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Дещо Про життя, ПоБУт та Умови навчання 
львІвсьКих стУДентІв за КорДоном У хVII ст.

у публікації проаналізовано кілька листів львівських студентів XVII ст., 
написаних до їхніх родичів чи опікунів з метою отримання матеріальної 
допомоги. на підставі цього епістолярію з’ясовано маловивчені питання про 
джерела фінансування навчання, умови проживання і побут студентів. 

Ключові слова: студент; університет; джерела фінансування; умови на
в чання.

Середовище людей інтелектуальної праці, тобто тих, хто, за Жа
ком ле Гофом, професійно займався ремеслом вчителя і вченого, був 
ремісником пера і паперу1, творилось передовсім у середньовічних міс
тах. воно складалось з високоосвічених людей, які виконували функ
ції нотаріїв при світських і церковних судах, копіїстів книг, вчителів, 
судових захисників, лікарів, аптекарів та представників розумових 
професій. особливу групу, хоча й пов’язану з цим колом, становили 
студенти, учні катедральних і парафіяльних шкіл2. інтелектуали зали
шались осторонь від більшості міського поспільства, вони становили 
своєрідну касту “homines litterati” пізньосередньовічного та ранньомо
дерного міста. актуальними нині стають дослідження структури цього 
середовища, шляхів його поповнення, міграцій людей у ньому та пере
бігу їх кар’єри3. 

напевно, найбільш мобільною та численною групою серед майбут
ніх “майстрів пера” були саме студенти. вони утворювали, разом з ін
шими учасниками навчального процесу, своєрідну суспільну громаду в 
місті, яка мала своє самоврядування, правну та територіальну незалеж
ність від міської влади. це була досить численна група, наприклад, у 
кракові (єдиному міському осередку польського королівства з вищим 
навчальним закладом) в другій половині XV ст. – на початку XVI ст. 
проживало щорічно не менш 2 тис. студентів, що становило 10 % жи
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телів міста4. потенційними студентами була міщанська молодь, яка 
відчувала потребу університетської освіти, здобуття титулу бакалавра 
і магістра. кількість цих осіб свідчить одночасно і про рівень освіти в 
середніх міських школах, інтелектуальні потреби абсольвентів, їх бать
ків чи опікунів. Зі львова у XV ст. в краківській академії студіювало 
76 студентів, з них 26 здобуло титул бакалавра і 9 – магістра (за цим 
показником місто було на 8му місці після кракова, познані, Гданська, 
косцяна, каліша, торуня і кросна)5. Студентська молодь активно впли
вала на культурне життя міського осередку, впроваджуючи нові звичаї, 
утверджуючи мистецькі уподобання, актуалізувала нагальні потреби 
міщан; разом з тим вона ставала постійним джерелом проблем з під
триманням спокою та ладу в місті6. 

переважно в усіх статтях і більших працях в українській історіо
графії на тему студентства йшлося про певні кількісні показники, со
ціальний портрет студентської молоді, ареали походження7. менше 
уваги натомість приділялося джерелам фінансування, освітнім моделям 
міщанського соціуму, значенню освіти для формування кола міських 
інтелектуалів. 

Члени магістрату дбали про високий рівень освіченості міського 
суспільства у двоякий спосіб. поперше, вони особисто відсилали своїх 
дітей до університетів, прагнучи забезпечити їм отримання належної 
освіти. провести кілька років, подорожуючи університетами італії, ні
меччини, іспанії вважалось модним і популярним серед патриціанської 
молоді8. ось якою була приблизна характеристика студій освіченого 
міщанина львова XVII ст. на прикладі бенедикта адама томіцького, 
лавника, райці і бурмістра, дана ним самим: “Ego Benedictus Adamus 
Tomiecki, Philosophiae in Cracoviensi, Medicinae in universitate Patavina, 
Juris utriusque in Sapientia Romana Creatus Doctor”9. подруге, усвідом
люючи потребу у високоосвічених людях на урядах ректора катедраль
ної школи, міського писаря, синдика чи лікаря, райці ставали мецена
тами бідних, але здібних студентів з рідного міста, допомагаючи їм 
матеріально. явище культурного меценатства багатих райців щодо 
бідної талановитої молоді було поширеним у той час10. так, Станіслав 
ансерін, міський писар (1572–1585) і райця (1586–1620)11, на почат
ку своєї студентської кар’єри отримував допомогу від свого опікуна 
Гієроніма Запали, відомого представника краківськольвівського кола 
гуманістів, а сам згодом протегував у такий спосіб молодого шотланд
ця вільгельма аланда12. у торуні та Ґданську подібно міська рада ви
діляла стипендії студентам університетів з можливим їх подальшим 
влаштуванням у канцелярії13. поряд з пожертвами на храми, шпиталі, 
заклади для убогих тощо, багаті міщани робили записи на навчальні 
заклади чи для певних осіб14. львівський міський писар (1583, 1591–
1598) та райця (1603–1614)15 анджей мондрович неодноразово висту
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пав меценатом міської катедральної школи, жертвуючи чималі суми до 
стипендійного фонду16.

