
Наукова Хроніка.

Нові розправи про внутрішній устрій в. кн. Литовського.
М. Владимірскій - Пудановъ — Помѣстья л итовско-русскаго госу

дарства, К. 1889—3, cm. 52.
— Формы крестьянскаго землевладѣнія въ Литвѣ. К. 1892, ст. 30.

Крестьянское землевладѣніе въ Зап. Россіи до пол. X V I  в
К. 1893, ст. 83.

М. Любавскій — Областное дѣленіе го мѣстное управленіе Ли
товско-русскаго государства ко времени изданія перваго Литовскаго 
Статута, госторическіе очерки, Москва,' 1893. ст. ѴІП  +  884 -j- 
G +  VI +  карта.

— Къ вопросу объ удѣльныхъ князьяхъ и мѣстномъ управленіи въ 
Лгыповско-Русскомъ государствѣ, Сто. 1894, ст. 46.

Ѳ. II. Леонтовичъ — Очерки исторіи Литовско-русскаго права. 
Образованіе территоріи Литовскаго государства (на другій оклада! 
выпускъ гьервый) Спб., 1894, ст. ХІ-\-393.

— Сословный типъ территоріально-административнаго состава
Литовскаго государства и его причины (Журналъ Шин. Пар. Просв. 1895, 
VI і VII, ст. 3 66 -403  і 1 -2 0 ) . - ' .

J. Wolff— Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, 
Варшава, 18.95, 4°, cm. • X X V  -j- 698.

I.
Я вже мав нагоду занотувати той рух і розвій, який останніми 

роками можна помітити в студиєванню русько-литовської держави, в до
слідах над істориею й правом в. кн. Литовського. В одній з попередніх 
книжок „Записок“ я був подав огляд літератури, викликаної розправою 
проф О. Вершадського про право спадку в праві русько-литовськім (т. 
IV}, а др. Левицкий (т. V) — огляд розправ з' сфери права карного. 
В сій моїй статті я хочу оглянути серию розправ про право державне, 
про державний і громадський уклад- в. кн. Литовського, і з сього боку.

Записки Наук. тов. ім. ПІевчека т, IX, 1
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Студиї проф. В.-Буданова становлять з себе кожна осібну цілість, 
а сполучені едностю теми — володіння землею; перша з них — про 
маетности шляхетські (упривплиеване володїнне) з’явиюсь в т. III Чтеній 
київського історичного товариства, друга — про 'форми володіння зем
лею у селян в „Київському збірнику“, виданому р. 1892 на користь го
лодних, третя — про право володіння селянське в т. VII Чтеній (че
тверту розвідку — про право родинне, друкована в IV т. Чтеніи) в пере
кладі уміщену недавно в Часописи Прдвничій — 1895, IV — автор не 
включив в сю серию). Автор, користав переважно з друкованого мате
ріалу (для першої студиї ужив невидані ще записи Литовської Метрики 
з часів в. кн. Казимира, заповів одначе на далї збірник актів з істориї 
володіння землею на Україні); студиї єго майже позбавлені апарату ци
тат і ноток і дають передо всім аналіз і екзеґезу належних текстів, пе
реважно з XVI в., коротко й скрупулятно переведену.

Виключно на основі друкованого материялу написані і праці проф. 
Леонтовича. Автор їх ще в 60-х рр. виступив двома розвідками в сфері 
р.-литовського права (про Руську Правду і Литовський Статут і про 
селянство р.-литовське в період статутів). Його нова праця — істория 
русько-литовського права — задумана в великім маштабі. Чималий том, на
званий в горі, має своїм предметом лише .історию сформований териториї 
в. кн. Литовського і огляд її складових частей. Як зазначає автор в пе
редмові (с. 6) своєї нрацї, мав він „звести до купи все зроблене для 
нашого питання в працях росииських і польских істориків і по можности 
перевірити се питаннє документальними датами на основі джерел і моно
графій“. Тож єго „Очерки“ мають характер детального зводу дат, обтю- 
женого екскурсами в сферу літератури предмета і широким апаратом 
бібліографічним. Цілком иньпіий характер має єго друга робота — „Со
словный типъ“ etc. — се щоб так сказати — побіжний coup d’oeil'iia іпг- 
таннє, що може служити лише резюме дальшої, детальної студиї, па взі
рець „Очерків“, хоч автор і зве сю роботу „продовженнем „Очерків“.

Перші глави „Очерків“ (друкованих в Журналі’ Мін. Нар. Просв. за 
р. 1893—4) Леонтовича з’явились рівночасно з працею д. Любавського 
(в Чтеніях московського товариства істориї), опертою, навпаки, переважно 
на материялї недруковаиім — Литовської Метрики, особливо перших кни
жок її, до статутових. Праця єго задумана широко — окрім огляду те- 
риторияльного укладу в. князівства і ировінцияльної адмінїстрациї багато 
місця дано студиям над суспільним укладом, істориєю станів. Друга роз
відка єго є властиво рецензиєю праці проф. Леонтовича, викликаною по
лемічними замітками того.

Широка праця Юзефа Вольфа стоїть в тісиїйшім звязку з його зві
сною книгою Ród Gedymina. Нова книга його не є віастпво розправою,
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а ні іручником для справок — уложена в порядку альфабету, представляє 
собою звод документальних дат, уложеиих майже без пояснень і арґу- 
меіггів. Тут зачіпаємо й її, бо ж предмет її также дотнкаєть ся державного 
устрою в. князівства і стоїть в близшім звязку з розправою проф. Ле- 
онтовича.

По сїх вступних увагах перейдемо до блнзшого огляду поодиноких 
розправ, і особливо двох більших праць дд. Любавського і Леонтовича.

- ІГ.

Територияльний склад в. кн. Литовського є предметом двох праць - 
„Очерків“ проф. Леонтовича і „Областного дѣленія“ д. Любавського, де 
він займає дві перші частини, чи „очерка“; обидва попереду дають ко
роткий огляд сформованая, себ то прилученая поодиноких земель до в. 
князівства, потім — складових частей кождої землі; тут одначе ріж- 
ниця — проф. Леонтович специяльно заняв ся княжими „дільницями“, 
опустивши адмінїстрацпйиий поділ, д. Любавськии звернув увагу на остан
ній, далеко меяьш даючи місця волостям князївским і панським.

Проф. Леонтович розпочинає свою працю коротким загальним огля
дом сформований в. кн. Литовського і преходить до прилучення руських 
земель; охарактеризовавши загально сей процес, він потім вертаеть ся 
іде до нього в главах, присвячених поодиноким землям. В сїй справі 
користав він переважно з літератури сього предмета, а хоч в ній мав 
він добрих провідників, та метода роботи -  йти за готовими виводами, 
не перевіряючи їх джерелами, яку ми помічаємо тут, як і по деяких 
иньишх частях праці проф, Леонтовича, частенько приводить його до не- 
докладностей і помилок, тим більше що тут приходять ще часом і не
догляди. Так на с. 17 напр. читаємо, що „вся політична и громадська 
діяльність давніх Литвинів обмежилась тісними границями незначних 
сільских волостей і громад“ (пор. с. 40) -  такий погляд, ледви чи можна 
повторяти (за проф. Антоновичом) і в такій катеґоричній формі, уважа
ючу на факти, наведені проф. Дашковичом (с. 10 і далі): факти со
юзів литовських громат і князів, певної солидарности їх починають ся 
з початком наших відомостей про політичне життє литовських народів, 
а про попередні часи не можна казати за браком відомостей. Вже під 
р. 1215 Іпатської літописі знаходимо ми вказівки на істнованиє якоїсь 
геґемонії між литовськими князями, а дінастичні звязки, про які маємо 
звістки з самого початку XIII в., очевидно вказують на політику, що 
переходила за межи поодиноких волостей.

На с. 18 читаємо, що „литовські традициї надають Рннгольду під
бите деяких дрібних володарів литовських, волостей а також сусїдних
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руських земель“ — тут стільки помилки, що така роля Рднгольда е до
гадкою ученого (Монографії В. Антоновича с. 24), бо в традицій литов
ській князівство литовське істнує ще до нього, а нрнлученнє руських 
земель починаєть ся з Срдивила (Лїтопись вид. Нарбутом с. 4)., а Рин- 
гольду надаеть ся лише побіда над Святославом київським і ииьшими 
(с. 67), так що нема жадної певної  причини надавати'Рингольду якусь, 
специяльну ролю в утворенню литовського князівства. На с. 3G про по
чатки сполучення за Рингольда у д. Л. говорить ся вже категорично. 
За те на тій же с. 18, трохи низше факту даєть ся колорит догадки: 
„Витень і Гедимии, як думають, сини ІІутувера“ (с. 18).

На с. 41 д. Л. категорично говорить про „збирателїв Литовської землі', 
що робили в сім напрямі незалежно від князів рода Миндовга (Мінгайло, 
Скирмуит)“ і цитує проф. Антоновича (с. 23), але в того читаєм зміст 
літописних леїенд, що закінчуєть ся словами — „Звісно, й сі відомості, 
навить в такій простійний формі, не можуть уважались певними в деталях 
і варті уваги, як свідоцтво нізної традициї, яка вказує, що в половині 
ХНІ в. був загальний рух багатьох литовських вождів на Русь“, а нроф. 
Дашкевнч навить і такого значіння за тими леї'ендами не признав (За
мѣтки с. 21). На с. 55 д. Л. говорить: „в лїтописях є вказівка про 
істноваїшє осібного Дрогицького князівства“, цитуючи д. Андрияшова 
(Очеркъ Ист. Волын. з сг 46), але д. Андрияшов покликуєть ся тут 
лише на Татищева і Кадлубка, бо в лїтописях про те нема нічого. На 
с. 122 читаємо: „безпосередня („прямая“) залежність ІІолїся від Литви 
почалась вже за Миндовга й закінчила ся за Гедимина переміною в го
ловних волостях руських удільних князів литовськими“, цитовано Антоно
вича (е. 25), у того сказано, що „пинські князі признавали зверхність 
Миндовга. В Іпатській лїтоп. (с. 543), що є тут джерелом, сказано лише, 
що князі пинські під час боротьби Данила з Миндовгом „имѣяху лесть“, 
і що Данило лише силоміць примусив їх взять участь в поході. Та таке 
становище просто могло бути результатом їеоірафічного положення Пинь- 
щини між двома дужими сусідами, без всякої надежности до Миндовгової 
держави. Та й в самого д. Л. на с. 206 вже читаємо, що о полов. XIII 
в. „зміцнив ся вплив волинських князів в Турово-Пинськім князівстві“. 
Для Турово-пинської землі моментом, 3' якого можна напевно говорити 
про її належність до в. кн. Литовського, є наданнє її Наримунту, що 
невідомо коли стало ся, так що, коли д. Леонтович на с. 124, за Воль- 
фом, кладе єго на р. 1318, то се не більше як ковібінация, що не має 
жадної міцної підвалини — лише леґенду про Гедиминів похід на Волинь 
і Київщину.
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Я не буду спинятись на дрібних недоглядах, lapsus calami1) які 
випадало б поправити в corrigenda, зауважу ще дещо важнійте. Так на 
с. 76 читаємо, що Слоним стає осібним князівством з к. XIII в., коли 
Гедимин дав Слоним з Керновом Монивиду. Тим часом виступає він, як 
князівство, и перед тим, бо під р. 1281 стрічаємо Василька Вослонимского: 
хоч може тоді був він князем титулярним, то все таке значить, - що до 
того князівство те істновало. Так само проминено князівство Волковийське 
(кн.-Глїб під р. 1260). Що ж до князювання Монивида з к. XIII в., 
то на се нема жадних вказівок, бо не знаєм нічого за тодішні волости 
Гедимина. Так само без жадиої підстави па с. 92 говорить ся, що Мішок 
прилучено остаточно за Витеня, коло 1300 р .; terminus non post 
quem — та й то доволі хиткий — згадка за Гедимннового посла кн. 
Василя минського під р. 1326.

