
„ Т ї с н і  р о к и “ .
Причинки до істориї Галичини 1846— 1861 рр.

Подав Михайло Зубрицький.

Голод в Галичині почав ея 1846 р., коли бульба перший 
раз не зародила. Про ею приключку зложили люди співанки, як 
бульба загнївана від них утікала. Сей голод мав дунсе важні 
економічні наслідки для селян, особливо майже на цілім П ідгірю 
від Сяну по буковинську границю. А  що ся доба побуту наших 
селян до тепер майже ^цілком не прояснена, то я й хочу подати 
деякі матерняли для її проясненя. 6  се спомини записані в Ста- 
роміськім повіті від людий, що ще тямлять ті голодні роки, 
і письма, які висилав уряд стараючи ся зарадити нужді селян.

В „Сьвітї“ з 1882 р. на ст. 327  і 328  подав др. Ів. 
Франко статю під заголовком: „Знадоби до вивченя мови і етно- 
їрафії українського народа. II I . Дещо про картоплю“ . Там ска
зано, що „трийцяті роки нашого столїтя живі доси в памяти 
нашого підгірського народа під назвою „тісних років“ “ . Дальше 
іде в сій розвідці розбір співанок про бульбу. Як покаже ся 
з дальшого, назва „тісних років“ не появила ся в 30 -и х  роках, 
а початок дав їй 1846 р.

І. Зараза на „булї“. До 1846  р. родили ся булї так, що 
5 було що нести. Садили їх  пізно так як тепер сіють ячмінь, 
коли вже зерно, біб, горох і яре жито посіяли, а копали тоді, 
коли вже приходили морози. За корець платили пів сороківця. 
Жид Борух з ІІшенце (Мшанця староміського пов.) купив у П е- 
тришиного Ігната 4 0  корцїв будь до бровару і заплатив 20  со
роківців. І  овес до cero року родив ся добре. В ід Петїшки во
зили до Лютовищ 4  корцї вівса і продали по сороківцю, а инь- 
ший чоловік продав ЗО корций по 7 дутків (1І2 сороківця зна
чило 8 дутків).
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„Булї зісхли першого року від разу по веїх селїх, як би 
спарив. Пани велїли косити зісхлу латину, бо повідали, що булї 
відновлять ся, але то нич не помагало. Копали баби через день 
і накопали соломяну коновдю. У Грицака копало двоє на горбі 
цїлий день і накопало дві мірки ( 1/2 чвертки) і вже більше не 
велів копати, а-й з’орав і посіяв жито. Як хто трохи накопав 
будь, зсипав до бочки, заднив і ховав до яри садити, або зси- 
пувало до ями яких з 15 їаздів і перестилали кождий свої булї 
соломою. Так яких з 15 лїт не було буль. Зерно (овес) родило 
ся, жито не конче.

II. ГОЛОД. Задля недороду буль появив ся невдовзі' і голод 
між людьми. Тоді мішали головки-зі-льну зі збіжєм, або житну 
січку і тото мололи на муку, а з неї пекли хліб і ладили страву, 
їазда різав січку на скрипці' з житного околота, ставці (колінця) 
•відпирскували, тото підмітав, мішав на пів з зерном і молов. 
Грицуна мав кадовб (грубе дерево в середині випалене) жита, 
а велів всипати січку до печи, де добре натопили і еїчка зго
ріла. А Драбанчин Гриць ще малим видів, як стрийна їла хліб 
з головок а пак верла ним о стіну, так їй смакував ! Люди про
давали худобу, та їхали на Угри купувати хліб. Збирали листе 
з гірчиці', лободу, кропиву (жаливу). Нихто не дав на своїм 
поли вирвати не то гірчицю, але і ріпницю (дику гірчицю). 
Дома добре наїв ся, а пішов до млина з узликом молоти; скоро 
змолов мірку, зараз таки в млині пік дві углянки*) і їв. Днесь би 
не пік углянки в млинї, хоть би і цілий день нич не їв . Подо
ляків Ігнат повідав, що мав їхати до лїса по дрйва, а там ждав 
на нього отець. Дома попоїв добре, що ремінча на остатну д’ірку 
попустив. Виїхав під церков (коло 100  кроків від хижі), ей чує, 
що зголоднів. Встромив руку в торббнку, вломив углянки раз, 
другий —  доти ломив, поки всеї не з’їв. Як котрий увидїв хліб, 
то аж тряс ся до нього. Зачали ходити жебраки так, що за ними 
двері не запирали ся, через день зайшло їх  до хиж і з 50. 
В Їал івц ї (староміського п.) був ф іїл яр : понакривав горці' на печи 
плахтами так, як би були з стравою. Приходить жебрак один 
за другим, а він до кождого повідає: „Заждіть, щось ту буде!“ 
Жебраки сідали на лаві і ждали, а їазда вибіг на двір і почав 
кричати: „Гей люди добрі, жебраки хотять мене в хижи убити!“ 
Люди збігли ся, а жебраки повтікали.