отже, зазвичай для студента джерелом матеріального забезпечення 
ставала або сім’я, або якийсь меценатдобродійник17. навчання потре
бувало значних витрат на проїзд, проживання, харчування, одяг, забез
печення навчальною літературою. також студентське життя містило в 
собі багато інших спокус і можливостей – численні розваги, пригоди 
втягували в свою орбіту недосвідчених вчорашніх школярів, змушую
чи їх витрачати гроші не на необхідні для навчання речі (що, звичайно, 
оплачувалося також із батьківського гаманця). 

досить нечисленними є свідоцтва самих студентів про їхнє життя – 
це, як правило, особисті документи, листи або щоденникові записи18. 
під час пошуків серед матеріалів центрального державного історично
го архіву україни, м. львів (далі – цдіал) автором знайдено 4 листи, 
що є цікавим джерелом до даної теми. усі вони написані студентами 
або їхніми опікунами та адресовані батькам чи іншим родичам з єди
ною метою – забезпечення їхнього матеріального становища на чу
жині. Щоб краще проілюструвати свою злиденність, спудеї, зазвичай, 
дуже детально та дещо драматизовано описували життя та побут поза 
межами рідного міста, вказували на нестачу життєво важливих речей 
(грошей, їжі, одягу тощо), прохали сприяння та підтримки тощо. цей 
епістолярій є частковою реконструкцією тих умов, в яких опинилися 
студенти у різних містах – Замості, кракові, неаполі, він дозволяє вста
новити джерела їхнього фінансування. 

Фігурант першого листа, міхал вісьньовський (1621 р.), походив, 
очевидно, з відомої львівської родини абреківвісьньовських, що осіли 
у львові ще в другій половині XIV ст.19 первісне звучання прізвища 
цієї родини було Смедгауз (Smedhaus, Smithus, Smethus), яке згодом від 
імені одного з найперших членів родини ебергарда (еберка, аберка) 
перейшло в абрек, у XVI ст. вони також називали себе вісьньовськи
ми – трансформація прізвищ у гуманістичному дусі на той час була у 
моді. багато представників роду були освіченими людьми, працювали 
лікарями, синдиками, писарями, ректорами тощо. враховуючи те, що 
лист міхала написано з кракова, цілком ймовірно, що його родичем 
був анджей абрек, доктор філософії та обох прав, викладач краківської 
академії, який згодом переїхав до Замойської академії20. лист адресова
но натомість швагрові миколаєві лелітовичу (ймовірно, львів’янинові) 
і написано в завуальованому дусі докору за моральне та матеріальне 
ігнорування потреб студента. так, на початку послання йдеться про 
смертельну (sic!) небезпеку, яку пережив автор під час конфліктної си
туації між представниками ордену єзуїтів та краківською академією 
у 1620х рр. після жалісної тиради міхал одразу ж вказує на певного 
безіменного добродійника, який позичив йому 10 злотих, і просить ми
колая повернути ці витрати. далі у листі йдеться про службу у чужо
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земця, бажання приїхати на батьківщину та пов’язану з цим потребу 
в одязі, що знову ж таки супроводжується проханням прислати необ
хідні речі зі львова. характерно, що саме прохання прислати гроші та 
одяг підкреслено автором листа, що свідчить про першорядність цих 
потреб.

автор другого листа, войцех носовський, залишається для нас осо
бою невідомою. можливо, це ткач войцех носовський, якому 13 бе
резня 1645 р. разом з іншими 33ма ткачами надали міське право льво
ва21, або, ймовірніше, якийсь його родич. Саме цей лист демонструє 
стилістичну патетику і позбавлений яскравих рис індивідуальності. це 
низка хвалебних речень, сповнених вдячності райцям львова як за мо
ральну, так і за матеріальну (думається, більш важливішу) підтримку. 
про якісь конкретні речі чи грошові суми у листі не йдеться, однак сам 
факт подяки засвідчує існування певної традиції регулярної допомоги 
членами магістрату, причому не одному лише войцехові. прикмет
но, що студент ставить своїх меценатів вище за батьків, бо ті змогли 
дати йому лише життя, а благодійники – можливість досягнути чогось 
у майбутньому. очевидно автор листа розраховував на подальше пра
цевлаштування у львові. 

наступні два листи стосуються львівської міщанської сім’ї Зим
ницьких, а саме двох синів (прийомного і рідного) міського писаря 
войцеха Зимницького (1616–1639)22. перший з листів написаний опі
куном рідного сина яна августина миколаєм Чарношем із Замостя. 
молодик справді навчався тут у 1633–1634 рр., про що свідчить запис 
у альбомі студентів Замойської академії: “Augustinus Alberti Zimniczki, 
distr[ictus] Leopol[iensis] Religiosus Zam[oscensis]”23. миколай Чарнош 
скрупульозно виконував свої обов’язки опікуна і наглядача – лист на
гадує детальний звіт про життя студента, включно з характеристикою 
моральних якостей, успішності навчання, рис характеру тощо. так, на 
початку миколай описував Зимницькомубатькові поведінку його сина 
після повернення з різдвяних канікул зі львова, наголошуючи на змі
нах у настрої, зниженні мотивації та успіхів у навчанні. показовими 
також є спроба втечі августина додому та його небажання залишатися 
в Замості, зайве витрачання грошей в дорозі та ін. наглядач з триво
гою повідомляв писаря, що юнак хоче повернутися до рідного міста та 
піти на службу до архієпископа. потім Чарнош звертався і до більш 
прозаїчних речей – видатків на папір, одяг, взуття, цирульника, оплату 
навчання, додаткових уроків письма (названо суму 3 злотих на рік). 
невідомо, чи вплинула поведінка сина на рішення батька, але його пла
ни таки змінилися – він забрав сина із Замостя і відправив до крако
ва продовжувати студії там24. З 1637 р. маємо документ, яким войцех 
уповноважував випускника Замойської академії та свого друга павла 
Скробішовського вести справи августина у кракові25. батько навіть ви
ділив міські кошти на харчування сина26. де саме навчався августин у 
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кракові – невідомо. у списку студентів краківського університету його 
прізвища не виявлено27.

