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Анотація. Мета статті полягає у встановленні ролі 

та значення регламентації економічної діяльності єв-

рейської громади у містах Волині на прикладі приват-

новласницького міста Любара. Методи дослідження: 

історико-генетичний, компаративний, метод аналогії, 

аналізу та синтезу, індукції та дедукції. Основні ре-

зультати: в статті висвітлено питання регламентації 

економічної діяльності єврейської громади в містах як 

однієї з найбільш підприємливих іноетнічних громад 

на теренах Волині. Українці в містах переважно були 

зайняті в аграрному секторі. Фактично всі міські посе-

лення воєводства перебували у приватних руках. Ур-

баністичні осередки хоч і були центрами розвитку го-

ловних сфер людської цивілізації, проте власниками (а 

також посесорами) – князями та магнатами, шляхти-

чами – сприймалися у першу чергу як обʼєкти влас-

ного збагачення (рента, ярмарки, торги, пропінація). 

До таких і відносилося прикордонне місто Любар, що 

перебувало у власності Францішка Фердинанда Любо-

мирського. Наявність у його спадковому володінні мі-

ських центрів вимагала особливого погляду та відпо-

відної «політики» щодо містян та участі їх в економі-

чній сфері. Таким чином, євреї-любарці отримали но-

рмативне розпорядження. Статус аристократа позбав-

ляв можливості займатися торгівлею безпосередньо. У 

цій ситуації на перший план виступають євреї як одна 

з досить численних громад, динаміка демографічних 

показників яких демонструє високі результати впро-

довж усього досліджуваного періоду. Панська адміні-

страція у місті Любарі, як відомо з джерел, у середині 

XVIII cт. віддала на відкуп євреям практично усі 

сфери економіки: торгівлю, лихварство, ремесла і про-

мисли. Чітка регламентація податків, що стягувалися 

з конкретних видів діяльності, стала одним із важли-

вих нормативно-регулювальних елементів міського 

життя євреїв у Кременецькому повіті. Під приводом 

фіскальних аспектів магнат претендував і на єврейське 

повсякдення (сімейні вузи, освіта тощо). З опублікова-

ного у додатку «Реєстру податків з кагалу міста Лю-

бара 1759 р.» дізнаємося про важливі структурні сег-

менти товарно-грошових відносин у місті та їх спів-

відношення. Аналогічна регламентація у вигляді «ре-

єстру» була апробована й в іншому волинському місті 

Любомирських – Межирічі (Корецькому). Практичне 

значення: оприлюднені результати дослідження ма-

ють регіональне значення, проте можуть слугувати до-

повненням до конкретних аспектів економічної історії 

міста Правобережної України, що стосуються оподат-

кування, а також загальних проблем міського життя 

Волині, правового поля взаємовідносин єврейського 

кагалу та магната. Оригінальність полягає у приве-

денні прикладів у порівняльному контексті та аналізі 

конкретних цифрових значень у вигляді податкових 

сум, що сплачував єврейський кагал міста Любара. 

Наукова новизна: вперше запропоновано інтерпрета-

цію та публікацію джерела нормативно-регулюваль-

ного характеру з минулого урбаністичних осередків 

Волині у середині XVIII ст., що дозволить краще зро-

зуміти та доповнити питання фінансового становища 

та можливості євреїв краю та власників міст. Тип 

статті: описова. 
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Аннотация. Цель статьи заключается в установле-

нии роли и значения регламентации экономической 

деятельности еврейской общины в городах Волыни на 

примере частновладельческого города Любара. Ме-

тоды исследования: историко-генетический, компара-

тивный, метод аналогии, анализа и синтеза, индукции 

и дедукции. Основные результаты: в статье освещены 

вопросы регламентации экономической деятельности 

еврейской общины в городах как одной из наиболее 

предприимчивых иноэтнических общин на террито-

рии Волыни. Украинцы в городах в основном были за-

няты в аграрном секторе. Практически все городские 

поселения воеводства находились в частных руках. 

Урбанистические центры хотя и были центрами раз-

вития главных сфер человеческой цивилизации, од-

нако собственниками (а также арендаторами) – князь-

ями и магнатами, шляхтичами воспринимались в 

первую очередь как объекты собственного обогаще-

ния (рента, ярмарки, торги, пропинация). К таким и от-

носился приграничный город Любар, находившийся в 

собственности Францишка Фердинанда Любомир-

ского. Наличие в его наследственном владении город-

ских центров требовало особого взгляда и соответ-

ствующей «политики» в отношении горожан и уча-

стия их в экономической сфере. Таким образом, евреи-

любарцы получили нормативное предписание. Статус 
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аристократа лишал возможности заниматься торгов-

лей напрямую. В этой ситуации на первый план высту-

пают евреи как одна из довольно многочисленных об-

щин, динамика демографических показателей кото-

рых демонстрирует высокие результаты на протяже-

нии всего исследуемого периода. Барская администра-

ция в городе Любаре, как известно из источников, в 

середине XVIII в. отдала на откуп евреям практически 

все сферы экономики: торговлю, ростовщичество, ре-

месла и промыслы. Четкая регламентация налогов, ко-

торые взимались с конкретных видов деятельности, 

стала одним из важных нормативно-регулирующих 

элементов городской жизни евреев в Кременецком 

уезде. Под предлогом фискальных аспектов магнат 

претендовал и на еврейскую повседневность (семей-

ные узы, образование и т.д.). Из опубликованного в 

приложении «Реестра налогов с кагала города Любара 

1759 г.» узнаем о важных структурных сегментах то-

варно-денежных отношений в городе и их соотноше-

ние. Аналогичная регламентация в виде «реестра» 

была апробирована и в другом волынском городе Лю-

бомирских – Межиричи (Корецком). Практическое 

значение: обнародованы результаты исследования 

имеют региональное значение, но могут служить до-

полнением к конкретным аспектам экономической ис-

тории города Правобережной Украины, касающихся 

налогообложения, а также общих проблем городской 

жизни Волыни, правового поля взаимоотношения ев-

рейского кагала и магната. Оригинальность состоит в 

приведении примеров в сравнительном контексте и 

анализе конкретных цифровых значений в виде нало-

говых сумм, которые платил еврейский кагал города 

Любара. Научная новизна: впервые предложено ин-

терпретацию и публикацию источника нормативно-

регулирующего характера с прошлого урбанистиче-

ских центров Волыни в середине XVIII в., что позво-

лит лучше понять и дополнить вопрос о финансовом 

положении и возможностях евреев края и владельцев 

городов. Тип статьи: описательная. 
 

