місцевості
позначає і Старі Броди, хоча про них опис і не згадує35. Концепцію літописних
Бродів критично проаналізували Андрій Корчак та Володимир Ульянов. Їхній
головний аргумент – це більш, як скупі археологічні свідчення про існування
Бродів, як міста в ХІ ст. Також гора Голда, за картою фон Міга, “входила в
склад піщаної гряди, яка оперізувала долину р. Суховілки” і не була найвищою в
околиці, відповідно не була найзручнішим місцем для спостереження за бродами.
Крім того, згадка в 1431 р. Старих Бродів – це довільний переклад прізвища
зем’янина Нега,36 який у документах фігурує як Niag de Thribrodi / Neg
Stribrodzski37.
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38 Венедиктъ Площанській, “Галицко-русcкій торговельный городъ Броды (Исторія, Церкви,
заведенія и др. стат. данныи)”, Науковый сборникъ издаваемый Литературнымъ обществомъ
Галицко-Русской матицы 1–4 (1869): 58–59; Bronisław Rozwadowski, “Brody,” u Słownik
geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, redaktor główny Filip Sulimierski 1
(Warszawa: 1880), 372; Ярослав Кісь та Сергій Уваротов, “Броди,” у Історія міст і сіл Української
РСР: Львівська область, гол. редколегії тому Валентин Маланчук (Київ: Головна редакція УРЕ
АН УРСР, 1968), 116.

39 Julian-Ursyn Niemcewicz, Podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a
1828 odbyte. (Paryż: 1858), 456–57.

40 “Wolne miasto handlowe Brody: Z obrazów Galicyi,” Przyjaciel Ludu, 7 Marca, 1840; A. C.,
“Kilka slów o mieście Brodach,” Przyjaciel Ludu, 6 czerwca, 1840.

41 Sadok Barącz, Wolne miasto handlowe Brody. (Lwów: 1865), 3–156.
42 Julian-Ursyn Niemcewicz, Podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a

1828 odbyte. (Paryż: 1858), 457; Tymoteusz Lipiński, “Miasto Brody z dawnymi przynależnościami,”
Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi 1 (1851): 437; Sadok
Barącz, Wolne miasto handlowe Brody. (Lwów: 1865), 6; Bronisław Sokalski, Rys geograficzno-
statystyczny Złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości
obu powiatów (Złoczowski i Brodski) (Złoczów, 1885), 235; Іван Созанський, З минувшини міста
Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди: Просвіта, 2003), 2; Oskar Sosnowski, “Studium
pierwotnego założenia (1586 r.) i obwarowania (1630–35) miasta Brodów,” Biuletyn historji sztuki i
kultury: Kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiey i Historji Sztuki Politechniki
Warszawskiej, nr. 4 (1934): 252–53; Dawid Wurm, Z dziejów żydostwa Brodzkiego za czasów dawnej
Rzeczypospolitej Polskiej (do r. 1772) (Brody: Z drukarni Pitscha i Weinstocka, 1935), 3.

43 Венедиктъ Площанській, “Галицко-русcкій торговельный городъ Броды (Исторія, Церкви,
заведенія и др. стат. данныи)”, Науковый сборникъ издаваемый Литературнымъ обществомъ
Галицко-Русской матицы 1–4 (1869): 58–59.

44 Michał Baliński i Tymoteusz Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym,
geograficznym i statystycznym, t. 2, , poprawione i uzupełione Franciszka K. Martynowskiego
(Warszawa: 1885), 744.

Другий тематичний блок був сформований, виходячи з того, що статус Бродів
як приватновласницького міста спрямував увагу дослідників на його дідичів,
тому в історіографії ця тема займає одне з провідних місць. Якщо говорити про
кількість текстів, то можна зауважити перевагу теми “власники міста” над
темою “міщанство”. Без згадок у тій чи іншій формі котрогось із власників не
обходиться жодна праця з історії міста, яка претендує на статус узагальнюючої38.
Зачинателем підходу до висвітлення історії міста через історію його власників
був Юліан Урсин Нємцевіч39. Також можна згадати замітки, опубліковані у 1840 р.40.
Однак найбільше уваги цьому питанню присвятив Садок Баронч,41 який навіть
текст своєї книги поділив на розділи-періоди володіння містом тією чи іншою
шляхетською родиною, що певною мірою нагадує поділ історії країни за періодами
правління династій. Отже, засновником міста був Станіслав Жолкевський.
Автори насамперед пишуть про мотиви белзького воєводи, які спонукали його
до заснування міста, а також про місце, де воно відбулося42. Водночас Венедикт
Площанський вважав, що правовій локації (1584 р.) передували будівництво замку
і костелу Св. Станіслава43. З іншого боку, Тимотеуш Липинський висловив
радикальний погляд про те, що до XVII ст. міста взагалі не існувало, був лише
його зародок44. У 1629 р. власником Бродів став Станіслав Конецпольський.
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45 Julian-Ursyn Niemcewicz, Podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a
1828 odbyte. (Paryż: 1858), 457.

46 Börries Kuzmany, Brody. Eine galizische Grenzstadt im langen 19. Jahrhundert (Wien: Böhlau
Verlag, 2011), 39.

47 Sadok Barącz, Wolne miasto handlowe Brody. (Lwów: 1865), 16, 29; Венедиктъ Площанській,
“Галицко-русcкій торговельный городъ Броды (Исторія, Церкви, заведенія и др. стат. данныи)”,
Науковый сборникъ издаваемый Литературнымъ обществомъ Галицко-Русской матицы 1–4
(1869): 59,61.

48 Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди:
Просвіта, 2003), 2; Bronisław Sokalski, Rys geograficzno-statystyczny Złoczowskiego okręgu szkolnego
wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (Złoczowski i Brodski) (Złoczów,
1885), 236.

49 Michał Baliński i Tymoteusz Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym,
geograficznym i statystycznym, t. 2, , poprawione i uzupełione Franciszka K. Martynowskiego
(Warszawa: 1885), 745.

50 Sadok Barącz, Wolne miasto handlowe Brody. (Lwów: 1865), 57, 61.
51 Sadok Barącz, Wolne miasto handlowe Brody. (Lwów: 1865), 79–81; Dawid Wurm, Z dziejów

żydostwa Brodzkiego za czasów dawnej Rzeczypospolitej Polskiej (do r. 1772) (Brody: Z drukarni
Pitscha i Weinstocka, 1935), 17–23.

52 Tymoteusz Lipiński, “Miasto Brody z dawnymi przynależnościami,” Biblioteka Warszawska.
Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi 1 (1851): 436.

53 Ibid., 437; Ryszard Szczygieł, Lokacje miast w Polsce XVI wieku (Lublin: Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej, 1989), 270.

54 Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди:
Просвіта, 2003), 2.

55 Sadok Barącz, Wolne miasto handlowe Brody. (Lwów: 1865), 69–77; Dawid Wurm, Z dziejów
żydostwa Brodzkiego za czasów dawnej Rzeczypospolitej Polskiej (do r. 1772) (Brody: Z drukarni
Pitscha i Weinstocka, 1935), 22,103–107.

Єдиним, хто датував цю подію 1626 р. був Нємцевіч45. З особою нового дідича
пов’язаний якісно новий етап в історії Бродів, означений як “історія успіху”46.
Описуючи коронного гетьмана, дослідники звертали увагу на дві речі: його
складний характер47 і значення його заходів для міста, які перетворили Броди
на один із найбагатших центрів Речі Посполитої48. Після смерті онука коронного
гетьмана, також Станіслава, місто перейшло в руки Собеських. Цю подію
трактують двояко. З одного боку, зміна власників міста пов’язана з витівкою
Марії-Казимири і її відомим висловом “дай Броди”49. З іншого, ця історія
розцінена як байка50. Надалі спадкоємцем Якоба Собеського у праві володіння
містом стала родина Потоцьких. Серед чинників, які спонукали продати місто,
виділяють агресивну поведінку Яна-Александра Конецпольського, стрия
покійного Станіслава Конецпольського, і фінансові проблеми51. Невіддільною
складовою оповіді про власників Бродів є розгляд привілеїв міста. Наводяться і
аналізуються локаційний привілей (22.VIII.1584)52 і локаційний документ
(13.VIII.1586),53 привілей Лукаша Жолкевського 1614,54 привілеї національним
громадам Бродів55 та ін.