найдраматичнішою виглядає історія з раймундом кртаном. цей 
юнак був сином самбірського райці яна кртана і міщанки анни воль
ської. після смерті батька сім’я переїхала до львова (крім раймунда, 
було ще двоє дітей – Станіслав і анна), де анна вдруге вийшла за
між власне за войцеха Зимницького28. 1636 року, вже у зрілому віці, 
раймунд вирушив до італії для подальшого навчання29. про своє пе
ребування там він пише у листі з неаполя до матері. З цієї розповіді 
зрозуміло, що орден не дуже допомагав кртанікові матеріально, і той 
скаржився на тяжке становище, в якому перебував, просячи переслати 
гроші на побутові та навчальні потреби. показово, що лист був адресо
ваний тільки анні Зимницькій, хоча про кошти раймунд просив обох: 
“наперед дати 5 червоних за постіль і книги на три роки, страви служ
бами заробляти мушу […] в ноги вам обом кланяючись, не якоїсь по
винності прошу, але особливої ласки потребую, на ту мою промоцію, 
і на навчання, і на дорогу назад прошу, прошу з сльозами кривави
ми”30. найімовірніше, важкість становища була істотно перебільшена 
і навмисне змальована в чорних кольорах для розжалоблення матері, 
бо вітчим, мабуть, не поспішав допомагати пасинкові. не встановлено, 
чим завершилося навчання раймунда, проте знаємо, що у 1643 р. він 
був уже не просто братом, а отцем і лектором теології київського до
мініканського монастиря св. миколая31.

отже, такий несхожий між собою за стилем і проблематикою епіс
толярій вказує на кілька схожих тенденцій у студентському тогочасно
му побуті. поперше, виїжджаючи на навчання з рідного міста, студент 
завжди залишав там тих, хто міг фінансувати йому студії: батьків, ро
дичів, опікунів, представників міської влади, окремих меценатів. по
друге, цих грошей не завжди вистачало, і студенти повинні були за
робляти власною працею на проживання. вирішивши пов’язати своє 
професійне майбутнє з інтелектуальною працею, студенти прагнули 
здобути уряд у рідному місті, щоб, повернувшись сюди, виконувати 
обов’язки нотарія, писаря, підписка, синдика, вчителя тощо, віддаючи 
батьківщині свої набуті знання та уміння.

* * *
при публікації документів дотримуємося таких археографічних 

принципів. тексти листів передано максимально наближено до мови 
оригіналу. Згідно з правилами латинської мови, уніфіковується напи
сання літер ÿ та іі, u та v; впорядковується написання великої літери. 
натомість збережено оригінальну пунктуацію. усі скорочення та лі
гатури розкрито у квадратних дужках, також у них позначено трьома 
крапками нерозбірливі місця та пошкоджені фрагменти тексту. лист, 
написаний латинською мовою, перекладено, в інших листах переклад 
латинського тексту, виділений курсивом, подано у квадратних дужках.
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№ 1
1621 р., 13 січня, Краків. – 

лист студента міхала вісьньовського з Кракова до свого швагра
миколая лелітовича у львові з проханням про матеріальну допомогу

[с. 855]
†

M[osciwy] p[anie] szwagrzę z d[omem] w[szystkim] zycząc od P[ana] B[oga] 
Wm.

