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Ярослав ЛИСЕЙКО

ПРОЦЕС ІНТЕГРАЦІЇ КНЯЗІВ ІЗ СІЛ                                          
НА ВОЛОСЬКОМУ ПРАВІ У ШЛЯХЕТСЬКУ ВЕРСТВУ 

CЯНОЦЬКОЇ ЗЕМЛІ В XVІ – XVII СТ.

У першій половині XVІ ст. в Сяноцькій землі помітно активізувався процес 
заснування та розбудови поселень на волоському праві. Колонізація охопила слабо 
заселену досі гірську частину Сяноччини, де було закладено переважну більшість 
волоських сіл. Всього до середини XVII ст. на Сяноччині, за підрахунками Адама 
Фастнахта, вже існувало 158 сіл на волоському праві, що складало 34,5 % від загалу 
всіх поселень краю1. Більшість з них перебувала у королівській власності. У результаті, 
невелика за площею Сяноцька земля стала одним із найбільш інтенсивно охоплених 
волоською колонізацією регіонів у Руському воєводстві. 

Особливий устрій сіл, базований на волоському праві, передбачав, що першоряд-
не становище в них посідав так званий князь (кнез) – очільник сільської громади із 
напівпривілейованим статусом. Чисельність сіл на волоському праві, їхнє компактне 
розташування сприяли оформленню окремого соціального прошарку князів, який 
сформувався станом на середину XVІ ст.

Уже з самого початку соціальний статус князів був доволі неоднозначним – вони не 
були інтегровані у місцеву шляхетську верству, але водночас утримували привілейоване 
становище та зверхність у підвладних їм сільських громадах, вільно розпоряджались 
своїми господарствами. Друга половина XVI – XVII ст. стали часом, упродовж якого 
кристалізувалось суспільне становище князів: лише деякі з них стали повноцінними 
членами шляхетської корпорації Сяноччини, хтось узагалі не домігся утвердження 
свого шляхетського статусу. Ще інші – а це більшість згадуваних у сяноцьких судових 
актах князів – вибороли та застерегли за собою і нащадками привілейоване іменування 
nobilis, однак відмінний тип життя і культури, окреме правове поле, а часто і відособлені 
ареали проживання й надалі виділяли їх у відокремлену від шляхетського загалу 
соціальну групу. За мету у даній статті поставлено простежити процес зміни маркування 
суспільного становища тих князів, яким вдалося інтегруватися у шляхетське середовище 
Сяноцької землі протягом XVI – XVII ст.

Волоське право і особливий устрій базованих на ньому сіл уже давно привертають 
увагу дослідників, свідченням чого є числені праці польських, українських і румунських 
істориків. У контексті волоських студій однією з вузлових проблем стало вивчення 
особливостей інституту князя. Першість у розробці цієї проблеми належить Александру 
Стадницькому2, становище князя вивчалось також Карелом Кадлецем у його класичній 
праці зі студій волоського права3. Волоська князівська еліта гербу Сас у міжвоєнний 
час досліджувалась також Людвіком Виростеком та Войцехом Гейношем4. Усі ці 
історики у своїх працях відзначали специфічне маргінальне суспільне положення 
князя. З українських дослідників особливо ретельно інститут князів вивчив Василь 
Інкін, який визначив правові основи його функціонування, виокремив ознаки, 
характерні риси та подальшу еволюцію5. Відомий дослідник середньовічної Сяноччини 
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Адам Фастнахт, вивчаючи процеси осадництва цього краю, ретельно реконструював 
волоську колонізацію регіону6. Серед сучасних польських істориків волоська тематика 
розробляється Єжи Чайковським і особливо плідно Ґжеґожем Явором, з яким пов’язані 
ґрунтовні дослідження особливостей устрою волоських сіл7. Дослідник окреслив 
суспільне і соціальне становище князя, підстави функціонування його господарства, 
особливості привілейованого становища, характерні риси вживання князівського 
титулу та його спадкування8. Попри позірно добре опрацювання проблем волоської 
колонізації та устрою сіл волоського права у науковій літературі, питання суспільного 
становища князів та його еволюції не стало предметом окремого вивчення і потребує 
ретельнішого дослідження.