Про Київ д. Л. висловляєть ся так, ніби він від р. 1202 і до таг 
тарського находу належав до галицько-волинських князів, відділив ся 
від Волині „за ближших наступників Данила“ (е. 206—7), а після Бати- 
євого находу Київською землею, як і давнішнє, правили руські князі, за 
ханськими ярликами (с. 183). За відповіддю й поправками відсилаю чи
тача до IV і VI глав своєї книжки про Київ; тут тільки зауважу, що 
д. Л. нещасливо полемізує (с. 183) з Стадиицким, не зрозумівши добре 
ані єго слів, ані текста літописи, де иатякаєть ся, що давнішнє Литва 
платила дань князям руським, а Одьгерд підбив сю Русь собі, як то й 
Стадницькин толкує.

На с. 349 д. Л. висловяє здогад, що разом з Болоховцями висту
пав галицький Звяголь, а не той що на Случи; але з текста Іиат. л. 
(с. 555—-6) зовсім ясно, що се Звягель на Случи (в сусідстві Корця — 
там мало зійти ся з Данилом військо Миндовга); на с. 349 д. Л. каже: 
„на вільній територій Понизя були теж ииьші колонії — Возвягляне, 
Оѣмоць, Потетеревє...“ — се хіба лише lapsus linguae (ІІотетеревє на 
Понизю).

Щоб не протягати своїх уваг, закінчимо' ще парою заміток про 
Поділе. На с. 360 д. Л; говорить, що „Казимир р. 1349 заволодів літо
писним ІІонизєм“ і далі — „разом з ІІошізєм, що було західною окра
їною Подільської з. (на схід від р. Стрипи... до Серета), прилучив дС 
Польщи Казимир також иньші окраїнні волости західнього Поділя — Те- 
ребовль і Стінку“. Передо всім Понизєм звано Поднїстровє не тілько до 
Серета, як то видко з Іпат. л. (с. 525), де Бакота виступає на Цонизї, *)

*) Напр. с. 71 (поділ Дреговичів на землі — князівства ІІинське і Туровське 
в XI в.), 84 (Товтивил), 96 (їзяслав), 272 (idem), 317 ґр. 1383, пор. с. 374), 324 
(Стожок — не належить до найдавпійших осад, бо відомий з кінцем XIII в.) і т. и.
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і тим підтверджують ся звичайний погляд на нього, як на ділу південно- 
східніо окраїну Галичини, значить до Калюса (Інат. с. 527). Про заво
еваніе сього всього краю Казнмпром ми не маємо наііменьшпх дат; е тільки 
вказівка про Теребовль і Стїнку в наданню Снитку з р. 1395. Стїнка нам 
не відома (Стїнка в Злочівськім, вказана в Archiwum Sanguszków 
і прийнята д. Л., ледви чи підійде сюди задалеко на схід; д. Л. говорить 
ще, що Szczenca згадуєть ся в умові з р. 1366, але се мабуть iapsus 
calami), зістаеть ся Теребовль — він з'своїм повітом пізнїйше займав 
посередню ролю між Галичиною і Иоділем і звичайно зачисляв ся до 
першої; з того можна вивести, що подільські аниекси Казимира не вклю
чали ся в границі пізнішої Подільської землї.

На с. 377 нроф. Леонтович полемізує з „недавно висловленою до
волі* сьміливою гіпотезою“ — висловленою у д.' Любовського гадкою, що 
Поділе дано було Снитку як земля литовська, а не польська, — звучи 
Її „історичною фата-морїана“. Проф. Леонтович, звісно, може згожува- 
тись з тим поглядом чи нї, але зауважу, що він пе так недавній, бо 
висловив его ще Каро (Geschichte Polens. III р. 202—3), а прийняли 
окрім Смольки, про якого згадує д. Л., ще В.-Буданов (Населеніе с. 
80), Барбашов (Витовтъ с. 147). Думка ся и не так абсурдна (див. 
Барское староство с. 22) і Ягайло не потрібував бути доконче ідіотом, 
як висловляєть ся др. Ан. Левицкий, а иа його покликуеть ся, проф. 
Леонтович, щоб дати Снитку Поділе, як землю литовську, бо певне що 
в руках Спитка була вона безнечнїйшодо, як у Вптовта. Але доволі про се.

Переходячи до праці* д. Литовського, зауважимо, що істориї сфор
мований Русько-Литовської держави дано тут далеко меньше місця 
(„Очерк“ І, ст. 23 - 60); автор перевіряє виводи літератури джерелами 
і на сих будує свій огляд, тож і иедокладностей тут ми не знаходимо. 
Можна зауважити хіба, що, оповідаючи про боротьбу за Волинь в р. 
1370--82, вій промииає похід Людовика 1377 р., через що й не даєть 
ся читачеви докладного розуміння тієї справи (с. 39), так само в опо
віданню Поділе проминено боротьбу р. 1433—1443 і говорить ся лише 
про дипломатичні суперечки (с. 59—60). На с. 48 lapsus linguae про 
прилученнє до Литви т. зв. верховських князівств: виходить, ніби при
лучено було їх за Ольгерда, тим часом як на с. 48 і далі докладно 
означено часи їх прилучення.

За історию галицько-волинської спадщини (с. 39) д. Любавськнй 
дістав нотацию від проф. Леонтовича (Очерки с. 218, 226); закинути 
треба справді катеїоричний тон в справах гіпотетичних, суперечних. Ще 
одна увага — в новіших розправах про польско-литовську боротьбу 
XIV в., де іде мова про трактат 1366 р., покликують ся, за Філевичом, 
иа вміст її, поданий в '„Скарбцї“ Даниловича (N. 432), тим часдм як



Є й текст її in extenso, виданий д. Чучиньским в Kwartalnik’y histo
r y c z n i  (1890, III) — па се було вказано вже в моїй книжці про Ки
ївщину (с. 48).

Годить ся зауважити, що обидва дослідники згоджують ся в своїх 
поглядах на процес сформованая в. кн. Литовського — обоє підкре
слюють його добровільний характер. Се, звісно, не новина — такий по
гляд стрічаємо й у попередніх дослідників. Особливо на се кладе на
тиск проф. Леонтович: „ніддаваннє їх власти литовських князів творило 
ся не підбиваннєм, а „нриязнею“, з усього видно — при помочи самої ж 
людности, що бачила в литовських вождях оборонців (принаймні в пер
ших часах, до зближення - Литви з Польщею) спокійного розвою її 
внутрішнього життя“ (Очерки с. ЗО, Областное дѣл. с. 27, Къ во
просу с. 377 8 \  Тут проф. Леонтович розтягає те, що ми бачимо на
Поділлю на иньші землі'.' Нічого не можна сказати ирінцииіяльно против 
такого погляду, безперечно — в Литві була атракцийна сила для ру
ських земель, тільки в переведенню сього иогляда треба ухилятись від 
натягань і виставляння гіпотез в формі фактів — такий характер одначе 
мають виводи про добровільне прилученеє Ниньщини (с. 23, пор. 123), 
Берестейщини (с. 123, пор. с. 23),]) но части й Брянщини. Жалувати треба 
також, що піхто не застановив ся над нитаииєн, в чому та атракцийна 
сила полягала, а при тім не зауважив на факти громадського руху проти 
князів в XIII в. Д. Любавський, правда, в недавній рецензій на працю 
Камашна (Ж. М. Н. II. 1895, VII, с. 229) заявив, . що він не признає 
такого факту, але замовчати, хоч би не згоджуючись, в студиях над утво
реним Литовської держави його не годилось.

III.

Огляд формований в. кн. Литовського — взагалі слабша сторона 
праці проф, Леонтовнча. В своїх студиях над князівствами, з яких скла
дали ся землі в період литовський, він перевіряє стараннїйше літературу 
джерелами, тож і недокдадноети стають далеко рідшими. Вія властиво, 
як сказано, має вислідити князівства удільні в в. кн. Литовськім і в 
кождій землі зазначає такі князівства. При тім означає він походженнє 
кождої киязївської фамілії, її маєтности й їх долю в XIV— XVI в. Ге
неалогічні питання заводять його часом далеко, так що являють ся

*) Спочатку д Л-ч за Апдріяшовим виеловляє здогад, що Берестейщину прилу
чено без боротьби з людиостіо, иа с. 123 операючись на се, вже иїби иа факт, д. Л. 
припускає такі ж відносини до завоєвания литовського у людности поліської; текст 
Стрийковеького, на який покдикуєть ся тут* автор, не помагає нічого.
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значні екскурсі^ які довояї слабо звязані з властивою задачою праці; 
такими екскурсами багата особливо глава про Волинь (с. 259 — Чорто- 
рийські, 274 — Корецькі, 333 — Збаражські і ин.); проф. Леонтовпч 
виправдуєть ся з сього закиду в своїй другій праці (Сосл. тип) тим, що 
князівства ріжнились відповідно до іеиеалоґій своїх князів: не однакове 
-становище й права займали Гедиминовичи і литовські князі не з Геди- 
мииового дому, давні князі руські й еміґранти московські; се він обіцяє 
виясніпи в дальшім, а поки зістаєть ся непевність, щоб удалось князів 
на такі їенеалоі'ічно-правні катеіориї поділити, коли початок багатьох 
родів непевний або цілком не відомий.

Головними провідниками д. Л. в справах ґенеалоґічвих і династич
них були праці Вольфа і Бонецкого. Ряд поправок до его виводів в сій 
сфері дав д. Любавський в своїй рецензиї (Къ вопросу), теж не будемо 
на їх спинятись. Він справедливо вказав на те, що д. Леонтович не від- 
ріжняє властивих князівств від маетностей і навіть від держав, які кня
зям давали ся на однаких правах з не-князями, а також на те, що, 
багато трактуючи про характер удільний тієї чи иньшої волости, він 
«не означає докладно, які власне ознаки характеризують княжий уділ 
і відріжняють від панських і боярських „вітчин“ і „вислуг“. ІІроф., Ле
онтович відповів на се, що се не входило в задачу сього тому, що вопо 
прийде ' далі, але такі вирази яй: такі то князі згадують ся „власне 
в значінню удільних князів“ (с. 91), „удільне значіинє такого то уділу 
відновлюєть ся“ (с. 7G), потрібують дійсно вияснення, що таке власне 
„удільний князь“, „удільне князівство“, і екскурси в сферу князів
ських прав і ознак, що не раз подибуємо (напр. с. 65 -6, 90, 129, 
134—5 і т. и.) вказують, що й сам автор потребу такого вияснення 
відчував не раз в своїй праці, хоч може й не досить виразно. Що до 
ознак, якими в вище згаданих екскурсах характеризує д. Леонтович уділь
них князів (титул „з ласки божої“, істнованнє прибічної ради і урядни
ків, роздаваннє нривилеїв, суд над місцевою людностю і т. и.), то їх 
взяв під розвагу д. Любавський в своїй рецензиї (с. 380--6) і признає, 
що вони не становлять типових ознак удільного князя і не відріжняють 
його від иньших груп властителів в. князівства. Проф. Леонтович відповів 
на се, що „еволюциєю шляхетських libertates et jura більші пани — 
властителі підняли ся самі до „господарів“, стали на рівні з князями, 
що не втратили одначе тим жадного з своїх прав“ (Сословний тип с. 19). 
В сій розвідці він одначе не виясняє типових ознак „удільних князів“, 
як і взагалі не спиняєть ся над ріжиими ірупами властительської верстви.

