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МОНОГРАФІЯ ОЛЬГИ ГУЛЬ 
ПРО МІСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЛЬВОВА 

РАННЬОМОДЕРНОГО ЧАСУ

Ольга Гуль. Львів у XVI столітті: місто конфліктів та порозумінь / 
НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; Львів-
ське відділення Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського. Львів, 2018. 304 с. 

В українських урбаністичних сту-
діях ранньомодерного часу одне з пер-
ших місць впевнено займає Львів – уні-
кальне поліетнічне місто, розташоване 
на перетині багатьох кордонів – полі-
тичних, культурних, ментальних. При-
чинами такої дослідницької преференції 
є, по-перше, багаті та добре збережені 
(в порівнянні з іншими містами) архівні 
збірки, а по-друге, ґрунтовна історіогра-
фічна традиція. Тому закономірною ви-
глядає поява нових монографій, присвя-
чених місту Лева. 

Наприкінці 2018 р. світ побачила і 
рецензована нами книга молодої львів-

ської дослідниці Ольги Гуль «Львів у XVI столітті: місто конфліктів 
та порозумінь». Ця монографія належить до праць нового покоління 
істориків про Львів, опертих не лише на багаті напрацювання попе-
редників, а й на вникливу працю з першоджерелами. Як продовжувач-
ка доброї традиції львівської історичної школи, Авторка зосередила 
свою увагу на проблемах, що досі не знайшли достатнього висвітлення 
і водночас порушила багато невирішених питань. 

Монографія Ольги Гуль – це спроба поглянути на міський орга-
нізм XVI ст. під новим кутом зору, під кутом постійних конфліктів 
будь-якого наповнення – від етноконфесійних до корпоративних чи 
владних. Авторка слушно трактує це явище як прогресивний момент, 
який спонукає до запровадження певних якісних змін у житті соціуму, 
однак добре показано й моменти, коли конфлікти не приводять до по-
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розумінь, а навпаки – до реакційних подій. «Конфліктологія» Львова 
показана на широкому тлі інших польських міст, особливо у порівнянні 
з Краковом. 

Книга молодої дослідниці добре структурована за хронологічно-те-
матичним принципом і демонструє спочатку загальне широке тло де-
мографічного, правового та етноконфесійного розвитку Львова перед 
XVI ст. Цим проблемам присвячено перший вступний розділ, який доз-
волив Авторці підвести читача до розуміння, чому у Львові, доволі де-
мократичному за своїм устроєм управління та функціонуванням влади 
міста, виникли передумови до непорозумінь і конфліктів між представ-
никами різних етнічно-релігійних груп.

Виходячи у зону конфлікту, у другому розділі О. Гуль розпочи-
нає від маловідомих історикам подій 1519 р., співзвучних виступам 
у інших містах Польської Корони, і продовжує суспільним виступом 
1520–1526 рр., який мав далекосяжні наслідки у вигляді зміни проце-
дури виборів до міської влади. Нова модель (збільшення кількості чле-
нів ради до 12 осіб, скасування практики щорічних виборів представ-
никами громади) успішно проіснувала до кінця магдебурзького міста 
й укріпила панівну роль ради. Однак, на противагу такому посиленню, 
громада отримала деякі поступки. Впроваджено новий (проте дуже 
важливий та довговічний) уряд лонгера, який адміністрував міськими 
фінансами і складав щорічні звіти перед представниками поспільства. 
Запровадження нових засад діяльності органів міського самоврядуван-
ня тривало фактично аж до 1526 р., коли рішенням короля Сигізмунда 
І було утворено колегію «десяти мужів», яка контролювала фінансову 
діяльність міської ради. Авторка розглянула також і корпораційні та 
етноконфесійні конфлікти цього періоду, коли окремі цехи, братства 
та громади намагалися використати хвилю заворушень у своїх інте-
ресах. 

Третій розділ оглядає другу половину XVI ст. – час конфліктів і 
боротьби за контроль над фінансами міста та розширенням потенційної 
сфери доступу до влади, що завершується у 1576–1577 рр. покликан-
ням до життя вже колегії «сорока мужів», представницького органу по-
спільства. Також утворилася лонгерія – комісія, що складалася з шес ти 
«старих» райців, чотирьох лавників і шести представників поспільства, 
її завданням був контроль за фінансовою діяльністю ради. О. Гуль 
зробила також детальний просопографічний портрет найактивнішої 
частини міської громади, завдяки яким відбулися ці зміни. Більшість 
керівників поспільства були багатими і знатними людьми, деякі з них 
походили з родин, представники яких були членами міської ради чи 
судової лави, але з невідомих причин їхні наступники не змогли потра-
пити до влади. У конфліктах брали участь і представники різних етніч-
но-релігійних груп, що жили у Львові. Під час нього вони виступали 
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як спільно з католицькою громадою проти міської влади, так і окремо 
із вимогами зрівняти їх у правах з громадянами міста. 

Дуже цінним здобутком монографії стало ґрунтовне дослідження 
біографій як відомих членів міської влади, так і не дуже знаних осіб. 
Численні додатки ілюструють перебіг та наслідки описаних конфліктів. 
Натомість вдало підібраний ілюстративний матеріал розгортає яскраву 
візуальну картину міста XVI ст. 

На сторінках монографії О. Гуль тема протистоянь та конфлік-
тів у львівському суспільстві XVI ст. показана як окремий важливий 
аспект багатогранної історії тогочасного міста. У дослідженні вдало й 
аргументовано урівноважено та співвіднесено як дотеперішній історіо-
графічний досвід вивчення відповідної проблематики, так і особистий 
авторський внесок Авторки. Його визначають опрацьовані і вперше 
впроваджені до наукового вжитку відомості не залучених у давнішій 
історіографічній традиції оригінальних джерельних переказів із магі-
стратських книг Львівського історичного архіву у зіставленні із запро-
понованим способом їх поєднання з давніше знаними в літературі фак-
тами, вивірення та осмислення зібраного й опрацьованого матеріалу. 
Інколи Авторці хочеться закинути надмірну класичність у трактуванні 
самого поняття «суспільні конфлікти», адже за її твердженням, вона 
послуговувалася працями відомого американського соціолога Ральфа 
Дарендорфа середини ХХ ст., тоді як сучасна конфліктологія пропонує 
інші схеми та бачення.

Монографічне дослідження О. Гуль є черговою важливою віхою 
у вивченні міського суспільства Львова ранньомодерного часу. Після 
ґрунтовних праць кола львівських істориків могло скластися враження, 
що ця тематика є вичерпаною, але дослідження Авторки показують, як 
на підставі залучення раніше не опрацьованих архівних джерел, а та-
кож із використанням нової методології, можна по-новому подивитися 
на міський соціум Львова, побачити в ньому місто і конфліктів, і по-
розумінь, місто, в якому мешканці, переборюючи протистояння різних 
рівнів, приходять до спільного консенсусу. 
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