O swoym rzem zdrow z łasky miłe[g]o Boga wm oznaymuię, z waszm[os]cy 
tesz wespoł z p[anem] sięstrzynim niępomału się cięsze, iakom skoro od p[ana] 
Kaspra usłyszał zę mię tam iusz było umorzono, to ięst yz tam udano iako by mię 
miano zabyc w tey burdzię ktura1 była między Academią a iesuitami2 i iest ieszczę, 
wm ni mam za złę zę wm do mnię y iednego listku nię posłał [na]3 onych tak więle 
kturę abo wm m[eg]o ła[skaweg]o p[ana] y przyiacięla dobre[g]o nię dohodzyłi 
abo tez wm sam na nię nic nię dbał4, iakoz tak iest, bo exitus acta probat [вияв
лені справи свідчать], co wm nię iest w podzywięniu gdizęm na to nię zarabiał 
y nię zarabiam aby miał w nięłascę s kym zyc. Dlatego krutko pisząc wm m[eg]
o ła[skaweg]o p[ana] pokornię prosze przes te[g]o dobre[g]o posłanca, kturi my w 
przygodzię mey przyiacięlem został, pozyczył abowym mi złotych dzięsiąc wydząc 
mui defect iako baczny człowięk, y powtorę prosze przęz niegoz5 samego y kartkę 
moią aby mu ich wm sam raczył moy łaskawy p[an] y przyiacięl dobry wnieyc a 
kwytek abo karteczke com na się dał6 od nię[g]o wziąc bez długiego zatrzymania 
pięniadzę mu oddawszy przynamni temu gwoly zeby łudzię o wm ynaczey nię 
rozumięli iest abowięm to w podzywięni nię w[ielmoznego] p[ana] Kaspra tilo kturi 
wm obiczaiuw wiadom abo y słuw kturę wm przy nim o mnię przed ludzmi zwykł 
mawiac ze mu iestem promotorem y chęc byc byle sam był dobry człowięk z nie[g]
o; ale tez y w[ielmoznego] p[ana] wuia kturi się temu bardzo dzywuię zes wm na 
mię tak nięłaskaw, lecz to precz, iako słysze, y na sobię doznawam tego wm moy 
łaskawy pan verbis quantum vis, opere nihil [слів багато, допомоги ніякої] coby 
miało opak się dziac [...] opere no[n] verbis [вчинками, а не словами] co ia o wm 
dzięrzę ze tak7 będzię wm czynił iako wm obięcuię ale przydzię mnię samemu się 
do ludzy puscyc a na to nyc nię dbac o to tylko wm me[g]o ła[skaweg]o p[ana] 
prosze kazmy wm to co ięst na tey8 karteccę przysłac9; obięcał się w to p[an] Kasper 
włozyc zę on wm w tym po[c. 856] słuzy y mnię tilko nięhay w tę zkrzynkę 
wozowom co wny za mnię swyce byli włozom abo tesz w co skromnięyszego a 
w ta dawszy furmanowy a hoc tez y więcy to wszytko w Krakowię moze byc co 
prosze racz wm tak łaskawię rozymic a yz nięnawysc zwykła szkodzyc racz wm 
ze mną po przyiacięlsku zyc nięwięscym rozumkum nię ufaiąc. Oznaymuię tez 
wm yz mi się sam darzy occasia byle pokuy stroni powiętrza chciał byc, zę bende 
słuzbę miał u takie[g]o co do cudzey zięmię bedzię co mnię iako wm rozumisz na 
ręke hacia ięmci ubogi człowięk otoly mi Pan Bog ukazuię druge iako człowiękięm 
moge byc, iakoz na wiosnę by mię to było potkalo kiębym był10 muk obięduszkę 
swoię mięc prosze tedi sukięnky te przysley mi wm11 tez iezeli by mozna przy nich 
[...]ię [...]ędzy12 cokolwięk wszag ze iako wm moge tez odwdzięczyc bo chce bym 
ia mukł dodom przyiachac co hcięc na wm prozbem wymuc, nięmisle o tym az my 
P[an] B[og] da człowiękem zostac a tak prosze wespoł z panią siostrom racz wm na 
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Chanusię byc łaskaw y na mnię a to wszytko o co prosze przysłac. Zaczym P[anu] 
B[ogu] wm odaię dan z Krakowa trzenaste[g]o dnia lipca a[nn]o 1621.

Waszmoscy wsze[g]o dobrego zyczlywy szwagięr Mikołay Wysniowsky.
[c. 857] адреса: Memu łaskawęmu p[anu] i[eg]o m[os]c p[anu] p[anu] 

Mikołaiowy Lelitowyczowy medicinae doctorowy p[anu] szwagrowy mnię miłęmu 
ma byc oddan.

цдІал україни, ф. 52, оп. 2, спр. 317, с. 855–857. оригінал. автограф.

1 наступне слово закреслено.
2 Йдеться, очевидно, про один з численних конфліктів між орденом єзуїтів 

та краківською академією у 1620х рр., коли перші хотіли відкрити при костелі 
св. петра і павла у кракові колегіум, об’єднаний з академією, однак вчені мужі не 
погоджувалися на цю унію.

3 у цьому місці папір частково пошкоджено.
4 наступне слово закреслено. 
5 на полях зазначено: zl 10.
6 підкреслено автором.
7 наступне слово закреслено.
8 Збоку на полях закреслено слово: NB.
9 підкреслено автором.

10 Збоку на полях нерозбірливе слово.
11 наступне слово закреслено, підкреслення автора. 
12 текст пошкоджено, підкреслення автора. 