З вищевикладеного бачимо, що у ХІХ ст. дослідники в основному писали
про власників Бродів, а міщанство, у вивченні якого можна виокремити три



125

Ю. Турега
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 118–139

56 Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди:
Просвіта, 2003), 10.

57 Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди:
Просвіта, 2003), 3..

58 Sadok Barącz, Wolne miasto handlowe Brody. (Lwów: 1865), 87.
59 Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди:

Просвіта, 2003), 4, 6.
60 Василь Щурат, “Увільненє злочинця дівчиною в Бродах 1727 р.,” у Броди і Брідщина:

Статті, дослідження, документи, відп. ред. Дмитро Чобіт (Броди: Просвіта, 2014), 591.
61 Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди:

Просвіта, 2003), 19–21.

складові: самоуправління, демографія, духовно-культурне життя – практично
не потрапляло в поле їх зору. Зміну акцентів ознайменувала робота Івана
Созанського. Його напрацювання і до сьогодні є, по суті, єдиним
соціоорієнтованим дослідженням історії міста. На відміну від своїх попередників,
дослідник розглядав питання, пов’язані із власниками міста, лише для того, щоб
краще висвітлити різні сторони життя міщан, зокрема організацію влади міста.
Історик притримувався скептичного погляду на рівень самоврядування міщан
у приватному місті. Наголошуючи на залежності та підпорядкованості міської
влади дідичу, Іван Созанський писав про “повну зависимість мешканців міста
та його маґістратури від волі самого дідича та його урядників”56. Більше того,
незважаючи на всі міські привілеї, “всі мійські права лишились на перґамені,”
бо головними були “воля і приказ” пана. На такий висновок серед іншого
наводили і згадки про “самоуправство” панських урядників чи про втручання у
міську автономію і навіть приватне життя міщан57. Якщо в отця Баронча ми
всього-на-всього лише раз натрапляємо на згадку про міських урядовців,58 то в
Івана Созанського вперше в історіографії бачимо визначення кількісного складу
урядників,59 їх функціональних обов’язків (ibid., 6–7,20) та перетікання останніх
від одного уряду до іншого (ibid., 4). Історик не залишив поза увагою й питання
виборів міської влади, вказавши на звуження до кінця XVII ст. кола виборців за
рахунок поспільства (ibid., 3,6). Хоча, з іншого боку, відбулося збільшення його
контролю над процесом ухвалення податків (ibid., 7–8). Вчений також не оминув
своєю увагою питання судівництва в місті (ibid., 4–5). Щодо останнього, то Броди
дають доволі цікавий матеріал, зокрема було зафіксовано побутування рідкісного
явища звичаєвого права60.

Друга складова наративу про міщанство стосується визначення його
кількісного і національного складу. Вперше до демографічних проблем історії
Бродів звернувся Іван Созанський, який провів підрахунки кількості русинів на
базі опрацювання актів купівлі-продажу нерухомості. У результаті історик
спостеріг тенденцію до “боргового витіснення” у XVII ст. русинів і поляків із
середмістя на окраїни внаслідок втрати нерухомості61. Її набувачами ставали
євреї, в яких нібито була своя ціль – оволодіти найкращою нерухомістю християн
(ibid., 12). Дослідник також виділив 4 сприятливі фактори асиміляції русинів
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62 Sadok Barącz, Wolne miasto handlowe Brody. (Lwów: 1865), 94–95; Венедиктъ Площанській,
“Галицко-русcкій торговельный городъ Броды (Исторія, Церкви, заведенія и др. стат. данныи)”,
Науковый сборникъ издаваемый Литературнымъ обществомъ Галицко-Русской матицы 1–4
(1869): 66; Franciszek Jaworski, “Brody,” Tydzień: Dodatek literacko-naukowy “Kuriera Lwowskiego,”
15 lutego, 1903.

63 Ярослав Мельничук, “Вірменське поселення у Бродах,” у Броди і Брідщина: Статті,
дослідження, документи, відп. ред. Дмитро Чобіт (Броди: Просвіта, 2014), 86.

64 Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди:
Просвіта, 2003), 35–42.

65 Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди:
Просвіта, 2003), 33, 35.

66 Раїса Шиян, “Купці-шотландці в містах Руського воєводства у XVI–XVII століттях,” Вісник
Львівського університету. Серія історична 33 (1998): 51.

67 Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди:
Просвіта, 2003), 25–26.

68 Michał Baliński i Tymoteusz Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym,
geograficznym i statystycznym, t. 2, , poprawione i uzupełione Franciszka K. Martynowskiego
(Warszawa: 1885), 746.

69 Franciszek Jaworski, “Brody,” Tydzień: Dodatek literacko-naukowy “Kuriera Lwowskiego,”
15 lutego, 1903.

70 Dawid Wurm, Z dziejów żydostwa Brodzkiego za czasów dawnej Rzeczypospolitej Polskiej (do r.
1772) (Brody: Z drukarni Pitscha i Weinstocka, 1935), 2.

71 Яков Хонигсман, Евреи города Броды (Львов: Львівська обласна книжкова друкарня,
2001), 2.

внаслідок переходу в латинський обряд: цеховий устрій, низький рівень просвіти,
мало свідомого і відданого своєму народу духовенства, загальна матеріальна
нужда (ibid., 49). Крім української громади, увагу історика привернула також
вірменська. До 1910 року дослідники, які писали про вірмен, обмежувалися тим,
що наголошували на їх непересічній ролі у торгівлі, а також вказували, що 1742 р.
вони покинули місто,62 хоч релікти відомі й в 1817 р.63. Созанський же дослідив
устрій вірменської громади та зайнятість її представників, однак все ж таки
використовував для них окреслення “чужинці-міщани”64. До цієї “категорії” він
також відносив шотландців, охарактеризувавши їх як “перші чужинці, що спершу
розложили в Бродах свої крами”. У кількісному плані Іван Созанський нарахував
у 1633–1648 рр. 30 шотландців65. Раїса Шиян, взявши ширший хронологічний
відтинок, доповнила його список, встановивши особи 73 купців-шотландців, тобто
Броди за цим показником переважали Замостя і Львів66. На маргінесі досліджень
християнських націй міста бачимо греків, які, по суті, відомі нам лише через
особу Мануїла Корфинського.67 Найдосліджуванішою нацією міста є євреї. У
низки істориків можна прослідкувати цікаве явище раптової появи єврейської
громади міста, тобто читаючи про XVII ст. фактично жодних згадок про євреїв
ми не знайдемо, але, переходячи до XVIII ст., обов’язково натрапляємо на
означення Бродів як столиці польського єврейства,68 штаб-квартири єврейської
торгівлі чи центру гебрейської науки і цивілізації69. Доказом справедливості таких
тверджень слугують демографічні дані за 176570 і 177371 рр. Уявлення про
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72 Ярослав Кісь та Сергій Уваротов, “Броди,” у Історія міст і сіл Української РСР: Львівська
область, гол. редколегії тому Валентин Маланчук (Київ: Головна редакція УРЕ АН УРСР,
1968), 116–117.

73 Dawid Wurm, Z dziejów żydostwa Brodzkiego za czasów dawnej Rzeczypospolitej Polskiej (do r.
1772) (Brody: Z drukarni Pitscha i Weinstocka, 1935), 3–4, 7.

74 Яков Хонигсман, Евреи города Броды (Львов: Львівська обласна книжкова друкарня,
2001), 21–22.

75 Ibid., 13–45.
76 Ярослав Кісь та Сергій Уваротов, “Броди,” у Історія міст і сіл Української РСР: Львівська

область, гол. редколегії тому Валентин Маланчук (Київ: Головна редакція УРЕ АН УРСР,
1968), 117.