Ключевые слова: горожане; прибыли; налоги; Во-

лынское воеводство. 
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Abstract. The article aims to determine the role and im-

portance of the regulation of economic activities of the 

Jewish communities in Volynʼs towns using the case of a 

private magnate town Liubar. The article uses the follow-

ing scientific methods: historical and comparative meth-

ods, analogy, analysis and synthesis, induction and deduc-

tion. Findings: the article discusses the issue of the regu-

lation of economic activities of the Jewish communities, 

which are one of the largest non-indigenous enterprising 

minorities in Volyn. By the mid-18th century, Volyn had 

been recovering from the crisis. Ukrainians in towns and 

cities worked largely in agriculture. Most settlements in 

Volyn province were private towns and cities, and only 

few had royal or church ownership. Though these urban 

centers were cultural hubs and furthered major aspects of 

civilizationʼs development, the owners (dukes, magnates, 

nobles) viewed them first of all as the means to enrich 

themselves (rent, fairs, auctions, propination). Owned by 

Franciszek Ferdynand Lubomirski, Liubar was one of such 

cities. Since it was subject to inheritance and had urban 

centers, special consideration and appropriate “policy” re-

garding the citizens and their participation in the cityʼs 

economy had to take place. Thus, Liubarʼs Jews received 

a regulatory order. The aristocratʼs status did not allow 

working in trade directly. In these conditions, Jews took a 

leading role; they were one of the numerous communities, 

the demographic figures of which showed growth through-

out the entire studied period. According to the 18th century 

sources, Liubarʼs administration gave the Jews all eco-

nomic spheres: trade, usury, various crafts and trades. The 

clear regulation of taxes for particular activities became 

one of the most important regulatory elements of the city 

life of the Jews in Kremenets district. Using the excuse of 

fiscal aspects, the magnate tried to control everyday life of 

Jews as well (family ties, education, etc.). The 1759 Tax 

Register of Liubar tells about the important structural ele-

ments of commodity-money relations and their correla-

tion. Merchants, furriers, and beekeepers who collected 

wax paid the highest taxes. Similar regulation in the form 

of a “register” was tested in Mezhyrich (Korets), which 

was another Volyn city that belonged to Lubomirski fam-

ily. The attempt of the Jewish community in Liubar to 

solve its economic problems by leaving the regulation 

framework was met with harsh opposition from Lubo-

mirski. Thus, all economic development in Volyn cities 

was under control of the administration. Practical value: 

the published findings of the research have regional value 

but can also complement certain economic aspects of the 

history of the cities in Right-bank Ukraine, including tax-

ation as well as city life problems in Volyn and legal rela-

tions between a magnate and Jewish community. The 

uniqueness of the article is in the comparison of particular 

examples and in the analysis of figures representing the 

amounts of taxes paid by the Jewish community of Liubar. 

Scientific novelty: the interpretation and publication of a 

regulatory document as a source was made for the first 

time. It described the urban centers in Volyn in the mid-

18th century from regulatory perspective, which would al-

low better understanding and complementing of the finan-

cial conditions and opportunities of the Jews in the region 

and the owners of the cities. Type of article: descriptive. 
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Постановка проблеми. В середині XVIII ст. 
економічний розвиток Волинського воєводства 
поступово виходив із кризового стану, що було 
спричинено довголітніми війнами і постоями іно-
земних військ, нападами турків і татар, шляхет-
сько-козацькими сутичками у попередній період. 
Важливу роль у відродженні регіону відігравали 
міста як центри розвитку ремесел, промислів і то-
ргівлі, науки, просвіти та духовності, оскільки 
тут концентрувалися населення, капітал, знаря-
ддя виробництва, культурно-освітні осередки 
тощо. Цілком логічно у 1730-х рр. визначив роль 
містян та міст у польській економіці сучасник тих 
подій Станіслав Лещинський (1677–1766), який 
двічі посідав польський трон і достатньо добре 
розумів ситуацію зсередини. Він писав про те, що 
«міщанин ніколи не знайде справедливості у су-
перечці зі шляхтичем. Міста та містечка підтри-
мують торгівлю по всій державі, без них не мали 
би ніякої ціни наші маєтності. Тому в інтересах 
кожного спільно турбуватися про підтримку міст 
та містечок. Необхідно, щоби були у них свободи 
і привілеї, як в інших країнах» (Фрейден-
берг, М. М., 1987, с. 242–243). Вельми актуаль-
ний заклик ексмонарха залишився лише на па-
пері.  

В досліджуваний період на Волині джерела 
фіксують близько 110 міст і містечок різних за кі-
лькістю мешканців, своїми переважними функці-
ями, характером та територією. У воєводстві до-
мінували приватновласницькі міста (91 %), другу 
та третю групу в рівних частинах складали коро-
лівські (державні) (4,5 %) та духовні (4,5 %) (Бли-
зняк, М. Б., 2018, с.139). Загальна чисельність во-
линських міських димів в останній чверті XVIII 
ст. дорівнювала досить високій, порівняно з ін-
шими воєводствами Правобережжя, цифрі 23417 
(Крикун, М., 2012, с. 420–421). При застосуванні 
приблизного коефіцієнту волинської міської до-
могосподарської структури 8,5 осіб (Ворончук, І., 
2012, с. 323–324) отримаємо близько 199044 
душі. За своїм етнічним походженням це були ук-
раїнці, поляки, євреї, караїми, татари, вірмени та 
цигани. В цілому українці становили більшість, 
проте їх участь в економічній діяльності на тере-
нах краю все ще залишалася доволі незначною.  

Пальму першості в цьому сенсі посідала до-
сить чисельна єврейська громада. Останній факт 
дав підставу окремим дослідникам стверджувати 
те, що в економічній сфері власне заслугою єв-
реїв як «першокласних агентів урбанізації» стало 
відродження магнатських містечок і на обшарах 
Волині у тому числі. На думку цих же фахівців, у 
приватних містечках євреї розвивали торгівлю і 
господарство, домінували на міських ринках і яр-
марках, були попереду у місцевих промислах, ви-
робництві алкоголю, продажу й транспортуванні 
лісу, міжнародній торгівлі, зокрема зерном (Ма-

гочій, П. Р. та Петровський-Штерн, Й., 2018, 
с. 35, 95).  

Зважаючи на одну з головних ролей єврейсь-
кої громади в економічному житті міського соці-
уму Волині у XVIII ст., постає нагальна проблема 
зʼясувати механізми реалізації економічної взає-
модії двох субʼєктів ринкових відносин – маг-
ната, як власника поселення, який прагне збіль-
шити власні статки з одного боку, а з іншого – 
представника єврейської громади – купця, реміс-
ника, орендаря тощо як реалізатора волі магната 
і водночас підприємця. Збережені дотепер нара-
тивні та документальні джерела з минулого еко-
номіки українських земель дають можливість ви-
рішити окреслені проблеми лише на прикладі ок-
ремих міських поселень. До числа останніх вла-
сне і належить волинське прикордонне місто Лю-
бар (Любартів), що розташовувалося на річці 
Случ у Кременецькому повіті на межі з Житомир-
ським повітом Київського воєводства та досить 
близько до кордону з Подільським воєводством.  