Тут до речи буде згадати про один документ, що уживає проф. 
Леонтович в своїх характеристиках удільних князів (с. 232 -3 ) — розумію
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фуодациину грамоту Любарта 1322 р. (видану в Архиві ІО. -Зап. Россиї 
ч. I т. I, N 46 ł VI N 1) акт/ що мав би дуже важне історичне зда
чі uиє, як би був певний що до автентичности. Одначе автентичним при
знати його неможливо: досї він зістаєть ся одиноким актом Любартового 
князювання на Волині до 1340 р., тим часом як иньші джерела нічим 
не дають про те знати; при тім самий текст його вказує на пізнїйшнй 
час: мова значно иізнїйша (особливо від слів: паки же снаднейшого ради 
отправованя хвалы божое); єпископ луцький зветь ся-хуцьким і о с т р о ж- 
ським — титул пізнїйшнй; означення власти і прав єпископських, що 
пригадують „Устав Володимира“, виразно сьвідчить, що грамота укла
далась не в княжих, а в церковних сферах; думаю навіть, що й докладне 
означеннє меж маєтностий вказує вже на пізнїйші суперечки грунтові. 
Нарешті, дата недокладна: 6830 р. не був семим індиктом.

І ще увага. Королеву Бону д. Леонтович трактує, як одну з остат
ніх заступниць удільного устрою. Я не буду говорити тут за її стано
вище в в. кн. Литовськім, бож д. Л. ще має далі вияснити становище 
удільного князя, а скажу про маетности нодільскі, бо д. Л. називає її 
„останнім відгомоном удільної системи па Поділю“ (с. 393), уважаючи 
на її Барську державу. Мушу зауважити, що Барська держава кор. Бони 
не стоїть в жаднім звязку з давкою удільною системою, що Бона володіла 
Барщиною в записі суми (як до неї Одровонжп) і права її комбінують 
ся з прав державця з деякими спецпяльними правами, уділеними но ана
логії з старостами подільськими — розумію право роздачи земель з за
писей) певних сум (див. Барское староство с. 287, 291); становище кор. 
Бони в Баріцпнї треба об’яснятц иа їрунтї польського державного права, 
як воно прикладало ся до ІІоділя.

Щоб нокіпчити з „Очерками“ нроф. Леоптовича. (по деяким спецп- 
ялышм питанням ми ще до неї звернемо ся) треба звернути увагу ще 
на деякі технічні її недостачі (по части занотував їх вже д. Любавськпй 
в своїй рецензиї). Такими з’являють ся екскурси, часом полемічного ха
рактера, що хоч і звязані з темою, але властиво мали б увійти в другі 
відділи праці, напр с. 188 — питанпє про адміністративну єдність Ки
ївської землі, с. 313 — теж про Волинську землю — що належить вже 
до адміністративного поділу в. кн. Литовського, якого в сій праці д. 
Леонтович властиво не трактує, або с. 210 — про умову Любарта з Ка
зимиром. Далі, незручний спосіб цитовання ; замість безпосередньої цитати 
на джерело, знаходимо вказівки на ту чи иньшу монографію, що сама 
по собі в тій справі нічого не дає, часом застаріла; припадкові цитати 
на книжку, де те чи ипьше питаннє зачіпаєть ся лише по дорозі, замість 
більш сиециялышх оброблень — як напр. на підтвержеііпє того, що

Записк. Наук. 'Job. і nu Ш евченка т. ЇХ  1$
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Клецк був одним з головних центрів Дреговицької землі* XI—XII в. 
цитуєть ся Starożytna Polska (с. 145), *а в справі відділення Волин
ського князівства в к. XI & — Філевич (с. 205) і т. и. Такий брак 
вибору в відповідних джерелах заводить часом до иедокладиостий, які 
напр. на с. 122 читаємо, що „литовські традициї кладуть па 1100 р.“ 
пахід Скирмунта на Полісе (цитовано Балїнського), тим часом як в „ли
товській .традициї“ (Лїтонись вид. Нарбутом) похі і, сей не датовано.

Біблїоґрафічні всказівки займають багато місця в працї проф. Леон- 
товича, подекуди дає він і більші реєстри біблїоґрафічні, але тим ціл
ковитої повноти біблїоїрафічної не доходить, хоч подає й багато зайвого 
(на сей закид — про зайве — з боку д. Любавського проф. Леонтович 
дуже образив ся- — Сословний типъ с. 14, але вій правдивий). Д. Л. 
не скористав з деяких новійших монографій, які безпосереднє палежать до 
трактованих у нього питань — напр. Любичский синодик уживає він 
в давнім обробленню замість нового (д. Зотова), не знайшли ми в нього 
розвідок д. Лїяниченка, що вийшли ще до виходу „Очерків“ (про літе
ратуру галицької істориї, про боярську власність); розвідки. Іванова 
про Волинь XIV в. Нерозбірне иокликуваннє на неньш відповідні працї 
наводять на гадку, що й Література, яку д. Л. вичисляє в бібліографічних 
своїх реєстрах, не простудиєвана ним, і то часом працї важні, а то тим 
більше шкода, що власне проф. Леонтович головну вагу кіаде в своїй 
працї на студиєваннє літератури й іронізує над д. Любавським (с. 218—9), 
не зовсім справедливо за брак такого студиєвання.

З рештою зводна робота, яку замислив д. Леонтович, була б при 
сучаснім становищі науки дуже користною. Для того ж щоб стала вона 
такою, було б дуже пожаданим, аби автор переглянув її; особливо того 
вимагають части, що належать до процесу сформованая в. князівства. 
Відомості! про княжі волости, зібрані старанно, залагоджують иезадо- 
волену потребу такого огляда. Для княжих ґенеалоґій дає новий мате
ріал нова праця І. Вольфа, що могла б бути ужига при такім переробленню, 
тепер же ґенеалоґічні сгудиї д. Л. не мають характера останнього 
слова науки.

IV.

. Заговоривши про працю д. Вольфа, скажемо кілька слів про неї. 
ЦіГсказано було вже, се є як би продовженнє його попередньої працї 
— Ród. Gedymina (1888), де він оглянув ґенеалоґії Гедпмннових по- 
томків. Нова праця розширює границі студий — обіймає всі князївські 
роди в. кн Литовського. На вступі автор дає коротку замітку про титул 
княжий (р. XIX—XXI), де повстає проти погляда (висловленого Барто-
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шевичом) про ріж u и цю між титулом княжа і к ня з ь  (но нольску xiąże 
і kniaź), та шо к ня з ь '  означало взагалі* родовиту особу, великого пана, 
і ставить тезу, що князями були лише потомки династий. Автор поділяє 
отже відповідно тому князівські роди в. кн. Литовського иа кілька і'рун 
(князі литовського роду: потомки литовських колишніх, що пан)вали там 
— аж до к. ХШ в., і князі з роду Гедимина, князі руекі — з динаетиї 
полоцької, смоленської, чернигівської, туровської; князі прихожі — 
з Московщини (динаетиї сі властиво належать до одного роду з русь
кими дииастиями в кн. Литовського) й татарських родів; но дорозі ви- 
словляє автор гадку, що. всі кияжі родини Рюриковичів (ліпше б їх на
звати родом Володимира Св.) ледви чи можуть виходити від одного предка, 
а мали своїми предками також його родичів-свояків, що прийшли з ним; 
не чіпаючи тут самого Рюрика, треба зауважити, що ми між княжими 
родами руськими абсолютно не знаходимо слідів яких ииьшнх династий 
крім рода Ігоря — Сьвятослава — Володимира, так що. той здогад 
зайвий. :

По тому йде огляд княжих родів в. кн* Литовського уложений 
в порядку альфабетнім — часть перина праці (с. 1 — 032); часть друга, 
значно меиьша (с. 635-698) містить в собі огляд татарських — нехре- 
щешіх родів (с. 635 646), далі замітку про князів осад на волоськім
праві (с. 647—8)г огляд родин, що несправедливо уважають ся княжими 
(иеевдо- князів, як каже автор, - с. 649 -  G88) і нарешті поправки й 
додатки. Короткі замітки про татарських виходцїв та про волоські осади 
не мають цїкавости — автор для першої кориетав з Хіу.хлїнского 
й Ярошевича, для другої — в розправи А. Стадницького. Тим часом міг 
би автор докладнїйші відомости про осади волоські знайти в книжці 
Лииничеика про Галичину, а про татарську колонїзацию була иераз мова 
в новійшихѵ працях про Витовта і про литовські події з к. XIV і по
чатку XV в.; автор ледви чи обійшов ся б тоді такою догматичною згадкою, 
що „Внтовт з походу на Дій, вчиненого р. 1397, сировадив багато Татар 
на Литву, дав їм ґрунти в воєводстві Троцькім на р. Вацї“ і т. д., бо 
справа колоиїзациї татарської далеко не представляетъ ся так просто 
(див. Барское староство с. 28).

У вступній замітці до „псевдо-князїв“, автор вертаеть ся до по
ставленого вже вище загального питання про початок киязївських родів 
і виеловляєть ся так: „з подробиць, поданих в ІІ-ій частині, нерекону-т 
ємось, що всі дійсні князі, принаймні до другої половини XVI в., все 
титуловали ся князями, ніколи не упускаючи того титулу; натуральним 
виводом з того буде, що всі, хто в згаданім періоді виступає без т̂и
тулу князівського, князями не були.“ На думку автора лише з кінцем
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XVI в. почали укладати ся фальшиві виводи від княжих родии різних 
Генеалогій, хоч, з другого боку, вій уважає Люблинську унїю моментом, 
коли князівський титул тратить багато в своїм значінню, під впливом 
ідеї шляхетської рівности, а значнїйші роди зміняли від сього часу свій 
титул на княжа.

Такий рішучий вивід автора про початок княжих родів міг бути 
грунтовним в такім разї, колиб всї роди, що уважає він за дійсно князів
ські, можна було б вивести напевно від династий: тим часом у автора 
самого лииіаєть ся Група князів невідомого початку — таких родів рахує 
він звиш тридцяти (р. XXIV—Y). Але звертаючись і до тих родів, що 
автор згрупував в вище зазначені Групи, й тут знаходимо деякі непевні. 
Візьмем наприклад князів Чарторийських; у автора стоять вони (р. XXII) 
в і'рупі Гедаминовичів, як потомки Константина Ольгердовича. Звертаю
чись до Генеалогії їх, бачимо, що автор основуєть ся на відомости мос
ковської Генеалогічної статї XVI в. „Начало государей Литовскихъ“ 
(Полное собр. лѣтон. VII с. 253); автор зауважає при тім, „чи батько 
їх (князів Чарторийських з 1440 р.), цілком незнаний князь Василь 
(за якого каже те „Начало“), що міг пробувати в Чарторийську на Во
лині, і князь Василь, син Константина Ольгердовича, — одна особа, 
на*то.нема сучасних відомостпй, але то правдоподібно“ (с. 18). Отже, 
як бачимо, сам автор уважає приналежність Чарторийських до Гедимино- 
вого рода лише правдоподібним, а не певним; пньші дослідники зовсім 
не признавали тих иретенвий Чарторийських справедливими (дивись про 
се ширше у Леонтовича Очерки с. 259 і далі). Таких родів, що за їх 
початок лише можна з певного правдоподібносте догадуватись, знайдеть 
ся й більше, а при істнованню цілих Груп- таких непевних і цілком не 
звісних, чи можна напевно сказали, що всі князі в. кн. Литовського були 
потомками династий, і що несправедливе уживапнє княжих титулів з’я- 
вляєть ся з кінцем XVI в. ?