77 Венедиктъ Площанській, “Галицко-русcкій торговельный городъ Броды (Исторія, Церкви,
заведенія и др. стат. данныи)”, Науковый сборникъ издаваемый Литературнымъ обществомъ
Галицко-Русской матицы 1–4 (1869): 273–74; Іван Созанський, З минувшини міста Бродів:
Причинки до історії міста в XVII в. (Броди: Просвіта, 2003), 54; Tomasz Kunzek, Przewodnik po
województwie Tarnopolskim: Monografia krajoznawcza. (Tarnopol: Z drukarni Leona Wierzbickiego,
1936), 107; Володимир Вуйцик та ін., Українські церкви Бродівського району: Ілюстрований
каталог, книга 1 (Львів: Місіонер, 2000), 39–40.

78 Венедиктъ Площанській, “Галицко-русcкій торговельный городъ Броды (Исторія, Церкви,
заведенія и др. стат. данныи)”, Науковый сборникъ издаваемый Литературнымъ обществомъ

“раптову появу” євреїв у місті було подолане з появою досліджень ХХ ст., у
яких бачимо два погляди на витоки історії єврейської громади у місті Броди.
Перший датує появу євреїв XVII століттям72. Другий обстоює одночасне
заселення міста євреями та християнами, проте подальший приплив
представників інших національностей (вірмен, шотландців, греків) трактується
негативно через створення ними конкуренції для євреїв, як “тубільних
мешканців”73. Саме Давіда Вюрма, репрезентанта другої позиції, можна назвати
історіографом бродівського єврейства. На його думку, євреї приходили до міста
через розвиток гуральництва, потребу торгового посередництва й обміну в
торговій справі (ibid., 8). Автор дивився на євреїв у Бродах як на “творчий чинник,
особливо на полі торгівлі (ibid., 6)”. Виходячи з цього, малу кількість згадок про
орендарство, виробництво алкоголю і євреїв-позичальників для 2-ї пол. XVII
ст., порівняно з 1630–1640 рр., потрактував як свідчення економічного занепаду
міста, тому навіть спостереження Далейрака про Броди як багату садибу
називає фальшивим (ibid., 9–13). До здобутків Вюрма варто віднести
дослідження структури кагалу (ibid., 16–45) й історії його найвизначніших родин
(ibid., 32–49), розгляд питання стосунків із владою, зокрема єпископом
Францішком-Антонієм Кобельським (ibid., 40–41). Структуру кагалу в Бродах
на основі аналогій з іншими містами навів і Яків Хонігсман,74 який також
представив його релігійну сторону життя75. Якщо говорити про кількість
населення усього міста, то лише в Ярослава Кіся ми натрапляємо на хоч якісь
дані. Історик припустив, що у Бродах у XVII cт. проживало 3,5–5 тис. осіб76.

Третя складова досліджень міщанства Бродів стосується його духовно-
культурного життя. Серед питань, які піднімаються, найбільше уваги присвячено
культовим спорудам міста: церквам Різдва Пресвятої Богородиці,77 Св. Юра78 і
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Галицко-Русской матицы 1–4 (1869): 276; Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки
до історії міста в XVII в. (Броди: Просвіта, 2003), 53; Володимир Александрович, “Церква Св.
Юрія у Бродах: Коротка історична довідка,” у Броди і Брідщина: Статті, дослідження,
документи, відп. ред. Дмитро Чобіт (Броди: Просвіта, 2014), 547.

79 Венедиктъ Площанській, “Галицко-русcкій торговельный городъ Броды (Исторія, Церкви, заведенія
и др. стат. Н. Чернишова, Броди: Путівник-брошура, перекл. Л. Поміркований (Броди: 1993), 4.

80 Василь Щурат, “Церкви греко-католицької парохії в Бродах,” Сьвіт: лїтературно-наукова
часопись (ілюстрована часопись для руских родин), ч. 5 (1907): 78–80; Aleksander Czołowski i
Bohdan Janusz, Przeszłość i zabytki województwa Tarnopolskiego: Z 160 ilustracjami na 78 tablicachi
1 kartą zabytków (Tarnopol: Nakł. Powiatowej organizacji narodowej, 1926), 156–57; Tomasz Kunzek,
Przewodnik po województwie Tarnopolskim: Monografia krajoznawcza. (Tarnopol: Z drukarni Leona
Wierzbickiego, 1936), 107–8; Володимир Вуйцик та ін., Українські церкви Бродівського району:
Ілюстрований каталог, книга 1 (Львів: Місіонер, 2000), 40.

81 Bronisław Rozwadowski, “Brody,” u Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich, redaktor główny Filip Sulimierski 1 (Warszawa: 1880), 372; Bronisław Sokalski, Rys
geograficzno-statystyczny Złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych
miejscowości obu powiatów (Złoczowski i Brodski) (Złoczów, 1885), 234; Aleksander Czołowski i
Bohdan Janusz, Przeszłość i zabytki województwa Tarnopolskiego: Z 160 ilustracjami na 78 tablicachi
1 kartą zabytków (Tarnopol: Nakł. Powiatowej organizacji narodowej, 1926), 144.

82 Michał Baliński i Tymoteusz Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym,
geograficznym i statystycznym, t. 2, , poprawione i uzupełione Franciszka K. Martynowskiego
(Warszawa: 1885), 745.

83 Sadok Barącz, Wolne miasto handlowe Brody. (Lwów: 1865), 29; Венедиктъ Площанській,
“Галицко-русcкій торговельный городъ Броды (Исторія, Церкви, заведенія и др. стат. данныи)”,
Науковый сборникъ издаваемый Литературнымъ обществомъ Галицко-Русской матицы 1–4
(1869): 277–79.

84 Sadok Barącz, Wolne miasto handlowe Brody. (Lwów: 1865), 110; Іван Созанський, З минувшини
міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди: Просвіта, 2003), 15; Mieczysław
Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiżu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim (Lwów:
Drukarnia Grafia, 1914), 97.

85 Z., “Bóżnica żydowska w Brodach,” Kłosy: Czasopismo illustrowane, tygodniowe, 10(22)
października, 1874; Андрій Корчак, “Бродівські синагоги: Давні єврейські божниці кінця XVI –
поч. XVIII ст.,” у Брідщина – край на межі Галичини й Волині, ред. колегія Василь Стрільчук та
ін. (Броди: Просвіта, 2008), 39.

86 Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди:
Просвіта, 2003), 57–58.

Св. Трійці79. Щодо перших двох, історіографія розвінчує припущення про їх
первісну приналежність до конфесій негрецького обряду80. Чимало уваги також
присвячено історії парафіяльного костелу, центральною проблемою якої постає
питання часу його зведення із каменю. В історіографії зустрічаємо такі версії:
1596 р.,81 твердження про спорудження Станіславом Конецпольським до своєї
смерті у 1646 р.82, чи його онуком у 1660-х рр. на виконання заповіту діда83 –
причому саме остання є найаргументованішою. Побіжно також згадуються
чернечі католицькі згромадження Бродів84. З-поміж культових споруд висвітлено
основні віхи історії синагог міста85. Іван Созанський наповнив церковне питання
соціальним змістом, дослідивши місцеве духовенство грецького обряду, яке
оцінив не надто високо. Історик підсумував, що воно бідне, малоосвічене та
малошановане як з боку влади, так і самих міщан86. Також автор встановив
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джерела церковних прибутків, аспекти управління парафією, окреслив в
загальному функціонування шпиталів87. Щодо особистостей отців, то протягом
ранньомодерної доби відомі лише троє імен88. Новий погляд на культурне життя
міста в плані його мистецької складової уможливило дослідження Володимира
Александровича. Історик встановив особи 17 бродівських малярів, які працювали
в рамках ужиткового і образотворчого мистецтв89. Висвітлення функціонування
освітньої сфери Бродів у науковій літературі зводиться до констатації заснування
школи (академії) Станіславом Конецпольським,90 де “могли вчитися діти багатих
міщан”91. Проблемне становище учнів парафіяльних шкіл показане Іваном
Созанським92.