№ 2
1630 р., 16 січня, Краків.– 

лист студента Краківського університету носовського войцеха з Кракова 
до магістрату м. львова з подякою за можливість навчання

 [арк. 1]
†

Amplissimi ac consultissimi senatorеs, d[omi]ni et patroni mei benignissimi.
Perpetuam salutem nec non Reipub[licae] vestrae faelicem successum in novi 

Anni faelix auspicium, ab eo qui est vera salus summopere precor. 
Cum partium cuiusvis clientis intersit, iis quorum beneficio in dies magis ac 

magis accumulatur, gratissimum se praestare; ne in novercam omnium virtutum, 
ingratitudinem scilicet, qua[m] terra nihil peius habet, incidat; idem mihi existimo 
faciendum patroni amplissimi: qui cum beneficia vestra munificentissima singulis 
fere momentis experiar; eorundem me omnibus locis memorem et gratum ut 
praestem, laudabile est et salutare: licet enim pro iis tantas non possum agere gratias, 
quantas volo et debeo. Nec mirum sane, quanto etenim magis cogito amplitudinem 
vestri beneficii, quo me in dies augetis, tanto me vobis plus debere video: idq[ue] 
perfacile: enimvero cum in beneficio accipiendo, agros fertiles (ut Tullius docet) 
imitari debemus, qui multi plus afferunt quam acceperunt: ego autem cu[m] mihi 
conscries sim, me non modo nulli parti vestrae liberalitatis posse respondere, verum 
etiam modum iustum agendi gratias, pro ea haud queo invenire; cum adhuc plura 
expetam, atq[ue] expectem. Tamen ne in cassum, tam egregia vestra voluntas 



публікація архівних документів132

erga me profecta esse videatur: quod consequi possum, vobis patroni liberalissimi 
offero, meam videlicet animi gratitudinem, quam sapientissimi viri apud genus 
humanum excellentissimum bonum existere putaverunt. Hac ego ductus patroni 
mei amplissimi, vos ipsos in tenis praecipua[m] fide, et cultu perpetuo observabo, 
quo officio quem, melius prosequar invenio neminem. Et si enim multa debeam 
parentibus; plura tamen vobis; cum illi tantummodo, ut essem, vos autem, ut bene 
institutus essem; authores estis: illi vitam mihimdem et agrestem dederunt, vos 
civilem bonisq[ue] literis ac morib[us] [арк. 1 зв.] excultam datis. Qua[m] pietate 
patroni amplissimi, ne me complecti et promovere desistatis, quo ad Deus Optimus, 
Maximus, meis rebus prospexerit, maiorem in modum, oro atq[ue] rogo. Non dubito 
itaq[ue] de vestra[m] in me benevolentia[m] patroni amplissimi, quinquem ornare 
caepistis et ornatis etiam amplius ornando progredi velitis. Quam quidem ego 
benevolentia[m] mihi praestitam, non modo non aspernor, sed etiam summa[m] 
gratiarum actione complector, eandemq[ue] memoria[m] colam sempiterna[m], non 
solum dum anima[m] mea[m] spirato, sed etiam cum mortuo monimenta beneficii 
vestri permanebunt. Quod reliquum est, finem scribendi iam facio, hoc sallum 
addito; quicquid in me contulistis et conferetis patroni liberalissimi eorum me 
gratum futuru[m] optima[m] fide recipio, quod ut ex animi sententia[m] eveniat, 
votis omnibus opto. Perpetuo vos valere quam faelicissime cupio patroni amplissimi. 
Dat[um] Cracovia[m] 16 januarii anno D[omi]ni 1630. 

Amplitudini vestrae obsequentissimus сliens et servus Albertus Nosowski 
studio[sus] Alm[ae] Acad[emiae] Crac[oviensis] m[anu] pr[opria]. 

[арк. 2] адреса: Amplissimis consultissimis ac doctissimis senatoribus 
metropolitanae civitatis Leop[o]l[ie]nsis et ac meis benignissimis patronis ac 
promotoribus aeternum observandiss[imis] pateant. 

цдІал україни, ф. 132, оп. 1, спр. 799, арк. 1–2. оригінал. рукопис. 

* * *

ясновельможні та досвідчені панове райці, мої панове та опікуни най
ласкавіші.

Завше здоров’я, а також місту вашому постійного успіху, в новому році 
щасливого початку, від цього який є вже дуже щасливим зичу.