Традиційний наголос в історіографії на неоднозначності, вираженій маргінальності 
суспільного становища князя у першій половині XVI ст., тобто в часі активного 
складання князівської верстви, найперше пояснюється неоднорідністю соціальної 
бази, з якої виводились майбутні осадники волоських поселень. Аналіз привілеїв 
на заснування сіл волоського права дозволяє з’ясувати основні джерела їхнього 
соціального походження:

1) на початковому етапі волоської колонізації Прикарпаття (друга половина XIV – 
XV ст.) князівська еліта волоських сіл переважно напливала сюди з-за південно-
східних кордонів Польської Корони. Це був зайшлий елемент із теренів Мармарощини, 
Закарпаття, Волощини та Валахії, який прибув у ході потужних міграційних процесів, 
що розгортались у Карпатах. Їх наслідком став рух населення, яке займалося переважно 
гірським скотарством, з Балкан, хребтами Карпатських гір на захід9. Серед прибульців 
були представники дрібного православного рицарства, які на професійному рівні 
володіли військовою справою, а на місцях свого попереднього проживання і землею10. 
Показовим тут є випадок із Устрицькими, які походили із закарпатського Уніхова, 
однак наприкінці XV ст. перейшли на службу до польських монархів, за що отримали 
в 1509 р. надання князівства у Вижніх Берегах (згодом Устрики Нижні)11. З часом, коли 
Устрицькі вже добре осіли на Прикарпатті, у 1565 р. Миколай Гербурт з Фельштина 
позвав одного з представників роду, Дем’яна Стебницького, на предмет правдивості 
знатного походження. Під загрозою нагани шляхетства опинився весь рід Устрицьких, 
адже вони походили від одного предка. У цій ситуації Дем’ян вирушив на Закарпаття, 
де в околицях Хуста здобув документ, що підтверджував його шляхетство. В черговий 
раз, 26 лютого 1566 р., на з’їзді шляхти Мармарошського комітату він отримав документ, 
який доводив його походження від Стефана Янча з Вайнаху. Вже через кілька років, 
15 лютого 1569 р., Сигізмунд Август підтвердив індигенат Устрицьких12. 

2) Вихідці з числа дрібної прикарпатської шляхти. Мова йде про руські православні 
роди, для яких характерною була багатолюдність та малозаможне становище. Коріння 
цих дрібних шляхтичів теж могло бути волоським, однак на момент отримання ними 
князівств вони вже були добре осілими на Прикарпатті. З їхнього середовища похо-
дили Смольницькі (нащадки Кульчицьких із Самбірщини), Полянські і Дверницькі 
(нащадки Терновських). 

3) Ще одним вагомим елементом соціальної бази князів були вихідці із заможного 
селянства, або ті волоські мігранти, які з самого початку не змогли відстояти свій шля-
хетський статус. Власне, більша частина привілеїв замовчує станову приналежність 
отримувачів князівств – у цьому випадку шляхетство останніх не мало достатніх 
підстав для визнання працівниками канцелярії, які готували текст привілею. Водно-
час надання князівств особам незнатного походження було в інтересах королівської 
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влади. Для польських монархів маргіналізоване становище князя виглядало вигідним, 
адже дозволяло посилити вплив королівської влади в регіоні та й надалі утримувати 
контроль над землями, де знаходились князівства13.

4) Врешті, князівська верства збільшувалась за рахунок розростання їхніх ро-
дин. Князями засновувались нові поселення, де започатковувались самостійні 
родові відгалуження. Для прикладу, представники князівського роду Щавинських 
у 1538 і 1546 рр. заклали села Турчанське і Яворник, де згодом започаткувалися родини 
Яворницьких і Турчанських14.

Сяноцькі князі та їх суспільна приналежність                                                                  
за надавничими привілеями другої половини XIV-XVI ст.

Особа 
набувача 
привілею

Дата 
видання 

привілею

Об’єкт 
надання 

Титул, 
під яким 

згадується 
набувач 

привілею

Особа 
надавця 

привілею
Джерело

Ладомир 
Волошин

26-
31.12.1377

с. Хадлі -
Владислав 
Опольсь-

кий

Akta Grodzkie i Ziem- Grodzkie i Ziem-Grodzkie i Ziem- i Ziem-i Ziem- Ziem-Ziem-
skie... – T. VII. – S. 22

Яків Волох 1441
с. 