Четвертий тематичний блок історіографії Бродів висвітлює економіку міста
з такими її секторами, як ремесло, торгівля, промисли і сільське господарство.
Ремісниче виробництво в дослідженнях ХІХ ст. представлено доволі
спорадично93. Таку ситуацію виправила робота Івана Созанського. Історик
вперше сформував перелік ремісничих професій міста та співвідніс їх із цехами,94

відзначивши проблему невизначеності цехової приналежності для 5 професій
(ibid., 30–44). Дослідник не обмежився економічною складовою вивчення
ремесла, звернувши свою увагу на соціальну, зокрема відзначив, що бродівські
цехи, у яких, на його думку, концентрувалося “усе ремісницьке житє” міста за
характером і устроєм були такими ж, як і в інших містах, що відобразилося у їх
боротьбі проти партачів (ibid., 42). Характерною рисою цехових корпорацій був
їх русько-польський національний характер. Детальніше подивитися на
внутрішню організацію цехів Созанському завадило те, що між міськими актами
досліднику не вдалося віднайти цехові привілеї (ibid., 48). Проблему чисельності
майстрів у цехах історик проілюстрував на основі даних із 1731 р. (ibid., 44), які

87 Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди:
Просвіта, 2003),, 55–56.

88 Олег Дух, “Брідське намісництво у світлі генеральної візитації 1783 року,” у Брідщина –
край на межі Галичини й Волині, ред. колегія Василь Стрільчук та ін. (Броди: Бродівський
історико-краєзнавчий музей, 2010), 106–7; Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки
до історії міста в XVII в. (Броди: Просвіта, 2003), 55–61.

89 Володимир Александрович, “Малярський осередок у Бродах”, Дзвін 3 (1990): 118.
90 Michał Baliński i Tymoteusz Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym,

geograficznym i statystycznym, t. 2, , poprawione i uzupełione Franciszka K. Martynowskiego
(Warszawa: 1885), 745.

91 Ярослав Кісь та Сергій Уваротов, “Броди,” у Історія міст і сіл Української РСР: Львівська
область, гол. редколегії тому Валентин Маланчук (Київ: Головна редакція УРЕ АН УРСР,
1968), 119.

92 Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди:
Просвіта, 2003), 56–57.

93 Sadok Barącz, Wolne miasto handlowe Brody. (Lwów: 1865), 49; “Sprawozdania z posiedzeń
komisyi historyi sztuki (1892–1893),” Sprawozdania komisyi do badania historyi sztuki w Polsce 5
(1896): CXIII, LXIII.

94 Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди:
Просвіта, 2003), 24–25, 44–45, 48.
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доповнила таблиця Якова Хонігсмана про зайнятість євреїв у 1764 р.95. Давід
Вюрм спостеріг тенденцію, що у XVIII ст. єврейське ремесло, порівняно з XVII ст.,
значно зросло і зайняло місце дещо занепалих християнських цехів96. Загалом у
місті функціонувало 20 ремісничих професій97. В історіографії утвердилася думка,
що серед них найрозвинутішим було шапкарство98. Очевидно, такий висновок
був сформований під впливом характеристики Созанським шапкарів як
промисловців на основі їх активної співпраці із кредиторами99. Дослідники також
відзначили зародження мануфактурного виробництва у місті100.

Позаремісничі сектори економіки, як-от промисли і сільське господарство,
також вперше дослідив Іван Созанський. Історик сформував список промислів,101

запозичений102 і доповнений103 наступними дослідниками. Созанський доводить,
що серед промислів виробництво алкоголю було найпопулярнішим серед міщан,
що, у свою чергу, спричинилося “до матеріяльної і моральної руїни
міщанства”, бо саме пияцтво каталізувало більшість справ у суді104. Другу
сходинку популярності дослідник відвів бджолярству, яке у міщан викликало
“замилуванє,” а до того ж виступало важливим джерелом доходів (ibid., 23).
Проте ні перше, ні друге не було головним заняттям міщан-християн Бродів. На
думку Созанського, ним було хліборобство, адже ремісники працювали

95 Яков Хонигсман, Евреи города Броды (Львов: Львівська обласна книжкова друкарня,
2001), 107–108.

96 Dawid Wurm, Z dziejów żydostwa Brodzkiego za czasów dawnej Rzeczypospolitej Polskiej (do r.
1772) (Brody: Z drukarni Pitscha i Weinstocka, 1935), 31.

97 Галина Іванюха, “Економічна історія міста Броди XVII–XVIII ст.,” у Брідщина – край на
межі Галичини й Волині, ред. колегія Василь Стрільчук та ін. (Броди: Бродівський історико-
краєзнавчий музей, 2009), 42; Ярослав Кісь та Сергій Уваротов, “Броди,” у Історія міст і сіл
Української РСР: Львівська область, гол. редколегії тому Валентин Маланчук (Київ: Головна
редакція УРЕ АН УРСР, 1968), 117.

98 Галина Іванюха, “Економічна історія міста Броди XVII–XVIII ст.,” у Брідщина – край на
межі Галичини й Волині, ред. колегія Василь Стрільчук та ін. (Броди: Бродівський історико-
краєзнавчий музей, 2009), 42; Ярослав Кісь та Сергій Уваротов, “Броди,” у Історія міст і сіл
Української РСР: Львівська область, гол. редколегії тому Валентин Маланчук (Київ: Головна
редакція УРЕ АН УРСР, 1968), 117.

99 Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди:
Просвіта, 2003), 23–24.

100 Ярослав Кісь та Сергій Уваротов, “Броди,” у Історія міст і сіл Української РСР: Львівська
область, гол. редколегії тому Валентин Маланчук (Київ: Головна редакція УРЕ АН УРСР,
1968), 117; Яков Хонигсман, Евреи города Броды (Львов: Львівська обласна книжкова друкарня,
2001), 8.

101 Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди:
Просвіта, 2003), 24.

102 Dawid Wurm, Z dziejów żydostwa Brodzkiego za czasów dawnej Rzeczypospolitej Polskiej (do
r. 1772) (Brody: Z drukarni Pitscha i Weinstocka, 1935), 6–7; Ярослав Кісь та Сергій Уваротов,
“Броди,” у Історія міст і сіл Української РСР: Львівська область, гол. редколегії тому Валентин
Маланчук (Київ: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1968), 117.

103 Ibid., 29–30.
104 Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди:

Просвіта, 2003), 22.
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здебільшого на замовлення, а торгівлею і промислами християни займалися
в’яло. Таким чином, історик не може назвати прикладів успішних матеріальних
кар’єр в купецтві, усі закінчувалися боргами і втратою нерухомості (ibid., 21–22).
Созанському властивий песимістичний погляд на роль торгівлі в житті поляків і
русинів, яких відлякувала її невигідність через недоступний кредит і небезпеку
на дорогах (ibid., 30–31). Загалом питання участі міщан у торгівлі тісно
розглядається у зв’язку з питанням національного складу населення міста. Той
же Созанський визначив коло осіб та їх торгові інтереси серед вірмен і русинів
міста (ibid., 31–32,40–41). Роль торгівлі в житті єврейської громади висвітлив
Давід Вюрм, який, дослідивши товарну наповненість єврейського гандлю,105

наголосив, що піднесення торгівлі з Лейпцигом і Вроцлавом у 1720–40-х рр.
позначилося на занепаді млинарства, горілчарства і броварництва в самих
Бродах106. Торгову діяльність бродівських шотландців висвітлила Раїса Шиян107.
Організація торгівлі в місті на рівні ярмаків і торгів,108 специфіка права складу,109

а також окремі факти з історії торгівлі110 також знайшли своє відображення в
історіографії. Помітним елементом у роботах про торгівлю є твердження про
“славну торгову епоху”. Більшість авторів сходилася на думці, що для міста її
започаткував привілей Владислава IV 1633 р. і заходи Станіслава
Конецпольського з перетворення міста “на одне з найбагатших в Короні”.
Щодо часу завершення цієї епохи, думки розходилися на десятиліття111. Іншу
позицію продемонстрував Францішек Яворський, який вбачав у наданні права
вільного торгового міста (1779 р.) початок “величі міста”112. На думку Бьоріса

105 Dawid Wurm, Z dziejуw їydostwa Brodzkiego za czasуw dawnej Rzeczypospolitej Polskiej (do r. 1772)
(Brody: Z drukarni Pitscha i Weinstocka, 1935), 28.

