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Розвиток урбаністичних студій в Україні на прикладі 
вивчення волинського "малого міста" Ковеля  

у XVI–XVII ст.  
 

У статті йдеться про поточний стан та перспективи розвитку урба-
ністичних досліджень українських міст у ранньомодерний час на прикладі 
"малого міста" – волинського Ковеля у XVI–XVII ст. Оскільки в Україні до 
часу подібні розвідки провадилися лише для кількох, більш крупних, урбаніс-
тичних осередків (Київ, Львів, Луцьк, Кам’янець-Подільський та ін.), то 
феномен Ковеля полягає саме в тому, що до сьогодні зберігся чималий 
пласт джерельної бази з історії цього містечка, особливо за другу поло-
вину XVII ст. Як відомо, західна Волинь (де власне розташований Ковель) 
не увійшла до складу козацької Гетьманщини, проте залишилася у складі 
Речі Посполитої, а місцева міщанська громада (за активного сприяння 
королівської влади) поволі змогла реанімувати економічні процеси у краї. 
Тобто на цих українських теренах міста (на прикладі Ковеля) продов-
жували жити за усталеними традиціями "до козацької" доби. А це дає 
можливість шляхом аналізу джерел виявити й охарактеризувати особли-
вості розвитку урбанізаційного процесу як в локальному (українському), 
так і міжнародному (на рівні Речі Посполитої) вимірах. Відсутність на 
Ковельщині козацького "чинника" як основного рушія соціально-політичних 
змін призвела до тривалої "консервації" моделі міського суспільства, яка 
практично не змінилася після подій 1648–1654 рр. Окрему увагу приділено 
характеристиці наявної бази опублікованих та неопублікованих джерел 
для вивчення зазначеного урбаністичного осередку з огляду на фрагмен-
тарність досліджень українських міст у цілому. Історичні розвідки про 
невеликі міста (на прикладі Ковеля) можуть стати цікавими прецеден-
тами для глобального дослідження історії традицій власне української 
"магдебургії". Зважаючи на те, що у великих містах (Київ, Львів) у різні часи 
проживало досить багато різних етнічних груп, то у волинському Ковелі 
подібної "строкатості" населення не спостерігалося, а, отже, є можливим 
більш глибоке дослідження життя основних міських "національних" громад 
на українських теренах – русинів (українці, білоруси), поляків (з литовцями 
включно) та євреїв – у ранньомодерний час.  
Ключові слова: урбаністичні студії, міське самоврядування, Ковель, 
магдебурзьке право, джерела.  
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Урбаністичні студії належать до числа пріоритетних напрямів 

сучасної європейської історіографії. Дослідження фахових істориків і 
численні розвідки аматорів, здійснені протягом ХХ та початку ХХІ ст., 
свідчать про особливу увагу до урбаністичних студій не тільки 
вузького кола науковців, але й представників різних верств світового 
суспільства.  

Одним із наріжних каменів у дослідженні історії розвитку україн-
ського міста у добу Середньовіччя та ранньомодерний час є спосіб 
функціонування у ньому самоврядних структур, які формували 
суспільство нового типу. Це питання вже досить непогано вивчене на 
прикладі міст Центральної Європи, а от адаптація магдебурзької 
системи в українських урбанізаційних осередках Речі Посполитої ще 
потребує додаткового дослідження. В цьому плані приклад волин-
ського Ковеля, міські книги якого досить добре збереглися до наших 
днів, є унікальним. Особлива вартість цього джерела полягає у тому, 
що книги збереглися за другу половину XVII–XVIII ст., тобто період, 
який для новітньої української історіографії є малодослідженим.  

Оскільки об’єктом дослідження було обрано функціонування ос-
новних форм міського самоврядування в ранньомодерній Україні на 
прикладі волинського Ковеля, то, відповідно, предметом досліджен-
ня стала міська громада та владні структури Ковеля у XVI–XVII ст.  

Мета дослідження полягала у тому, аби на основі опрацьованих 
джерел та історіографії дослідити особливості практичного засто-
сування норм магдебурзького права у ранньомодерному Ковелі.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють в цілому XVI–XVII ст., 
тобто той період, коли Ковель, власне, отримав міський статус та 
право на самоврядування, що спричинило потужний економічний 
розвиток цього нового урбаністичного центру на Волині до подій 
Хмельниччини та поступового налагодження мирного життя регіону 
після часів воєнного лихоліття. Окрім того, зазначений період 
обраний для дослідження міського самоврядування в Ковелі у зв’язку 
з дещо краще збереженою джерельною базою, яка для інших 
подібних українських міст за вказаний період представлена вельми 
фрагментарно.  

Основою джерельної бази дослідження стали неопубліковані 
архівні матеріали, а саме актові книги Ковельського, Миляновицького 
та Олицького (для порівняння) магістратів та Володимирського грод-
ського суду, які зберігаються в Центральному державному історичному 
архіві України в м. Києві (далі – ЦДІАК) [16–19]. Загалом вищевказані 
документи дали змогу більш детально дослідити функціонування 
системи міського самоврядування на Волині, зокрема у Ковелі, у 
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часи повоєнної відбудови регіону після Хмельниччини. Крім того, до 
роботи було залучено наступні групи опублікованих джерел: 

 – архівні збірки князівського роду Сангушків, у яких міститься 
інформація про Ковельську волость та, власне, місто за першу 
половину XVI ст. [20–22]; 

 – акти Литовської, Коронної та Волинської метрик, зокрема, 
королівські привілеї та магнатські дозволи як міській громаді Ковеля 
в цілому, так і окремих мешканців міста і староства загалом [9; 11; 12; 
14; 23–24; 27];  