Радошичі
-

Королева 
Софія

Zbiór dokumentów 
małopolskich… – 

Cz. VIII: Dokumenty 
z lat 1435-1450. – 

№ 2327
Занько Во-
лох з Турки 1444

пустка 
Тернове 

поле
 шляхетний

Владислав 
Варненчик

Stadnicki A. O wsiach 
tak zwanych 

wołoskich... – S. 31-32

Яцько Куль-
чицький

12.8.1511
с. Смоль-

ник
шляхетний

сяноцький 
староста 
Мико лай 

Кам’я-
нецький

Грушевський М. 
Матеріали до 

історії суспільно-
політичних 

і економічних 
відносин західньої 

України // ЗНТШ. – 
Т. 64. – Книга 2. – 

С. 73.

Щавинсь-
кий Край-
ник Іванко

1512 с. Команча -

сяноцький 
староста 
Мико лай 

Кам’я-
нецький

Fastnacht A. Słow-
nik... – Cz. 2. – S. 63

Тимко 
Середниць-

кий, син 
Шимаш-
ка, князя 

з Середниці

1541 с. Звиняч -
Петро 
Кміта

Stadnicki A. O wsiach 
tak zwanych 

wołoskich... – S. 25-26
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Федір 
і Тимко

1524
с. Чисто-

горб
-

сяноцький 
староста 
Миколай 

Вольський

Fastnacht A. 
Słownik... – Cz. 1. – 

S. 75

Грицько Ло-
бозовський

1541 с. Ровень учтивий
Петро 
Кміта

Stadnicki A. O wsiach 
tak zwanych 

wołoskich... – S. 27-28

Манько 1526
с. Моща-

нець
учтивий

сяноцький 
староста 
Миколай 

Вольський

ЦДІАЛ. – Ф. 15. – 
Оп. 1. – Спр. 162. – 

С. 3453.

Олехно, 
Щавно, 
Івасько

6.08.1526 с. Лупків учтиві

сяноцький 
староста 
Миколай 

Вольський

Грушевський М. 
Матеріали до 

історії суспільно-
політичних … // 

ЗНТШ. – Т. 64. – 
Книга 2. – С. 73.

Фаль Волох 
з Далової

20.1.1527 с. Шкляри -

пере-
мишльсь-

кий 
єпископ 
Андрій 

Крицький

Fastnacht A. 
Słownik… – Сz. 3 – 

S. 167

Іван Волош 1537 с. Боберка учтивий
Петро 
Кміта

Stadnicki A. O wsiach 
tak zwanych 

wołoskich... – S. 29-30

Ільницький 
піп Васько 

1537

с. Тернова 
Вижня 

і Тернова 
Нижня

шляхетний
Петро 
Кміта

Stadnicki A. O wsiach 
tak zwanych 

wołoskich... – S. 33-34

Лука і Пе-
тро, сини 
Івана Тер-
новського

1533
с. Дверник 
і Поляна

шляхетні
Петро 
Кміта

Stadnicki A. O wsiach 
tak zwanych 

wołoskich... – S. 36-37

Васько 
і Місько 

з Суровиці
23.6.1549

с. Суро-
виця

-

сяноцький 
староста 

Петро 
Зборовсь-

кий

Fastnacht A. Słow-
nik... – Сz. 3 – S. 162

Іван По-
лянський

1569
с. Суро-

виця
учтивий

Йоан 
Сіннен-

ський

ЦДІАЛ. – Ф. 15. – 
Оп. 1. – Спр. 143. – 

С. 57.
Іванко 

і Михайло 
Одріховські

1572 с. Полави шляхетні
Сигізмунд 

Август
Stadnicki A. O wsiach 

tak zwanych 
wołoskich... – S. 43-44
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Грицько 
Розпутенсь-