106 Ibid., 23–25.
107 Раїса Шиян, “Купці-шотландці в містах Руського воєводства у XVI–XVII століттях,” Вісник

Львівського університету. Серія історична 33 (1998): 52–54.
108 Michaі Baliсski i Tymoteusz Lipiсski, Staroїytna Polska pod wzglкdem historycznym,

geograficznym i statystycznym, t. 2, , poprawione i uzupeіione Franciszka K. Martynowskiego
(Warszawa: 1885), 744; Ярослав Кісь та Сергій Уваротов, “Броди,” у Історія міст і сіл Української
РСР: Львівська область, гол. редколегії тому Валентин Маланчук (Київ: Головна редакція УРЕ
АН УРСР, 1968), 117–118; Ryszard Szczygieі, Lokacje miast w Polsce XVI wieku (Lublin: Uniwersytet
Marii Curie-Skіodowskiej, 1989), 270.

109 Ярослав Кісь та Сергій Уваротов, “Броди,” у Історія міст і сіл Української РСР: Львівська
область, гол. редколегії тому Валентин Маланчук (Київ: Головна редакція УРЕ АН УРСР,
1968), 117; Володимир Кравченко, “Документи з історії торгівлі шотландців із Замостя і Бродів
у Києві 40 х років XVII століття,” Український археографічний щорічник, вип. 8/9 (2004): 487.

110 Галина Іванюха, “Економічна історія міста Броди XVII–XVIII ст.,” у Брідщина – край на
межі Галичини й Волині, ред. колегія Василь Стрільчук та ін. (Броди: Бродівський історико-
краєзнавчий музей, 2009), 44.

111 A. C., “Kilka slуw o mieњcie Brodach,” Przyjaciel Ludu, 6 czerwca, 1840; Sadok Bar№cz,
Wolne miasto handlowe Brody. (Lwуw: 1865), 49; Bronisіaw Sokalski, Rys geograficzno-statystyczny
Zіoczowskiego okrкgu szkolnego wraz z dokіadnym opisem poszczegуlnych miejscowoњci obu powiatуw
(Zіoczowski i Brodski) (Zіoczуw, 1885), 236.

112 Franciszek Jaworski, “Brody,” Tydzieс: Dodatek literacko-naukowy “Kuriera Lwowskiego,”
15 lutego, 1903.
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Куцманого, “славна торгова епоха” тривала до 1815 р., і надалі економіка
міста ввійшла в період стагнації, а з останньої третини ХІХ ст. – деградації113.

П’ятий тематичний блок стосується міського простору, який в історіографії
представлений дослідженнями власне території міста, міських укріплень і замку.
Зазвичай власне міський простір описаний без зайвих подробиць114. Винятком
може слугувати робота Івана Созанського, який встановив перелік вулиць XVII ст.,
водночас визначивши національний характер їх мешканців та частково
прив’язавши до “вулиць-спадкоємців” з ХІХ ст., однак суттєвою проблемою
в роботі над такою прив’язкою стала “когорта давно забутих” вулиць. Також
історик розглянув явище “нового міста,” показавши зміни його розташування у
XVII cт.115. Як спробу продовжити роботу Созанського в плані дослідження
вуличної мережі, але в ширшому хронологічному діапазоні можна оцінити статтю
Василя Стрільчука116. У 1930-их роках простір міста став предметом
зацікавлення Оскара Сосновського, який розробив першу схематичну
реконструкцію первісного планування міста. Нею автор доводив, що в Речі
Посполитій знали західноєвропейську архітектурну думку і застосовували її,
зважаючи на місцеві потреби і особливості117. Напрацювання Сосновського
підштовхнули Войцеха Калиновського118 запропонувати трактування первісного
закладення середмістя Бродів як реалізацію проекту “ідеального міста”119. Друга
складова міського простору – укріплення. У цьому питанні в дослідженнях бачимо
перехід від теорій про міські укріплення епохи 1584–1629 рр.120 до описів
оборонних систем – результату заходів гетьмана Конецпольського121. Серед

113 Bцrries Kuzmany, Brody. Eine galizische Grenzstadt im langen 19. Jahrhundert (Wien: Bцhlau
Verlag, 2011), 72–122.

114 Sadok Bar№cz, Wolne miasto handlowe Brody. (Lwуw: 1865), 65–67; Дмитро Чобіт, Броди:
Краєзнавчий нарис (Львів: Каменяр, 1984), 5; Христина Бойко, “Місто Броди в іншомовних
джерелах та архівних документах XVIII–XIX ст.,” у Брідщина – край на межі Галичини й Волині,
ред. колегія Василь Стрільчук та ін. (Броди: Просвіта, 2008), 23; Андрій Корчак, “Хронологія
спорудження окремих громадських та житлових архітектурних пам’яток м. Броди,” у Брідщина –
край на межі Галичини й Волині, ред. колегія Василь Стрільчук та ін. (Броди: Бродівський
історико-краєзнавчий музей, 2009), 80.

115 Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди:
Просвіта, 2003), 15–18.

116 Василь Стрільчук, “Вулиця залізнична в історії Бродів,” у Брідщина – край на межі
Галичини й Волині, ред. колегія Василь Стрільчук та ін. (Броди: Просвіта, 2011), 7.

117 Oskar Sosnowski, “Studium pierwotnego zaіoїenia (1586 r.) i obwarowania (1630–35) miasta
Brodуw”, Biuletyn historji sztuki i kultury: Kwartalnik wydawany przez Zakіad Architektury Polskiey
i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej 4 (1934): 249–252.

118 Wojcech Kalinowski, “Miasta Polskie w XVI i pierwszej poіowie XVII wieku,” Kwartalnik
Architektury i Urbanistyki 8, z. 3/4 (1963).

119 Сергій Кравцов, “Містобудівельна історія Бродів та Гійом Левассер де Боплан,” Україна
в минулому 4 (1993): 34–36; Sergiej Krawcow, “O ukladzie przestrzennym miasta Brody w XVI–
XVII w.,” Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 37, z. 1 (1992): 3.

120 Дмитро Чобіт, Фортифікації міста Броди XVI–XVII ст. (Броди: Просвіта, 2010), 8–9, 11.
121 Христина Бойко, “Місто Броди в іншомовних джерелах та архівних документах XVIII–

XIX ст.,” у Брідщина – край на межі Галичини й Волині, ред. колегія Василь Стрільчук та ін.
(Броди: Просвіта, 2008), 23; Дмитро Чобіт, “З історії забудови Бродів,” у Броди і Брідщина:
Статті, дослідження, документи, відп. ред. Дмитро Чобіт (Броди: Просвіта, 2014), 79.
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останніх оригінальністю та новизною відзначається дослідження міських валів
за картографами кін. XVIII ст.122.

Третьою і найпомітнішою, принаймні для істориків, складовою простору міста
був замок. Якщо говорити про замок після 1630 х рр., то переважно описують
його вигляд, зазначаючи зміни, які сталися у XVIII ст.,123 а також намагаються
визначити тип фортифікацій. Щодо замку Любич, а саме так найкраще, на наш
погляд, окреслювати фортецю Жолкевського, то дослідники стверджують, що
укріплення були споруджені з дерева,124 проте не всі поділяють таке припущення125.
Інший підхід класифікує замок 1586–1629 рр. як форталіціо – оборонну садибу
осадників нового міста. Водночас побутують сумніви щодо того, чи взагалі замок
був зведений126. У цьому руслі Ольга Оконченко висловила думку про те, що
форма восьмикутної порохівні, відомої з інвентаря 1689 р., може свідчити про те,
що вона була зведена на фундаменті башти замку Любич127. Велика увага
дослідників до бродівської фортеці вилилася в створення двох періодизацій його
історії128. Історики також цікавилися питанням авторства плану модернізації
бродівського замку. Не сумніваючись у присутності Боплана в Бродах,129

122 Роман Могитич, “Нові матеріали і дослідження Бродівського замку,” у Брідщина – край
на межі Галичини й Волині, ред. колегія Василь Стрільчук та ін. (Броди: Бродівський історико-
краєзнавчий музей, 2012), 36–42.