– судові книги Володимирського та Луцького гродів за XVI–XVII ст., 
які містять фрагментарні данні про структуру Ковельського маєтку, 
діяльність його власників та їх оточення і опонентів [8; 10];  

– документи, опубліковані Київською археографічною комісією, 
які є джерелом інформації щодо соціально-економічного розвитку 
українських земель у XV–XVII ст. [1–7]; 

– збірники опублікованих документів з соціально-економічної 
історії українських земель у ранньомодерний час, де фігурують 
фрагментарні згадки про відповідні процеси на території Ковельщини 
у XVI–XVII ст. [13; 15]; 

– податкові списки та люстрації Ковельського маєтку XVI–XVII ст., 
які допомагають вирахувати чисельність його населення, а також 
дають змогу визначити, наскільки швидкими темпами розвивався 
регіон в економічному плані [25–26]. 

Наразі опрацьовані матеріали в цілому дозволяють провести 
детальний аналіз маґдебурзької системи самоврядування у Ковелі 
досліджуваного періоду.  

Водночас варто зауважити, що з огляду на те, що актові книги 
ковельського магістрату, які велися міськими виборними урядниками 
(принаймні, мали вестися де юре) ще з 1518 р., тобто з часу надання 
місту привілею на самоврядування, за XVI – першу половину XVII ст. 
вважаються втраченими, це не дає можливості дослідити механізми 
функціонування ковельських судових інституцій до початку 60-их рр. 
XVIІ ст.  

Зважаючи на цей факт, для більш детального розшуку інфор-
мації про діяльність міського уряду у Ковелі необхідно й надалі опра-
цьовувати усі наявні джерела з історії навколишніх урбаністичних 
центрів (передусім Волині) за вказаний період з метою виявити в них 
бодай поодинокі згадки про життя міщанської спільноти 
досліджуваного регіону.  

Не зайвим, на нашу думку, буде використання праць закордон-
них науковців з історії аналогічних "малих міст" на територіях 
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колишніх Великого князівства Литовського та Корони Польської у 
XVI–XVII ст. (насамперед це землі Польщі, Литви, Білорусі). Оскільки 
після Люблінської унії (1569 р.) Волинське воєводство потрапило до 
складу саме Корони Польської, то можемо обережно припустити, що 
усталені на польських теренах традиції міського самоврядування 
поширилися і на новоприєднані українські регіони.  

Саме внаслідок загального розгляду доступної джерельної бази 
та сучасної вітчизняної історіографії вдалося виокремити особли-
вості й умови функціонування системи міського самоврядування у 
Ковелі як прикладу українського "малого міста" у XVI–XVII ст. Дже-
рела іноземного походження були залучені для всебічного аналізу та 
отримання додаткових даних для більш всеохопного висвітлення 
зазначеної проблематики. В майбутньому використання закордон-
них джерел (передусім польських, литовських та білоруських) вельми 
важливе для визначення відмінностей і подібностей практики місько-
го самоврядування у Ковелі у загальноміському контексті урбаніза-
ційного процесу на теренах Речі Посполитої у ранньомодерний час. 
Подальший аналіз архівних матеріалів сусідніх з Ковелем регіонів 
також може надати як чимало нових даних про власне життя самої 
міської громади, так і багатий матеріал для порівняльного аналізу.  
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The urbane studies in Ukraine for instance researching Kovel’s "Little town" 
in XVI–XVII 
The article deals with the current stage and perspectives of urban studies of Ukrainian cities in 
early modern time based on the "small city" – Volyn Kovel in the XVI–XVII centuries. Since 
similar explorations were carried out till the date only for a few, larger, urban centers (Kyiv, Lviv, 
Lutsk, Kamianets-Podilsky, etc.) in Ukraine, the Kovel phenomenon is precisely that to this day 
a considerable layer of the source base has been preserved, especially for the second half of 
the 17th century. As it is known, western Volyn (where Kovel is actually located) was not part of 
the Cossack Hetmanate, but remained in the Polish–Lithuanian Commonwealth, and the local 
urban community (with the active assistance of the royal authorities) was able to resuscitate the 
economic processes in the region. In fact, such Ukrainian cities (on the example of Kovel) have 
continued to live according to the well-established traditions "before the Cossack" era and it makes 
a possibility to identify and characterize the features of the development of the urbanization process 
development in both local (Ukrainian) and international (at the level of the Polish-Lithuanian 
Commonwealth) dimensions by analyzing the sources. The absence of the Cossack "factor" in 
the Kovel Region as the main driver of socio-political changes led to a long-term "conservation" 
of urban society model, which remained virtually unchanged after the events of 1648–1654.  
The particular attention is paid to the characteristic of the available database of the published 
and unpublished sources for the study of the mentioned urban center due to the fragmentation 
of research of Ukrainian cities in general. Historical explorations of small cities (on the example 
of Kovel) can become interesting precedents for a global study of the history of the Ukrainian 
"magdeburg" traditions. Due to the fact that many different ethnic groups lived in large cities (like 
Kyiv, Lviv) at different times, no such "mottled" population was observed in the Volyn Kovel, and 
thus a deeper study of the life of the main urban "national" is possible to analyze major city 
communities in the Ukrainian territories - Ruthenians (Ukrainians, Belarusians), Poles (including 
Lithuanians) and Jews – in the Early Modern period.  
Key words: urban studies, city self-government, Kovel, Magdeburg law, sources.  
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