Історіографія. Історія єврейських громад 
Волині у XVIII ст. та їхній вплив на соціально-
економічний поступ міст зацікавила дослідників 
попередніх століть. Одним із перших важливий 
документальний матеріал на цю тему проаналізу-
вав Іван Каманін. Наслідком праці історика стала 
публікація цінних статистичних відомостей з ак-
тових книг тоді Київського центрального архіву 
про життя єврейської громади на Правобережжі в 
останній чверті XVIII ст. (Каманин, И., 1890)  

Досить докладно проаналізував взаємовідно-
сини князя Любомирського з ровенським єврей-
ським кагалом Тадеуш Єжи Стецький (Stecki, 
T.J., 1880). Волинський краєзнавець ґрунтовно 
дослідив архів князів Любомирських, на основі 
чого йому вдалося зробити якісні висновки. 

Життя єврейських кварталів волинських міст 
досить детально проаналізовано у студіях відо-
мого дослідника цього воєводства Олексія Бара-
новича. Зокрема, заслуговує на увагу досить де-
тальний нарис про місто Старокостянтинів та 
його єврейську громаду у XVIII ст. в тому числі 
(Баранович, А., 1947). Автор переконливо дово-
дить до читача думку про те, що євреї в господар-
ському укладі названого міста відігравали важ-
ливу роль, хоч вони «живуть по-різному», багачі 
не всі і лише третина з них були зайняті у сфері 
торгівлі. Це при тому, що, за висновками дослід-
ника, Старокостянтинів у XVIII ст. «був у винят-
ковому становищі торговельного міста» (Барано-
вич, А., 1947, с. 38). Досить важливі висновки до-
слідника про соціально-економічний розвиток 
Волинського воєводства у XVIII ст. представлені 
в інших його дослідженнях.  

Арнольд Перковський визначив етнічні про-
порції у соціальному організмі Правобережної 
України XVIII ст. на основі вивчення реєстрів по-
димного 1774–1775 рр. у Подільському, Брацлав-
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74 
ському, Київському та Волинському воєводствах. 
Учений проаналізував специфіку демографічних 
показників Правобережжя і дійшов висновку про 
те, що осередками єврейської колонізації були 
насамперед міста й містечка (Перковський, А., 
1969, с. 209). 

У нарисі В. Берковського висвітлено досить 
незвичну для цього періоду та регіону роль князів 
та їхніх губернаторів (управителів) у торгівлі на 
Заславщині у XVIII ст. Річ у тому, що князі Сан-
гушки «активно применшують роль єврейського 
купецтва, забороняючи останньому купувати та 
утримувати крамниці та магазини на новозбудо-
ваному ринку» (Берковський, В., 2011, с. 148). Та-
ким чином, складається достатньо невигідна для 
купця-єврея ситуація, коли він, звʼязаний підви-
щеними таксами, змушений оминати Заслав і 
провадати торговельні операції у сусідніх посе-
леннях. Дослідник довів, що внаслідок унорму-
вання ситуації зʼявився документ «Розпорядок 
крамарів міста Заслава» 1771 р. Це джерело стало 
предметом спеціальної уваги польського істо-
рика Якуба Гольдберга у попередній час 
(Goldberg, J., 1993). 

Вагомі результаті в розрізі теми демонструє 
польська історіографія. Значний інтерес виклика-
ють дослідження Якуба Гольдберга, Яцека Вія-
чка, Зенона Гульдона, присвячені ролі та місцю 
єврейської громади у щоденному житті Речі Пос-
политої та Волині зокрема. 

Становище єврейської громади у волинських 
містах та в усій Речі Посполитій досить докладно 
висвітлено у наукових працях Адама Казьмєр-
чика. Важливо, що автор порушує питання взає-
мовідносин магната, римо-католицької церкви і 
вцілому міського соціуму з євреями, розкриває 
причинно-наслідкові звʼязки позитивного та не-
гативного досвіду співпраці останніх із христия-
нами. Дослідник проаналізував джерела з історії 
цієї громади, що увійшли до складу документаль-
них збірників упорядкованих ним.  

Позитивно оцінюючи вище окреслене коло 
досліджень, варто зауважити, що проблема рег-
ламентації економічної діяльності єврейських ка-
галів у волинських містечках Волинського воє-
водства потребує подальших наукових пошуків 
та глибшої деталізації.  

Мета дослідження полягає у встановленні 
ролі та значення регламентації економічної діяль-
ності єврейської громади у містах Волині на при-
кладі приватновласницького міста Любара.  

Джерела. Важливим архівним джерелом для 
висвітлення проблеми оподаткування єврейських 
кагалів у приватних містах виступає документ за 
назвою «Реєстр податків з кагалу міста Любара 
1759 р.». Звідси ми черпаємо головні аспекти й 
конкретні відомості з оподаткування панською 
адміністрацією євреїв у містах Волині. Історичне 
джерело, написане польською мовою, дійшло до 

нашого часу у складі архіву Любомирських 
(ф. 236), що тепер зберігається у Центральному 
державному архіві України (м. Київ). «Реєстр» 
без підписів та печаток, а його зміст спонукає до 
висновку про існування аналогічного документа 
й для іншого міста цього ж воєводства, про що 
йтиметься нижче. У додатку пропонуємо публі-
кацію тексту цього документа, виходячи з вже на-
працьованих методик вітчизняної та зарубіжної 
археографії. При підготовці матеріалу до друку 
здійснено транслітерацію тексту якнайближче до 
оригіналу, скорочення слів розкрито у квадрат-
них дужках, збережено табличну форму докуме-
нта. У статті використано також супліку (скаргу) 
любарських євреїв 1772 р. з цього ж архіву. Доку-
мент демонструє фінансову залежність кагалу від 
власника міста.  

Для встановлення демографічних показників 
волинських міст і ближче аналізованого Любара 
використано тариф подимного 1775 р., що збері-
гається у Відділі рукописів Львівської національ-
ної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Звідси 
черпаємо інформацію про кількість домогоспо-
дарств найбільших міст краю. У роботі викорис-
тано опубліковані джерела, які допомагають 
краще зрозуміти сутність економічного розвитку 
міст Волині та усієї Речі Посполитої, дають ста-
тистичні відомості демографічного характеру. 
Насамперед це археографічні публікації вже зга-
дуваних вище дослідників – І. Каманіна, Я. Го-
льдберга, А. Казьмєрчика, В. Берковського. 

Джерельна база дослідження дає можливості 
виконати поставлені дослідницькі завдання та 
мету.  