123 Michał Baliński i Tymoteusz Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym,
geograficznym i statystycznym, t. 2, , poprawione i uzupełione Franciszka K. Martynowskiego
(Warszawa: 1885), 745–46; Aleksandr Czołowski, Dawne zamki i twierdze na Rusi Halickiej z tablicą
i 23 rycinami w tekście (Lwów, 1892), 5–6; Władysław Łuszczkiewicz, “Reszty zamku Herburta pod
Dobromilem: Studyum architektoniczne,” Sprawozdania komisyi do badania historyi sztuki w Polsce
5 (1896): 145; Aleksander Czołowski i Bohdan Janusz, Przeszłość i zabytki województwa Tarnopolskiego:
Z 160 ilustracjami na 78 tablicachi 1 kartą zabytków (Tarnopol: Nakł. Powiatowej organizacji narodowej,
1926), 57; Богдан Лабінський, “Воєнна історія Брідщини,” у Брідщина – край на межі Галичини
й Волині, ред. колегія Василь Стрільчук та ін. (Броди: Просвіта, 2011), 64.

124 Ярослав Кісь та Сергій Уваротов, “Броди,” у Історія міст і сіл Української РСР: Львівська
область, гол. редколегії тому Валентин Маланчук (Київ: Головна редакція УРЕ АН УРСР,
1968), 116; Чобіт, Фортифікації міста Броди, 8,19.

125 Данута Кривошеєва, Андрій Личко, та Уляна Піхурко, “Замок в Бродах Львівської області
на основі матеріалів проекту реставрації,” Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, ч. 6
(1997): 88–95.

126 Володимир Ульянов, “Іконографічні джерела до будівельної історії Бродівської фортеці,”
у Брідщина – край на межі Галичини й Волині, ред. колегія Василь Стрільчук та ін. (Броди:
Бродівський історико-краєзнавчий музей, 2009), 74; Ольга Оконченко, “Оборонні укріплення
замку у Бродах,” у Брідщина – край на межі Галичини й Волині, ред. колегія Василь Стрільчук
та ін. (Броди: Просвіта, 2011), 13.

127 Ольга Оконченко, “Оборонні укріплення замку у Бродах,” у Брідщина – край на межі
Галичини й Волині, ред. колегія Василь Стрільчук та ін. (Броди: Просвіта, 2011), 13.

128 Володимир Ульянов, “Іконографічні джерела до будівельної історії Бродівської фортеці,”
у Брідщина – край на межі Галичини й Волині, ред. колегія Василь Стрільчук та ін. (Броди:
Бродівський історико-краєзнавчий музей, 2009), 74; Mykoła Bevz i Olga Okonchenko, “Zamek w
Brodach: Fazy rozwojowe fortyfikacji,” Budownictwo i Architektura 14(4) (2015): 8–15.

129 Василь Кметь, “Документ бродівських міських актів 1631 р. із згадкою Ґійома Левассера де
Боплана,” у Боплан і Україна: Зб. наук. праць, ред. колегія Марія Вавричин та ін. (Львів, 1998), 78–81.
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дослідники все ж таки не висловлюють абсолютної впевненості щодо його
авторства. Загалом сходяться на думці, що Боплан – автор проекту, а Дел’Аква –
його реалізатор130.

Шостий, заключний, тематичний блок історіографії історії Бродів висвітлює
подієву історію міста, в якій значну увагу дослідники звертають на 1648 р., коли
козацькі й татарські загони захопили місто та обложили замок131. На думку
Івана Созанського, руське міщанство, яке перебувало в “економічній нужді”,
мало б підтримати козаків, однак цього не сталося через три причини: сильну
владу дідича, відсутність проводу в русинів та полінаціональний характер
населення міста132. Наратив Садока Баронча про 1648 р. просякнутий відвертою
неприязню до Богдана Хмельницького (який нібито побував під Бродами133) та
прихильністю в оцінці Александра Конецпольського134. Власне облогу замку
описали Александр Чоловський135 і Михайло Грушевський136. Події з історії
міста XVIII ст. детально представив Садок Баронч137. Початок нового століття
пов’язав з містом ім’я ще одного українського гетьмана – Івана Мазепи, щодо
якого було висловлене припущення, що ідея звільнення України у союзі зі шведами
з’явилася у нього саме під час спілкування з княгинею Дольською у Бродах138.

Розглянувши тематичний зріз історіографії історії міста Броди, варто також
звернутися до питання, яке по суті сформувало представлену нами тематику.
Більшість робіт із історії міста написана на досить вузькій джерельній базі. Основними
джерелами, якими користувалися дослідники в ХІХ ст., були привілеї, надані місту
його власниками або ж вищими органами влади Речі Посполитої, а уявлення про
зовнішній вигляд міста і замку базувалося на основі записок Далейрака139. Садок

130 Aleksandr Czołowski, Dawne zamki i twierdze na Rusi Halickiej z tablicą i 23 rycinami w tekście
(Lwów, 1892), 5; Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в.
(Броди: Просвіта, 2003), 65; Н. Чернишова, Броди: Путівник-брошура, перекл. Л. Поміркований
(Броди: 1993), 3; Сергій Кравцов, “Містобудівельна історія Бродів та Гійом Левассер де Боплан,”
Україна в минулому 4 (1993): 37–39;

131 “Wolne miasto handlowe Brody: Z obrazów Galicyi,” Przyjaciel Ludu, 7 Marca, 1840.
132 Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди:

Просвіта, 2003), 62–65.
133 Дмитро Чобіт, “Богдан Хмельницький у народній пам’яті Брідщан,” у Брідщина – край на

межі Галичини й Волині, ред. колегія Василь Стрільчук та ін. (Броди: Просвіта, 2009), 67–71.
134 Sadok Barącz, Wolne miasto handlowe Brody. (Lwów: 1865), 37–44.
135 Aleksander Czołowski i Bohdan Janusz, Przeszłość i zabytki województwa Tarnopolskiego: Z

160 ilustracjami na 78 tablicachi 1 kartą zabytków (Tarnopol: Nakł. Powiatowej organizacji narodowej,
1926), 57–58.

136 Михайло Грушевський, Історія України-Руси, том 8, ч. 3, Хмельниччина в розцвітті,
1648–1650 (Київ, 1922), 81–82.

137 Sadok Barącz, Wolne miasto handlowe Brody. (Lwów: 1865), 78–111.
138 Дмитро Чобіт, “Іван Мазепа у Бродах в контексті плану визволення України та створення

незалежного руського князівства,” у Брідщина – край на межі Галичини й Волині, ред. колегія
Василь Стрільчук та ін. (Броди: Бродівський історико-краєзнавчий музей, 2009), 47–49.

139 Sadok Barącz, Wolne miasto handlowe Brody. (Lwów: 1865), 65–67; Aleksandr Czołowski,
Dawne zamki i twierdze na Rusi Halickiej z tablicą i 23 rycinami w tekście (Lwów, 1892), 5–6.
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Баронч і Вітольд Кєшковський140 користувалися рукописною працею архівіста
Шимона Важинського (1844), який готував монографію з історії міста, але так і
не видав її. Ця робота частково склала основу праці Садока Баронча. Саме
завдяки їй нам відома метрологія бродівської маці141. Загалом дослідження отця
Баронча написане на солідній джерельній базі, зокрема з використанням,
очевидно, втрачених на сьогодні джерел, однак його недоліком є невідповідність
назви праці її змісту. Це одразу ж помітили читачі. Зокрема Л. Губерт хотів
побачити історію саме міста, а не його власників. Рецензент охарактеризував
роботу Баронча “хронічкою” міста Броди, яка далека, як будь-яка хроніка, від
критичного погляду на історію, але тим не менше є важливою основою для
подальшого вивчення історії Бродів142. На якісно новому рівні, завдяки залученню
міських актів, були написані праці Івана Созанського і Давіда Вюрма. Саме три
останні праці фактично формують тріаду фактографії історії міста, до якої
звертаються всі пізніші дослідники, коли пишуть про історію Бродів, а праця
Едмунда Бернхаута взагалі є реферуванням досліджень цієї тріади143.

