
Причти до істориі рекруччани в Галичині
при К І Н Ц И  XVIII І Д О  П О Л О В И Н И  XIX С Т О Л І Т Я .  

М А Т Е Р І А Л И  і З А М ІТ К И

подав М и х а й л о  З у б р и ц ь к и й .
— —

Заведене примусової рекруччини в Галичині ще до загаль
ного військового обовязку було незвичайною появою і великим 
тягаром для рільничої людности краю непризвичаєного за Польщі 
служити військово. В камеральних селах сей тягар був ще 
розмірно тяжілим, бо там люди не мали над собою панів, а пан
щина була в камері далеко лекша, як по паиських селах. Вій
ськова служба вносила цілковитий переворот в житє сільського 
молодця. До сього часу жив він собі безжурно, помагав родичам 
при рільній їосподарцї, пас худобу і не знав нічого про сьвіт 
божий. А тут нараз почали його силоміць тягнути перед панів, 
а перед сим веліли йому обтяти довге волосе, яке мати до сього 
часу старанно вичісувала і яким він в неділю і сьвята та на 
весїлях пишав ся, коли було довге і густе, а ще більше, коли 
в кучері звивало ся. Від сього часу починали ся його муки і страж- 
даня. В касарни заставав або „нїиину“, або старших вояків, що 
в часі своєї служби вже поломили собі мову і якимись дивними 
йому показували ся. З часом і молодий рекрут на таке саме на
ломлював ся, а заки се наступало, набідовав ся богато, зносив 
насьмішки і наругу, а дуже часто і бійку. Додаймо до сього тяжкі 
кари за незначні провини, як ходженє улицею, або через те що 
військова старшина не знаючи руської мови не могла з рекрутом 
по людськи розповити ся, не один мстив ся на жовнірах за те,
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що його не розуміють. Дослужити ся висшої шаржі було дуже тяжко. 
З Мшандя (пов. Староміський) один вояк (уродж. 182 0  р.) став був 
капралем і коли вернув домів, всї його називали „капральом“; був він 
бездітним і приняв зведенята; по нїм і його приймича називають 
„Капральовим Юрком“. Тепер є в;селї більше молодших їаздів і па- 
рібків, що були в війську капралами, а анї одного вже так не нази
вають. Утяжливі походи і безнастанні битви в часі наполєонських 
воєн десятковали військо; і у нашій країні оплакована неодна 
мати, жінка, родина сина, їазду, крівного. Коли почала іти раз 
по раз чутка в село, що сей і той погиб в огни, чи в шпитали, 
всіх обгортав пострах, і не один думав собі, коби як викру
тити ся від того тяжкого обовязку. Коли вже-час прийшов ста
вати, утікав парібок і ховав ся перед тими, що мали доставляти 
рекрутів. Військова служба була і тим тяжка, що довго тревала, 
бо з першу 24  літ. В Мшанци ще жиє один 83 літній чоловік, 
що присягав на 20  літ військової чинної служби, а 6 до крае- 
вої оборони. Хто вибув при війську 2 4  літ, стратив марно мо
лоді літа, не зазнав в касарни ніякої утіхи і вертав в рідне 
село майже немічним старцем. Всї ті обставини рекрутського житя 
зложили ся на понурий і страшний образ, що переймав кождого 
молодця острахом перед військовою службою.

Австрийський уряд по при иньші цїли також для переве
д е м  правильної рекрутациї завів конскрипцию в перве 1788  р. 
В метриці роджених в перве подибую в тексті" таку нотатку: 
„H ucusque descriptum  ad conscriptionem  788 agitatam . Від  
сього часу аж до 1843 р. зазначено часто що року, а де коли 
що другого року, що відбула ся конскрипция. Її переводили 
офіцири, а їх  деколи контролювали циркулярні комісарі, що також 
зазначено в метриках. Доставляти молодців до бранки повинні 
були фервальтериї і домінїї, під їх  властями були війти по 
селах і тї мали їм помагати приставляти рекрутів; а коли які 
утікали перед бранкою і ховали ся, мали таких ловити. До 
помочи присилали з фервальтериї гайдуків, яких пізнїйше за
ступили жандарми. Коли війт не приставив утікачів, був кара
ний, звичайно всипали йому 25 буків (Павло Сисин з Мшанця 
будучи війтом якогось пустив і на сам Великдень дістав 25 бу
ків). Один їазда в Мшанци оповідав, що його прадід настав був 
війтом і якось не міг зловити і приставити рекрутів. За те, 
коли прийшов до Іімної „на цесію“, вибили його раз, а піз
нїйше і другий раз. Побачив їазда, що з панами не жарти, вер
нув домів і мовить до сина: „Будь ти війтом, бо я не вибуду,
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пене убють“. Став син вмісто вітдя війтом, приставив двох ре
крутів, що утікали і його вже не били. З боязни перед карою 
війт старав ся конечно виловити утікачів, а ті знов стерегли ся 
дуже. Повідають, що тогди такий утікач не хотів дати другому 
огню в файку, бо бояв ся зради. Молодих людий їмали навіть 
в церкві і в такі сьвята, як Різдво і Великдень. Не один обес
печив ся і думав, що в таке велике рокове сьвято ніхто його 
не буде ловити і нераз грубо перечислив ся.

Коли хованка не помагала увільнити ся від військової 
елужби, парібки самі навмисно калічили своє тіло. В Мшанци 
оповідають, що мати випекла малій дитині розпаленим дро
том око, щоб, коли виросте, не здав ся до війська. Відтинали 
також другий палець на правій руці, або їх  виломлювали на 
бік. В Мшанци застав я двох чоловіків, що відтяли собі пальці 
на руці; один з них недавно помер і перед смертю велів собі 
вложити відтятий кусник до домовини. Не так давно умер иньший 
їазда, сліпий на око, а осліп він через те, що проколов око іглою, 
щоби не йти до війська. Про їазду, що відтяв собі пальці і вже 
умер, оповідали таке: Д исчин Павло служив вже в війську 
(1848 р.), вернув на урльоп, а дома була вже і жінка і одна 
дитина. Домів вернув, але знав, що треба буде невдовзі знов 
іти. А дома докоряла йому теща, що знов піде і лишить на кло
поті жінку і дитину. Най би що з собою зробив, як другі люди, 
щоби його вже не кликали. Тай і він сам не рад був іти. Рада 
в раду рішив ся відтяти палець. Вийшов на двір, положив па
лець на ковбицю, а брат його старший поставив топір на серед- 
ний чиколонок, ударив довбнею по топорі і палець відпав, лиш 
ще теліпав ся на спідній шкірці. Кров пішла цюркои, ледви за- 
тамовали. Та се йому не помогло. За окалічене себе засудили 
його на вязницю і веліли дальше служити. Був в угорській кам
панії і, як сам оповідав, бачив самого Кошута, як клепав австрий- 
ських вояків по плечах і хвалив їх  за хоробрість“. В Їалівцї 
(старосамбірського пов.) одного їазду зовуть „Беззубого Іван“, 
бо його отець вибив собі зуб на передї, щоби не йти до війська.