Виклад основного матеріалу. XVIII сто-
ліття відоме насамперед як доба Просвітництва, 
коли панували ідеї свободи та захисту прав осо-
бистості. У цей час в українських землях у складі 
Речі Посполитої відбуваються економічні та де-
мографічні зміни, які стосувалися зокрема життя 
міст регіону та їх мешканців. Упродовж означе-
ного часу увиразнюється етнічна картина Волині, 
зменшується вплив татарського та турецького 
факторів аж до цілковитого його зникнення (за-
гроза нападу з боку представників мусульмансь-
кого світу примушувала містян нести значні ма-
теріальні втрати і часто-густо – людські). Дина-
міка чисельності єврейської громади зростає до 
таких показників, що «Річ Посполита стала тоді 
місцем притулку для найбільшого скупчення єв-
реїв на світі» (Kaźmierczyk, A., 2002, s. 8). У XVIII 
ст. відбувається низка суперечностей та трансфо-
рмацій усередині єврейських кагалів, коли, на-
приклад, виникають і стрімко поширюються течії 
юдейського містицизму, зʼявляються розколь-
ники і секти, котрі радикально відхиляються від 
традиційного юдаїзму, а один із таких інновацій-
них рухів за назвою хасидизм, що виник на По-
діллі протягом 1760–1770-х рр., досить швидко 
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поширився і на Волині1 та інших регіонах (Маго-
чій, П. Р. та Петровський-Штерн Й., 2018, с. 35–
36). Тим більше, цьому сприяло право вільного 
переходу євреїв з одного міста до іншого з єди-
ною умовою забезпечення правильної сплати по-
головного (Каманин, И., 1890, с. 11).  

Від середини цього століття спостерігається 
більший, аніж у попередні періоди, вплив това-
рно-грошових відносин. Життя єврейських кага-
лів Волині, як і Поділля та Київщини, ознамену-
валося низкою особливостей, підмічених Й. Пет-
ровським-Штерном, які відрізняли їх від білору-
ських, литовських, галицьких та центральних 
польських теренів. Справа у тому, що тут, на Пра-
вобережній Україні, відбувалося стільки числен-
них ярмарків і щорічних торгів з тисячами куп-
ців, скільки не було більше ніде (Петровський-
Штерн, Й., 2018, с.4). Першість волинських міст 
у торгівлі визначалася також їхню спеціалізацією 
у торгівлі: в Кременці, Луцьку та Славуті створи-
лися склади солі; Ковель виступав центром торгі-
влі рибою та деревом; Олика – лаптями та ликом. 
У цей час створилися центри внутрішньої торгі-
влі, до яких належали Дубно, Острог, Заслав, По-
лонне, Старокостянтинів (місто відоме складом 
усіляких товарів, які йшли з Литви до Поділля, 
Румунії та Туреччини та у зворотньому напрямі) 
(Каманин, И., 1890, с. 59). Звертає на себе увагу 
специфіка у розселенні євреїв, запропонована 
І. Каманіним. Він довів пряму залежність інтен-
сивності міської торгівлі від рівня заселеності мі-
ських центрів євреями – «чим вище було торгове-
льне значення воєводства, тим більша кількість 
євреїв там мешкала» (Каманин, И., 1890, с. 60). 
Виходячи з такого розуміння, Волинське воєвод-
ство отримало перше місце.  

Окреслене становище волинських міст у то-
ргівлі та домінантна роль у ній євреїв вимагали 
нормативно-правового оформлення у вигляді 
приписів, тарифів чи розпоряджень. До цього до-
дамо вже відзначену вище динаміку чисельності 
представників цієї етнічної меншини. В цілому 
названі чинники зобовʼязували до спеціальної 
уваги з боку магната в напрямку подальшого ви-
значення умов та обмежень функціонування та-
ких громад. У приватновласницьких містах і міс-
течках, як відомо, правове життя кагалів та при-
кагалків залежало від нормативних документів, 
які видавалися власником міста та впроваджува-
лися в життя панською адміністрацією. Окремі з 
них дійшли до нашого часу і дають можливість 
обґрунтувати сказане на волинському матеріалі.  

У воєводстві окремі кагали обʼєднувалися в 
окружні сеймики («провінційні зʼїзди»), останні 
– в Коронний сейм Речі Посполитої (або 

 
1 У XVIII ст. на Волині хасидські двори та центри ро-

згорнули свою діяльність у таких містах, як Володи-

мир, Ровно, Острог, Межиріч (Корецький), Корець, 

«зʼїзд/сейм 4 країв»)2, затверджені закони якого 
були обовʼязковими для кожного члена громади. 
Отже, право скликання сеймиків мали Луцький, 
Володимирський, Кременецький, Острозький та 
Олицький кагали, а засідання проходили почер-
гово раз у три роки у кожному з названих міст 
(Тхор, В., 1995, с. 31). Окремі дослідники місцем 
проведення «волинсько-українських» сеймиків 
називають лише Вишнівець та Кременець 
(Schorr, M., 1899, s. 63). До впливових на Волині 
відносилася також дубенська громада, котра най-
менувала себе кагалом «великого міста» Дубна, а 
місцевих євреїв-крамарів можна було зустріти на 
ярмарках більше ніж 20 міст (Пришляк, В., 1998, 
с. 513). В цілому кагал, на думку окремих істори-
ків, виступав міським самоуправлінням, мав до-
статньо самостійності і широкі рамки своєї діяль-
ності (Баранович, А., 1947, с. 44)  

У великих містах існували чисельні кагали, а 
до найбільших міст Волині за кількістю димів в 
останній чверті XVIII ст. належали: Дубно (1127), 
Заслав (844), Полонне (813), Любар (791), Острог 
(705), Костянтинів (672), Кременець (607) і Луцьк 
(597) (Тариф Коронної скарбової комісії, 1775 р., 
арк. 232, 233 зв., 234 зв., 237, 238, 239 зв., 244 зв., 
249 зв.). Винятковою у сенсі етнічного складу 
склалася ситуація, наприклад, у столиці воєводс-
тва, Луцьку. Згідно з дослідженнями О. Компан, 
на початку XVIII ст. більшу його частину стано-
вили вірмени, євреї і караїми, а українці впро-
довж століття в кількісному відношенні залиша-
лися на другому, якщо не на третьому місці (Ком-
пан, О. С., 1963, с. 102). 

Для повного розуміння екзистенції двох най-
більших громад у волинських містах необхідно 
звернутися до низки приписів і регламентацій, які 
зобовʼязані були виконувати як християни, так і 
євреї. Детальний їх перелік, визначений синодом 
луцьким, маємо з 1726 р. У ньому прописано на-
ступні пункти: старозаконні (тобто юдеї) можуть 
ремонтувати старі божниці, проте зводити нові 
досить високі та доброї архітектури заборонено; 
у місті могла знаходитися лише одна божниця; 
євреям не дозволяли будувати будинки поруч із 
костелом (у разі, коли вже дім був, забороняли 
розпивати спиртні напої та грати на музичних ін-
струментах під час літургії під загрозою штрафу 
у розмірі 100 грн.); християни не могли харчува-
тися разом з євреями, мешкати у їхніх будинках, 
танцювати на весіллях, сторожувати на єврейсь-
ких цвинтарях, запалювати і гасити свічки на єв-
рейські свята, їсти мацу і в цілому служити єв-
реям. Документ передбачав можливість найму на 
працю до єврея, проте на короткий час. Євреям 
заборонялося працювати у неділю й католицькі 