*) Углянка, в Нагуєвичах підпалка, по польськи podpłomyk — па
ляниця печена серед горючого угля.
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III. Крадїжі. Задля загального голоду п о я в и  и ся і злодії, 
добивали ся до хиж, підкопували ся до комори і забирали все, 
що їм попало в руки. В Кіндратові (турецького пов.) оповідали 
мої родичі, що раз прийшов з села чоловік, отворив собі двері, 
взяв коцюбу і почав нею здрулювати грудку (бундз) з грядий. 
На те хтось надійшов, тай вже не здрулив. В сім селі докучала 
людем найбільше Смеречина Маруна. Вона но ночи нишпорила 
по людських подах (горищах) та стайнях зі сьвічкою і ніхто їй 
нїчо не мовив, бо всї боя ли ся, щоби ще біда не запалила. Так 
усюди злодіїв боялп ся і хоть дехто і підстеріг такого лицаря, 
то нічого й не мовив, а погадав собі: „Н яй при меншім остане“ .

IV. ПІСНЯ про втеку бульби. Подаю тут пісню про бульбу, 
записану дня 29. вересня 1892  р. від Дмитра Бабця, темного 
дїда-жебрака з Бистрого (староміського пов.).

Розважайте добрі люде такую новину:
Забрала ся від пас бульба в далеку країну.
Як вона ся забирала, то щиро ся кланяла:
„Пущайте ня, добрі люде, бом вам з’угоряла“1).
Коли вна ся забирала, з людьми говорила:
„Пущайте ня, добрі люде, бом вам догурила2).
Пущайте ня, люде добрі, бом вам догурила,
І варена і печена по тижньови гнила.
Роз’у важте си люде, а що з того буде?
Але то зле в крайи буде, як бульби не буде.
Плачте за мнов малі діти і ви старі люде,
Хоть ня садїт і не садїт, юж ня менше буде.
Ви не знали, люде добрі, бульби шанувати,
Як найбільше било сьвято, ви ня йшли конати,
Ще нешпори не стояли, вставали скрептати.
Ви не знали, люде добрі, що схочу вмерети,
Як найбільше сьвято било, вставали терети.
Але що ви, люде добрі, бульбі залаяли,
Тосьте не раз, не два рази коровам краяли.
Ви вложили, люде, бульбу в велику неславу,
Варилисьте з бульби четвераку страву.
Пак ви бульбу шанували, вна вам ся родила,
Я по шгири дутки кварта оковити била.
Ой як прийшло на вівсяний хлїб, на вівсяну копу,
Нема що днесь ся напити за пять дутків хлопу.
Ой ти хяопе дуже мудрий і дуже зуфалий!
Ой як хочеш, пропий ринський, жеби ся напити.
А ринський треба ти пропити, би ти ся напити,
За два ґрайцарі не-чим губи помочити“. *)

*) Наприкрила ся, надоїла. 2) Докучила, спротивіла.
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А Жиди нам дуже плачут, бо барз помарніли:
Скоро бульби умалїло, броварі спустіли.