З частиною тих клієнтів знаходячись, яких добродійство з дня на день все 
більше і більше примножується, якнайвдячніше готовий служити; (бути) в не
приязні до всіх чеснот невдячність не личить, як земля нічого гіршого не має, 
як позбавитись соків; так само мені, ясновельможні опікуни, який з щедрою 
доброчинністю вашою немало самотніх хвилин переніс; вам в усіх місцях 
пам’ять і подяку, як зазначено, гідну похвали і вітання, годиться (скласти), 
навіть за вашу так велику незмірну ласку бажаю і повинен. не дивно насправ
ді, наскільки ж більше усвідомлюю величину вашого добродійства, що з кож
ним днем множиться, настільки бачу краще свій борг перед вами, для цьо
го дуже охоче, без сумніву, доброчинність прийнявши, землю урожайну (як 
туллій каже) застосувати ми повинні, яка більше віддасть, ніж візьме, я ж на 
мені записану кожну частину щедрості вашої буду в стані відповісти, а навіть 
справедливо є за цю подяку не тільки багато просити, але й очікувати у від
повідь. однак недаремно така висока ваша гідність щодо мене показана, що 
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зміг отримати від вас, опікуни великодушні, обіцяю віддати, мені видається, 
що душі великодушність – коли наймудріші мужі з людським родом існувати 
за найвище добро вважають. так я проваджений, опікуни мої ясновельможні, 
до вас особливе довір’я і пошану на завше матиму, і цього обов’язку як ніхто 
краще дотримуватимусь. і якщо навіть багато заборгував батькам, більше од
нак вам; з ними завше буду, як був, з вами ж краще стану; ці життя мені і ріст 
дали, ви ж – публічне добро, і привілеї та звичаї шляхетні. Щоб доброчин
ність ваших милостей, не відступивши від мене, огорнула і возносила до бога 
найвищого всемогутнього мої вчинки, які є передбачені, в кращий спосіб, 
молюсь і прошу. не сумніваючись, отже, у вашій до мене доброчинності, опі
куни ясновельможні, кілька похвал додам, і похвалами навіть кращими при
красити поступ захочете. Що власне я прихильність мені показану, жодним 
способом не відкину, але навіть велику вдячність виказую, і про цю пам’ять 
вічно дбатиму, не лише коли дух мій житиме, але й зі смертю згадки про 
вашу милість залишаться. Що залишається, закінчую писати, оце побажання 
додаю: колинебудь мені дане і дароване довір’я моїх опікунів великодушних 
у майбутньому підтверджу, щоб згідно з моїм переконанням вийшло, всіма 
силами прагну. Завше вам бути в здоров’ї якнайщасливо зичу, опікуни ясно
вельможні. дано в кракові 16 січня року божого 1630. 

ваших достойностей найслухняніший клієнт і слуга войцех носовський 
студент краківської академії власною рукою.

адреса: ясновельможним, досвідченим та наймудрішим райцям столич
ного міста львова та моїм найласкавішим опікунам і захисникам постійним 
найповажнішим належить [до рук].

№ 3
1636 р., січень, замостя. –

лист миколи чарноша до львівського міського писаря
войцеха зимницького з розповіддю про подорож до замостя сина

писаря яна авґустина та його навчання в замойській академії
[арк. 1] 

†

Mnie wielce m[o]sciwy panie Zimnicki moy m[o]sciwy panie y dobrodzieiu.
Pridie natu[m]1 [перед різдвом] Ian Augustinus domową drogę odprawieł, 