Звягель, Полонне та ін. (Магочій П. Р. та Петровський-

Штерн, Й., 2018, с. 135, мапа 25). 
2 Ліквідований у 1764 р. 
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свята, ходити до християнської лазні. У Страсний 
тиждень євреям було заборонено виходити на ву-
лицю, а під час процесії вони мали закрити вікна 
і двері своїх будинків. Заключний пункт передба-
чав носити окремий одяг для євреїв. Такого змі-
сту приписи належали до типових і походили зі 
сфери релігійної, й хоч Ватикан дбав про їхнє до-
тримання, ефективність їх була досить обмежена. 
Знову до цього статуту звернулися двічі – у 1742 
р. і в 1751 р., коли церковні ієрархи поглибили ак-
туальність взаємовідносин – вимагали вигото-
вити відповідні таблиці зі змістом приписів й ви-
магали їх поширення у костелах та синагогах 
(Guldon, Z. and Wijaczka, J., 1993, ss. 236–237). 
Хоч християнські церкви вже мали кількасот-
літню традицію стосунків з євреями, проте на-
звані вище заходи у першій половині XVIII ст. 
мали своє пояснення. Такі кроки церкви повʼязані 
передусім зі збільшенням чисельності євреїв у 
Речі Посполитій, а значить – з відповідною пот-
ребою удосконалити алгоритм взаємовідносин. 
Переважна більшість біскупів, наприклад, у 
XVIII ст. навіть під впливом Просвітництва тра-
диційно вважала, що християни зобовʼязані толе-
рантно ставитися до євреїв, проте останні по-
винні підпорядковуватися першим, а також пере-
бувати відокремлено один від одного 
(Kaźmierczyk, A., 2004, s. 351)  

Якщо римо-католицька церква на Волині на-
магалася встановити морально-етичні кордони та 
церковно-релігійні запобіжники між євреями та 
християнами, надаючи реальну перевагу остан-
нім, то магнатерія і шляхта у містах пересліду-
вала єдину мету – збагачення за рахунок міського 
населення. Очевидно, що своєрідним посередни-
ком у фінансовій сфері між приватним власником 
та пересічними мешканцями міського поселення, 
котрий конвертував увесь міський простір та все-
можливі міські ресурси у фінанси, виступав міс-
цевий єврей.  

Успішність фінансово-економічної діяльно-
сті єврейських кагалів у містах Волині залежала 
від конкретних обставин. Наприклад, траплялися 
досить тривалі і затяжні конфлікти, у тому числі 
й судові суперечки, як між самими євреями, так і 
між євреями та українцями й іншими етнічними 
громадами. Конкретні факти з цього приводу до-
сить добре можна прослідкувати на матеріалах 
міста Острога (фактично розділеного між двома 
власниками ще з 1603 р.) у першій третині 
XVIII ст. Так, у 1726 р. у місті виник ґвалт 
(«tumult»), у ході якого студенти Острозького 
єзуїтського колегіуму глумилися над місцевими 
євреями: били їх, забрали й понищили товари в 
торговельних лавках, повибивали вікна у 

 
1 У публікації документ датовано 1727 р., на думку 
А. Казьмєрчика, це помилка і має бути 1717 р. 
(Kaźmierczyk, A., 2002, s. 45)  

будинках, а перед тим – займалися безчинством 
на єврейському цвинтарі тощо. Татари, які вико-
нували роль поліції у цій ситуації, спричинилися 
до загибелі студента. Суспільний неспокій у місті 
закінчився, за підрахунками євреїв, втратою 100 
тис. злотих (Kaźmierczyk, A., 2000, s. 204), а вла-
сник міста отримав нову проблему – організацію 
безпеки підданих міста, а надто особливо – єв-
реїв, які, власне, перебуваючи під шляхетським 
патронатом та «ласкою дідича», не отримали ви-
конання своїх прав. Ситуація загострювалася й 
суперечностями всередині єврейської громади 
міста, до яких додалися протиріччя власників 
обидвох його частин. Наслідком усіх суперечно-
стей стало рішення Люблінського трибуналу 
1731 р., коли острозький кагал розділили на дві 
частини. Таким чином, євреї кожної із частин мі-
ста мали обирати власних старшин і їм підкоря-
тися, хоч рабин був єдиний (Kaźmierczyk, A., 
2001, ss. 545–546). 

Нормативно-правові відносини по лінії маг-
нат – єврейська громада, як правило, фіксувалися 
в інвентарях. Проте у переважній більшості випа-
дків тут зустрічаємо перелік повинностей містян-
євреїв, які вони мали відбувати на користь князів-
ської адміністрації. Досить важливим аспектом у 
житті міста з різними національними громадами 
виступала проблема судочинства: судова інстан-
ція якої юрисдикції має розглядати справи між 
християнами та євреями. Магнати намагалися 
скерувати розгляд таких позовів до міського ма-
гістратського суду. Стосовно регламентації та-
кого спрямування наявний важливий випадок для 
міст краю. 29 березня 1717 р.1 князь Любомирсь-
кий видав інструкцію дубенському магістрату, 
згідно з якою справи за позовом євреїв проти мі-
щан Дубна належали до юрисдикції міського 
уряду та війта. У разі виникнення апеляції така 
справа вже направлялася до замкового суду. У 
разі порушення встановленої ієрархії слідувало 
покарання у вигляді дводенного увʼязнення. Не-
обхідно звернути увагу у цьому князівському ро-
зпорядженні на те, що під час вибору поспільст-
вом бурмістрів до їх числа мав увійти єврей (Ан-
тонович, В., 1869, с. 317, 318). Виникнення цього 
розпорядження не було випадковим, тим більше 
знаємо, що і в інших містах численними були по-
зови представників кагалів до городян, що їх ро-
зглядали магістрати, а також судові процеси ка-
галів із органами самоврядування та війтами 
(Гурбик, А. О., 2003, с. 256–257). 

У середині XVIII ст. значних утисків у сфері 
торгівлі зазнавали євреї у місті Заславі, кагал 
якого за чисельністю мав сьоме місце на Волині. 
Місцевих крамарів змушували до купівлі шкір та 
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оселедців, а різників – курей та гусей за непомір-
ними цінами, що призводило до значних збитків. 
Заславські крамарі у пошуках справедливості не-
одноразово зверталися до старших кагалу. 
Останні витворили своєрідну регламентацію за 
назвою «Порядок крамарів міста Заслава 1771 
року». Документ фактично став копією, що була 
запроваджена у місті Бродах як важливому тор-
говельному осередку свого часу (Goldberg, J., 
1993, ss. 52–56). Заславці наголошували на зане-
паді усього міста, бо занепала ярмаркова торгівля 
усього Заславського ключа. Ситуація також була 
ускладнена й тим, що місто було віддано у посе-
сію, а власники – князі Сангушки перенесли ре-
зиденцію до Славути, якій почали відтепер поси-
лено і всіляко протегувати в сфері торгівлі також 
(Берковський, В., 2011, 147). Таким чином, кня-
зівська адміністрація хоч і була зацікавлена у ба-
гатому єврейському кагалі, а, отже, отриманні від 
нього великих прибутків у містах Волині, проте 
часто вдавалася до ситуативних та невиправда-
них вигод. 