кий і син 
його Яцько

1563
с. Крос-
ценська 

Воля
учтивий

Сигізмунд 
Август

Stadnicki A. O wsiach 
tak zwanych 

wołoskich... – S. 60-61

Максим Ко-
манецький

1548
с. Должи-

ця
-

сяноцький 
староста 

Петро 
Зборовсь-

кий

Stadnicki A. O wsiach 
tak zwanych woło-
skich... – S. 77-79

Із двадцяти проаналізованих привілеїв надань на князівства у п’яти випадках їх 
здобувачі названі шляхетними. Здавалося б, тоді зайве говорити про якийсь процес 
інтеграції окремих князів до складу сяноцького нобілітету. Насправді, навіть “шляхетні” 
князі до кінця XVI ст. постають як доволі ізольована група: вони практично або зовсім 
не фігурують на сторінках сяноцьких гродських і земських актів, не укладають шлюбів 
із місцевою шляхтою, не беруть участь у сеймиках. Стаючи князем, особа, яка мала 
знатних предків, але не володіла дідичними маєтками, отримувала новий специфічний 
соціальний статус, який згодом навіть міг нівелювати шляхетське походження. 
Тому невипадково Смольницькі чи Устрицькі своїми власницькими іменуваннями 
апелювали до дідичного осідку предків, з яким вони вже протягом тривалого часу 
не мали безпосереднього зв’язку. Для прикладу, рід Смольницьких започаткував 
у 1511 р. Яцько Кульчицький, який отримав надання князівства від сяноцького 
старости Миколая Кам’янецького15. Яцько став князем, посідаючи шляхетство, тож 
перед ним і його нащадками постало завдання відстояти status quo свого соціального 
становища, не розчинившись у стихії волоського елементу. Навіть у другій половині 
XVII ст. нащадки Яцька Кульчицького наполегливо іменуються Смольницькими 
з Кульчиць, як у 1672 р. Вацлав з Кульчиць Смольницький16, чи в 1681 р. шляхетний 
Іван з Кульчиць Смольницький17.

Та все ж бачимо, що власне первісне вживання шляхетського титулу ставало одним 
із визначальних маркерів у подальшому конструюванні статусу князя у соціальній 
ієрархії. Наприклад, доволі швидко до складу місцевого нобілітету влилися Дверницькі 
та Полянські – нащадки Терновських, котрі іменовані шляхетними ще у королівських 
привілеях18. Успішність окремих князівських родин та маргінальне становище інших 
частково пояснюється тим, що князівське середовище від початку свого існування не 
було саме по собі однорідним. Ще в XV ст. набувачами королівських привілеїв були 
не рядові князі, а волохи-емігранти більш високого рангу – воєводи або крайники, 
яким доручалось заселення обширних пустищ19. На теренах, наданих привілеєм для 
подальшої колонізації, засновувались нові села з окремими князівствами, держателями 
яких ставали представники князівського клану, або нетитуловані служебники з числа 
підпорядкованих їм волохів20. Традиційно крайниками у волоських селах Сяноцької 
землі були представники родових кланів Одріховських і Щавинських21. Цим князям 
із вищим суспільним статусом згодом швидше від інших удалось застерегти свій 
шляхетський статус. Вони ж набагато частіше виступають фігурантами різного роду 
справ, вирішуваних на засіданнях гродських і земських судів. 

Клієнтарні відносини простежуються і в пізніші часи. Представники незаможних 
князівських родів перебували на службі у більш успішних і багатших. У 1628 р. слуга 
Андрія Устрицького Сінко Бандровський переганяв до Кракова, або туди, де зможе 
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продати, 90 волів свого пана22. На продаж у Сілезію в 1672 р. табун волів провадив 
також незаможний представник роду Полянських, славетний Ференс Полянський, 
названий слугою Гієроніма Одріховського23. Перед 1649 р. слугою Миколая Двер-
ницького названий Гіацинт Турчанський24. 

Якщо станову приналежність князів первісно маркували надавничі привілеї, то 
згодом визначити їхнє суспільне становище допомагають записи судових установ, до 
яких вони зверталися, аби вирішити свої нагальні справи. Аналіз гродських і земських 
судових книг засвідчує, наскільки неоднозначним було трактування предмету шляхет-
ства князів ще у XVI ст. Так знатне походження Одріховських, яке остаточно за ними 
усталилось лише у другій половині XVI ст., ще навіть у 30-х рр. цього століття згадується 
дуже спорадично. Про Дверницьких і Полянських сяноцькі актові книги практично 
нічого не повідомляють аж до початку XVIІ ст., коли вони утвердилися в краю у статусі 
дідичів-землевласників. У привілеї 1569 р. на купівлю солтисівства у Суровиці Іван 
Полянський згаданий як providus25, тоді як у першій чверті XVII ст. представники цього 
роду вже фігурують в актах з престижним іменуванням generosus26.

Загалом, князі слабо представлені на сторінках сяноцьких гродських і земських 
книг, де, властиво, присутні лише рідкісні згадки про них. Причина криється у їхньому 
підпорядкуванні іншим судовим інстанціям, ніж ті, яким підлягала дідична шляхта. Вже 
сам цей факт ставив князя у зовсім іншу суспільну площину відносин, ніж шляхтича. 
Адже гродський чи земський суди – це не лише судові інституції, але й форуми, на 
яких шляхтич мав можливість заманіфестувати себе як учасник суспільно-політичного 
чи господарського життя знаті своєї землі. Суд перетворився на один із атрибутів 
корпоративності шляхти з прив’язкою до певного повіту чи землі. Не бути задіяним 
у цьому форумі через участь у засіданнях у ролі асесорів, не користуватись послугами 
гродських і земських судів як реєстраторів повсякденної діяльності у господарській, 
фінансовій чи сімейній сферах – означало не бути членом шляхетської корпорації.