Безперечно, праця д. Вольфа багато зробить для прояснення Гене
алогічних питань в. кн. Литовського, що знову мають не иослїдие зна- 
чіинє для рішення декотрих питань державного й суспільного устрою 
тієї держави. Автор зібрав не лише друкований материял, але користав 
також і з рукописних джерел, і праця його представляє багатий звод 
документальних дат. Треба одначе зауважити, що міг би він той багатий 
материял де в чім трохи ліпше, що до укладу своєї праці, ужити. Так 
автор звичайно не робить витягів з своїх джерел, не тільки друкованих, 
але й невиданих, і то позбавляє читача можливости самому оцінити важ
ність того чи ИНЫИОГО доводу. Инодї знову автор сам безпосередні) на 
перше джерело не нокликуєть ся, а вказує па посередні джерела або
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ту чи пишу пращо; як се утрудняє контролю, легко зрозуміти. При 
тім дуже лаконічний спосіб викладу робить часом неясним мотивованпе 
автора і ие дає можливости більш сьвідомо прийняти його виводи, роз- 
ріжнитп певне від можливого.

Возьмім наприклад ґенеалоґію кн. Друцьких. Читаємо, що про кня
зів Друцьких з XIII— XIV в. маємо лише уривкові відомості!, ідуть 
звістки "за Семена Друпького й Дмитра Друцького, цитата з Стрийков- 
ського; годилось вказати, що остання звістка приходить в русько-литовській 
літописі*, звідки її взяв Стрийковський; автор зауважає: „обидва ті факти 
належать до непевних. Більш певне, що 1339 р. кн. Іван Друцький/брав 
участь в ноходї Татар на Смоленськ.“ Тут не зазначено виразно ріжницю 
між першими — цілком легендарними звістками, й останнего — певною. 
Далі згадуєть ся між вньшоїо кн. Глїб Друцький або Брянський, цитата 
— Карамзин, а у Карамзина значить ся, що Друцьким названо того 
князя в доволі баламутній повісти, і се годилось би занотувати. Говорячи 
про рід Михайла Друцького, автор відсилає читача до ґенеалоі'ій уло* 
жених Хмировим. В уступі про лінію молодшу тотожність Митка Зубре- 
внцького з князем Дмитром Сокірою зістаєть ся доволі непевною, автор 
нічим її ие доводить ; взагалі висловляєть ся так маломовно, що треба добре 
передумати тон уступ, аби зрозуміти, на чім полягає арґументацпя 
автора. . .

Я спинав ся на сїм прикладі, аби вказати, як спосіб представлення 
утрудняє легке орієнтований для читача й користання з багатого мате- 
рняла, зібраного автором. Правда, більш ясне і прозоре представленії е 
річи, вигіднїйше уложений науковий апарат значно побільшив би розмір 
сієї праці, але тяжка робота, вложена в неї, варта того. У всякім разі 
книжка д. Вольфа стає неминучим і дуже користним підручником в спра
вах. що дотикають ся княжих ґенеалоїііі в. кн. Литовського. Було б дуже 
добре, коли б шановний автор проробив би подібну роботу тепер ще 
й над важнїйшими, видатвїйшими родами боярськими — панськими в. кн. 
Литовського. . ' '

V.
Комплекс князівств, з якого зложилась держава русько-литовська, 

уклав ся з часом в схему їі алмінїст} ативної системи. Адміністративному 
но іїлу в. князівства нриеьвячує другу частину своєї праці д. Любавський 
— „очерк" П: Орі'ани загально-адміністративні в провінцій й їх урядові 
округи (с. 03 — 296). Особливий натиск кладе він на консерватизм дер
жавного устрою в, князівстві (обяспяючи його „браком у литовсікого 
уряду оригінальних творчих змагань в орґанїзацш державній, що знову
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залежало від певної слабости політичної, від нерозввненого стану народа 
-- володаря“ — с. 61); головні дїльнндї де[жави, „землі“ утворили ся 
попередніми поділами: подїл центральних земель на землю Волинську 
і Троцьку виходив з диархиї Ольгерда і Кейстута, з поділу на волости 
сих двох братів; руські землї заховали те уґрупованє, яке подала їм їх 
істория в період русько-литовський, так само як і земля Жмудська. 
Так само дрстерегає він слідів поділу на князівства в формований) мень- 
ших адміністративних округів, з яких складали ся землі*. Нарешті слі
дить за тими одиницями адміністративними — деїжавними волостями і при
ватними маетностями, з яких складали ся більші адміністративні округи.

Автор стараішо зібрав історично-їеоґрафічшш матерняя- з друко
ваних джерел і з лавнїйшвх книг Литовської Метрики. Він фіксирує на 
сучасній мані топоґрафічні назвиська і і'руиуе їх в адміністративні ком
плекси XV—XVI в., вказуючи здебільшого їх границі. Результатом сих 
студий е докладна історична карта в. кн. Литовського з кінця XV і по
чатку XVI в., де означено границі земель і велике число осад. Таким 
чином ся частина праці представляє собою старанну працю по історпч- 
ній ґеоґрафії в. ки. Литовського, якої досі цілковито бракувало. На мою 
думку вона становить най інше оброблену й найцїннїйшу частину праці. 
Вона б ще виграла, коли б автор виділив її в осібну розправу, обробив 
би її як студию історпчно-ґеоґрафічно, а не в служебній ролі для істориї 
адміністрацій, при чім означує часом лише дея к і  осади того чи инь- 
шого округа, якби докладиїйше застановився над границями лювітів (то 
він тепер не всюди робить, і на мані своїй, на жаль, ие означив гра
ниць меиьших округів, тільки землі), а також і надав її нивші рами хро
нологічні : обмежити стулиї першою чвертию XV в. нема жадної при
чини, івиданнє першого статута, становлячи собою епоху в істориї права, 
в історичній їеоїрафії, в поділі в. князівства' ніякої границі не стано
вить ; тим часом — корпетаннє з матери ял у пізнішого (XVI в.) вия
снило б неодну неясну справу в сїй сфері (як і сам автор часом звер- 
таеть ся до пізніших жерел для пояснення попереднього).

Брак дат для означення адміністративних округів дає себе часто 
відчувати в розправі д. Л. За браком иньших, часом доводом належності! 
виступає норученнє воєводі* чи старості* в справі, що належить до териториї 
тієї волости, посередництво воєводи в якійсь справі чн проханню і т. н. 
А що не доведено, щоб того не міг робити воєвода чи староста в иовітї, 
що не підлягав йому, то й на основі таких фактів можна ставляти лише 
гіпотези. Можна власне закинути автору, що він ч-сом занадто катеґо- 
ричпо рішає такі пптаиня, для яких має материял хіба до гіпотез — 
так напр. на с. 12*2 чигаємо, що до Вщгенеького нові пі належав „суди
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по всѣмъ признакамъ“ Мопілев, з ііиьшими волостями, уважаючи на ґеоґра- 
фічпе положенье й деякі побутові ознаки що належали давнїйиіе до Внтеб- 
ської землі'; НИЗШѲ читаємо що аргументом належності! до Витебска для 
Могилева є тільки збір яловщини, що істаував і тут і там, щож до Ви- 
ленського по віта, то показують ся нпзше (с. 125) — брак безпосередпих 
вказівок про належність Могилева до Виленського повіта, а одішокий 
факт — Могилевцї коси їй сіно в Борисові, що належав до Бильна. 
На с. 136- до князівства Мстиславського зачислено категорично напр. 
Хотимль, низше иоказуєть ся, що арґумент до того — тільки їеоґрафічне 
положенне між Мглином і Мстиславом, а ще низше (с. 137) — що се ґе- 
оґрафічне положеннє не перешкодило Хотимлю на початку XVI в. уложи- 
тись осібну від Мглиаа і Мстислава волость, значить могло і раиїйше.

Раз автор показав необережність в категоричних виводах, для чи
тача стають вже непевними ті уступи, де він твердить про належність 
того чи иньшого повіта чи осади, не наводячи текста, а лише поклику- 
ючись на той чи сен лист актової книги Литовської Метрики, що на 
жаль — трапляєть ся (див. напр. с. 181 цілий реєстр „найбільш харак
терних“ дат про Берестейський повіт: за браком текстів, при одних ци
татах на Л. Меірику, ся характерність пропадає цілком).

Признаючи, що в основі адміністративного поділу руських земель 
в. кн. Литовського лежали політичні орґанїзми до - литовських часів, 
д. Любавський доводить, що адміністративний поділ в. князівства зде
більшого (виключаючи Сїверщину) не знищив політичної єдпости сих 
давних організмів — місце великого,, старшого князя зайняв урядник 
головного міста, що виконував певні функциї на цілім просторі землі 
(с. 211, 235). Сей погляд, специяльно що до Київщини й Волині, став 
objectum litis між дд. Леонтовичом і Любавським (Очерк і Сословнип 
тип д. Леонтовича, „Къ вопросу“ д. Любавського). Проф. Леонтович пі
шов тут за висловленим вже ранїйше поглядом проф. Антоновича, що 
з кінцем удільного устрою в Київщині знищено й адміністративну єдність 
її (Монографії с. 246); функциї київського воєводи й луцького старости 
на всій територій землі* зводить він до виконування ad hoc урядових 
розказів (Очерки с. 191, 315, Сословнпй тип с. 10—11, відповідь Лю
бавського К вопросу с. 392—3); арґументация д. Любавського справді 
доволі слаба (на жаль ще й покликуєть ся він в так не ясній справі на 
документи не друковані, не роблячи витягів — с. 236), особливо що до 
Волини; треба більше материялу для вияснення.

Зіставляючи одначе in suspenso адміністративну єдність земель на 
цілім просторі їх терпгорий, треба признати, що кожда майже земля за
ховувала багато такого, що вязало її в одну цілість — такими були, 
поза властию центрального урядника, напр. сиецияльне, монопольне право
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бояр на держапнє місцевих волостей, загальні правні норми, певна ста
рина, властива специяльно кожній землі. Така особиісіь земель, сіїеци- 
яльні відміни їх політичного устрою і непорушне їх захованнє, забезпе
чене обітницями центрального уряду („старини не рухаєм, новини не 
уводим“ — головний принцип литовського уряду) дає невне право звали 
устрій в. кн. Литовського федеративним, як се робить д. Любавський 
(с. 2G, 61—2). Проти сього терміну виступив дроф. Леоитович (Очерки 
е. 119), але арґументацию свою відкладає він на да Гі; головний довід, 
який тепер він виставляє — іцо ісгнованнє снецияльних конституціи! 
в поодиноких землях в. кн. Литовського було результатом надання („по
жалованія“). Підождемо докладпїйшої арґументациї.