Значна частина робіт з історії Бродів має вторинний характер, тобто написана
на основі інших досліджень без використання джерел або ж із використанням
дуже вузького кола документів. Такий стан речей породив ситуацію поширення
помилок і неточностей та паралельно некритичного ставлення до певних суджень,
висловлених попередниками. Серед помилок, які нам вдалося виявити під час
нашої роботи, насамперед виділимо історію зі ставом Копень, яка є обов’язковим
елементом оповіді про заснування замку Любич. Уперше про нього написав
Тимотеуш Липинський, у якого читаємо, що Станіслав Жолкевський збудував
замок: “po środku stawu Nokopeń przezwiskiem mianowany Lubice”144. Надалі
“Nokopeс” трансформується у “na Kopeс” чи взагалі губить свій прийменник,145

у результаті чого назва “Kopeс” утверджується в інших роботах146. Зміни назви
ставу, недоречність прийменника “на” в тексті документа, а також поширене
вживання гідроніма “Лагодівський став” (згаданий на 3 рядки нижче в тому ж

140 Автор історичної довідки про місто Броди для статті Оскара Сосновського.
141 Sadok Barącz, Wolne miasto handlowe Brody. (Lwów: 1865), 14.
142 L. Hubert, recenzja na Wolne miasto handlowe Brody, skreślił ks. Sadok Barącz, Biblioteka

Warszawska: Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi 4 (1865): 196–200.
143 Edmund Bernhaut, Obrazki z przeszłości Brodów i powiatu Bródzkiego, tomik 1 (Brody:

Nakładem Towarzystwa rozwoju Ziem Wschodnich, 1938), 24–45.
144 Tymoteusz Lipiński, “Miasto Brody z dawnymi przynależnościami,” Biblioteka Warszawska.

Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi 1 (1851): 437.
145 Sadok Barącz, Wolne miasto handlowe Brody. (Lwów: 1865), 6.
146 Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди:

Просвіта, 2003), 2; Oskar Sosnowski, “Studium pierwotnego założenia (1586 r.) i obwarowania
(1630–35) miasta Brodów,” Biuletyn historji sztuki i kultury: Kwartalnik wydawany przez Zakład
Architektury Polskiey i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, nr. 4 (1934): 252–253; Sergiej Krawcow,
“O ukladzie przestrzennym miasta Brody w XVI–XVII w.,” Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
37, z. 1 (1992): 7; Сергій Кравцов, “Містобудівельна історія Бродів та Гійом Левассер де Боплан,”
Україна в минулому 4 (1993): 32–33.
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локаційному документі) із моментальним зникненням назви “Копень” після 1586 р.
змушує звернутися до першоджерела, а саме локаційного документа Станіслава
Жолкевського, де у місці про заснування замку читаємо: “...na ostrowie Brockim
y posrotku stawu na Kopcu”147. Таким чином, палеографічний аналіз документа
показав, що Тимотеуш Липинський неправильно розчитав наведений уривок,
перетворивши пагорб на острові, де мали спорудити замок, на назву ставу.

Як вже зазначалося вище, дослідження Івана Созанського вперше вводило в
історіографію історії міста Броди багато нових тем, проте новаторство автора
супроводжують також деякі хиби. Їх причини різні, зокрема досліднику через
невпорядкованість архіву на поч. ХХ ст., не вдалося ознайомитися зі всіма
книгами магістрату, тому він наголошував, що у Бродах, на відміну від інших
міст, війт був виборний, а не спадковий. Це твердження правильне, але для
періоду після 1590 р., бо до того перший війт міста Григорій Желіско був все-
таки дідичним148. Крім того, помилковою є думка про те, що лентвійт був
старшим за віком лавником149. Аналіз записів в міських книгах показує, що
лентвійт виступав у ролі заступника війта в час його відсутності, причому в
один і той же рік лентвійтами могли бути різні особи150. Також потрібно
скорегувати час створення боднарського цеху, який з’явився у місті не наприкінці
XVII ст.,151 а набагато швидше – у 1640 р.152. Застереження викликає і висновок
про непрестижність шевського ремесла153. Крім того, деколи Іван Созанський
схильний робити поспішні висновки на основі одиничних свідчень. Наприклад,
він вважає, що духовенство “само себе не шанувало, тому не рідкість була
зустріти священика у корчмі”154. На нашу думку, це перебільшення, ґрунтоване
на супліці міщан на о. Іоана Васильовича, якого звинувачували у багатьох
провинах, зокрема, у посиденьках з чужими невістами по корчмах155. Наш досвід
роботи з джерелами засвідчує унікальність згаданої вище оказії.

Як вже зазначалося, Садок Баронч практично не розглядав питання, пов’язані
з економікою міста, тому особливу увагу привертає згадка про розвиток
виноградарства і виноробства, яку він робить на основі вірша Збіґнєва

147 Актова книга львівського земського суду, 1626-1627, ЦДІАУ м. Львів, ф. 10, оп. 1, спр. 55,
арк. 384.

148 Актова книга спільного уряду лави та ради і війтівського уряду м. Любич, 1587–1601,
ЦДІАУ м. Львів, ф. 24, оп. 1, спр. 1, арк. 8 зв,16 зв.

149 Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди:
Просвіта, 2003), 6.

150 Актова книга спільного уряду лави та ради і війтівського уряду м. Любич, 1587–1601,
ЦДІАУ м. Львів, ф. 24, оп. 1, спр. 1, арк. 65.

151 Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди:
Просвіта, 2003

152 Актова книга війтівського уряду, 1639-1643, ЦДІАУ м. Львів, ф. 24, оп. 1, спр. 5, арк. 83 зв.
153 Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди:

Просвіта, 2003), 44.
154 Ibid., 59.
155 Актова книга уряду ради, 1640-1654, ЦДІАУ м. Львів, ф. 24, оп. 1, спр. 31, арк. 13 зв.
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Морштина156. Можливо, така галузь сільського господарства дійсно розвивалася
у 1630–1640-их рр., але із впевненістю можна сказати, що серед міщан
популярності вона не здобула, адже нема жодної згадки про їхні виноградники,
та й вино вони привозили з-за Карпат157. Також в економічній площині лежить
твердження про те, що партачі у Бродах “суттєво не відрізнялися від членів
цехів ні технікою виробництва, ні формою організації праці”158. З такою
думкою не погодилися б, напевно, ремісники ковальського цеху, які в розмові з
підмайстром наголошували, що працювати в селі можна у будь-якого хлопа,
але опанувати майстерність у ремеслі можна, лише мандруючи і навчаючись у
“знаменитих містах”159. Перегляду вимагає й теза про виробництво алкоголю
як “типово християнський промисл”, який у XVII cт. “захоплюють у свої руки
євреї”160. Очевидно, у Бродах він ніколи не був “типово християнським”, адже
протягом 1588–1598 рр. євреї вже володіли чотирма винницями та двома
солодовнями161. Помилковими є твердження про руську вулицю,162 очевидно,
сформоване під впливом львівського матеріалу, а також про “шкотів (вихідців із
Скандинавії)”163 та про 1584 р. як першу згадку євреїв у місті164. Також у світлі
джерел165 твердження про те, що “на центральній, старовинній частині Брідського
острова, яку називали Старе Місто... ніколи не було жодного католицького храму
чи єврейської синагоги,”166 є не вірогідним. Те саме стосується опису замку
XVII cт., як укріплення із земляними валами, дерев’яними стінами з баштами і
2 брамами167. У роботах натрапляємо також на цікаві суперечності. З одного
боку, автори твердять, що не існує джерельних підтверджень існування замку
Жолкевського, а з іншого, відносять замок до італійської фортифікаційної
системи168. Щодо останнього, то цілком імовірно, що свою роль тут зіграло

156 Sadok Barącz, Wolne miasto handlowe Brody. (Lwów: 1865), 17.
157 Актова книга війтівського уряду, 1639, ЦДІАУ м. Львів, ф. 24, оп. 1, спр. 4, арк. 76 зв–77.
158 Галина Іванюха, “Економічна історія міста Броди XVII–XVIII ст.,” у Брідщина – край на

межі Галичини й Волині, ред. колегія Василь Стрільчук та ін. (Броди: Бродівський історико-
краєзнавчий музей, 2009), 42.