Др. Ів. Франко записав в коломийськім пов. (диви: „З н а
доби до вивчена мови і т. д .“ в „С ьвітї“) пісню, що так 
починає с я :

Ци чули ви, добрі люде, таку новпночку,
Що тікала бульбаночка на Буковииочку...

З сеї пісні можна догадувати ся, що в коломийськім пов. 
також бульба недородила, а за те на Буковині не хибла.

V. Хороби. В 1854  р. появила ся холера. В Мшанци і су- 
сїдних селах її  не було, за те хору вали люде на тиф. Хорий 
чоловік зривав ся, скакав, утікав з хижі і сю слабість назвали 
„коломийкою“ . Вона мала появити ся 1852  р., коли не попиля
ють ся люде, що про се оповідали. Однак на сім ще не конець. 
П еред 1850  р. вибухла чума, між рогатою худобою. Уряд нака
зував громадам виганяти худобу в поле, ставити кошари і там 
її передержувати, доки не мине зараза. Краєвий уряд видав 17. 
вересня 1850  р. ч. 4 7 7 5 6  друковане „ K re is sc h re ib e n “ по нї- 
мецьки і по руськи, „Коимъ оголошается новое правило отно
сительно употребленія довбни яко средства противу чюмы на 
рогатый скотъ“ . Щоб запобігти заразі на худобу, видав каме
ральний уряд в Лімнї коло Турки д. 9. падолиста 185 0  р. 
ч. 1169  ноту до деканального уряду, щоби той поручив під
владним сьвященникам поучити народ з амвон про грізну заразу. 
Зараза мала появити ся в самбірськім окрузі в Ж уравнї. В тій 
ноті жадаєть ся, щоби сьвященники поучили і заохотили народ 
не протнвити ся зарядженям уряду, бо се робить ся для їх  добра; 
коли побачуть підозрені симптоми на худобі, мають уставити її 
в кошарах (N o thsta llungen ). Коли сьвященники спостережуть де 
небудь слабість, мають доносити урядови.

VI. Заклад. Коли появив ся голод поміж людьми, пани 
в Лімнї обіцяли, що дадуть заклад, то хліб, то гроші, а відтак 
те все рахували на гроші. З Лімни посилали фіри до Самбора 
і спроваджували хліб. Люде брали зерно, кукурудзу, горох, 
а також ріпу до сїяня. Заклад, то була запомога, щоби люде 
не мерли. Хто був добре з війтом у селі, той в Лімнї дістав 
підмогу. Якийсь чоловік заплатив за два корцї вівса 4  зл. „Н ераз 
прийшли люде до Лімни з торбами, а їм повіли: „Вам не треба 
нічого“ , тай дали їм їарнець їуїурудзів. Головчишин Федьо 
з Мшанця оповідав, що єго отець взяв в Лімнї полумацьок
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(чвертку) їуїурудзів, пак ходиш , та взяли два їарц ї гороху, 
пак два їарц ї ячменю, пак два корцї вівеа і 10 ринеьких про
стих (4 злр конв. мон.). По 15 літах вернув Федьо з Поділя 
і заплатив 4 0  злр. Ваяцїв Петро і син ’му Михайло взяли по- 
лумацьок їуїурудзів, а пак заплатили 60  злр. Раз було много 
людий в Лімнї. Контроль чи фервальтер дістав десь хліба з бі
лого, неревязистого коріня, що виорюють на яри з землі, і велів 
такий хлїб їсти. Люде послухали, ладили з коріня хлїб, їли —  
і потроїли ся. Пак він мав нагану, що таке людїм повідав“. 
Про сей заклад люде розповідають ще і тепер. Лишив він про 
себе лиху память. Уряд велів богато платити за побране зерно 
і т. п. Декого дуже покривдили. Мабуть не обійшло ся тут без 
шахрайства меньших урядників. Десь в 80-тих роках прийшло 
до Мшанця письмо зі староства в Старім місті-, що будуть да
вати бідним безпроцентову позичку і беззворотну підмогу. Одначе 
люде не хіснували анї з одної, ан ї з другої, бо повідали: „З тим 
буде таке, як з закладом, людий будуть дерти“ .