VL

Друга точка, де д. Любовський виступив против давнішнє висло
влених поглядів — се значіянє ріжних термітів, які прнкіадалп ся до 
адміністративних округів і їх урядників в в. князівстві. Проф. Антоно
вич і Вершадський були того погляду, що урядники ріжних катеґорпй 
(воєводи, старости, намісника) не ріжнилось кругом своїх компетеиций. 
Д. Любавський задивляєть ся на справу и наше, він розріжияє компетен
цій воєвод і старост від компетеиций ииьших урядників (намісників, 
державців etc.), Виясненню істориї адміністративних терминів і їх зна- 
чінпя присвячені перші глави другої частини* вияснепнє компетеиций тих 
урядників — подаєль ся в третій і четвертій. -

Д. Любавський зібрав багатий арсенал доводів на доказ того, що 
термини волость, держава, повіт не мали технічного, сталого значіння; 
повіт так і зістав ся при тім значінню. Що до „волости“ і „держави“, то 
перше з часом мало прикладатись до громад підданських, держава — 
до округів намісників - державців; се останнє одначе доволі неясним 
зостаєть ся у автора. Що до назв урядників, то зібраний автором доку
ментальний материял показує, що термінологія міняла ся з часом, і то без 
перемін в фуикциях — давні термини намісника п тивуна з часом з де
біл ьшого заміняють назвами — державця і старости, що переважають 
в XVI в .; одні й тіж урядники часом називають ся державцего часом 
старостою, „державця“ ж окрім специяльного термина для тих намісни
ків, що не мали титула старости, взагалі означав всякого урядника, що 
держав певний округ.

„Таким чином, закінчує автор, запроваджень нових назв — „ста
роста“, „воєвода“ і „державця“ було викликано потребою — відріжнити 
о<?обливими назвами ріжних що до конпетеициї власти й великостц своїх
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округів великокняжих урядників" (с. 70). Але сей пункт не вияснений 
в єго й викликає багато непевностей — як ми банимо, що в протягу 
якогось часу promiscue^ прикладають ся до певного урядника титули 
намісника й держави,ї, то коли нарешті* термін державці* бере перевагу 
— чи означає се розширеннє кошпетенций ? Так само — коли назва на
місника, =  державці замінюєсь назвою старости або воєводи? Ледви; 
се не відповідає й консервативній тенденциї в. князівства, не погоджу- 
єть ся й з тим ваганнєм в термінології, з тим що терміни сі* (державці, 
старости) привязані до певного часу, коли витісняють попередні — та 
и не від разу. Очевидно, круг кошпетенций зіставав ся той самий, чи 
сього року урядника названо в в. князівськім листі* старостою, другого 
року державцею, а третього року старостою. Здаєть ся, що й вище на
ведені слова д. Любавського мають таке значіннє -  що певні ріжницї 
кошпетенций іетнували і були з часом відріжнені тільки тією терміноло
гією, а далі ми дійсно читаємо, що „ся переміна назви (в старостів) не 
звязана була з перемінами в їх урядовому значінню, переміни йшли по- 
затим і незалежно від того переіменовання“ (с. 291). Теж саме ми чита
ємо й про воєвод (с. 292), напр.: що до головних намісників земель 
Київської, Полоцької й Витебської ідея польського воєводи лише зміц
нила й у формовала те значіннє, яке й без того перейшло до їх, спад
щиною від удільних князів“. Але може нарешті сї ріжиицї комнетенций 
визначили ся в ріжницї термінології, так що від неї виходячи, ми мо
жемо класифікувати намісництва й держави що до кошпетенций? Теж 
ледви, бо такої консеквенциї в державній системі литовській не примітно, 
процес переіменовання тягнув ся соткн літ, і нові воєводства і староства 
з’являють ся одно по одному з першої половини XV до другої XVI в.

Справа представляєть ся так, що загальний, безхарактерний термін 
„намісника" в XYI в. заміняєть ся подібним же терміном „державці*“, а поруч 
з тим поодинокі намісництва - держави для визначности дістають назви 
староств і воєводств, дістають з ріжних причин і без консеквенциї — 
бо в деяких такий титул був лише номінальним (сам автор підкреслює 
се що до Новгородського воєводи), в иньших землях воєводу заміняв 
староста (в Жмуди, як думає д. Любавський — і на Волині), ролі старост 
і воєвод з’являлись не скрізь однаковими, хоч справді здебільшого при
кладались до намісництв - держав з більшими компетенциями. Коли так, 
то для вияснення адміністративної орґанїзациї, очевидно, треба за
становитись над кождим округом, кождою землею і постаратись вияснити 
компетенциї центральних урядників і відносини їх до місцевих (в тій 
же землі). Тим часом автор робить' се тільки побіжно в-другій части 
своєї праці, а далі поділяє компетенциї наміснпків-державцїв і старост-

2Запуск. Наук. Тов. ім. Щепченка т. IX-
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воєвод і розглядає діяльність кождої групи, так як би вже були зсумо- 
вані ознаки сїєї другої категориї і вияснене стале иовтореннє типових 
ознак у всїх урядників сїєї категориї. Того одначе, нема.

6 ще одна вада в способі оброблення сїєї теми: в части третїй 
(„вклад громади в повітах намісників-державцїв і урядова діяльність їх“) 
автор оглядає діяльність намісників-державцїв в границях свого повіту, 
безпосередно єму підлеглого: орґанїзация й експлоатация господарства 
в. князівського, збір податків з людности селянської й служебної, ор
ґанїзация й контроля селянського господарства; комнетенциї військові 
й судові. А як і старости і воєводи в в. кн. Литовськім (виключаючи 
воєводу підляського) заразом мали повіти, що безпосередно їм підлягали, 
то в сім огляді зібрано матерняя і нро діяльність старост і воєвод в ра
йоні свого повіту. Потім приходить ІУ частина — „урядова діяльність 
і значінне в областях воєвод і старост“, де знову повторяетъ ся про 
їх діяльність‘ в повітах, при частих відсиланнях до попереднього 
(с. 766- 829). Далі (с. 852—878) йде мова про специяльні комиетен- 
циї воєводського й старостинського уряду, компетенциї що не обмежу
вали ся безпосередно підвладними повітами, а розтягали ся й на повіти 
йньших намісників-державцїв, що сиділи в пригородах сїєї землі; такими 
компетенциями д. Любавський уважає: старости-воєводи мали військову 
власть над цілою землею, збираючи на „пописи“ всю обовязану до служби 
людність з повітів і більших маєтностий, що не входили в склад повітів; 
вони брали участь в орґанїзациї служебної (шляхетської) верстви — себ 
то в роздачах маетностей; вони мали юрисдикцию по за своїми повітами: 
до них могла звертати ся повітова людність, минаючи своїх намісників- 
державцїв, їх же юрисдикції підлягали князі й пани, на яких не роз
тягала ся юрисдикция намісників-державцїв.

. На жаль, материял,. зібраний для сїєї справи дуже бідний, що ча
сом лише натякає на ті функції, не даючи виразного сьвідоцтва. Тож 
і компетенциї воєвод-старост за границями свого повіта (виключаючи 
контролі „нописів“) представляють ся неясно. Я згадував вже, що ироф. 
Леонтович вертаєть ся до старого погляда на воєвод-старост, що вони 
не мали ніяких компетенций за границями своїх повітів, зводячи наведені 
д. Любовським факти до поручень ad hoc і кладучи натиск на безпосе- 
редну підвладність зарівно намісників-державцїв, як і воєвод-старост, 
в. князю, на брак посередних інстанций і на необовязковий характер 
юрисдикції* воєвод-старост для князів і панів (Очерки с. 190, Сослов
ный типъ с. 10).
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VII.

В другу частину своєї працї д. Любавський ввів огляд тих груп 
і верств, з яких складалась людність повітів, і їх правного становища. 
На жаль се зробив вій епізодично, для обяснення відповідних функций 
місцевої адміністрацій — в поводу їх господарської дїяльности автор 
застановляєть ся (с. 315—358) над селянством, Групами з яких воно скла
далось і обовязкп, що на їх тяжили; з поводу роздавання урядниками 
селянських ґрунтів іде мова про права селян на землю, про отчичів 
і похожих людей і про процес привязання селян до ґрунтів (с. 373—412); 
ще далї — про селянських урядників, форми володіння землею у селян 
і відбуванні? обовязків селянських' (с. 424—474); коротенько сказавши 
про міщаньство (с. 495 - 501), автор ширше застановляєть ся над шля
хетством, його володїннєм землею і службою (с. 534—624). Сї екскурси 
таким чином в сумі займають значру частину книжки; занадто просторі 
для звичайних пояснень адміністративного устрою, вони з далеко біль
шою користию могли б бути виділені в осібну цілість і так оброблені. 
Коли сторінки, нрисьвячені історичній ґеоїрафії і нровінцияльніц адміні
страцій в. князівства, були цілковитою новиною, бо сї предмети ні разу 
ще не були детально оброблені, то в справах громадського укладу Русько- 
литовської держави маємо вже серию праць. Заслугою автора є в усякім 
разї зібраннє нового материялу до сих питань, але не досить його було 
носортовати і до иідтверження своїх тез навести пару текстів: справа 
при своїм сучаснім становищі в науці* вимагає глибшого студиевання. 
Тим часом автор власне, полемізуючи з попередними дослідниками, буду
ючи власні виводи, робить се дешевим коштом, оперуючи невеликим чи
слом текстів, і то не все обережно. Наведу деякі приклади, щоб се не зда
лось голословним - так на с. 346 знаходимо доволі неясну і недове- 
дену фактами арїументацию в полемицї з проф. Вершадським про вели
кість служебних грунтів — стрічаємо тут голословве заявленнє, що сї 
грунти не були результатом надань за для служби, й доводи, які мусїли б 
оператись на факти, що слуги - не вчислялись в загальне число вояків, 
виставлених з маетностей, чого ми не знаходимо. На с. 375 автор каже, 
що de jure селяне - отчичі господарські (в. князівські) не мали .права 
кидати своїх вітчии; внзше (с. 376) читаємо, що вони могли се робити, 
передавши заступнику службу — значить щось пньше.

На с. 406 сказано, що претенсиї до селянина не дотикались єго 
землі, і наведено текст про поданнє „землі татиної“, властитель якої 
з родиною відданий в неволю : що неясно, яким чином ся земля спала на 
государя (може ще акурат він був ушкодженою стороною), то воно вла
стиво само нічого й не доводить. Говорячи на с. 461 про нерівність
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„жеребів“ селянських, автор наводить „жереб“, де сидить 25 конюхів 
— приклад не щасливо вибраний, бо в конюхів _ могло хліборобство 
ii другорядне значіннє мати. На с. 618 читаємо, що в. князь касував 
записи своїх бояр і земян, коли вони кому нньшому (з панів) обовязу- 
вались з своїх маетностей служити, а на с. 623 читаємо, що вони, всту
паючи на службу панам, „не кидали своїх маетностей иід в. князем, ста
ючи БІдданними, обовязанимн військовою службою для двох володарів.“ 
Але особливо виразний приклад необережних виводів стрічаємо на с. 
531—2, де автор виводить козаків Дніпрових (в Черкащині') з зрущевого 
татарського ядра, через нримішку .Русинів — слуг; з назвища бурсників 
(назвища наведеного, але не обясненого на с. 548) виводить, що козаки 
служили з землі*; на довід своєї гадки що до татарського роду наводить 
иеруські імена козаків (між такими неруськими опинивсь і якийсь біда
чисько Мандрика!) і зачисляє заєдно в Татари й князя Дмитра 1506 р. 
Належить додати, що близше познаємившись з істориєю козацтва (в ре
цензій на працю Каманина, Журнал Мин. Нар. ІІросв. 1895, VII), д. Лю- 
бавський вже не згадує за свою гіпотезу.