У 1749 р. власник міста Ровно Станіслав Лю-
бомирський (1704–1793), воєвода брацлавський, 
а потім київський, досить протегував єврейській 
громаді, прагнучи розвинути торгівлю та реме-
сла, коли зʼявилося його розпорядження на оди-
надцять пунктів (Stecki, T. J., 1880, ss. 21, 22). У 
документі йшлося про виборність кагальних бра-
тчиків, облаштування єврейського цвинтаря (око-
писька) в місті та інші обставини діяльності єв-
реїв у Ровному. В травні 1750 р. князь затвердив 
у місті статут кравцям та кушнірам, у якому про-
писувалися обставини праці євреїв у цеху: «кра-
вець не може займатися кушнірською працею, 
хіба лише з бідніших може робити біля котів та 
зайців – і це виключно для євреїв» (Stecki, T. J., 
1880, s. 22). Статути, устави і кодекси для містян 
і єврейських кагалів – усі ці аспекти регламента-
ції міського життя у діяльності Станіслава Любо-
мирського та його підданих відігравали роль но-
рмативно-правових документів і вкотре підкрес-
лювали вплив магната на міське повсякдення. 

Отже, місто Любар, що посідало четверте мі-
сце у воєводстві за кількістю домогосподарств, 
перебувало у власності досить впливових для 
свого часу князів Любомирських. У досліджува-
ний час поселення належало старості ольштинсь-
кому (з 1728 р.), мечнику коронному (з 1761 р.) 
князю Францішку Фердинанду Любомирському 
(1712–1774), який не залишив після себе нащад-
ків, а вся його спадщина перейшла до небожа – 
генерала-лейтенанта коронних військ Мартина 
Любомирського (1738–1811). Ольштинський ста-
роста володів ще й іншими містами у Кременець-
кому повіті. До таких, наприклад, належали сусі-
дні Старий та Новий Острополі, які в середині 
XVIII ст. перманентно перебували в посесії маг-
натів та шляхти і в адміністративному плані 

підпорядковувалися й звітувалися любарському 
адміністратору. Місто Любар лежало на одному 
із важливих торговельних шляхів, що поєднував 
два найважливіших міста у торговельному відно-
шенні – Бердичів та Дубно (з Бердичева до Чуд-
нова, Любара, Лабуня, Заслава, Білотина, Ост-
рога, Гільчі, Варковичів та Дубна), а далі шлях вів 
до північної Польщі (Каманин, И., 1890, с. 52–
53). Окреслена магістраль підносила на вищий рі-
вень міську любарську торгівлю.  

Про єврейський люд у Любарі для досліджу-
ваного періоду ми знаємо не так багато. В першій 
половині 1765 р. тут був проведений перепис єв-
реїв. Упорядники документу зафіксували всього 
467 осіб юдейського віросповідання (405 – у Ста-
рому і 62 – у Новому Любарі) (Каманин, И., 1890, 
с. 103). Такий демографічний показник дозволяє 
говорити про нечисленний кагал у місті порів-
няно з іншими.  

Представлена у додатку публікація «любар-
ського» реєстру (див. додаток А), наскільки зро-
зуміло з її змісту, має «межиріцьке» походження, 
бо була споряджена як аналог («wzorem instrukta-
rza Miedzyrzyckiego»), що вже був апробований в 
іншому приватному місті князів Любомирських – 
Межирічі Корецькому (Луцького повіту). Хоч пе-
рший документ нам не відомий, проте змістовні 
відмінності між «реєстрами» Межиріча та Лю-
бара полягали у розмірі сплачуваних податків, які 
були меншими («na mnieyszą kwotę») для остан-
нього з причини менших кагальних плат.  

Детальніший аналіз «реєстру» дає широкі 
можливості для зʼясування головних аспектів то-
рговельно-ремісничої діяльності любарських єв-
реїв. З документу стає зрозуміло, що в Любарі 
найвищим податком обкладалися такі чотири на-
прямки професійної праці: крамарі, кушніри, во-
скобійники та виробники медової патоки. Міські 
крамарі (№ 1) належали до найчисельнішої групи 
євреїв, що займалися торгівлею, тому не випад-
ково у документі вони посіли перше місце. Куш-
ніри (№ 13) займалися пошиттям хутряних виро-
бів та належали до заможних ремісників, а визна-
чений їм податок – найвищий (1 зл. і 15 гр.). Вос-
кобійники (№ 18) добували віск із вощин на мі-
ські потреби, який використовували для виготов-
лення церковних та інших свічок у тому числі. 
Мед купували також для виготовлення медової 
патоки, яка була необхідна для виготовлення ал-
когольних напоїв.  

Пʼять позицій з двадцяти восьми у «Реєстрі» 
(№№ 2, 3, 18, 20 і 24) посідали продукти пасічно-
го господарства, яке можна назвати традиційним 
та поширеним серед мешканців Волині. Отже, 
для міської економіки XVIII ст. мед та віск скла-
дали вагому його складову в двох іпостасях: як 
обʼєкти продажу та переробки (в обох випадках 
статки отримували і єврей-підприємець, і маг-
нат). Півбочка меду, наприклад, на Вишнівеччині 
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(у цьому ж Кременецькому повіті) у 1748 р. кош-
тувала 90 злотих (Баранович, А. И., 1955, с. 81). 
Тобто згідно з реєстром податків, єврей купець 
меду однієї півбочки мав сплатити в межах од-
ного злотого податку.  

Мед використовували, як видно з «реєстру» 
для виготовлення напоїв, для чого цей продукт 
«розсичували» та варили. Такий напій використо-
вували й замість вина, а про його попит свідчать 
підрахунки О. І. Барановича, згідно з якими у всіх 
містах та містечках Кременецького повіту в 1770 
р. витрачали щорічно на виготовлення меду-на-
пою близько 200-300 півбочок сирого меду (Бара-
нович, А. И., 1955, с. 83). Примусове споювання 
селян та міщан набрало масового характеру у 
XVIII ст. Цьому слугувала пропінація – виключне 
право магната виготовляти у межах маєтків алко-
гольні напоїв, а також право пана до примусу під-
даних купувати визначену кількість таких напоїв, 
причому вся ця справа була повʼязана з шинком 
та корчмою і купити такі напої деінде забороня-
лося. 

Наскільки можна зрозуміти з документа, в 
місті поширеними були такі професії: різники, га-
рбарі та чинбарі, солодовники, броварі, кушніри, 
пекарі, крамарі, воскобійники, шинкарі, корч-
марі, лихварі тощо. Окремо варто назвати фурма-
нів (перевізники), які здійснювали транспортні 
перевезення для окремих купців, а також робили 
це для потреб міста. Коло осіб, зайнятих у пере-
везеннях мало найменші прибутки. 