Ще у найдавніших сяноцьких судових записках XV ст. спорадично згадуються 
“волоські роки”, які велися урядовцями гродського, а деколи й земського судів27. Вже 
тоді справи князів і мешканців волоських сіл розглядалися, принаймні з процедурної 
точки зору, ізольовано. Згодом, у XVI ст. князі постають учасниками суду німецького 
права в Сяноку, що є яскравим свідченням поширення впливів німецького чиншового 
права на устрій волоських сіл Сяноцької землі28. Документи цього суду погано збережені, 
однак фрагменти записів засідань за 1521 – 1531 рр. вціліли в одній із сяноцьких земсь-– 1531 рр. вціліли в одній із сяноцьких земсь-1531 рр. вціліли в одній із сяноцьких земсь-
ких книг29. Той період – це час активної розбудови на Сяноччині поселень волоського 
права, а відтак формування соціальної групи князів. Аналіз князівських іменувань 
свідчить про те, що до них, як правило, не використовувалась приставка “шляхет-
ний” (nobilis). Показово, що навіть представники давнього роду Одріховських тут ще 
іменуються учтивими (providus)30, так само як і Щавинські31 чи навіть Смольницькі, 
суспільний стан яких не окреслюється взагалі32. Більше того, в окремих випадках 
стосовно князів вживається приставка “працьовиті” (laboriosus). У 1531 р. так назва-
ний крайник з Одріхової Федір, а в той же час його родич, Гриць Келків, іменований 
учтивим33. Того ж року один із Одріховських, Галько, вже записаний як шляхетний34. 
Однак із таким титулом князі в цих документах виступають украй рідко. Отже, записи 
засідань суду німецького права в Сяноку дають двоякі результати: на перший погляд, 
князям ще до середини XVI ст. чітко відводився нижчий від шляхетського ступінь 
у соціальній драбині. Разом з тим, однозначне трактування цього факту відсутнє, 
оскільки в окремих випадках князі все ж названі шляхетними. Виходить, що самі 
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канцеляристи суду не могли з очевидною точністю визначити станову приналежність 
князів, хоча тоді їх ще не вважали повноцінними шляхтичами.

Картину доповнюють ті поодинокі випадки, коли князі зверталися у сяноцький гродський 
суд. У справах другої половини XVI ст. стосовно їхніх імен вживається приставка “учтивий” 
(providus, honestus), як, наприклад, учтивий Михайло Одріховський – солтис в Одріховій 
(1564)35, учтивий Бартоломей Одріховський (1566)36, учтивий солтис Яцько Турчанський 
(1563), учтивий прилуцький солтис Федір (1563)37. Значно рідше вони виступають із 
шляхетським титулом (шляхетний Георгій Одріховський в 1568 р.38, шляхетний Ілля 
Чернецький у 1571 р.39). Князі прибувають у суд не лише в зв’язку з позовами шляхти, 
чи задля укладення з нею угод – важливо, що канцеляристи суду вважали правомірним 
вписувати в гродські книги договори, укладені між самими лише князями. 

Отож особливості титулування князів у судових книгах свідчать, що процес 
відстоювання шляхетського статусу чи то пак його завоювання продовжувався для них 
протягом XVI ст., а в окремих випадках і в XVII ст. Якщо невизначеність у трактуванні 
суспільного становища князів цілком очевидна для другої половини XVI ст., то протягом 
першої половини наступного століття тут відбувається певний злам. Більшість із них 
у той час вже іменуються шляхетними: у 1611 р. – це шляхетні Петро Чернецький, 
Симон Смольницький, Грицько Яворницький, Іван Шандровський40, в 1648 р. – 
шляхетний Дмитро Щавинський41, у 1649 р. – шляхетні солтиси з Турчанська Василь 
та Іван Турчанські42, в 1661 р. – шляхетний Данило Венгловський і под.43Попри те, 
поодинокі відголоски маргінального станового становища князів все ще епізодично 
присутні в актових книгах XVII ст. Так, якщо Дмитро Щавинський в 1651 р. іменований 
шляхетним, то того ж року він двічі названий учтивим (honestus)44.