Против калїченя членів тіла молодими парібками уряд висту
пав і за доказану вину остро карав. Певно старав ся також сьому 
запобігти, щоби такі приключки не лучали ся —  мабуть видавав 
накази до війтів, щоби людий остерігали і удавав ся до конси
сторий, щоби і вони через духовенство відводили молодців від 
калїченя свого тіла. На сесю гадку наводить мене отсей обіжник 
перемиського консистора з 1886  р . :
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N. 841. Consistorium hocce pervenit in notitiam, quod plurimi 
juvenes ad militiam idonei, ut se servitio militari subtraherent, variis 
modis tum oculos vitiando, tum digitos in manibus abscidendo, tum 
dentes eximendo, tum adponendo herbas nocivas pedibus, ut vulne- 
rentur, sponte sibi noceant, corpusque suum vitient; atque malefactum  
hoc necquidem pro peccato habeant. Cum id non aliunde provenire 
videatur, quam quod curati parochianos suos de gravitate peccati 
ejusmodi laesionum edocere intermittant, soli fors oblit«, quod hi om- 
nes casus ad mutilationem sui ipsius spectent, et ad casus reservatos 
pertineant; hinc officio decanali commitimusr ut subordinatos sibi cu- 
ratos attentes ad id faciat, quatenus populum de gravitate hujus sce
leris et inde fluente irreverentia erga benignissimum Creatorem, infi- 
delitate erga patriam et imperatorem edoceant, atque fine impertiendo 
absolationis sacramentalis ejusmodi peccatoribus licentiam ab Ordina- 
riatu expetant. Premisliae die 24 Martii 836. Joannes Episcopustf.

Іван Андруеик, старший ґазда в Бистрім (Старосамбірського 
пов.) оповів менї в осени 1899 р. таке:

„У нас давнїйше їмали молодих парібків і відстав тяли до воська. 
Аби устеречи ся від бранки, молодці* утікали і ховали ся по лїсох, або 
пробували по других селїх. Коли бранка проминула, кождий вертав домів 
і був спокійний до другої бранки. Як який утік, то печатали стайню, 
аби худобі не давали їсти, доки не верне ся пардбок, що утік. Тогди 
люди продирали стріху, обо просували поденок (стелю на стайпи) і тою 
дірою влазити, щоби худобу покормити і напоїти^ Якого їмили, такого 
віддали, не питали, чи йому що хибує, чи каліка, чи ні, коби був жов
нір. З фервальтерпї прийшов наказ, що громада має доставити тілько 
а тілько рекрутів, а війт вже мусів їмати; а коли сам не міг собі дати 
ради, то приходили з фервальтериї гайдуки до помочи. Сухарів Щифан 
з Бистрого на сам сьвятпй вечер утікав до Горішпих Устрік за Лїтовища. 
Подивив ся на двір і увидїв, що йдуть гайдуки з Лімної, а хлопів ві
сімнадцять з громади з війтом і обстали довкола хижі, аби його їмити. 
Він босий вихопив ся, виліз на під, а з поду крузь пошов, скочив на 
землю і побіг аж за Лїтовища до Устрік, та зайшов до ґазди Різака. 
Босий біг в зимі кілька миль. Різак велів нанести коновцями в цебер 
води і Сухар мочив ноги, коли вода загріла ся, він велів сьвіжої при
нести і так парібкови нічого не стало ся.

Пізнїйше були такі три роки, що приходив наказ до громади: 
Д айте якого слугу, як не здалий до роботи, або не шанує ся, або як 
де два братя, а не жиють згідливо, то одного дати до воська і то мо- 
модшого, а старший няй лишить ся дома. Так було три роки, а відтак



ПРИЧИНКИ ДО ІСТОРИІ РЕКРУЧЧИНИ В ГАЛИЧИНІ 5

почали всіх брати. З села вели парібків аж до Стрия, і таи присяжний 
був з ними цілий тиждень, а нераз і довше. Тогди кликали нераз і що 
місяця, нарібок ставав і 12 разів через рік перед комісию і все був 
в першій клясї. І тогди почали відтинати собі пальці'. Як їмали до 
воська, то парібки не відрубували пальців, бо кождий мав надію, що' 
утече і сховає ся ; а як почали всі ставати перед комісию, то бодай 
тим ратовали ся, щоби не йти служити при воську“.

Петро Грицуна з Мшанця (родж. 1829 р.) пішов до Турки 
ставати перед комісию і з відти утік, тай ховав ся. Прийшли 
з Лімної гайдуки і питали ся матери: „Де ти си н?“ Та мати 
не повіла, мовила, що не знає, де він обертає ся. Матір вивели 
до війта, до Сивакового Василя і там вилляли на ню на дворі 
може з 20  коновець студеної води, а се було в зимі і був мо
роз. По часі вже обеспечив ся, вернув домів і спав з молод
шим братом, Грицьом, в постели на дворі перед стайнею. Гай
дуки прийшли в ночи, їмили, повели з собою і таки мусів слу
жити в війську. А  ставав перед сим до комісиї в Самборі, Стрию 
і Турцї.

Вітиків Щифан служив парібком (родж. 1887  р.) в Поділю 
в Рогини коло Товмача 9 літ у одного їазди, а не знав, що 
у нього в будинцї є подвійна - стїна.]Якось раз заверг ся л рискаль, 
всюди глядав і не міг найти. їазда велів йому ліпше глядати 
і він нишпорив всюди, та найшов, що попри одну стіну хатну 
була ще друга дуже близько, а межи ними був малий сховок. 
Стефан оповів про се іаздї, а сей повів йому, що він там ховав 
ся, як його хотіли їмити і до війська віддати. "Отвір з верха 
накрито, як і хижу, повалинами. Коли небеспека була велика, він 
ліз на під, підіймав повалину, спустив ся в долину і там пе
ресидів беспечно, поки не відійшли ті, що його хотіли іиити.