VII. Вихід „в Поділе“. В тім часі ставало більшій части 
людий чим дальше, тим тяжше жити. Урядова поміч не богато 
помогла, уряд богато писав, а селянин був голоден; заробітків не 
було і таких як тепер, а земля таки рік за роком не родила. 
Не було иншої ради, як лишити ту землю і втікати в сьвіт за 
очи. Вже давнїйше люде утікали з Галичини на Буковину, то 
і тепер туди пустили ся. Уряд здержував їх, але се не богато 
помогло. Не один пішов в Лімну латри рубати і просив „де- 
стата“ (атестат), щоби міг іти в сьвіт. Прийшов до Самбора, 
а з відтам завернули його домів. В два, або три роки, як бракли 
булї, почали люде іти „в П оділе“ . Поле лишали на божу волю 
і цілком не журили ся, хто єго буде орати. Дехто давав за 
житну паленицю і який ринський на дорогу морї або і два 
поля. Благий взяв в Їал івц ї за два ощипки (вівсяні пляцки) 
дві чверти поля. (Тут міряють широкість загона прутами, без 
уваги на довготу, яка може бути ріжна в кождім селі. Прут 
має два сяги ширини. Дві чверти е 8 прутів, або 16 сягів ши
рини). З Мшанця вийшла на Буковину з половина людий. Богато 
не вернуло цілком домів; більше як 20  нумерів спустіло, бо 
люде лишили їрунт на родину або сусідів або продавали вихо
дячи з села. Ще й тепер дехто прийде аж з- Буковини в село, 
возьме яку таку сплату за свій їрунт від нового властителя 
і вертає назад. Ішли люде з під Устрік, від Ію товиск, Турки 
і з инших сторін. Декотрі ладили візки і самі тягли. Хто мав
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діти, то наймав по їаздах або панах за страву; заплати грішми 
не давали ; отець був рад, що позбув ся клопоту, а дітвак, що 
має що їсти ; часом дістав огартку. Часто лишали родичі дїтий 
по дорозі'; як уподобав собі яке який їазда, то вони лишали радо.

Ію д е з Мшанця пробували підчас голоду на Буковині' в сих 
селах: Качурові, Сторожинци, Гуморі, три милі за Радівцями, 
Намаставорі коло Серету, там було з 15 „П ш анций“ . Самі Ш ваби 
там ясиють, вони подавали людем хати. Були в Микушенах, Чор- 
навцї, на Ж учці коло Садаїури, в Топорівцях, Теребячім, селї 
великім, де живуть Ш ваби і Волохи. Були також люде і коло 
Городенки. Понайбільше брали людий пани на службу. Дасть 
ему хату, орнарию : на місяць два полумацьки іуїурудзяної муки, 
рідко якої нншої, дві топки соли,_Д-фунтів сира і око горівки. 
В їуральни (горальні) давали на місяць два полумацьки їуїуру- 
дзяної муки, 10 вік мяса, дві топки соли, а горівку міг пити, 
коли схотів. Були і такі, що ходили на денні заробітки. Містили 
ся по їаздох, або коморували, часом і пять в одній хаті мі
стило ся. Деколи платили косаревп за день і 1 злр., а на місяць 
14  — 15 злр.