Загалом, станом на середину XVII ст. десяток князівських родин виступає у сяноцьких 
судових актах із приставкою “шляхетний”. Здавалося б, їм вдалося увійти в шляхетську 
корпорацію Сяноцької землі, окремі з них стали дідичами у маєтках, де вони до того 
володіли князівствами. Однак ретельніший погляд на повсякдення цих успішніших 
князівсько-шляхетських родин засвідчує, що, як і раніше, більшість із них залишалися 
відособленою соціальною групою, і за перших-ліпших обставин їхнє шляхетство 
ставилося під сумнів. Так, Адам Дверницький (1598 – 1620) був змушений доводити 
своє знатне походження на вишенському сеймику в 1620 р.45 Кросненський староста 
Зигмунт Фредро у 1663 р., з метою дискредитації сяноцьких князів звинуватив Івана 
Турчанського, Дмитра Щавинського і Василя Смольницького у незаконному вживанні 
шляхетських титулів. Справа вирішувалась у референдарському суді, який залишив князів 
при титулах до розгляду правдивості їх шляхетства на вишенському сеймику46. 

Представники князівських родин Щавинських, Турчанських, Венгловських, 
Яворницьких, які вже стало вживали шляхетських титулів, так і не розірвали стосунків 
із своїм середовищем та трималися відособлено від місцевої шляхетської корпорації. 
Сяноцьких князів як окрему спільноту чіткіше виопуклюють їхні солідарні дії при 
відстоюванні своїх станових інтересів та вирішення проблем підлеглих сільських 
громад. Така одностайність у діях мала місце під час конфлікту з кросненським 
старостою Зигмунтом Фредром, котрий наклав додаткові побори на королівські села 
Кросненського староства (виділене на початку XVII ст. негродове староство у західній 
частині Сяноцької землі). Щоб зібрати податок, Фредро спровадив на непокірні села 
збройні загони в складі своєї челяді, шляхти, драгунів і смоляків. Опір сіл очолили 
князі і солтиси: Іван Турчанський, Дмитро Щавинський, Василь Одріховський, 
Микола Ржепецький, Ян Должицький, Григорій Горб’янський, Теодор Яворcький, 



205

ПРОЦЕС ІНТЕГРАЦІЇ КНЯЗІВ ІЗ СІЛ НА ВОЛОСЬКОМУ ПРАВІ У ШЛЯХЕТСЬКУ ВЕРСТВУ...

Андрій Венгльовський, Микола Волянський, Павло Маньовський, Гриць Лупковський, 
Іван Смольницький, Іван Солінський та ін.47 Організувавши ефективний опір, вони 
продемонстрували добру організованість боротьби за власні інтереси. За спільну 
мету князі постановили оборону своїх привілеїв, а також зменшення поборів із своїх 
односельців48. Захист прав здійснювався через судові процеси, а також через збройні 
виступи.

Дещо по-іншому склалася доля кількох князівських родин, які ще в XVI ст. 
іменувалися шляхтичами, але дуже рідко маніфестували себе у сяноцькому гроді чи 
земському суді. Це родини Устрицьких, Дверницьких, Полянських та Одріховських. 
Лише з часом їхні представники починають себе виявляти у суспільному житті. 
Унікальним прикладом можна назвати стрімкий кар’єрний злет окремих членів родини 
Устрицьких. Чи не найпомітніша постать в історії роду, Матвій-Станіслав Устрицький, 
став одним з лідерів шляхти Сяноцької і Перемишльської земель. У 1655 р. він здобув 
уряд сяноцького підсудка, а в 1669 р. авансував до сяноцького судді49. В останні два 
роки життя, 1682 – 1683 рр., Матвій-Станіслав Устрицький посідав престижний уряд 
сяноцького каштеляна50. Непересічність постаті цієї особи підкреслює також той факт, 
що він обирався маршалком вишенського сеймику, а в 1658, 1659, 1662, 1666, 1676 рр. 
послував від Сяноцької землі на вальному сеймі у Варшаві51. 