Про хованку Дмитра Петричковича, їазди з Мшанця (род. 
1808 , умер 1848  р.) оповідають ось що:

Прийшло ставати, а стрик Митро мовит до вітцьа с и : „Я не буду 
ставати, я до воеька не піду. Я сьа виховаю“. А ді'до мовит: „Та як 
би ти сьа виховав, кой не тілько льюде сьа ховают, тай мусьат йіх 
колись пойімати“. Пак не сїдїв дома, як знав, же го будут їмати, все 
ішов на другі села, ходив по лїсох, бив змислйвиць, тай по весїлю 
грав, музика бив. Як го хто найме на весїльа грати, то всі знали, же 
він сьа ховат, то ставили сторожа, би сьа дивйв, би гайдуки не при
їхали. В своїм селі то найбільше тот Псйків Николай бив за сторожа. 
Раз прийшов відкись пяний, тай си лїг спати, а гайдукам хтось пропо-
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вів, же дома е. Онй тїльма, куждий день в селі били. Приїхали на 
обору, а еден на кони сїдів. Він спав на столі, тай діло, вже отйць му, 
клине: „Вставай хлопче, бо гайдуки оті сут но оборі!“ Тай він сьа 
схопив і пустив сьа утікати. Хотів в вікно вискочити, дивит сьа, а гай
дук стойїт простів вікна; він у друге, а вно і простів другого стойїт. 
А він тогди в двері, вибіг через хйжнї двері, а на сінних стоят два 
гайдуки. Він надбіг, тай перевернув тих двох гайдуків і босий утік горі 
Таньовов (частина лїса на горі Маґурі). А тот, що на кони сїдів, та за 
ним став йіхати, і мовив: „Не втечеш, пропало!“ А тот сьа вовернув, 
а гайдок близько нього, туй, туй го і'мит. А тогди як ввалив коньа по 
храпах палицьов, а кінь сьа в зад сцофав, а він утік. Прибіг до Не- 
трйщового, тай післав домів; принесли му ходаки і одїч. Обув сьа і за
горнув сья, тай пішов в Мйхновиць до Ухальового Синька. Він также 
вмислйвиць бив. Там пересідів юж не знати кілько.

Юж не йшов домів, ай прийшов до Шевяка, ліг си спати на стїв, 
він все найбільше спав на столі, бо з відтам найліпше чути, як дубо
вый на оборі. Тай там спит, а старий Шевяк вийшов на двір о півночи, 
ввійшов назад до хиж і повідат: „Мйтре! ди спиш, ци що робиш?“ 
А тот мовит: „А щож таке?“ А тот повідат: „Гайдуки оті сут на до
розі. Тот сьа схопив, тай не втікав па передні двері на дорогу, ай на 
задні двері втік, а гайдуки ввійшли до хиж, засьвітйли си тай повідают: 
„Хто ту спав на столі?“ А ПІевяк мовит: „Я спав“ — „Неправда! 
А нонде на припічку друге лужко на кого?“ А Шевяк мовит: „Нонде 
син спав, а я на столі. А гайдуки повідают: „Алльо сни ти онї спит 
в постели, не брешй старий! Ту спав Митро Иетричкович, дес го задів? 
А Шевяк мовит: „Я го не вйдїв і пе спав понде нихто“. — „Як то 
не спав, кон щи такой лужко тепле“, повідают гайдуки. Тай пішли, гля- 
дали, всьу хижу, будинок обтрьасли, ци не знайдут, під жолоб у стайни, 
по стайньах, в коморі. Не найшли, тай пішлй гет. А він утік в Бистре 
до Андрусика під ліс. ГІак юж прийшов домів, посідати вечерьати, а дід о 
повідав : „А вже чий не прийдут тепер гайдуки гнить“, бо вже два 
рази го йімали, то си беспечно вечерьав. Тото так си бесїдуют при ве
чери, а вни наперед вікни. Аж ту отиць му подивйв сьа в вікно, тай 
мовит: „А оті вже ідут, певно они“. А він вже не дивит сьа, ци то 
гайдуки, ци хто, знав, же втікати треба, тай борзййко топір з за лави, 
тай зачекльував топором крузь вікно в хижи за повалину и виліз горі 
топорйщом, аж на під, вихопив сья. бден сьа гайдук дивйв крузь вікно 
до хиж, а другий до хиж ішов. Ввійшов, а його нима, а добре видів, 
кой сьа дивйв крузь вікно, же е в хижи. Мовит: „Дес старий задів 
сина?“ А отиць му повідат: „Било сьа дивйти, та втїк“. Гльадав по 
хйжи, по під лави, всьади, дивйв сьа до потачи, де кури сїдьат. Аж
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тот го закликав, що дивив сьа в вікно, мовит: „Ходи гет, бо він утік*. 
Тот вийшов з хати, мовит: „де втік?“ — „на під“. Они вилізли на 
під, гльадают його, а ту сьа дйвят: продер пошов, утік. Тай пішов гет. 
Тай потому ще раз учули, що дес на шинку пив з своїми камбратьами, 
з Понівниним старим і ІІрйстаршовим Митром. Они си єднолїтцї бйли 
і разом йіх до воська їмали. Хтось проповів гайдукам, же вни сьа там 
всі триб напивают. Гайдуки застали на дверьох, а він у двері, пере
вернув гайдуки і втік, а тих двох поїмали. ІІопівнин служив, а Прй- 
старшів ні, не знаю. чому. Юж не бив стрик нйколи дома, як го напо- 
лошили, даде по інших се.іїх сїдїв, а знав сьа з змисливими, з Гебельом 
з Білича, з Стйранков з Стебника, а гайдуки все про тото приходйли. 
ІІрпйшлй, його нима дома. Повідают му до вітцьа: „Дес задів сина?к‘ 
А він повідат: „А я знаю, д е? “ Тай го сковали і звелй ту до коршмп 
в село, тай ту бйли: „Повідж, та повідж, ти знаєш, де син!“ А він 
мовит: „Хоть бис ми, пане, і голову стьав, то не повім, бо не знаю“. 
Тай го пустили. Прийшли зась, нима дома. А жона му саджала хліб, 
а онй повідают: „Де ти ґазда“, а вна мовит: „Я не знаю“. Як стали 
бити таранами, аж тот хліб упав на земльу, що саджала. Тай пішлй гет. 
Пак прийшлй зась перед Велйкідньом. Ткала полотно, тай повідают: 
„Де ти ґазда?“ Она мовит: „Я не знаю, де є ! “ — „Повідж, та по
відж“, а вна не повідала. Тай взьали, тай вйрізали полотно з кросен, 
тай взьалй в Лїмну. Потому прийшлй зноваль, тай не бйло його дома. 
Юж так усьо знйщило сьа, не бйло нйякого ґаздівства, усьо загладило 
сьа, бо він нйколи дома не бив, все сьа ховав, втікав, сім років сьа 
ховав. Не бйло що взьати гайдукам, хоба тота гуска сїділа на єйцьох 
тай тото віьаіи. Він юж видів, же й доки сьа буде ховати, тай взьав, 
тай си зробив ґанч. Такйй бив чёрес груди рубйць червоний ги бич, 
такйи больак. Тай мовив: „Хотьби йїмйіи, то ньа пустьат, бо не буду 
вдалий“. Дахто по під бороду мастйв, то така вода бйла, куповали. За
чало ги збирати, так боліло через дві неділі, або й три, потому зачало 
присихати, так як би спалило сирвасом, таке якесь стало червоне і таке 
вже лишило сьа, ги би вйпік, чи рубйць. Хто такий ґанч си зробйв, то 
на певно знали, що юж не буде з нього жовнір. Вже сьа пак стрик так 
твердо не ховав, тай йімйли гайдуки його і Цигана Івана, разом поко
вали, тай повелй на Старе місто, а потому там ще їмили третого в Роз
лучи і привелй до Ваньовйч всіх трьох і там вже ночували; гайдуки 
окремо, а вни знов поковані в іншій цимрї окремо. Тай Митро в ночи 
зсунув через, руку ланцухй, тай мовит до Цигана: „Я втічу“. А Цйган 
повідат: „Ей Митройку, дай си покі, вже ґанч маєш, певно тьа не від- 
берут; а як втечеш, як тьа даде йімят гайдуки, то тьа можут убити“. 
Він такой вже там переночував розкований до дньа. Цйганови жаль бйло
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що він утече, а його відберут. Розвйднило сьа і гайдуки прийшли і по- 
розковували йіх, а стрик купив горівки всім трьом, розлуцькому і Цйга- 
нови і кортіло го сьа брати з розлуцьким, бо всі* повідали, що тот роз- 
лудький дужий. Але стрик сьа не брав с тим, бо сьа бояв; а Циган 
дістав вохоту брати сьа, як вже випив горівки. Та як сьа пойімали, як 
тот розлуцький став цигана тиснути до себе, а циган мовнт: „Та вже 
раз мечи“, а він не метав, хоба такой тис до себе, аж сьа циган про
сив : „Пусти ньа вже!“ Тай Митро питат сьа Цигана: „Та як там?“ 
А Циган повідат: „Мйтройку! дай си покі, не йди сьа з ним брати“. 
А Митро повідат: „Та чому?“ Цйган повідат: „Бо вно публіка така, 
не звертат, ни нич, тисне та тисне! Як ньа потйс, то ми сьа видїло, же 
ми очи з головй вйлїзут“. А стрик того не пйтат, ай пішов сьа брати 
з ним. Тай тот став тйснути, як Цйгана, а стрик як взьав його, як ним 
свйснув, то аж му сьа ходакй на ногах пірвали. Но тім єіітерееї гай
дуки йіх поковали і повезлй до Самбора. Цйгана відобрали і того роз- 
луцького, а Митро вййшов домів, бо акурат тот ґанч служйв йому, бив 
не здалий до воська.