Голод вигнав майже з кождого села богато людий. Ті, що 
лишили ся, мали більше простору, позабирали землю ио тих, що 
вийшли і орали лиш ліпші кусники. Поволи появили ся нові 
заможні люди, що доробляли ся достатку, а мали на чім, землі 
мали доволі. Челядь була дешева, бідний, що не пішов „в По
діле“ , радо служив за страву та огартку. їазди  мали на чім 
пасти худобу, держали салаш, поле справляли і засівали житом. 
Дальші куснї поля за селом лишали, бо не було коли орати, тай 
не було на стілько робучих рук. Уряд переводив помір поля 
в 50-тих  роках. В Мшанцп міряли поле 1852  р. Перший помір 
відбув ся 1820  р. і тогдп їазди записали на себе богато поля. 
А в 1857  р. радо зрікали ся поля, що було не приступне 
і подальше лежало від села. Коли інжинєри питали ся, на кого 
записати який дальший, непрнгожий кусник поля, відповідали: 
„на громаду“ . А навіть були і такі дотепники, що і площі коло 
своїх будівель записували на громаду, аби не платити податку, 
а звалювали на громаду. Та десь з початком 60-ти х  років 
счинив ся голод в Буковині і в Гуцульщинї. Про него оповів 
в галицькім соймі о. Софрон Витвицький з Жабйого в 1861 р .1).

*) Подаємо тут дословну виписку з його промови, виголошеної д. 16. 
цьвітня 1861 р. на другім яасїданю першої сесиї краевого сойму : „Je
stem z okolicy znanej ogólnie, z krainy Hucułów, z Żabiego. Okolica
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Тоді' значна часть людий тих, що ще на Буковині' не розїоспо- 
дарили ся, вертала назад домів, бо тут противно жите мужиків 
поправило ся. Бульба почала знов родити ся, тай зерна більше 
було. Та чим дальше, рік за роком, почали управляти землю, 
а коли прибуло більше людий, то і більше орали. Земля почала 
піснїти, а люде що раз більше орали, аж взяли ся до тих куснів, 
що записані були на громаду. Поволи закинули держати воли, 
а перейшли на коні, бо вже не стало де насти в о л и ; предпри- 
бмцї почали вирубувати ліси, потребували фірманів, а кіньми 
спорійше іде робота. Появили ся зелїзні плуги, а вони лекші 
і придатнїйші до орки, як були деревляні. Тепер одні орють, де 
що видать, а другі відказують і домагають ся, щоби відобрати 
пооране громадське иаеовиско від поодиноких їаздів і назад гро
маді' привернути. Таке веде ся скрізь по громадах, що колись 
належали до симбірського циркулу. Громада Мшанедь справила 
собі і мапу катастральну і cero року відбирають громадське поло 
від поодиноких їаздів, щоби его привернути цілій громаді, а при
власники на се дивлять кривим оком.

Коли настав голод на Буковині, ходили люде від Самбора 
аж туди за волами. Тамошній їазда продавав за що будь, бо не 
мав чим кормити худоби. Платили по ЗО, 40 , 50 злр. за воли, 
за які тепер треба би заплатити з 20 0  злр.

VIII. Урядові заходи. Все подане доси списано нонайбільше 
з оповіданя старших людий в Мшанци, бо ще живуть такі, що 
памятають ті часи. Тепер подам ще те, що робив уряд, щоби 
запобігти голодови і ратувати людий. До cero поясненя послу
жать розпорядженя тодішніх урядів, що посилано через пере- 
миську консисторию, або деканальний уряд до сьвященників. В тих 
розпорядженях жадав уряд, аби сьвященники оповідали в церкві 
їх зміст і склонювали вірних виповнювати прикази власти. Роз- 
порядженя виходили від камеральної фервальтериї в Лімнї коло 
Турки, від циркулярного (окружного) уряду в Самборі і намі
сництва (Губернії) у Львові. Жукотинським деканом був тоді
о. Іван Ломницький, парох в Яворі (старо-самбірського дека
нату), пізнїйше посол державного сойму в В ідні і Кромерижі.
ta niegdyś bogata w chów bydła, dziś mizerna i nędzna, albowiem  
nie tylko stan gospodarstwa włościan podupadł, ale i głód panuje tak, 
że dziś, gdy nastał przednówek na wiosnę, dzieci się pasły, jak sam  
widziałem, z głodu trawą, a chłopi przymuszeni są liście bukowego 
drzewa za pożywienie używać . (Sprawozdania stenograficzne z posie
dzeń Sejmu krajowego galicyjskiego we Lwowie odbytych od dnia 
15 do 26 kwietnia 1861 r. Lwów, 1861, стор. 34).
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Жімнянський фервальтер Чачковський вислав д. 26  марта 
1847 р. ч. 929  в німецькій мові таку ноту до декан, уряду 
в Яворі:

„Скарб дасть в разі потреби підданим по можности п ід
могу до засіву за пізнїйшу заплату. Щоб одначе і громада по
дала по своїм силам поміч біднїйшим при управі землі, оголосив 
я всюди, аби їазди, хто має запряг, помогли тим, що не мають 
його, а за те вони мають першим помагати пішою роботою і п а
шею. А що сю поміч треба подати з милосердя і любови ближ
нього, а мені бажаєть ся, аби чесний селянин сповняв добрий 
учинок не з примусу, а з пізнаня самого себе і з релігійного 
обовязку, то прошу деканальний уряд візвати підвладних д у 
ховних, аби візвали парохіян подати собі взаїмно поміч при 
управі поля. П ри сім завважую, що колиб люде не хотіли по
слухати, присилує ся їх  полїцийним примусом“ .

Начальник окружного уряду в Самборі Г іцїерн розіслав 
д. 21 цьвітня 1847. ч. 239  таке розпорядженє:

„Нема надії, щоб бульба вародила, проте поручив краєвий 
уряд яко суроґат на місце бульби ріпу (W asserrübe), яку в Н і
меччині від непамятних часів управляють, а від недавна де
куди і в Галичині“. І  далі йде поученє, як ходити коло її 
управи, одно з тих високо-наівних урядових поучень, якими 
тоді правительство силкувало ся заступити брак шкіл і загаль
ної осьвіти.

Фервальтер Чачковський пише д. 25 цьвітня 1847 р. ч. 1147 
до дек. уряду: „Аби запобігти недостаткови поживи в найблизшій 
будущинї і аби жертва, яку зробив скарб, вийшла на добре, 
треба пильнувати, аби збіжє дане на засів підданим люде не 
розтратили, або на що инше не спожиткували, а обернули на 
призначену ціль. Проте нехай сьвященнпки з амвона поучать 
людий про се“ . Той сам пан вислав до дек. уряду ноту д. 1 мая 
1847  р. ч. 1235, де повідомляє, що в „польській їазетї львів
ській“ з 15 цьвітня 1847 р. ч. 44 . появило ся поученє, як 
має ся садити бульбу і як ходити коло неї, а викопану перехо
вувати. Жадає, щоби сьвященнпки поучили народ з амвони про 
зміст cero поучена, а про єго наслідки донесли йому. Се поученє 
роздав Чачковський війтам на сесиї і популярно поясняв його 
зміст. До сеї ноти долучено й поученє. Там сказано, що бульба 
вже від кількох літ усюди гниє, але причини cero ще не дійшли.