Не такою вираженою була суспільно-політична активність інших родин. Попри те, їх 
вихідці час до часу виявляли себе у громадському житті через участь у роботі сеймиків, 
виконання обов’язків поборців чи навіть через здобуття земських урядів. Наприклад, 
Петро Полянський вже у 1651 і 1655 рр. виконував поважну місію збирача поборів 
у Сяноцькій землі52, збирачем податків був також котрийсь із Одріховських53, в 1685 р. 
поборцем у Жидачівському повіті став Вікторин Дверницький, а в 1681 і 1685 рр. – 
Ян Дверницький54. Учасниками сеймику сяноцької шляхти у 1618 р. виступають 
Михайло Полянський і Адам Дверницький55. У 1696 р. Ян Віктор Дверницький, 
Франциск Станіслав Голобут Одріховський згадані членами вишенської конфедерації, 
що склалася у зв’язку зі смертю Яна ІІІ Собеського56. Франциск-Станіслав, Андрій, 
Василь Одріховські фігурують як учасники сеймику 8 травня 1704 р.57 Трохи згодом, 
у XVIII ст., представники Дверницьких і Полянських здобувають в Руському воєводстві 
земські уряди58. Наведені факти підтверджують тезу, що суспільно-політична активність 
деяких князівських родин стає помітною лише після остаточного утвердження їхнього 
шляхетського становища і здобуття дідичної власності на землю. 

Які ще фактори, крім згаданого знатного походження, посприяли інтеграції 
у шляхетську верству Сяноцької землі майже десятка князівських родин вже станом 
на середину XVII ст.? Очевидно, одним із таких чинників була військова служба через 
участь у військових походах під час посполитого рушення. Саме цей привілейований 
обов’язок ставив князя і шляхтича в однакове становище. Надавничі привілеї на 
князівства нерідко містять схожі вимоги до участі у військовому поході з тими, що 
ставилися у шляхетських маєткових привілеях. Вони в багатьох випадках ставали 
вислугою за військову службу, як у згаданому випадку із Устрицькими, які отримали 
від короля Сигізмунда князівство у Вижніх Берегах за військові заслуги, а саме за 
участь у буковинському поході Ольбрахта 1497 р.59 Відтак, право володіти зброєю 
і воювати дозволяло жертвою своєї крові підвищити суспільний статус60. 

Ті з князів, хто вже на початок XVII ст. посідав повноцінний шляхетський статус, 
були представлені на військових оказованнях, що проводились у Сяноцькій землі 
в 1617 – 1629 рр. з метою перевірки боєздатності сяноцької шляхти. На оказованнях 
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чисельно були представлені Дверницькі – Адам (1617, 1619, 1621), Вацлав (1624), Дмитро 
(1621, 1621, 1626), Іван (1623), Сінко (1621) і Стефан (1617)61. Значною також була 
репрезентація Устрицьких. Андрія спільно з Дмитром, Іваном Васковичем і Теодором 
Устрицькими зустрічаємо на військових пописах під Сяноком у 1617 – 1623 рр. 
В оказованнях також брали участь Одріховські і Полянські62. Разом із тим, на військових 
оглядах не зустрічаємо князів Щавинських, Турчанських, Смольницьких, Яворницьких 
та ін. Це пов’язано із тим, що на початок XVII ст. знатне походження Дверницьких, 
Полянських, Одріховських та Устрицьких не викликало вагоміших сумнівів у нобілітету 
Сяноцької землі, тоді як решта князів залишалися доволі відмежованими від місцевої 
шляхетської корпорації. Важливо й те, що усі князівські родини – учасники оказовань, 
крім Одріховських, станом на початок XVII ст. вже володіли дідичною земельною 
власністю, яка великою мірою посилювала їхній шляхетський статус. 

Володіння самим князівством не передбачало дідичної власності на село чи на 
більші земельні наділи, хоча фактично дозволяло спадкувати його у наступному 
поколінні. Відмінності у майновому становищі робили очевидною різницю між князями 
та шляхтичами-землевласниками. У володінні більшості князів так і залишилися 
визначені привілеєм господарства, однак окремі з них зуміли вибороти дідичні права 
на села, де знаходилися їхні князівства. Зокрема, станом на початок XVII ст. частину 
гірських маєтностей викупили родини заможніших князів – Дверницькі, Полянські, 
Чернецькі, Устрицькі. В результаті, вони увійшли в коло землевласників і на повних 
правах розпочали брати участь у суспільному житті та самоурядуванні Сяноцької 
і Перемишльської земель. Викупу маєтків сприяла та обставина, що у 1580 р. було 
поділено спадщину покійного Петра Кміти, останнього представника цього могутнього 
роду. Розподілу зазнав величезний ключ маєтків у Сяноцькій землі, до якого належало 
чимало сіл на волоському праві63.