(Оповів в Мшанци, староміського повіта; дня 4 січня 1900 р. братання Дмитра 
Петричковича, Яньового, Василь Петричкович Лисчин, 40 літний їазда, а записав М. 3.)

Дмитро Терлецький (пише ся Олїщак), їазда в Мшанци 
оповів в осени 1899 р. про рекрутчину таке:

Старий Климович (Федьо Когут, род. 1792 f  1853 р.) утікав на 
Різтво перед воськом у Білич (староміського пов.), там мав знакомого 
чоловіка. На сьвятий вечер витопили, повечеряли і полїгали спати, а на 
Різтво рано всі пішли до церкви. Ктимович лишив ся в хижи. Виняв 
гуску варену з горця, а на єї місце вложив ґаздин ходак. Коли вер
нули з церкви, а він питат ся: „Ци втямили ви ту, ґаздинцю, Гусаков- 
ського?“ — „Ні, не втямила!“ —  „Ну, то ще втямите Ходаковського“. 
Тай з тим пішов з хиж. За тото ще і тепер напомпнають деколи, 
як засварять ся, Климовичови, а то вже внук, а він того дуже не 
любить.

Син Климовичового Федя Яким утікав на Великдень на Шапку 
(гора над Мшаецем, частина Жукова), аЛукачівІван ходив з топором по 
бандрівськім лісі (село Бандрів, Лїського нов. граничить з Мшанцем), 
аж дістав корч в ноги, тай перестав ховати ся, але то було недавно, 
в 1850 р. В еден час їмив віт 40 парібків і відставив до Самбора, всіх 
вабрали, а тогди ще коси плели. Всі поутїкали з воська і не було ни
кого дизиетиря, хиба Мисів Мптро (род. 1787 f  J847 р.), ховав ся, 
вибрав собі яму в снопах на стайни і там сидів. Якось довідали ся, 
їмили його, дали йому 00 буків і більше вже не йшов до воська. Його 
братанич ще ту жиє, вже старий чоловік і зовуть його „Дивитирів“,
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Другі, що повтікали, ховали ся, як хто міг. Тогди втікали, бо вперед 
не брали до воська. їмав віт, приходили гайдуки з Лімної. Тогди, хто 
не хотів, збитковав ся над людьми. ПІляхта не йшла; хто показав лїти- 
ііащш, того увільняли. Через тото кождий шляхтич виходжував лїтима- 
дию для себе і своїх потомків. Вовканичів Данько вислужив 24 років 
поспіль. Повідають, що син вблюзовав з воська свого вітця. Пішов до 
воська, а дома лишив малу дїтину. По літах взяли його сина і до тої 
самої кумпанїї, де отець служив, записали. Отець питат ся його, звідки 
він є? Тот ся сповів. Коли старий учув назване своє село, питав ся: 
„А чий ти?“ Він повів, а тогди отець мовить: „Та ти мій син“. Почав 
його обнимати, а відтак оповів всьо канітанови. Тот велів йому зняти 
риштунок і дати синови, а отець пішов домів“.

Тут ще додам, що Кдимовичів Федьо мав чого боятя ся 
війська. В парохіальнім протоколі, чи списі' парохіян під числом 
дому сеї родини найшов я записку, що вітця Федя Івана Кли
мовича взяли десь коло 1803 р. в рекрути, а вже був жонатий 
і Федьо мав кільканадцять літ. Сей Іван Климович вже не вер
нув в село, а бодай в протоколі нема про него споминки. Таких 
записок в протоколі „w zięty w rekruty“ е богато, а не один 
не вернув домів. Такі записки робив тодішній парох у Мшанци,
о. Іван Демяновський, лиш в початкових роках cero столїтя.