159 Актова книга війтівського уряду, 1639, ЦДІАУ м. Львів, ф. 24, оп. 1, спр. 4, арк. 60 зв.
160 Іван Созанський, З минувшини міста Бродів: Причинки до історії міста в XVII в. (Броди:

Просвіта, 2003), 23.
161 Актова книга спільного уряду лави та ради і війтівського уряду м. Любич, 1587–1601,

ЦДІАУ м. Львів, ф. 24, оп. 1, спр. 1, арк. 13 зв,52 зв,75–75 зв, 85.
162 Дмитро Чобіт, Броди та його округа княжих часів Русі-України X-XV ст. (Броди: Просвіта, 2008), 6.
163 Дмитро Чобіт, Фортифікації міста Броди XVI–XVII ст. (Броди: Просвіта, 2010), 120.
164 Яков Хонигсман, Евреи города Броды (Львов: Львівська обласна книжкова друкарня,

2001), 7.
165 Актова книга спільного уряду лави та ради і війтівського уряду м. Любич, 1587–1601,

ЦДІАУ м. Львів, ф. 24, оп. 1, спр. 1, арк. 10 зв,25 зв,34,45 зв,56зв–57,60,100,104–104 зв.
166 Дмитро Чобіт, Фортифікації міста Броди XVI–XVII ст. (Броди: Просвіта, 2010), 20.
167 Ярослав Кісь та Сергій Уваротов, “Броди,” у Історія міст і сіл Української РСР: Львівська

область, гол. редколегії тому Валентин Маланчук (Київ: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1968), 116.
168 Mykoła Bevz i Olga Okonchenko, “Zamek w Brodach: Fazy rozwojowe fortyfikacji,”

Budownictwo i Architektura 14(4) (2015): 8, 13.



138

Ю. Турега
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 118–139

твердження Ореста Мацюка, який писав про те, що “збереглися описи, плани
міста фортеці і замку кінця XVI ст., як ідеальної фортеці за взірцем італійця
Пере (J. Perret) з 1601 р.”169. На жаль, історик не вказав де саме вони збереглися,
хоча й не виключено, що тут і не йдеться про Броди, адже, крім О. Мацюка,
прізвище Пере згадував лиш Оскар Сосновський, але в широкому плані, як
архітектора загалом, автора планів ідеальних фортифікацій, що прямо не пов’язані
з Бродами. Відвертою помилкою є приписування спорудження фортеці у Бродах
Александру Конецпольському170. Критичного підходу також вимагає прочитання
окремих поглядів із робіт радянської доби171.

Отже, в тематичному розрізі історіографія історії міста Броди складається
із шести блоків. Їх наповнення головним чином було здійснене у 1865, 1911,
1935 рр., коли світ побачили роботи Садока Баронча, Івана Созанського, Давіда
Вюрма, проте жодна з них у повній мірі не може претендувати на статус
узагальнюючої роботи з історії міста ранньомодерного періоду через тематичну/
хронологічну неповноту. Ключовим в історіографії Бродів є дослідження Івана
Созанського, де вперше були висвітлені такі питання, як: стосунки міщанства з
дідичем міста, функціонування міського самоврядування, формування переліку
особистостей урядників, демографія Бродів, роль русинів та вірмен у житті міста,
його економіка та вулична мережа. Своєї актуальності праця Созанського не
втратила і до сьогодні, проте деякі питання вимагають перегляду, уточнення,
нових трактувань. Зокрема, це стосується міського урядництва, розвитку
ремесла і торгівлі, міжнаціональних стосунків, історії пам’яток міста,
функціонування освіти, особливостей асиміляційних процесів української громади.
Такі теми, як побут і повсякденне життя міщан, їхні життєві практики, стратегії
та уявлення, розвиток Любича наприкінці XVI cт. взагалі ніколи не виступали
предметом досліджень. Сучасна історіографія міста, за винятком окремих
статей, хронічно страждає на брак досліджень, які б орієнтувалися на джерела,
а не на праці попередніх поколінь істориків, які виявилися плідними саме завдяки
тому, що звернулися до досліджень міського архіву, що, в свою чергу, дало
можливість підняти рівень представлення історії міста Броди від оглядових
нарисів до робіт монографічного характеру. Таким чином, подальший розвиток
історіографії історії міста буде неможливий, якщо дослідники продовжуватимуть
зосереджуватися на історії замку чи визначення “давності” міста. Лише
опрацювання джерельного матеріалу дасть змогу сказати нове слово в історії
міста.

169 Орест Мацюк, “Замки і фортеці Брідщини” у Броди і Брідщина: Статті, дослідження,
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TOWN OF BRODY’ HISTORIOGRAPHY OF HISTORY (up to 1772)
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The research paper, based on a wide range of literature on town of Brody’s history in the Early
Modern period, proposes a view on town’s historiography from the perspective of six thematic
blocks, singled out by the author, which show that the study of Brody’s history, despite of a research
period almost 200 years long, is far from complete. Within the framework of such thematic blocks as:
1) Name, location, dating; 2) Town’s lord; 3) Townsfolk: self-government, demography, cultural life;
4) Economy; 5) The town’s space; 6) Narrative history – the content structure of Brody’s history is
shown. The article examines the views of researchers on the most discussed issues of the town’s
history as well as makes an attempt at its systematisation.

The first question examined by the author is dedicated to the history of the settlements’ names on
the territory of a modern town of Brody. The last findings in this field revealed that their names were
changed three times during the 15 th–17th centuries. The town’s environmental hinterland played a
crucial role in these renaming processes. Apart from that, the author has curved out three positions of
the researches which are devoted to the problem of dating of Brody’s emergence at the historical stage.
In other words, they represent the approaches to the problem of the first written mention. The issues,
encompassed by the second thematic block, were pioneered by Julian-Ursyn Niemcewicz in his essay
on Brody’s history while the major word in the history of town’s lords was said in a monograph by
Sadok Barącz. As far as this part of the paper is concerned, the author has noticed an interesting
peculiarity which consists in the fact that the amount of literature about the so called “didychi” is far
greater than that about the townsfolk.

That is why the next thematic block suggests an overview of the townsfolk from three important
vantage points: self-government, demography and cultural life. The author stresses on the importance
of a research written by Ivan Sozanskyi at the beginning of the 20 th century. The abovementioned
scholar was the first in Brody’s historiography to have examined a whole bunch of questions and in
many aspects his monograph has not lost its importance till now. A special place in the history of
Brody is occupied by town’s nations, especially Jews. The author has noticed an interesting
historiographical phenomenon of the Jew’s sudden emergence in the 18th century, despite the fact that
a previous century looks like the dark ages of Hebrews history in Brody. This void was filled by Dawid
Wurm. He was the first to consider Jews as the native inhabitants of the town equally with Christian
nations.

Beyond the margins of the outlined thematic blocks a special attention is dedicated to the source
base of historiography of Brody’s history in order to demonstrate that the level of the researches was
determined by the depth of studying the sources. Alas, many researchers consciously chose not to
examine the sources too deeply. Therefore, the town’s historiography is infested with mistakes and
controversial statements such as the name of the pond “Kopen.” In conclusion, the possible new
topics for studying the town’s history are suggested and the necessity to revise the conventional views
is emphasized.

Key words: Brody, Liubych, the first written mention, a town’s lord (didych), self-government,
demography, economy, the town’s space.