Складу громади присвятив і д., Леонтович, як згадано, свою роз
праву: „Сословный типъ“ etc. Признаючи, що з початку суспільний 
устрій Русько-литовської держави не знав розграничення станів і признаючи 
таке розграниченнє результатом впливу польського устрою, д. Л. головне 
значіннє надає рецепциї німецького права, що виключило з загально- 
земського устрою громади міські; що до селянства і шляхти, то їх сфор
мована в дві цілком відріжнені групи признає він результатом перева
женого шляхетськими иривилеями польського устрою, а як на наслідки того 
розкладу землі на стани, звертає увагу на упадок земських загальних віч 
і заміну їх шляхетськими сеймами і на процес заникання удільних князів 
в шляхетській верстві, що своїми правами переважила з часом давні права 
князівські. Як я вже зазначив, статя має загальний характер і може 
служити хіба вступом до властивих студий над складом громади в. ки. 
Литовського. Поки що занотуємо кілька недокладноетей. Так в літературі 
про волоські осади (с. 378) автор проминає нову працю Лїнничеика, 
головнїйшу для сїєї справи. Як взятий з Польщи уряд, - виступають воє
води подільські за Кориятовичів (с. 400), уряд, правдоподібно, ідентич
ний з галицькими воєводами XIV—XV в., цілком незалежний від воє
водства польського, безиеречно місцевого початку; про них міг проф. 
Леонтович де що знайти в гл. IV „Барскаго староства“ сей уряд зістає не 
виясненим і незрозумілим і в книзі д. Любавського — с. 192). На с. 2 чи
таємо, що князівські і панські двори, „списані з польських взірців, 
з’являють ся в Литві з к. XIV в.“ Господарські двори відомі нам з да
внього периоду Руси (пригадаємо класичне оповіданнє про путивльський
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двір Святослава під р. 1146 (Іпат. о. 237), тож чи не правдоподібніше, 
що такі двори могли цілковито з’явитись без впливу польського.1)

Як видко з коротко поданого змісту останньої розправи д. Леонто- 
вича, він падає рішуче значіннє польському впливу на р.-литовський 
громадський устрій. Се є погляд загально розповсюднений. Зиачіннє єго 
змеяьшує д. Любавський; не застановляючись ширше над сією справою, 
він одначе в коротких замітках, де доюркуєть ся сього питання, більше 
значіннє надає еволюциї самих форм устрою р.-литовської держави; на 
с. 601 иапр. він просто висловляєть ся, що „місцевий історичний про
цес в Руси литовській приготовував ті громадські („гражданскія“) і jjep- 

• жавні відносини, на які накладав свої форми польський громадський устрій 
(„гражданственность“). Звісно, ся справа може бути рішена тільки на 
основі глубшого студиєвання устрою земель давнього руського права 
(в. кн. Литовського, руських земель корони Польської і в. кн. Москов
ського), при порівнянню з правом польським (ще так мало ітростудиєва- 
ним). Тепер можна робити поодинокі порівняння • (так пробував і я ви
різнити форми взяті з ІІольщи від форм тубильних в устрою України 
польської — гл. ІУ Барського староства), але всякі загальніші рішення 
сього питання поки що будуть мати лише більш мепьш субєктивне значіннє.

VIII.
Аналогічний характер має иньше питаниє — про литовський фео

далізм. Шукаючи принципів на яких- засновано устрій громадський в. кп. 
Литовського до польських впливів, обясняли єго феодальними формами, 
що витекли з факта завоєвання руських земель Литвою. Такий погляд, 
висловлений Чацким і Ярошевичом, розвинений був потім проф. В. Б. 
Антоновичем і придбав собі широке розповсюдпениє, а д. Лїнниченком 
був приложеиий в певній мірі і для обяснения деяких форм громадського 
устрою польської України. Новійшими часами все частіше одначе ви- 
словляєть ся иньший погляд, що не приймає такої революциї в суспільнім 
устрою руських земель. Вже небіжчик Ів. Новицький в своїй розправі 
про селянство українське виступив був рішучо супроти феодальної теориї

х) Мушу ще поправити одно непорозумінню: говорячи про рівні актові назви 
дрібних осад, д. Л. (с. 5) для слів-: спілка, куток, хутір меж иньшого покликують й на 
мою книжку про Бареьке староство, але там еї слова приходять не з документів; 
е се сучасні вирази для об’яснеїшя фактів документів, як міг д. Л. переконатись, 
заглянувши в цитовані документи, та й наведені вони не як документальні, а взяті 
часом в як слова характерні, з ипьшої мови взяті,
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і вказував на певний паралелізм в еволюшії форм давнього руського 
устрою в в. князівствах Литовськім і Московськім (до сього'»можна при
дати ще третю ґрупу явищ — в руських землях коуони Польської, див. 
Барское староство с. 163); на недавнім археологічнім з’їзді в Бильні 
справа ся взята була під дебати, і п. бфименкова боронила феодальну 
теорию, тим часом як д. Василевский доводив, що феодалізму в тій 
формі, як його розуміють в німецькій науці, в в. коязївстві Литовськім 
не було (див. справозданнє в Журналі Мин. Нар.Нросв, 1894, І с. 9).

В сериї розвідок про громадський устрій в. кн. Литовського пп- 
таннє се не могло не виринути. Найбільш рішучо забрав голос в сій 
справі проф. Леонтович. Він виступив супроти „німецько-литовського“ 
феодалізму, не признаючи факта завоевання в формованню в. кн. Литов
ського, налягаючи на добровільний характер піддавання руських земель 
литовським князям (Очерки с. 5, 20). На тій же точці стоїть проф. Вла
димирський - Буданов в своїй першій розвідці (Чтенія 111 с. 64), з тою 
ріжницею лише, що більш здержливо виступає проти теориї завоевання: 
„Коли для України прийняти за певне оповіданне лїтописей про по
ходи Гедимина, то й тут сей факт не був поворотним моментом в істо- 
риї державній і приватно-иравній; литовські війська вернули ся до дому, 
а там і далі правили якийсь час свої князі;“ власть в. князя що'до уді
лів княжих була часто номінальною, і в державне право земель руських 
сформована в. кн. Литовського не занесло ніяких основних перемін, 
а „на інститути приватного права, заховані в самих глубинах народного 
життя, заміна Рюриковичів Гедиминовичами не повинна була мати жа
дного впливу“. „Обясиеннє феодалїзма тут з факта завоевання повинно 
бути признаним также несправедливіш, як і таке ж обясненне подібного 
явища в Західній Евроні“ (с. 65).

П. Ефимеикова в своїй розвідці про „Дв орищне  в о л о д і н н е 
землею на Укра ї н і  (Русская Мысль 1892, IV—V), як і в згаданім 
своїм рефераті на виленськім з’їзді, стоїть на становищі феодальної тео
риї, говорячи про „воєнну й феодальну Литву“, де наслідком воєнної 
орґанїзациї „власть державна, в особі в. князя, скорше і абсолютнѣйше 
оголосила себе найвисшим власником землі, ніж то мало місце напр. в в. 
кн.. Московськім“ (IV с. 164). Посереднє місце між сими поглядами зай
няв д. Любавський (с. 306—7); він думає, що „вже до литовського во
лодіння повинна була виробитись і запроваджатись в життє по богатьох 
місцевостях західньої Руси ідея, що всі порожні землі й виголи в кня
зівстві, що нікому не належать, — то князівські. Таким чином литовські 
князі що до сього лише переймали права руських князів Рюриковичів 
і з черги передали їх великому князеви, що сполучив в своїх руках ко-
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дишнї удільні князівства“. Виходячи з такого погляду, він відкидає те- 
орию завоювання для обяснеиня княжих прав на землю, але з другого 
боку не годить ся з проф. В.- Будановим, ніби запровадженню литов
ської зверхности в землях руських не мало значіння в істориї володіння 
землею на Руси литовській, бо на його думку литовська окупация під
няла престиж княжої власти, а з тим разом „мусїло рішучо вияснити ся 
й з̂атвердити ся право князів на всі пе заняті землі й вигоди в грани
цях князівств, — право, що до тих часів ледви чи скрізь по західній 
Руси досить повно зазначило ся й знаходило собі відповідне признанню.“ 
Далі, литовські киязї повинні були більш надавати ваги землі за для 
оживленої колонізацій її селянською людністю. На останку прилучають 
ся д. Л. до думки проф. Антоновича, що потреба орґаиїзациї воєнних 
сил викликала в широкім розмірі роздаванню земель з обовязком війскової 
служби. „Таким чином литовська окупация західньої Руси, як що не була 
жерелом зазначеного права (в. князя на землі), та все таки була обста
виною чи причиною, що між иньшими впливала на його зміцненню й ви
ясненню.“

Що говорити за „завоюванню“ литовськими князями руських земель 
трудно, що здебільшого ми можемо собі представляти перехід сих земель 
під зверхність'литовських князів процесом повільним, опертим часом і на 
співчуттю людности, без значних пертурбаций, що могли би внести ціл
ковиту переміну в орїанїзацию громади, про те нема мови. Але се ще 
само одно не обясняю нам тих відносин, які ми можемо спостерегти на 
основі актів про земельну власність з XV, і найбільше — XVI в.

Аналізу прав в. князя з одного боку і володарів — з другого на 
землі представив в двох висше названих, майстерно написаних своїх сту- 
диях проф. В.-Буданов. Він виходить в них з того принципа, Лцо 
теперішніх поглядів на власність жадним чином не можна переносити 
в часи в. кн. Литовського, бо земельна власність була там „умовною“. 
„Ся ідея „умовної“ або „ограничено!’“ власности, так чужа для сучас
ного нашого розуміння власности (як права повного й незалежного) 
ю явище загальне у всіх європейських народів в т. зв. середні віки. 
З істориї права земельної власности її ніяк не можна усунути або за
мінити иньшим назвами“ (нанр. jura in re aliena) — Чтенія VII с. 15. 
В прекарпім характері земельного володіння знаходить проф. В. - Бу- 
данов компромис між практикою в. кн. Литовського, що допускала пе
редачу в спадщину і вільне розпорядженню землею, з принципом, що. 
одиноким власником землі ю в. кн., земельне володінню маю своїм джере
лом його ласку й всякі переміни в нїм мусять відбувати ся за його при- 
зволеннюм. Сей компромис, очевидно, має розрішити те питанню, яке ста
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вить д. Б. на початку своєї першої студиї: як що приватні права мешкан
ців були так ограничені (в в. кн. Литовськім), то ми мусимо або теж 
саме припустити й про давне руське право (Руської Правди) або при
знати, що в епоху литовську істория руського права посунулась назад 
до часів примітивних“ (с. 64). Сього останнього д. Буданов не уважає 
можливим, відкидаючи теорию завоєвання; своєю студиєю він доводить, 
що володарі розпоряджались своїми землями, при тім на основі принци
пів правних давнього руського права, але висліджуючи, • як „під неви
разною і широкою сферою прав в. князя на надані землї розвивають ся 
і ростуть права на їх осіб приватних“ (с. 103), з того виводить, що 
„тіж ознаки прав маєткових, ще навіть в більшій мірі, треба припустити 
і в „общерусскомъ-праві епохи Руської Правди“ (с. 113); значить і там 
приватні особи розпоряджались своїми ґрунтами лише через компроміс 
між їх правами й правами якогось зверхника? Але се поки що зістаєть 
ся припущенним.