Нераз і таке приключало ся, що до війська брали молодців 
не зважаючи на те, чи полишена родина зможе дома без них 
при їосподарцї обійти ся. Се дотикало особливо старих родичів. 
Низше подаю просьбу Стефана Сисиного, іазди з Мшанця, ви
слану 1793 р. до фервальтериї в Іім нїй з просьбою, щоби йому 
не брали молодшого сина до війська, бо вже старший служить, 
а він має значнїйше їаздівство і сам не може його обходити. 
Фервадьтерия сповнила його проханнє, наказала громаді полишити 
в спокою молодшого сина в тім разі", коли наведені Стефаном 
Сисиним обставини правдиві. Ііинянський крайник мав при
їхати до Мшанця і пересьвідчити ся про правдивість поданої 
просьби.

Cesarsko kroi. urzędzie prefektury Łumnianskiey panie у dobro
dzieju.

Ja nizey podpisany poddany wsi kameralney Mszanca, krainy 
Lipeckiey, ekonomiy у cyrkułu Samborskiego, z wielgim у znośnym  
moim płaczem, ze jusz od latt szesciu syna mego wzięto do rekrutów, 
Andrya, to ieszcze nie dosyć mego płaczu у lamentu, ale ieszcze у teraz 
gromada drugiego, Liesia. Zaczym ja nizey podpisany udając podług 
monarchicznych rządów do pirszey instancyi urzędu krayniczego, yako

Записки Наук. тов. ім. Шевченка.
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у od pirszey instancyi, prześwietnemu cyrkułowi owiadomic można ze 
takowych synów nie mam, ze byli hultaie albo włuczęgi, ale mieliby 
przy czym gospodarować, ale nieprzyiaciele gospodarować nie daio, za 
czym ja nizey podpisany nizey punktamy w yrażam :

lm o  Mam chałupę ze dwoma komorami у stodołę, co te budynki 
mnie kostuio złt pols 400; 2do wolow par dwie, które kostuio złt poll 
456; 3tio krów 5, kostuio złt pols 160; 4to koni dwoie, kostuią złt poll 
128; 5to gruntu prentuw scesc to iest pułtory cwierci у inne rzeczy 
ruchome у nie ruchome у zelazne do gospodarstwa zdatne nie otakso
wane sum m o; na tym gruncie zasiewam korcy 16, podatki skarbowe 
wypełniam, powozy odbywam, a muy syn w  takim gospodarstwie go
spodarować nie może przez nastem cow 1) у nieprzyiacioł, za czym ja 
uciekam się pod protekcyją pirszey instancyi krayniczey iako у prze
świetnego cyrkułu, aby był od tego łapania uwolniony, ponieważ ja 
iusz wielgiey starości zostaię, wielgiey słabości zostaie, a iezeliby mnie 
nie zawierzono memu pismu wyz wyrazoney specyfikacyi moiey for
tuny, tedy ja dopraszam się o komissio na grunt dla uznania moiey 
sprawiedliwości. Go teraz krotko wyrażam, za łaskie dla mnie świad
czone maiestatt Boski za mile zdrowie у miłe panowanie panów у do
brodziejów ubłagiwac będę do zgonu.

Sig. Mszaniec d. 9-bris 1793 roku Stefan Sysyn f
My nizey podpisani, wysłuchawszy wyzey wyrazoney specyfikacyi 

Stefana Sysynego, barz sprawiedliwie specyfikowano у zawierzyć mu 
można, у na kuzdym miescu zeznać gotowizmy, у nato się podpisuiemy 
Dominik Zielonka mp, Jan Kalinowicz, woyt, Płoszczansky, Ję Steckie- 
wicz mp. pisarz mszaniecki.

Pokorna prozba do cesarsko kroll, urzędu prefektury Łumnianskiey 
od Stefana Sysynego, podanego wsi kameralney Mszanca podana 
w  Łumny.

Podług opysanie gruntu у ostatnych gospodarzśkych rukoynosci 
у substancie ma supplikant pzi przitomnosci kraynika w  Mszanciu dla 
przekonania tego skutecznego maiątku ogłosić się i jezely tak iest, jak 
podano, tak sprawedlywosc, slusznosc, у nawed rozkaz monarchiczny 
tego wymaga, zęby następca gruntu w tak znaczney substanciy od 
rekruttowania uwolnienim został, czim gromadzie nyneiszim za rozkaz 
urzędowny słuzic powynno. Sig. w Łumnie dnia 12 X-bris 793 Jann. 
Frydl kraynik.

(Урядова печать на ляку витиснеяа).

Пізнїйше і сама громадська зверхність вставляла ся за мо
лодим чоловіком, що мав ставати до бранки, коли уважала, що

*) ворогів.
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він потрібний дома до проваджена ґаздівства. Так мшанецька 
громада вставляла ся 1820  р. за Іуцьом Москальом.

Zaświadczenie.
Niżey podpisany urząd i gromada wsi kameralney Mszanca za

świadczamy Luciowi Moskalowi mieszkaiącego pod Nm 40m, ktoren od 
ożeniania swego po oycu posiada gruntu, iako właściwy gospodarz, 
trzy pręty pola i pół, z łazami, ogrodami, sianożęciami, pastwiskami, 
placami, i innemi przynależytosciami do tegoż gruntu. Obsiewu na 
tym gruncie rożnego gatunku zboża wysiewa corocznie 15cie k orcy; 
bydła ma wołow para jedna,~krow trzy, klacz jedna, owiec trzy, wszelke 
ruchome i nieruchome gospodarstwo. W ięc my gromada zaświadczamy 
i zeznaiemy, sumiennie i sprawiedliwie, że Łuć Moskal u swego oyca 
sam jeden na gospodarstwie zostaie, żadnych nie ma braci, ani sióstr 
tegoż oyciec cierpi choroby każdego miesiąca na głowę przes sześć 
dni, gdzie tey choroby iuż od kilkunastu lat cierpi. A zatem upraszamy 
iak nayupokorniey cała gromada, aby Łuc Moskol, ktoren iest konsygno- 
wany do woyskowego stanu był na swoie gospodarstwo przywrócony. 
To zaświadczamy znakom krżyża świętego podpisuiemy się. Datum  
Mszaniec dnia 26-o Augusta 820 Łukasz Mysiow j  woyt, Fedio Siwak f  
przysięzny, Hnat Paraszczak z gromady, Lesio Sysyn f  dto, Andriy 
Siwak f  dto, Petro Mysiow f  dto, Jakim Opalak f  dto, Michał Ma
kar f  dto, Hryc Berdyc f  dto, Hnat Michałków f  dto, Senko De- 
muszka f  dto, Hnat Bielak f  dto. Imieniem całey gromady (печатка) 
Vidit Verwaltung den 28 Aug. 820, Rybicki Verwal.