Тож про князів, які не лише здобули чи відстояли шляхетство, але й цілком 
влилися у шляхетське середовище Сяноцької землі до кінця XVII ст. говоримо, 
скоріше, як про виняткове явище, аніж як про закономірність. Мова йде передусім 
про родини Полянських, Дверницьких, Устрицьких, Одріховських та, з деякими 
застереженнями, Щавинських. Решта князів, здобувши чи відстоявши шляхетський 
статус, продовжували своє існування як окрема соціальна група, у середовищі 
якої формувалися родинні і клієнтарні зв’язки, укладалися шлюби, здійснювалися 
господарські операції. Мине ще століття з моменту, коли канцеляристи вагалися, як 
іменувати князів у документах: шляхетними, учтивим або славетними, а окремі їх 
нащадки зроблять дійсно карколомні кар’єрні злети. Так, Вацлав Одріховський зумів 
потрапити на службу до королівського двору і здобути прихильність Яна Собеського. 
У 1681 р. він отримав від короля держання у Сяноцькій землі в складі сіл Одріхової, 
Врублика, Полав, Юровиць, Дарова, Зубенська, Вернеївки, Сяночка, Малих Строжів 
та ін.64 Будучи довіреною особою монарха, він у грудні 1679 р. отримав доручення 
стежити за польсько-угорським пограниччям у зв’язку із нелегальним переходом 
кордону селянами на угорську територію і навпаки65.

Отож, лише кілька князівських родин здолали перетворитись у типову сяноцьку 
шляхту, інші, натомість, зупинились на тому, щоб захистити чи здобути свій шляхетський 
титул. На проблему можемо також поглянути з точки зору внутрішньої мотивації князів, 
наявності амбіцій стати повноправними членами шляхетської корпорації Сяноцької 
землі. Чи здобуття перепустки у шляхетство для них було надто складним завданням, 
чи, можливо, вони не вважали за необхідне змінювати своє суспільне становище? Адже 
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типовий шляхетський побут навіть такого провінційного регіону, як Сяноцька земля, 
доволі відрізнявся від князівського. Передусім існували відмінності у віровизнанні, типі 
ведення господарства, культурі, побуті. Захищені королівськими і приватними привілеями, 
князі протягом століть жили у своєму особливому, комфортному для них мікросоціумі, 
змінювати який означало докорінні переміни ритму життя і соціального середовища.
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Ярослав Лисейко.
Процес інтеграції князів із сіл на волоському праві у шляхетську верству 

Сяноцької землі в XVІ – XVІІ століттях.
Cяноцька земля була місцевістю з великою щільністю поселень, які керувалися во-ноцька земля була місцевістю з великою щільністю поселень, які керувалися во-

лоським правом. Специфічним у структурі цих поселень було те, що вона передбачала, 
що головну адміністративну посаду займав т. з. князь, тобто – голова сільської общини 
з напівпривілейованим статусом. В кінці XVII століття лише п’ятьом родинам князів 
вдалося набути повноправного титулу шляхтичів Cяноцької землі. Цьому сприяли 
такі фактори, як шляхетне походження, набуття успадкованої земельної власності та 
виконання військової повинності. Однак, більше ніж дюжині князівських родин вдалося 
підтвердити свій шляхетний статус, незважаючи на те, що вони до шляхетної общини 
Cяноцької землі не належали. Причинами цього були розходження в способі життя, 
культурі, окреме проживання, небажання змінити звичну манеру життя і соціальне 
середовище.

Yaroslav Lyseiko.
The Process of Integration of the Princes of Settlements Under the Walachian 

Law In the Environment of the Landed Gentry In the Sanok Land In the XVІ – XVІІ 
Centuries.

Sanok land was the area with a large density of settlements with Valach law. The special 
structure of these villages provided, that main position was occupied by so-called kniaz 
(knez) – head of the rural community with half-privileged status. Until the end of XVII th 
century, only five kniazes families managed to integrate with the nobility title of Sanok 
land entirely. This was facilitated by such factors as noble origin, obtaining inherited land 
ownership, performing of military duty. However, more than a dozen of kniazes families 
confirmed their noble status, but remained outside the noble community of Sanok land. The 
reasons for this were a difference in lifestyle and culture, isolated habitats, unwillingness 
to change the habitual rhythm of life and social environment. 