Гіціерн, окружний староета в Самборі, вислав д. 12 вересня 
1847  р. ч. 659 обіжник такого змісту:
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„Минулого року хибла бульба, а збіже (H ab erfrü ch te ) дало 
лиш мірний збір. Коли у підданих бракло поживи, взяв ся уряд 
до надзвичайних заряджень, щоби охоронити їх  від голоду. 
Домінїї помогли додатками в збіжу і грошах для ирокормленя 
і засівів щедрійше, як коли небудь. Де не ставало засобів, 
люде одержали задатки з публичного фонду з обовязком звороту; 
дідичі переважно взяли на себе виживленє громадських бідних; 
вони-ж і уряд дали здібним до праці можність зарібку за готівку. 
При тих часових підмогах перебули люде днї нужди. Cero 
року вигляди л іп ш і; збори збіжа дали благословенне жниво, 
бульба обіцюе більший видаток, як минулого року, -а коли ви
датність буде менша супроти Давнїйших лїт, то се вирівняє 
їосподарність з теперішніми засобами і заробок так, що нема 
чого бояти ся загальної нужди. Хотяй на теперішнім зборі під
даних крім звичайних видатків тяжить також частковий зворот 
побраних запомогових задатків, то спостережено, що вони не 
розуміють свого положена, запомогові задатки, особливо одер
жані від дідичів ч и . то безиосередно, чи при посередництві 
окружних урядників, уважають за подарунок, якого не будуть 
віддавати, числять на повторене cero дарунку, коли самі вже не 
будуть мати нічого, і через те не хочуть анї за гроші працю
вати, анї добре їосиодарувати своїми засобами, а тілько над по
требу швидко з’їдають їх , а нераз і марнують. Таке иоступо- 
ванє противить ся найвисшому намірові! уряду, що вис. письмом 
циркулу з 25  падолиста 1846 р. запевнив їм власність їоспо- 
дарств і заповів скорий кінець усіх підмог. От тим то висловлюю 
найвисшу волю, щоби піддані самі про себе дбали і не спускали 
ся на підмоги. Таке поступованє привело би підданих також 
і в будучих роках самохіть в таке саме нужденне положене, 
з якого вони біжучого року були вирятовані лиш великими ж ерт
вами. Тож наказує ся, аби домінїї самі і через душпастирів 
поучили підвладні громади, що кождий підданий сам про себе 
має старати ся, щоби вижив і засіяв, щоб був ощадним зі 
своїми засобами; а коли видаток жнива не вистарчить, нехай 
поповняє брак зарібком за готові гроші. Домінїян на основі 
вис. і*уберн. декрету з 15 вересня 1786 р. Ч. 2 4 4 1 2  і 9 ве
ресня 1805  Ч. 3 7 1 2 4  вільно забезпечити плоди для поживи 
і засіву рілї тих підданих, що звикли тратити. Домінїяльні запо
могові завдатки не є дарунками, але позичкою, яку піддані нату
рою або грішми або відробком віддати мають. На основі найвис. 
патенту з 3 падолиста 1786  р. кожда громада має обовязок сама
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годувати своїх місцевих убогих, а домінїя вже тим сповняє свій 
обовязок запомаганя здібних до працї підданих, коли подає їм 
за готівку заробок відповідний до придбаня потрібних річий. 
Взиває ся проте вже тепер підданих, щоби кождий брав ся до 
зарібку за готівку і ним покривав біжучі потреби, або покрив 
одержану підмогу; аби своїх збіжевих засобів, кілько можна 
не рушав, щоби заощадити на будуче, коли буде мало зарібку, 
рівнож вже тепер винайти і убезпечити фонд для підмоги міс
цевих убогих і взагалі лиш тодї здавати ся на панську підмогу, 
коли загостять хороби і инші нещастя і коли ощадність і п ра
цьовитість не можуть дати відповідної помочи, бо кожда одер
жана підмога є довгом, який тяжить на їх  їосподарствах і екорше, 
чи пізнїйше треба буде ї ї  віддати. Щобиж ті поученя уміцнити, 
дозволяє ся домінїям а) наведені високі розпорядженя з 15 
вересня 1786 і 9 вересня 1805  вже тепер ввести в діло і у всіх 
підданих, знаних яко недбалі іазди , убезпечити все потрібне 
для їх прокормлена і засїву через урядовий секвестр відповідної 
части їх  збіжевих засобів; б) мати огляд на обовязок громад 
прокормлена їх  убогих; в) тим підданим, що мають за малі за
соби, вже тепер призначити можливий до принята заробок; коли 
вони відкинуть його, питати їх, чому се чинять, а коли причина 
покаже ся не оправданою, видати їм рішинець, з полишенєм від
клику до окружного уряду“ .

Треба догадувати ся, що піддані не хотїли користати з за
рібку за готові гроші, який давали їм демінїї. Патент цїс. Фер
динанда І  з 18 цьвітня 1846  р. постановляє в 2 уступ і: „До
зволених домінїям розпорядженєм з 9 серпня 1786 р. днів по
мічних за заплату в часі сінокосів і жнив не має ся надальше 
вимагати від підданих“. Ті помічні днї за заплату певно допекли 
підданим до живого, коли їх  знесено зараз по завірюсі' в західній 
Галичині, як би в нагороду за те, що піддані вірно стояли при 
цісарю і троні, про що є мова в наведенім патенті'. А тоді' 
певно й не було иншого зарібку, як тілько на ланах, а по троха 
і в лїсї. Підданий наробив ся цілий день, а хісна не було, 
то й не хотів користати з такого заробітку, чим уряд дуже 
гриз' ся.