Коли молодець ішов в рекрути, полишав дома До собі сму
ток і  жаль до людий, що як не будь спричинили ся до його 
вловленя. Родина думала, що молодий парібок -пішов собі по 
смерть. Страх селян був оправданий тим, що в часі наполеон- 
ських воєн богато жовнірів гинуло в битвах, в шпиталях і під
час тяжких походів. Як бачимо з просьби Стефана Сисиного 
люди нарікали на других, повідали, що вороги наступили на 
них. Особливо відказували на війта, присяжного і тих, що їм 
помагали ловити рекрутів. А таки вони були невинні, мусїли 
ловити, бо инакше війт сподївав ся брати буки в Лімнїй за те, 
що невідставив парібків до бранки. Понизше подаю три документи 
на сьвідоцтво, як нераз родина вороговала против тих, яких 
посуджувала про участь при зловленю ї ї  члена і відданю в ре
крути. З першого бачимо, що отець відданого в рекрути загоро
див перед сусїдом прогін так, що се не міг анї вийти, анї 
виїхати зі своєї обори. В другім посьвідчає присяжний, що Іван
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Волощак Пашків робив шкоду на луцї і в збіжю Іванови Воло- 
іцакови Мудрому. Коли громадські урядники вийшли оцінити 
шкоду, Іван Пашків грозив Іванови Мудрому, що його вбере 
в кайдани, бо він Пашкового Федя зігнав з фундаменту і видав 
в рекрути. В третім наказує фервальтер війтови з Мшанця, 
аби чотирьох їаздів погодив : вони ходили по вівці, накупили, 
пригнали в село, а потім не могли обчислити ся і вівцями по
ділити ся, бо один одному уривав часть гроший за се, що винив 
його в виданю сина в рекрути. Для пояснена додам, що як давно, 
так і тепер, ідуть в великім пості деякі іазди з Мшанця і су
сідніх сел в косівські гори куповати вівці. Перед Юрьом при
ганяють домів гуцульські вівці, а потім дома продають їх  по- 
найбільше „Куртакам“ з під Дуклї.

Prześwietna prefekturo łomnianska!
Urząd wieski wsi kameralney Mszańca, na zażalenie Jana Woło- 

szczaka, nie mogąc swoją (jakową ma) mocą у powagą zawziętość 
у upartość Piotra W ołoszynowskiego, kontrującego, przekonać, a zatym, 
do urzędu przeswietney prefektury owego pokrzywdzonego Jana Wo- 
łoszczaka po zupełnę satysfakcyę odsyła.

Treść całey tey okoliczności iest takowa.
My gromada Piotra W ołoszynowskiego syna, za wyraźnym mili

tarnym rozkazem, wydaliśmy w  rekruty, z którego postempku Piotr 
W ołoszynowski zaciągnął zawzięcie na niewinnego Jana W ołoszczaka 
a sąsiada swego, iż niby ten był przewodem, gdzie iego syn nocował, 
co iest oczywista nieprawda, bo w tey okoliczności Jan Wołoszczak, 
jako był niewiadomy, tak też nic nie winien. Takowym tedy przesą
dem Piotr W ołoszynowski napełniony, zagrodził oborę aż do wody, 
a tym samym w to potrafił, że Jan Wołoszczak niema przejazdu do 
swego domu. Na dniu tedy dzisieyszym, to iest 22 Julii bieżącego roku, 
pokrzywdzony Jan Wołoszczak sprowadził nas, nizey podpisanych, 
abyśmy obydwóch stron pretensyę u waży wszy, zgodę у iedność na 
potomne czasy ustanowili. Gdzie my przyszedłszy, a przemierzywszy 
ich obory obydwie у zagumienki, tak się pokazało: ze luboć wywóz, 
którym obydwa, to iest: Piotr W ołoszynowski у Jan Wołoszczak iez- 
dzić powinni, niby zdaie się być na gruncie Piotra W ołoszynowskiego, 
ale że na gruncie Jana Wołoszczaka stoi komora Piotra W ołoszynow
skiego, у te płacy у wygon z dawna tak są ustanow ione; a zatym  
my, uważając, iż ponieważ od lat 200 у więcey ich antecessorowie tak 
mieszkali, у tym wygonem, bez zadney kontrowersyi, iezdzili, nakazy
waliśmy, ażeby у teraz, у na potomne czasy ta naydawnieysza usta-
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nowa trwała. Lecz gdy Piotr W ołoszynowski, naszym nakazem po
gardził, a nadto ieszcze oczywiście powiedział, że mnie na to nikt 
nie usiłuie, ażebym go, to iest Jana Wołoszczaka, tym wygonem, któ
rym dawnieysi у naydawnieysi ich antecessorowie iezdzili, puścił, 
a choćby у sam wiełmożny prefekt ziechał, tedy ia to nie uczynię. 
My więc uważając z iedney strony Piotra W ołoszynowskiego oczy
wistą i nie potrzebną upartość, a konieczną potrzebę wyiazdu Jwanowi 
Wołoszczakowi z drugiey strony, ile ze ten ani obornika wywieść, ani 
drew przywieść, ani też krescencyę z pola zprowadzić niema którędy, 
a to iedynie przez przeciwnika swego zawziętość, a zatym taką nie
zgodę na pomiarkowanie, decyzyę у uskutecznienie przeswiętney pre
fekturze odsyłamy у iako naypokorniey dopraszamy się, aby łaska jey 
nastąpiła, tę kontrowersyę podług dawnych у starych ludzi zdania za
spokoić. Na koniec у to dokładamy, ze rzeczywiście na przeciwko Jana 
Wołoszczaka gruntu niema sposobu wygon wyrobić, bo nad wodą 
brzeg wielki у skała gruba, a nadto Jan W ołoszczak na daremnie by 
pracował у expens podeymował, kiedy bez tego przy zachowaniu spra
wiedliwości, która u ich antecessorow trwała, obeyść się może. Cze
kamy tedy rozporządzenia у zostaiemy przeswiętnego urzędu nayniz- 
szemi podnóżkami.

Ignacy Paraszczak f  woyt prawny, Bazyli Senkow f  przysiężny, 
Jakob Dryhnicz f  z gromady, Leonty Wataszczak f  z gromady, Leonty 
Paraszczak f  z gromady, Jędrzey Dryhnicz f  z gromady, Jan Pozniak f  
z Strzyłek, Teodor Krawciowicz f  z gromady. Pokorna Prośba, dnia 
23 Julii 799 roku podana.

Nakazuje szie woitowi bystrzeckiemu, ażeby interes Iwana W oło
szczaka ze wszy Mszańcia przecziw Petra W olosznowskiego indigowal 
у relacie pod sumieniem у pod prziszięgo swoje do kraini Rozluckie 
na sobotę podawał. Łomna dnia 13 Julii 799 Richter krainik.