На думку І. Каманіна, заняття ремеслами єв-
реїв закінчуються торгівлею (Каманин, И., 1890, 
с. 16), а уявні євреї-ремісники виступають лише у 
ролі посередників між виробниками-христия-
нами та покупцями.  

Власник міста мав зацікавлення в освіті єв-
реїв у своєму місті та спонукав чоловіків до нав-
чання відповідними фінансовими стимулами. Під 
приводом фінансових аспектів спостерігаємо та-
кож непрозоре втручання у створення нових єв-
рейських сімей. Регламентація мала на меті у пе-
ршу чергу впровадити сувору фінансову звіт-
ність, відповідальність та правдивість. Впрова-
джені тут і відповідні штрафні санкції. Отже, з 
документа постає досить широка палітра профе-
сійної зайнятості євреїв-любарців та елементів їх-
нього повсякденного життя та культури.  

Важливо в контексті історії єврейської гро-
мади на Волині звернутися до чергового цінного 
джерела з цієї тематики, що допоможе зробити 
окремі висновки стосовно досліджуваної про-
блеми. Таким документом виступає супліка 
(тобто скарга) від любарських євреїв до Франці-
шка Фердинанда Любомирського у 1772 р. Вони 
звертаються до «милостивого пана» з проханням 
оборонити їх «від пошестей, хвороб та московсь-
кої міліції». Річ у тому, що російсько-турецька 
війна 1768–1774 рр. прямо стосувалася 

українських земель та їхніх мешканців, оскільки 
на плечах населення перебувало військо, його по-
стої та відповідне забезпечення. Все це негативно 
відбивалося на стані міст і призводило до зубо-
жіння їх мешканців. У місті Любарі зʼявилися ве-
ликі побоювання, бо росіяни встановили тут ла-
зарет і розписали відповідну квоту розквартиру-
вання російських солдатів на усіх містян («w 
każdey chałupie po kilku żołnierzy na zimę»). Це вже 
було чергове втручання у життя міської єврейсь-
кої громади. У 1771 р. під час походу на Туреч-
чину до міста Ясси мешканців Любара змусили 
до надзвичайного податку на користь «Москви». 
Другий раз у цьому ж році – до міста Броди. На 
провіант для війська місцевий кагал, відповідно 
до диспозиції, віддав досить значну суму – сімна-
дцять тисяч злотих, які він змушений був взяти в 
позику. Крім того князь Любомирський первісно 
визначив щорічну суму на його надвірне військо 
(«na lenung») у розмірі чотирьохсот злотих, а те-
пер її подвоїв до восьмисот. Досить цікаве трак-
тування цієї складної ситуації любарським кага-
лом: «Москва і поляки нищать нас і видирають 
кусень хліба та останній гріш виривають» (Су-
пліка кагалу м. Любар, 1772 р., арк.1). 

Наведений вище короткий фрагмент із життя 
єврейської громади у Любарі в останній чверті 
XVIII ст. вельми цікавий з точки пошуку варіанту 
порятунку її від економічного колапсу, запропо-
нованого євреями. Останні «суплікують» до 
князя Францішка Любомирського з визначеним 
рецептом економічного оздоровлення. Євреї про-
сять князівської диспозиції, яка б стосувалася ва-
ріння пива і дозволяла вільно це робити. Досить 
переконливо перспективні виробники пива у па-
нському місті просили дозволу реалізувати ці 
продукти під час весілля чи похорону як для хри-
стиян, так і для них самих. Якщо євреї постійно 
брали панську горілку для себе і на реалізацію, то 
пива – зась (Супліка кагалу м. Любар, 1772 р., 
арк. 1). Відповідь князя не забарилася, і 19 вере-
сня 1772 р. з Варшави Францішек Любомирський 
відписав: «пива не тільки на весілля, але й під жо-
дним підтекстом не дозволяю євреям любарсь-
ким» (Супліка кагалу м. Любар, 1772 р., арк. 1 
зв.). Отже, висновки з цих подій досить очевидні. 
Їхня сутність полягає у високій прибутковості 
броварства, і ці кошти аж ніяк не хочуть втрачати 
власники міст, натомість дуже прагнуть отри-
мати у свої руки місцеві євреї.  

Результати. Урбаністичний поступ на Во-
лині в багатьох аспектах залежав від ролі та 
впливу власника міського осередку та його взає-
мовідносин з мешканцями міст. У волинських мі-
стах найчисельнішими, як правило, були дві гро-
мади – християнська та юдейська. Представники 
останньої посідали ключові сфери економіки мі-
ста. На прикладі міста Любара приходимо до ви-
сновків про регламентацію як життєву 
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необхідність для панської адміністрації. Фран-
цішек Фердинад Любомирський володів чіткою 
інформацією про реальні прибутки від торгове-
льно-ремісничої діяльності євреїв. Відповідно до 
рівня прибутків було укладено «реєстр», який 
став нормативним і фінансовим документом.  

Обговорення. Географічний фактор, який 
можна визначити основоположним під час ство-
рення Любара та сусідніх йому волинських посе-
лень, переплітався із приватновласницькими іні-
ціативами магнатів, князів та шляхти і, таким чи-
ном, надавав йому хороші стартові позиції у 
сфері торгівлі, ремесел та промислів, воєнної 
справи та релігії тощо. Домінування євреїв у еко-
номіці міст Волині XVIII ст. не означало їхнього 
постійного процвітання, безтурботного життя та 
високоприбуткового підприємництва, оскільки 
козацькі війни, повстання, пожежі та пошесті, ро-
згортання Коліївщини негативно відобразилися 
на повсякденні (а подекуди були спрямовані 
своїм вістрям) у першу чергу сповідників католи-
цької, греко-католицької та юдейської конфесії. 
Українська громада та її представники не були 
такими вправними у торгівлі, як євреї. Відтак, ма-
гнати змушені були шляхом поступок і пільг за-
лучати, на їхню думку, до «брудної справи» єв-
реїв. Останні отримували на відкуп у містах та мі-
стечках торгівлю та виробництво алкоголю (такі 
види діяльності вважалися недостойними князів-
ської та шляхетської честі та гідності), які трима-
лися цілковито на євреях. З точку зору магнатів, 
такі сегменти міської економіки мали непоганий 
шанс швидко відродити міста, якщо під «відро-
дженням» розуміти збільшення прибутків його 

ініціаторів. Так чи так, а місто ставало осередком 
торгівлі та товарообміну, вступало в чергову фазу 
свого історичного розвитку. Очевидно, в ході 
цього обговорення не зайвим буде нагадати, що 
найбільші прибутки у містах надходили від корч-
марів та шинкарів, а постійними клієнтами їхніх 
закладів були українські міщани, бо, йдучи за 
українською приказкою, «євреї дурні, мають го-
рілку і продають її». Цілком справедливим необ-
хідно вважати вислів О. І. Барановича: «віднов-
ленням і розвитком південна Волинь була зо-
бовʼязана праці селян та городян» (Баранович, А. 
И., 1955, с. 36).  