Иньшу відповідь на питаннє пробує дати д. Любавськпй (с. 
306). На його думку, щоб право князя на всї порожні землї могло ви
творитись, треба було, щоб князь в відповідній мірі опанував громаду, 
щоб означились границі’ державної териториї і щоб земля здобула вар
тість економічну. „Всї сї умови стали в західній Руси означитись ще 
до литовського володіння, подібно як означились вони тоді і в Руси 
північно-східній“, а з сього він і робить вище поданий вивід свій, що 
литовські князі в сїи справі лише були наслѣдниками князів руських. 
Що однак в в. кн. Литовськім в. князь мав найвисше право розпоря
дження не тільки порожніми, а й залюдненими землями, д. Любавський 
бачить тут поступ княжої власти за литовських часів; роздаючи порожні 
землі за службу, вони переносили потім і на залюднені землі* той же 
погляд, як на свою власність; „що низша буш в социяльно політичній 
гіерархії певна верства, тим повнїйше переводили вони сей погляд 
в життє“ (с. 308).

Таким чином д. Любовський переводить сю справу на ґрунт істо
ричної еволюциї — де що уважає перейнятим з давньої Руси, дещо ви
водить з орґанїзациї в. к. Литовського й історичних обставин, серед 
яких воно жило. Против такого переводу годі* щось закинути; ми спо
діваємось, що ся середня дорога між скрайностями обох поглядів най- 
скорше може привести до справедливих результатів (йор. с. 163—4 на
шого „Барського староства“), але з тим усім арґументация, якою д. Лю
бавський обставляє сю справу, не робить користного вражіння. З того, 
що в давній Руси істновали ті обставини, серед яких могло витвори
тись право князя на порожні землї, зовсім ще не виходить, що „вже до
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литовського володіння по в инна  була виробитись і прикладатись до 
життя“ ідея надежности їх до князя; та й таке тверджень: „певно, 
що й князі Рюриковича в західній Руси, особливо де вони сіли міцно, 
встигли так опановати місцеву громаду, щоб всі порожні землі й вигоди 
взяти в своє розпоряджень і шафовати ними за своєю волею і в своїх 
інтересах“, для того щоб стати певним, вимагає дуже основних студий 
наперед. Теж саме можна сказати про висловлену на с. 589 теорию, що 
„містами“ і „помістями“ на Руси литовській зпочатку звали ся ґрунти 
князівські (або панські), де оеажувано селян до волі власника, а що 
в XIII—XIV багато селян, для інтензивної воєнної орґаяїзациї, переве
дено з селянських обовязків на військову службу, заховавши попередні 
умови володіння землею, — витворивсь тип володіння землею до волі 
в. князя з обовязком військової служби — помістє. Що таких фактів 
з XIII—XIY д. Любавеький не міг навести, а лиш кілька текстів за 
уживаннє слова „місто“ про селянські ґрунти і оден приклад — з XYIb. — 
для помістя, также про селянський ґрунт, тож і зістаєть ся се все лише 
довільною гипотезою. Для доказу свого здогаду про перенесень княжих 
прав розпорядження з земель порожніх на залюднені д. Любавеький нія
ких арґументів не навів зовсім; тим часом власне треба буде ще довести, 
що в першу добу істновання в. князівства ішов все процес розширення 
княжої власти над маетностями crescendo, аж пізнїйше стан пішов на 
diminuendo, і під покровом княжої зверхпоетп розвили ся приватні 
права, як то доводить д. Вуданов.

Таким чином справа обяснення прав в. князя на ґрунта досі ще 
не виходить з сфери гіпотез на реальний ґрупт.

IX.
Як я вже сказав висіле, обидві розвідки д. Вуданова (перша і третя), 

аналїзою документів про володінь землею виясняють прекарний харак
тер того володіння і права на них володарів, які при такім характері 
в практиці іетновали. Загальний вивід його той, що з сього погляду не 
було ніякої кардинальної ріжницї між володїннєм землями селянськими 
і землями боярськими (виключивши лише панів з jus ducale) навпаки — 
навіть права та селян що до розпорядження були ширші, аж до поло
вина XVI в., коли „значна частина боярства швидко пішла дорогою, що 
вела в польський шляхетський рай, як казали старі письменники, а друга 
частина їх і все "селянство также швидко стало сходити в чистець крі
пацького стану.“ Подібний погляд висловив був вже в своїй розвідці 
про селян д. Новицький, але у проф. Вуданова він обставлений далеко 
більшім апаратом науковим і опертий на детальній аналізі.

Записки Наук. Тов. ш. Шевченка т. IX* 2*
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В першій розвідці автор аналізує книги записні в. кн. Казимира 
на основі варшавської копії Литовською Метрики, виясняє акт і елементи 
надання, як джерела прав володіння, і ріжні його титули, і виводить 
з того, що при всіх формах надання власником зістаєть ся держава, чи 
в. князь, а володар має лише права користання, чи то до волі в. князя, 
чи до віку свого, чи з своїми потомками; але що держава інтересована 
лише в тім, аби з- ґрунту відбувала ся служба пильно, і не має жадних 
причин шкодити інтересам своїх слуг, там де вони не сперечають ся 
з виспіє зазначеним її інтересом, з того виходить, що з захованнєм прав 
держави, і обовязка служби, ґрунти в дїйсяости стають обєктом розпо
рядження приватних осіб — їх державців, а то переходять в спадщину, 
дають ся в посаг, продають ся, міняють ся etc. Таким чином „всї форми 
права власности були вже готові, та під формами бракувало ще духа, 
ідеї власности“ (с. 111); її приготовив перехід дочасних держав (ви
слуг) в спадщинні (отчини), задавненнє, особливо за кількох в. князів, 
па останку — праця, вложена в маєтність. Таким чином витворювалось 
право власности орґанїчно, через еволюцию; але сей процес прискорив 
вплив польського права „прискорив, а заразом і покалічив натуральний 
розвій приватних прав,“ прилучивши до приватної власти власника права 
державні наслідком перенесення на його давнїйших мішаних прав в. князя 
на землю (с. 113). -

В другій своїй розвідці (властиво — третій з ряду) проф. Владимир
ский-Буданов застанавляєть ся над володїннєм землею селян, слуг і бояр; 
в усїх бачить він однаково прекарний, звязаний з певними обовязками 
(„повинностний“) характер володіння — з одного боку, з другого боку — 
селяне при тім мали право набуття й розпорядження ґрунтами. Між вер
ствою селянською й боярською нема виразної границі', бо по середині 
стоїть верства слуг, що становить місток з тяглого селянства до обовя- 
заного військовою службою боярства, так що трудно властиво виділити 
селянську верству, як-осібну; вся ріжниця лише в відмінах обовязків. 
„Земля, залюднена селянами, не є державною або панською, видержавле- 
ною“ селянам на час; повинности, до яких вони зобовязані, й податки, 
що вони платять скарбу або панови, не є плата за держаннє, а повинности, 
в обох випадках державно-приватні, земля є вічне й дїдичне володїннє 
селян“ (с. 37); в формутлї української людности „свого нічого не маємо, 
лише боже та государське“, ідея власности государя также далеко сто
їть від конкретних юридичних відносин, як і ідея божої землі', і сю фор
мулу д. Буданов прикладає взагалі до селянського володіння;' „як на 
приватних так і на державних землях селянам належали всї ті права на
буття й розпорядження майном, які взагалі тоді' були можливі для при
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ватних осіб (себ то з огранпчениями їх правами держави чи иана, але 
меньшими від тих, які де инде вказані були для прав володіння осіб 
служебних)“ с. 4L Князь ограничує права розпорядження селянина лише 
там, де вони входять в суперечність з інтересами його, з інтересами 
служби, доперва в середині* XYI в. („меж ииьшого — завдяки впливу поль
ського права“) починає виступати в правній практиці* в. кн. Литовського 
ідея ограничення селянського права розпорядження: „дякольний (тяглий) 
чоловік школи землі* на вічність продати не може,“ „мужик простий не 
має моїш землі господарської обель (на вічно) продавати“ (с. 72—3), 
за селянами нризнаєть ся право заставляти землю, але вже й тут тра- 
нляють ся випадки заборони (с. 78).

Аналізу селянських прав розпорядження зроблено переважно на 
основі друкованого материяла (найбільше — на основі актів Городен- 
ського земського суду з 1-ої полов. XVI в., виданих в Актах Внленської 
археоїрафічної комісиї, де є богато актів селянських), і належить вона 
головно до селян, що сиділи на землях господарських (в. князя); лише 
при кінцї (с. 81 і далі) автор розширює виводи попередньої аналізи 
п па селян, що сиділи на землях князів, духовних осіб і панів; материяд 
для сього автор мав вже далеко біднїйший, хоч і навів кілька харак
терних фактів; признає одначе сам, що у селян приватних маетностей 
сьвідомість своїх прав влясности на землю могло істновати меньше, ніж 
у селян маетностей державних, і що „проти самого пана право селян, як 
і права земян, бояр і міщан, не були нічим ґварантовані, так само як 
і в державі взагалі* права всіх горожан що до короля“ (в. князя) — 
с. 90. А що в приватних маєтностях ще меньші були вони, то частїйше 
могли стикати ся роспорядження селянські з розпорядженнями пана, то 
й про аналогічне становище селян приватних маетностей з. селянством 
державним можна говорити, хоч би в певній мірі, лише про великі ляти- 
фундиї.

Такі головні пункти розправ проф. Буданова. Аналізу в них переведено 
по містецьку, й вони безперечно становлять дуже цінну вкладку в літе
ратуру справи. Проти першої* розправи справедливо закинув д. Любав- 
ський, що не годилось будувати цілої системи на аналізі переважно 
одного жерела, хоч би й так важного, як записні книги в. кн. Казимира 
(с. 600). Проф. Буданов виправдував се тим, що зроблені ним виводи 
знаходять собі повну аналогію в укладі в. кн. Московського й иньших 
держав тоїж історичної формациї (с. 114), але сам він тих аналогій до
кладно не навів, та й мали б вони властиву вартість тоді, як би виводи 
що до держави Русько-литовської були зроблені не на основі одної 
памятки, а цілого запасу материялу, який маємо. Того б щиро жадали 
від ви. знавця русько-литовського нрава.
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І ще б ми закинули догматичність деяких виводів; аналїза фактів 
джерелових в першій розвідці, власне вправлена в таку доґматнчну раму 
— виводи про прекарний характер володіння в давній Руеи. Подекуди 
теж можна закинути й другій розвідці; вивід, що тягле володїннє не 
може уважатиеь користаннєм з чужої землі (с. 25), представляетъ ся мало 
уарґунентованпм, хоч кілька карток далі повторяетъ ся вже як факт 
(с. 37). Деяких дрібнїйших питань не будемо тут дотикатись.