Niżey podpisany za wyraźnym przeswiętney prefektury Łomnian- 
skiey rozkazem, pod dniem 13 Julii bieżącego roku na moją osobę 
wydanym, w kontrowersyi między sąsiadami, sobie nayblizszemi, Janem 
Wołoszczakiem у Piotrem W ołoszynowskim, na wygonie zachodzący, 
na dniu niniejszym na plac kontrujących przyszedłszy, a dla lepszego 
dowiedzenia się, czyli wyindagowania rzeczy, sprosiwszy urząd tam - 
teyszy mieyscowy wieyski, у ludzi sędziwych у na podobnych akcyach 
często znayduiących się, sumiennie udecydowaliśmy, ażeby wygon, 
który służył od czasów naydawnieyszych Jana Wołoszczaka у Piotra 
W ołoszynowskiego antecessorom, był od teraz w naydalsze czasy, to 
iest- tak teraz kontrującym, jako tez ich naypoznieyszym stron obyd
wóch sukcessorom, wolnym do przejazdu у wychodu, i ażeby na potym
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Piotr W ołoszynowski, ani ktoren z sukcessorow iego rzeczony wygon 
nie ważył się zagrodzić, a tym samym Janowi Wołoszczakowi prze
jazdu do własnego pomieszkania zabraniać. Które rozporządzenie, na 
mocy prefektualney rezolucyi uczynione, gdyby się która strona wa
żyła na potym przełamać, czerwonych złotych pięć na pollicyę Sam
borską, bez żadnego względu у respektu na osobę, dać powinna, mocą 
wyż wzmiankowanego urzędu, nam daną ustanawiamy. A takową usta- 
nowę wiecznie trwać mającą, dla lepszey wiary, w obecności mnie ze
słanego urzędu wieyskiego, у ludzi godnych, do tego interessu objaśnienia 
sproszonych, wszystcy ile pisma nie umiejętni znakiem krzyża świętego 
podpisuiemy. Dan w urzędzie wieskim wsi kameralney Mszańcu dnia 
24 Julii 799 roku. Bazyli Terlecki f  przysiężny Bystrego, na zaiednanie 
tey rzeczy zesłany, Ihnat Paraszczak f  woyt Mszan. Jacko Dryhnicz f  
z gromady, Fedio Krawciowicz f  z gromady, Ihnat W ołoszynowski f  
z gromady, Jan Wołoszczak f  z gromady.

My kontrujący jako do tey ludzkiey ugody przyimuiemy się, 
у wypełniać ją z naszemi sukcessorami gotowi iesteśmy, tak dla lep
szey wiary ile nie umiejętni pisma przy ludziach wyz wymienionych 
strony obydwie znakiem krzyża świętego podpisuiemy się. Loco, die, 
mense et anno ut supra. Piotr W ołoszynowski f  Jan W ołoszynowski f  
Jan Wołoszczak f  Vidit dublaner Gaal-Verwaltung, und wird dieser 
Vergleich gutgeheissen und von amtswegen bestättiget. Lomna den 27 
July 799. Richter, Verwalter.

Attestatt. W  niedostatku stempla. My urząd wsi Mszanca niniey- 
szym pismem naszym danym Janowi Wołoszczakowi Mudrerau zaświad
czamy w takowy sposob, iz Jan Wołoszczak Mudry prosząc na wizyą 
w lonkie у zboze robienia skody od Iwana Paszkowego od wołow  
у cieląt my urząd iako do tego należy do otaksowania wychodzi Iwan  
Paszko zadał Paszko Janowi Wołoszczakowi, ze ty Fedia Wołoszczaka 
wygładził z fundamentu у do rekrutów wydałeś, to ia ciebie w kay- 
dany wbiorę. Które to zaświadczenie dla liepszey wiary i wagi podpi
suiemy się. Datt Mszaniecd. 18 augusty 1800. Łukasz Misiów przysięzny f  
Ję. Steckiewicz pisarz grom.

W oytowi у przysięznemu wsi Mszańca pod surową odpowiedzial
nością nakazuie się, ażeby Iwana Pozniaka, Lesia Pozniaka, Andria 
Petryczkiewicza у Mychayła Dyłynego do siebie przywołał, obrachunek 
złożonych przez nich wszystkich pieniędzy na skupienie owiec, tudzież 
mianych expensy, w drodze tam у nazad łożonych, uczynił, у natych
miast sumienie każdemu należącą cząstkę owiec znayduiących się wy
dzielił, ażeby potym każdy z swoią własnością postępował sobie pod
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ług woli. Go się zas tyczy iakoweys pretensyi Andria Petryczkiewizca 
z przyczyny, ze syn onego do rekrusow wzięty, przeciwko Iwanowi 
Pozniakowi miany, z takową w poznieyszym czasie roztrychnąc się 
może, у ta okoficzność bieg podziału kupionych owiec nie tamuie, 
owszym gromada sama względem paswisk spokoynieyszą zostanie. 
Łomna dnia 19 czerwca 809 (підпис не читкий).

З поданого нивше документу бачимо, що деколи жінка лишала 
дім мужа, коли його взяли до війська, і вертала до своєї родини. 
Дома думали, що найскорше жовнір вже домів не верне. Таке 
лучило ся як раз з Федьом Волощаком Пашковим.

W niedostatku stempla. Między pracowitym Hryciem Karda- 
szem obywatelem bandrowskim z iedney stanęła ugoda, a to w ta
kowy sposob : ponieważ Fedio Wołoszczak wzięty do rekrutów, a brat 
zony iego bierze iako siostrę swoie do siebie, ponieważ sama się za
chodzić nie może, у odbiera posag swoy, byki otaksowane za talerow  
bitych 12, poniewasz oyciec ie nie obiecał tylko talerow bitych 9, tak 
podług taxy Hryc Kardasz powinien zpłacic talerow bitych trzy Nro 3 
na długi pozostałe; z chleba iakowego ziarna znaydowac może przy 
urzędach podzielić się pow ino: iedne pułkie likowi Wołoszczakowi bratu 
Fediowemu, a drugie pułkie Marysi, zonie Fedia Wołoszczaka, tychże 
talerow bitych trzy Hryc Kardasz o Stryteniu ruskim oddać powinien  
w roku da Bug przyszłym 1795, krowę także odbiera z cielenciem. 
Która to komplenacya jawnie у dobrowolnie ugodzona у dla liepszey 
wiary у wagi nłe umijąc pisma znakiem krzyzem s. podpisuię. Działo 
się w domu dnia 22go marty 1794go roku.

NB żyta w polu wiele się kup znaydzie, w puł podzielić się należy.
Hryc Kardasz z Bandrowa f ,  Hryc Siwak z gromady f ,  Fedio 

Krawciowicz przysię. f ,  Hnat Paraszczak woyt prawny f ,  Lies W a- 
taszczak z gromady f ,  Hryc W ołoszynowski f .