z którey przy liscie wlasną ręką wm mm pana pisanym, przywiozł mi stoczek2 w 
kolędzie3, na zelezie pieknie barzo robiony. Za ktory vnizenie wm mm panu dziękuię, 
obowiązek na się kładąc, isz będę vsilowal, tak znakomitym dobrodzieystwom wm 
mm pana, podlug zdolnosci sieł swoich, w pracach raz na sie przyiętych, iezeli 
nie wyrównac, tedy przynaymniey w zaczętym biegu nigdy nie ustawać. Lubo to 
uporu takiego rad sie zawsze trzymam, ze na com sie obligowal, bez wszelkich 
vpominków, y bez zwykłego nawet iurgieltu, chcę wiary dotrzymać wm mm 
panu, et fidelem operam in erudiendo hoc pignore [і вірну службу в навчанні 
цією обіцянкою] wm oswiadczyć. Iakosz y za pomocą Bozą, czyni sie według 
przemoznosci, y było by z pożytkiem znakomitym, byle to co sie z czułą pracą 
zklii, beda iako sie rozkliiac nie chciało. A tak sie rozkliia. Ilekroć tylko na tale 
solum [так рідко] baczy, iakoby nie ten z tamtąd sie wraca, extinctum [зане
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пад] na ten czas każdy w niem in literas [у науці] widzieć może ardorem, mores 
mutatos [запал, настрої міняються], y zgola inszego. Co choc z tego wm mm pan 
zrozumiey. Trzy talery w drodze co wiedzieć iako, y kędy, y na co zgubieł: udaieć 
on isz mu ukradziono, ale gdym inquisitią w tym z tymi którzy z niem iechali 
czynieł, nie mogło sie to szydło z wora wykloć. Item [далі] chustkę turecką (którą 
mu ktos darowal we Lwowie) na stanowisku przedal tylko za kopę kaczmarzowi, 
lubo (iako mi udano) mogła czterech talerow stać, ktore pieniądze cowiedziec 
iako obrociel, gdym sie mu kazal rachować, snadno mie wykwitował, isz oprócz 
złotego, iescze mu to na strawę wyszlo. Malo iescze na tym, nazaiutrz zaraz czy z 
boiazni, czyli tesz na iaką sztukę, przed wieczorem, gdym sie naymniey, dla czaszu 
samego iusz na ten czas poznego naymniey nie spodziewal, uszedł, ktoregom ia 
rozumieiąc isz by z miasta tak prętko nie miał wynisć, niemal do pulnocy w rosole 
y frasunku wielkim, prawie po wszystkiem miescie, szukał, y szukacem roskazal. 
Potym gdy [арк. 1 зв.] ledwie trochę oswitlo, wysłalem za nim (nie bez dobrey 
nagrody) kilkunastu, którzy go w pultoru mili za Zamosciem w Gruszowie4 znalezli 
y do rąk mi oddali. Co dla tegom wm mm panu do wiadomosci podal, zebyś znal 
naturę iego, y wiedzial, iak mu siłę może dom zaszkodzić, do ktorego ilekroć tylko 
zayrzy, wielką odmianę po sobie vkazuie, przykrzy mu sie barzo Zamoscie, rad to 
przed wieloma powtarza, isz nie dlugo mie tu, p[an] ociec5 ztąd wezmie, y odda 
mie ie[g]o m[o]sci x[iędzu] arcibiskupowi na służbę. Gdybymi z kiem prostym 
rzecz była, y z takim, ktory by affectów swoich nie umial hamować, albo by tesz 
w frasunku sie nie mogł moderować: pisałbym to z ogrodką; ale gdy z wm mm 
panem czlowiekiem tak wielkim, muszę to co w rzeczy samey było pisac: inaczey 
miałbym w tym skrupul, y wm sam dowiedziawszy sie o tym z kogo inszego, 
miałbys mi podobno nie za dobre. In summa [Загалом] mowiąc, Augustinus z sobą 
nie przywiozł trzech talerów, z ktorych es [ти] wm był parę x[iędzowi] canonikowi 
przyslal: a iż tego mniey bylo potrzeba: gdysz tu choć panięta, nie czynią pod czas 
tego. Pracce tesz suchedni nie zaplacone, ktorey za trzy cwierci, przychodzi zlotych 
trzy. Iam tesz sam zlotych trzy (o czym on sam wie) wydal, przez rok, na potrzeby 
iego: iako na oprawki sukien, bocikow, balwierza6 etc. Pro finali [насамкінець], 
miey przecię wm mm pan, choćci teraz tak wykroczył, o niem dobrą nadzieię: ze 
który twarzą niemal wyraża wm, ten ze obyczaie y zacne postępki wm mm pana, 
pociechę pożądaną przymo[ssy]7, y to co wm mm pan sam sobie po niem zyczy 
pokazawszy, wyrazi, y co wm w podobnych zamysłach sobie obiemie, rzeczą samą 
vkażes. Ia sie w to sam serio wlożę, y omni ratione [в кожний спосіб] kolo tego, 
iak naypilnieyszy zachód czynić będę, zebym onemu iak naylepsze praesidia [до
помога] iak in pietate [побожності], tak in literis bonisq[ue] moribus [у науках 
та добрих звичаях] suppeditowal. I on sam solenniter [урочисто] mi obietnicę 
(wziąwszy wprzod oycowskie szkolne karanie) vczynieł, ze iusz nigdy similes 
ausus [подібні зухвалі вчинки], wazyć sie nie będzie, ale sie takim stani, iakby 
iudicia [приклад] z niego kazdy mogł brać, ze godnym w doyzralym8 wieku swoim 
będzie. Nusz zas co wm mm pan z strony Rykalca9 mowi, iszby nam trzeba iakich 
[арк. 2] munimentów: te trudno tak daleko moze y chce posylać p[an] stryi moy, 
któremu ten dług nalezy: ale naylepsza rzecz będzie (trafiełli by sie do Lwowa) 
gdy będzie incarcerowany, a naiąc do Crosna10 prosto, daiąc o niem znać. Nagrodzi 
sie to wszystko od niego. Nusz iescze11 co wm mm pan pisze, żeby w characterze 
Augustinus mial exercitia [вправи], to trudno mieć od pisarza pańskiego, gdysz 
in docendo negligens est [у навчанні є недбалим], y co sie u niego niektórzy 
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vczyli, parum vel nihil profecerunt [мало або й нічого не навчилися]: są 
iednak u nas studenci, którzy pieknie piszą, tych sie pod czas zazywac będzię. 
Pan Durecki gospodarz nasz sluzby swoie wm mm panu oddaie: dał tam x[iądzu] 
Scrobiszowskiemu12 kilkadziesiąt złotych na ryby słone, przeto vnizenie wm prosi, 
żeby tam miało kupno wygodę, w uzywaniu tego będziem wszyscy dziękowac wm. 
O papier Augustinus prosi. Przytym sie łasce wm mm panu z unizonymi sluzbami 
swoimi, iako naypilniey oddaię. Dat[um] men[sis] ian[uarii] anno D[omi]ni [дано 
місяця січня року божого] 1636 Zam[o]sc.

Wm mm panu vprzeymie wszego zyczliwy dobra sluga wmcowym Nicolaus 
Czarnosz m[a]n[u] p[ropria].

адреса: [арк. 2 зв.] Ie[g]o m[o]sci panu Woyciechowi Zimnickiemu pisarzowi 
lwowskiemu memu m[o]sciwemu panu y dobrodzieiowi.

цдІал україни, ф. 132, оп. 1, спр. 1114, арк. 1–2 зв. опубл.: Петришак Б. “лицар пера 
і каламаря”… – С. 133–135.