Висновки. Регламентація економічної діяль-
ності єврейської громади у містах Волині стала 
невідʼємним регулювальним чинником у взаємо-
відносинах з власником міста. Поступове відро-
дження економіки міст, збільшення їх демографі-
чних показників, проникнення у життя усієї Пра-
вобережної України товарно-грошових відносин 
більшою мірою, аніж до середини XVIII ст. приз-
вело до необхідності та можливості впровадити 
чітку систему оподаткування у приватновласни-
цьких містах. Очевидно, що першорядне місце 
вона посідала під час перебування міст в оренді 
та позбавляла посесорів можливості втрутитися у 
фіксовані податкові ставки. Не могла їх змінити 
також і друга сторона цієї угоди, а намагання це 
зробити після значних фінансових збитків поча-
тку 1770-х рр. у південноволинському Любарі не 
мали жодного успіху. Князь ініціював та стиму-
лював отримання любарськими євреями освіти, 
що можна лише пояснити його бажанням у май-
бутньому мати якісних фахівців у місті.

 

Додаток А. Документ. 

 

Реєстр податків з кагалу міста Любара 1759 р. 
 

Instruktarz ułożoney taxy wzorem instruktarza Miedzyrzyckiego sporządzony y kahałowi Lubarskiemu 

azzeby też u siebie uczynili dyspozycyą dla informacyi y obserwowania tegoż samego instruktarza podany y na 

mnieyszą kwotę z racyi mnieyszych tego kahalu ciężarow przeformatowany [d]ie 8-va marta, ro[ku] 1759. 

 

 Zlotę Groszę 

1-mo kramarz każdy, ktorzy do kramu swego kupi towaru za iaką kolwiek sume 

każdego sta powinien do taxy zapłacic jeden zł[oty] 
1  

2-do od kamienia wosku iednego do taxy należy zapłacic   12 

3-tio od garca miodu przasnego do taxy należy zapłacic  3 

4-tio od skury wielkiey wołowey albo końskiey  3 

5-to od skury owczey lub kozlowey  1 

6-to od kamienia loju nietopionego  3 

7-mo od kamienia loju topionego  4 

8-vo rzeznicy od rzezbienia  3 

9-no ciż kiedy u innego kupia z trzebią  6 
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10-mo od osmaki słodu1 przedaney2 należy zaplacic taxy  10 

Od osmaki słodu na piwo wyrobione także taxy należy zapłacic  10 

11-mo rzemielsnicy y barysnicy od zł[otego] iednego zarobionego powini dac  2 

12-mo furman każdy od zarobionego zł[otego] powinien dac do taxy  1 

13-to kusznierz kiedy utarguie zł[otych] sto powinien dac do taxy 1 15 

14-to piekarze od każdey osmaki co z niey wypieka do taxy powinni dac  6 

15-to ciż kiedy przedają mąką od osmaky do taxy powinni dac  4 

16-to ciż kiedy przedają zbożem alias ziarnem powinni dac od osmaki do taxy  3 

17-to od klatek, budynku, winnic etc[etera] ktoby kolwiek naymował powinien 

płacic do taxy od złotego 
 2 

18-to woskoboynik od wosku ktory wyciska z wosczyn od kamienia jednego 

powinin dac do taxy 
1  

19-to szynkarz od sta kwart gorzałki akwawitey Lwowskich powinni płacic do taxy  20 

20-mo od garca miodu wysyconego mają płacic do taxy  3 ½ 

21-mo ktorzy pożyczają pieniedzy na prowizya od złotego jednego mają dać do 

taxy 
 3 

22-do ktorzy do domow wieznych siano kupuią mają płacic od złotego jednego do 

taxy 
 2 

23-tio ktory kupi osmakę owsa do domu wieznego na obrok ma dać od osmaki 

jedney 
 3 

24-tio ktory kupi miod na patokę od zł[otych] sta ma dać do taxy 1  

25-to kiedy ktory mienia towar za towar od złotych sta ma dać  15 

26-to kiedy ktory żydek ożeni się, a szkoły pilnować będzie, ten chociaż by 

handlował do taxy nic dać nie powinien. Od ożenienia swego przez dwa roki, a po 

owych wyjsciu dwoch lat ma tak płacic, iako y inni czyli od handlu, czyli od 

poluczonych pieniędzy na prowizyią. A ktory choc by się ożenil lub nie ożenil choc 

by był y zymiesnik iaki, a szkoły nie pilnował, tedy tak ma płacic do taxy, iako y 

drudzy placą. 

  

27-mo jeżeliby się zas pokazało, że ktory towary lub parobki swoje będzie taił y 

nie wyzna ich przed wiernymi kahalu sprawiedliwie3, tedy wierni kahału bydz mieli 

mac zakazac rzeznikiem aby takowemu kur nierzeli y gęsi ani żadnego drobiu y 

wine dac powinin  

  

28-to kiedy by zas ta z taxy importacya nie miała by na interesa kahalskie 

wastarczać, y trzeba by było usilnie a usze ten percept suplementowac, tedy na ten 

czas może kahał podatek uformować y rejestr poborowy przez elektorow ułożyć, a 

naprzyklad ieżeli ten podatek wedlug wyciągającey potrzeby miałby bydz ułożony 

na dwa tysiące, tedy gospodarz4 każdy nie ma dac więcey do tych dwoch tysięcy, 

iak złotych cztery, chyba żeby miał grosza swego, ktorym handluje zło[tych] 500 

albo sześćset [mniey albo więcey] taki tedy wyżey złotym iednym płacic będzie 

powinien. 

  

 

Ktory to instruktarz wiedlug swoich reguł wyżey opisanych pod winą na skarb pana na czerwonych zł[o]tych 

200set aby było niczym nie naruszenie obserwowany dla większego waloru, wiary, mocy y pewnosci ręką moją 

wlasną podpisuję. 

Dat[um] dię et anno ut supra podlug regestru plektorskigo iak ktory przez przegląd sytuacyi ... iego regestrze 

będzie położony do podatku ulożonego płacic będzie powinin. Na ostatek ieżeliby elektorowie nie miezliwie mieli 

kogo5 do podatkow podać, a z tych ktory poczuwał by się nie dostarczać z substanczi swoiey tyle do podatkow ile 

go podacya płacic na ten czas wolno6 kożdemu na swoią prosic substancya przysięgą wielką, a po wykonaney 

 
1 Далі в документі закреслені слова «czyli do taxy» 
2 Слово написане над рядком, всі такі випадки у документі надалі виділені курсивом. 
3 Далі закреслено «Baltazarze». 
4 Тут закреслено слово «rzemiesnik».  
5 Тут закресленi словa «z rzemiesnikow». 
6 Тут закреслено слово «się». 
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przysiędzie naprzyklad gdy przysięga tylko na złotych czteresta dał, tedy oprocz złotych czterech do taxy 

należących, ktore od kożdego.1 

 

Оригінал, рукопис, польська мова.  
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