Przy tey komplenacyi bytnonosc — Ję. Steckiewicz pisarz.
Hryc Kardasz posag siotry swoiey zda Pan Bog, ze Fedio W o

łoszczak przyydzie, powinien dotrzymać. Krowa sira z cielenciem du
chowny wzioł za dług za Fedia Wołoszczaka.

Productum in officio Praefecturae Łomnensis die 8 April 794. 
Johann Frydl Verwalter.

Федьо Водощак писав лист р. 1795 з міста Пшѳбору, з полку 
імени Кавнїца: наказував жоні, щоб не спустошила будинків, 
і обіцяв, що скоро верне домів, коли спокій настане. Та бажане його 
не сповнило ся, домів не вернув, а бодай в списі парохіян нема 
по нім слідів: певно згинув десь в війні, або в шпитали.
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Рекрутчина дала ся добре в тямку простому народови і з cero 
приводу народня фантазия иереляла своє горе і свої стражданя 
в пісня, що приходять під назвою „рекрутцьких“. Мені* повело ся 
одну таку пісню рекрутдьку записати в Мшанци. Ось вона така:

Впала (в) село новина,
Кличут віта до двора;
„Ходи віте до двора,
Бо вже варта готова.
Є в удови еден син,
То хороший з курви син“.
Казав його зйіматн,
Назад руки звязати.
Они його зйімали,
Назад руки звязали.
А він утік в комору,
А з комори на гору,
Тай із гори на остріх,
І сховав ся в житний сніп.
Як сховав ся в житний сніп,
Найшов його сам пан віт.
„Ви, присяжні, не стійте,
Назад руки звяжіте“.
Они його звязали 
І в кайдани сковали.
Дали йому черевик 
А він у тім не навик.
Дали йому камаші,
Заплакали всі наші.
І дали му білий плащ,
„Тепер, мамцю, за мнов плач!“
І дали му тай кабат,
Заплакала сестра й брат.
І дали му катанки,
Заплакали коханки.
Дали йому щіточки,
Заплакали діточки.
Дали йому торбу й ґвер,
Його тато з жалю вмер.

Сю пісню записав я 26/11  1899  від Гриця Тержецького 
Олїщака в читальни в Мшанци. І другі їазди собі пригадували
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поодинокі уступи, але цілої не могли собі пригадати. Повідали 
також, що се бабська співанка, бо її баби сьпівали на вечірках 
(в Мшанци сьпівають жінки, яко свахи на весїлю при пооди
ноких його частях і на вечірках в пилиповець і зимні мясницї, 
коли посходить ся їх  більше до одної хижі прясти; дїтваки га
лайкають, як пасуть худобу, а иарібки сьпівають терлички лиш 
на весїлю; терличками називають короткі сьпіванки коломийко
вого розміру, по найбільше сороміцького змісту; жінки таких 
сьпіванок не сьпівають).

Дальше розпоряджене окружного уряду в Самборі з 1853 р. 
взиває громадські зверхности впливати на те, щоби молоді’ па- 
рібки перед бранкою не женили ся. Вчасна женячка на гадку 
сього уряду і намістництва шкідлива для потомства жовніра, 
а полишена родина проживає часто в прикрих обставинах. 
Заразом пояснюєть ся, що громади мали обовязок поносити 
кошти стриженя рекрутів, або обстрижених приставляти до 
бранки.

Nro 18218. Circulare. An sämtliche Obrigkeiten des Samborer 
Kreises.

Unter den bei der gemeinschaflichen Concertations Verhandlung 
des k. k. Guberniums und des h. k. k. Armee Comando wahrgenom
menen Gebrechen der diessjährigen Rekrutenstellung ist oft auch her
vorgekommen, dass viele Militairpflichtige schon im Knabenalter ver
heiratet, als Familienvätter entkräftet zum Verderbniss der künftigen 
Generation und zum Nachtheile des W ehrstandes auf dem Assentplatze 
erscheinen.

Zur Steuerung dieses Übels wird den Obrigkeiten im Grunde 
Gub. Erlasses vom löten  v. Mts Z. 34*048 verordnet, ihre Gemeinden 
zu belehren, dass diese sehr überhand genommenen frühzeitigen Ehen 
abgesehen von den hiedurch für die künftige Generation erwachsen
den Nachtheilen, bei der Militairstellung nicht berücksichtiget werden 
und demnach sowohl für die Gemeinde, als auch für die zum Kriegs
dienste Gestellten mit dem offenbaren Nachtheile verbunden sind, dass 
die Ersteren die ohne Lebensunterhalt zurückgelassenen Familien der 
in der Armee dienenden Gemeindeglieder zu ernähren, die Letzteren 
aber ihre Angehörigen einem ungewissen Schicksal preisgegeben zu
rückgelassen bemüssiget werden. Der gute Erfolg dieser Belehrung dürfte 
nicht zu bezweifeln sein, wenn auch die Herren Amtsvorsteher nicht 
ermangeln werden bei Gelegenheit ihres täglichen Verkehrs mit den 
Gemeinden durch eine fassliche Darstellung der oberwähnten Nacht
heile auf dieselben einzuwirken.

Записки Наук. тов. Ім. Шевченка. З
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Schlüsslich ist gemäss der bezogenen h. Gub. Ydng auch den 
Gemeinden zu bedeuten, dass die Vergütung für das Haarschnei
den bei den Rekruten, welches desshalb nothwendig ist, um deren 
Köpfe gehörig ärztlich untersuchen zu können, in einem massigen 
Betrage von den Gemeinden zu leisten ist, wenn es diese nicht 
vorziehen sollten, die Rekruten schon mit geschorenen Haupt
haaren auf den A ssen1 platz zu stellen. Jedenfalls sind aber die Ge
meinden verpflichtet ihre Rekruten in einem möglichst reinen Zustande 
und mit gescherenen Haaren vorzuführen. Vom k. k. Kreisamte. Sambor 
am 6ten September 1853, Balko m. p.

От і все, що я міг зібрати і випитати у жюдий на селі 
про рекруччину. Про неї бесідують всюди по наших селах. 
До цілковитого прояснена сього тягару, що довгі літа тяжко 
допікав селянам, треба бажати, аби сьвідомі люди, проживаючи 
на селі, записували оповідана з уст народа. Ті часи вже минули 
і тямка про них лишила ся лише в споминах старших людий. 
Молодше поколїнє вже не застало давної рекрутчини. З часом 
забудуть на селі про се оповідати і загирять ся спомини про 
рекрутчину. А шкода би було, бо і вона мала значний вплив 
на духовий, політичний і економічний розвій нашого народа.

Мшанець 18 червня 1900.