Д. Любавський в своїй книзі приеьвятив також чимало карток пи
танням, трактованим ..в згаданих розправах д. Буданова, і доволі остро 
з ними полемізує (властиво з першими двома його розправами, бо третя 
вийшла вже під час друку його праці). Не доторкуючись деяких пооди
ноких пунктів, де він на підставі материялу Литовської Метрики по
правляє виводи проф. Буданова, або не згожуєть ся з його обясненнями 
(напр. про т. зв. хлїбокормленїя, про значінне терміна „вічний“ і т. и.), 
застановимось на деяких головнїйших.

Передовсім д. Любавський повстає супроти погляда на селянське 
володїннє як на „повне право вічного й дїдичного володіння“- і вказує 
на факти, що в. князь признавав за собою право відберати у селян 
землі, зганяти їх, передаючи їх ґрунти шляхті й т. и. (с. 309); не при
знає також аналойчности прав селян на землю з правами боярськими, окрім 
лише прекарного характера одного й другого (е. 404). Що до фактів 
згону селян з їх земель, то вони були відомі і проф. Буданову (Чтенія 
III с. 71), одначе він ухилив ся від обяснення сього явища, що дійсно 
значно обмежує повноту прав селян на їх землі. Що до упривилеєваного 
характера боярської власности, то д. Любавський, здаючись па шляхет
ські привилеї XIV—XY. в., забуває, що їх буква не так швидко пере
ходила в життє (що на иньшім місці признає й сам автор — див. с. 
551—2), а справа йде про практику, а що в пій права селянські й шля
хетські йшли иньшими дорогами, одні в гору, другі в долину, — се 
признає й проф. Буданов.

Друге важне питаннє, що порушує д. Любавський, се особиста за
лежність селян від своїх панів; він виступає тут проти погляда, вислов
леного давнїйше В. Антоновичом, а знову В. - Будановим в його розправі, 
що при наданях давало ся право на землю, а не на людей, що сиділи на 
її, хоч в актах се означаєть ся, як надавнє людей (Буданов, Чтенія III 
с. 70 і далі). Д. Любавський наводить дійсно кілька прикладів з кінця 
XV і пол. XVI в., де за панами признають ся права на самі особи. 
Оя важна справа чекає ще докладнїйшої аналізи для свого роз’яснення.

Кілька карток приеьвятив д. Любовський важній справі — процесу 
кріпацтва. Її доторкнув ся на закінченню д. Буданов, висловивши свій
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погляд на стадиї сього процесу — втрата права переходу, наслідком 
того маса людности селянської обявляє себе людьми вільними, похожими, 
а земля признаеть ся панською, па останку через задавненнє все змень- 
шуеть ся й число похожих людей/ Д. Любавський застаповляеть ся над 
питаннем, як з’явилась верства „непохожих, отчичів,“ позбавлених права 
перехода, и виводить се з заходів уряду коло реїулярного відбування 
обовязків (с. 382), значить — з впливу уряду, тим часом як давніші 
дослідники — проф. Леонтович і Вуданов виводили з причин економі
чних ; на потверджеяпє одначе своєї гадки фактів, він ніяких не 
наводить. Процес переходу похожих людей в нривязаних до землі отчи
чів д. Любавський также обясняє задавненнєм.

Взагалі в праці д. Любавського зібрано для. витання про селянство 
й шляхту багато цікавого материялу, але нагромаджено його без докла
днішої аналізи, і пересипано довільними припущеннями, нічим не уар- 
іументованими, і не всюди навіть>ясно представленими; кілька таких гі
потез його я навів уже; додати можна ще теорию початку кріпацтва, ви
словлену на с. 381, де припускаєть ся істнованнє в давній вже Руси 
селян, що платили своїм хазяєвам податки й відбували панщину — й се 
все без жадних вказівок па якісь факти. До того треба додати ще й 
шкоду, яку робить ясности й докладности представленнє сих справ в формі 
екскурсів, вплетених в студиї над оріанїзациєю місцевої адміністрації. 
Се не позбавляє їх користи, яку мають вони для вияснення громадського 
складу в. кн. Литовського, справи далеко ще не виясненої, як показують 
суперечні і невияснені питання, що подибуємо в так великім числі в сих 
новійших працях.

X.
Огляд наш так протягнув ся, що хіба лише коротко зістаєть ся 

сказати ще про одне важне питаннє — форми селянського володіння 
землею. Ді Буданов і п. бфименкова присьвятили йому специяльні студиї, 
а д. Любавський зачіпив теж у третім відділі своєї розправи.

Головну цікавість має тут виясненне орїанїзациї дворища (в Бі
лій Руси відповідає тому термін ,;земляк), сеї громадсько-економічної 
клітини, що тепер власне звернула на себе увагу, а студиєваннє її може 
мати незвичайне значіннє, думаємо, для вияснення цілого громадського 
укладу Руси. Про дворище говорю я де инде ширше *), тож не буду тут

г) Економічне становище селян на Поднїпровш галицькім — вступна стати 
в т. 1 Жерел до істори'і України-Руси.
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повторяти, зазначу лише, що д. Будзнов в своїй розвідці представив 
докладну аналізу складу дворища на основі актів Ііишщини. П. бфимен- 
кова в своїй розвідці „Дворищное землевладѣніе въ Южной Руси“, вида
ній рівночасно з розвідкою проф. Буданова, скористала з апалоґій, які да
ють селянські документи про устрій „деревні“ на берегах Білого Моря, 
і попробувала пояснити процес сформований сієї клітини й її дальшу 
долю. Головною заслугою сїеї розвідки я уважав би гіпотезу т. зв. іде
альних дільниць дворища, себ то такого порядку, де властиво спільного 
володіння в чистій формі в дворищі вже не істнує, але. не нерепрова- 
жено й фактичного поділу stricte: кождий спільник дворища знає, яка 
частина всіх Грунтів і вигід дворища йому належить, але зовсім не має 
тієї своєї частини в відрубнім участку: се є перехідна стадия від спіль
ного до роздільного володіння, і в тій стадиї члени жили часом дуже 
довго. П. бфименкова також справедливо признала дворище загальною 
формою для всеї України-Руси — „з виїмком хіба Поділя“, каже п. ав
тор, але власне й на Поділю заховав ся термін дворища в топографічних 
назвах XV—XVI в., а дворищний устрій виразно дає себе знати на
приклад в укладі шляхетських околиць Барщини. В другій половині своєї 
розвідки її. бфименкова слідить за переходом дворищної форми в хутору 
і в т. зв. сябрину лівобічної Гетьманщини й розбирає погляди проф. 
Лучицького на сябринну орі'анїзацию.

Тут не місце застановлятись широко над сім останнім питаннєм, хоч 
воно и дуже цікаве, — бо хронологічно виходить уже за .границі, по
ставлені нашому огляду. Сябринним володїннєм проф. Лучицький означає 
спілкові форми володіння, користаючи народним уживаннєм слова сябр 
в значінню спільника; в тих спілкових формах і в фактах істяованпя не
подільних Грунтів проф. Лучицький старав ся спостерегти сліди громад
ської власности в XVIII—XIX в., аналогічної в великоросийською гро
мадою, збиваючи звичайний погляд, що на Україні цілковито панувало 
володїннє особисте; сі погляди знайшли собі значну опозицию, хоч зро
били вражіннє й найшли також прихильників; п. бфименкова належить 
до першої катеґориї, — уважає сі форми спілкові пережитком, ремівї- 
сценциєю дворищного устрою, тим часом як володїннє особисте, окре
мими господарствами, цілковито пановало, і зовсім не признає істновання 
володіння громадського.

На думку п. бфименкової, хуторна форма господарства повторяла 
собою форму дворищну, що до зверхніх своїх ознак; українське селянство 
в часах по Хмельнищинї заховало форми громадського устрою з часів 
попередніх. Очевидно, инакше й трудно собі сі форми представити, та треба б 
тепер, коли починають виясняти ся форми володіння давнішого, порів
няти сі форми детально, уживши до того можливо більше документального



Н А У К О В А  Х Р О Н І К А 31

материялу; журнальна статя до того не даєть ся, і дуже пожадані були б 
ширші, детальнїйші студиї в сїй справі. Але вернімось до в. кн. Литов
ського ще на хвильку.

Д. Буданов від огляда дворища переходить до сільської громади 
й волостної організацій й пробує з натяків в документах XVI в. довести 
істнованнє в давнїйші часи спільного володіння ґрунтами цілою громадою 
або цілою волостию; він вказує такі факти, як істнованнє неподїлених 
ґрунтів у сільських громад, як спільні процеси громад за ґрунти і т. и. ; 
що до волости — участь її в роздаванню ґрунтів приходним, відомости, 
які уділяє вона князю при наданнях земельних, на останку — той факт, 
що на полудневих, степових границях надежностями міст уважають ся 
превеликі териториї сусідні. Справедливо зауважив д. Любавський на се 
(с. 465 і далі), що факти солідарної участи громад в процесах мали 
зовсім иньші причини, не спільне володїпнє; щож до істновання нероз
дільних ґрунтів, то воно вказує лише на ті початкові часи, коли ще ли
шали ся серед займанщин поодиноких участників порожні незайняті ґрунти, 
що нікому не належали, але як означили ся границі володіння громади, 
сі землі ставали власністю громади. Тут повторяєть ся та суперечка 
в поглядах на характер спільного володіння що була причиною ученої 
спірки про такі громадські землі в лівобічній Гетьманщипї (між проф. 
Лучицьким, Багалїєм і ин. давнїйше, між ним і и. Ѳфименковою — не
давно).

Права міщан українських міст на сусідні териториї може мати зо
всім иньше обясненнє — зверхнє право „города“ на цілий округ довкола, 
але з сього зовсім не виходить істнованнє спільного володіння ґрунтами; 
правда, проф. Буданов за спільні володіння волостей говорить дуже обе
режно й невиразно, а при кінці признає, що під широкою сферою цілої 
волости свобідно можуть розвиватись иньші роди володіння землею (те- 
риториядьних і родових громад і приватних родин). Між иньшого сі 
зверхні права громади на землі дуже цікаві для вияснення границь прав 
приватного володіння в давній Руси, де прекарний характер приватного 
володіння міг істновати з начатку як раз в відносинах До громади. .

Кілька розділів присьвячеиих формам селянського володіння в книзі 
д. Любавського, не займають ся дворищем — він здаєть ся тут на роз
відку проф. Буданова. Наводить документальний материял для иньших 
термінів, між иньшого для „сельцо“ і „селище“ — що, подібно як 
і „земля“, означають туж саму річ що й дворище; цікавий особливо на
ведений уривок акту з р. 1508, де „селище“ виступає як синонім „дво
рища“ (в пов. Кременецькім — с. 458).

З детальнїйших поправок можна занотувати замітки, прпсьвячені 
термінам „слід“ і „жереб“. Д. Любавський відкидає гадку проф. Буда-
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нова, що „сдїда є ґрунт завсїдп одного чоловіка =  одно господарство; 
і уважав його просто частиною землі* (-дворища), не залежною від числа 
господарств; з наведених ним актових уривків видко, що один господар 
держав кілька слідів, але випадків супротилежних він не наводить; саме 
слово виводить вія з слід == межа, а не з сліду людської культури, вло- 
женої в ґрунт, як проф. Буданов; про се ще трудно сказати щось певне. 
Що до назви „жереб“, то д. Любавський доводить, що се було також 
позбавлене певної міри означеннє, як і' иньші, і подає уривок з доку
менту; але й проф. Буданов хоч бачив тут вказівку на штучний виділ 
ґрунтів, не признавав жереб певного мірою, так що тут полемізувати вла
стиво нема з чим.

М. Грушевський.