1 переправлено.
2 тонка воскова свічка, скручена у формі кола чи спіралі.
3 коленда – податок, який сплачувався парафіянами священикові на різдво; тут – 

подарунок.
4 тепер Грушів – село в холмському повіті любельського воєводства (польща).
5 Закреслено наступне слово.
6 цирульник, лікар.
7 наступне слово переправлене.
8 так у тексті.
9 тепер рикалець – місто в цєшинському повіті Шльонського воєводства (поль

ща).
10 тепер кросно – місто на правах повіту в Ґродзькому повіті підкарпатського 

воєводства (польща).
11 переправлено.
12 невідомо, кого з двох осіб мав на увазі автор листа: якуба Скробішевського 

(Скробішовського) (?–1635 р.), професора краківського університету, львівського ар
хідиякона, правника, історика, чи його сина – валенти, доктора філософії, львівського 
катедрального каноніка (PSB. – 1997–1998. – T. 38. – S. 386–389).

№ 4
1636 р., 11 листопада, неаполь. –

лист монаха-домініканця раймунда Кртаніка до матері
анни зимницької з проханням про матеріальну допомогу

[арк. 2] 
Mnie wielce łaskawa panimatejko y dobrodziejko moia.
Modlitwy me niegodne do łaski wm oddawszy powodzenia sczęsliwego wespul 

y z panem dobrodzieiem moim uprzejmie zycze.
Nie tylko na kozdy dzin ale y na kozdą godzine uwazaiąc sobie dobroczynnosci 

tak wm, iako y dobrodzieia mego y w tych tak dalekich y odłegłych kraiach będąc 
łzami zaledwie nie krwawymi oblewac sie musze. Lecz przedsiewziecie me dla 
miłego zakonu podejmowania (na potym uzyczyli P[an] Bog zdrowia) prace 
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wszystko mi miło nietylko te ale y ynne ktoreby sie iedno zdarzyły z ochotą 
podejmowac sie ofiaruie. Pisałem listy niedawnymi czasy przez oica Damasiena oica 
y dobrodzieia mego (obyc nie ten musiał bym był podobno ozebranym a mizernym 
kalickim chlebe y to niewim iako do Włoch zaiachac) w ktorych nieporzadnym 
podobno affektem od nędzy y bidy uzroszonym mogłem obrazic albo abraziłem 
wm dla Boga przebaczcie mi wm a to z tej miary ze bida z nędzą mocowawszy 
sie, te lekkomyslne affekty na ten czas pisania natrąciła mi. Lecz ia rodzicielski 
miłosci y affektowi dufaiąc mniemam ze te lekkomyslnosci ogarnanszy wszystko 
mimo sie pusci a o mnie iako o niegodniku swym zapomniec nieraczy. Z łaskim 
Bozy zdrow lubo na sałacie włoski ktorej nieiodam aby mi snac pamieci do nauk 
niezatępila, ale zas ynny niedostatek wielce mi doczuka naprzod 5 czerwonych dac 
od poscieli y xiąg na trzy lata, strawe te mszami zarabiac musze o inne potrzebki 
iezeli są chwała Bogu, animaszli tysz bespiecznieiszy zostawam nie okradnie mie 
nikt, iednak ze pod nogi wm oboigom porzuciwszy sie, y nie z iaki powinnosci 
domagam sie ale sczegułny łaski zebrze dobrowolnego opatrzenia na te promocyą 
me y na to studium [навчання] y zwrocenia sie na droge prosze prosze łzami 
krwawymi miejcie wm na mnie wzgłąd bo gdy mnie wm zapomnicie wszystko o 
ziemie upadszy znisczyc musze y gdzie, niewim sam zostane obidaszku spiwaiąc. 
Przez kogo li wm maią przesłac lubo sie wm okazy pewny do Neapolim przez 
kupce pytajcie, bo tak bespieczni, lubo tysz to przez tego ktorego ociec Damasien 
z prowincey wysyłaiąc z summą pieniedzy do Rzymu na te fundacyą mniemam 
przeslawszy snadnie mnie dusc moze. Zatym wm P[anu] B[ogu] oddaie oraz 
z panem y dobrodzieiem moim y miłym Augusztynem mym y ynnymi. Dan[o] 
w Neapolim1 w konvencie S[wiątego] Dominika 1636 die 11 nouem[bris] [дня 
11 листопада] na S[więty] Marcin w pirwszą kolędę.

F[rate]r Raj[mundus] [брат раймунд] syn y naszy2 bogomodla wm.
[арк. 3] Mnie wielce łaskawej pani matce y dobrodzieice mej pani Hannie 

Zymnickie pisarzowej lwowskiej we Lwowie oddac.

цдІал україни, ф. 132, оп. 1, спр. 570, арк. 2–3. опубл.: Петришак Б. “лицар пера і 
каламаря”… – С. 144–145.

1 тепер неаполь – місто в італії, центр регіону кампанія. 
2 нерозбірливо.

в публикации проанализированы несколько писем львовских студентов 
XVII в., адресованных их родственникам или опекунам с целью получения 
материальной помощи. на основании этого эпистолярия вияснено такие мало
изученные вопросы, как источники финансирования учебы, условия прожи
вання и быт студентов. 

Ключевые слова: студент; университет; источники финансирования; 
условия учебы.

The article analyses several letters of Lviv students of 17 century, sent to their 
relatives or foster parents with the aim to obtain the material aid. On the basis of this 
epistolary the author considered the sources of education financing, the conditions 
of living and life of students.

Keywords: the student; the university; the sources of financing: the education 
conditions.