Обіжник окружного уряду в Самборі з 14 вересня 1847 р. 
ч. 19861 до всіх місцевих властий і магістратів повідомлює, 
що наслідком впливів частої зміни температури і шкідливого 
дїланя не цілком дозрілих овочів люде часто заслабають на
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червінку (дезинтерию); поучає, як виглядає ся слабість, що ви
кликує її і чим здержувати її.

Перемиська консистория переслала друкований обіжник з 9 
жовтня 1947 р. ч. 2393 , де по латинськім вступі подано роз
порядженє їубернїї з 22  вересня тогож року по польськи. Зміст 
cero розпорядженя такий сам, як окружного уряду з 12 вересня 
1847. ч. 659 . Консистория-ж пересилає друкований обіжник до 
духовенства в німецькій мові з д. З лютого 1848 р. ч. 1*9 
з таким змістом: „З покликом на оголошене консисторське роз- 
порядженє друкованим обіжником з 9 жовтня 1847 ч. 2393  
уділяє ся нинішнім високе розпорядженє краєвої президиї з 12 
січня б. р. ч. 14536  епархіяльному духовенству до оголошеня 
і строгого допильнованя такого змісту: Високий уряд краєвий 
довідав ся недавно, що підданим подають місцеві власти доста- 
точні зарібки через приділене пожиточних робіт за дешеву за
плату готівкою, одначе той заробок вони відкидають і радше 
дармують, живучи в безосновній надії, що скарб має їм все по
магати“ і т. д. Консистория взиває сьвященників, аби поучили 
людей зараз в народній мові про їх  обовязок працювати —  
і дбати про себе, а також аби пригадували їм се частїйше.

Перемиська консистория д. 5 лютого 1848  р. ч. 317  покли
кує ся на свої попередні розпорядженя видані до підвладного 
духовенства, щоби взивали вірних з амвона і при кождій на
годі —  повернути домінїям подані підмоги, ощаджувати свої 
засоби і працювати, і подає духовенству нове краєвопрезидпяльне 
розпорядженє в тій справі з 6 січня 1848. ч. 15817 . (подаємо 
його в скороченю):

„Дотеперішні розслїди показали, що хотяй недорід бульби 
подав привід до дуже сумного обяву нужди минулого року, то 
сей недорід не є властивою причиною нужди значної части люд
ности. Причина лежить далеко глубше, в протизаконнім поділі 
рілї і землі', в неполїтичнім оселеню богатьох родин на невід
повідних для їх  прокормленя частках землі, з чого повстало 
залюднене, якого край не може виживити і яке робить ся жер
твою кождого неприязного припадку. Нещастє в тім, що необе
режно дозволено зрости причині' сеї нерівномірности, не розмір- 
ковано нічого, що було би придатне запобігти грізній небезпеці', 
не запроваджено промислу або якого иншого спожиткованя над
мірних сил, не зроблено нічого для уморальненя народа, для 
вирваня його з отупіня і лінивства.
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„Досьвід з попереднього року показав, що беззворотні під
моги зробили відноеинп ще тяжілими і утруднили перехід до ліпшої 
будущини, розширюючи веюди віру, що кождому подаетъ ея поміч, 
хоч він не буде сам дбати про себе.

„Розтрата засобів, нерозважна надія на чужу поміч, неру
хливість і лінивство були найблизшим наслідком необережно 
ужитих в минулім році підмог і ще всюди відчувають ся сумні 
наслідки їх між населенєм.

„Сей нещасливий погляд з’убожілих мешканців краю вказує 
на потребу самопомочи. Треба призвичаювати їх  видобути ся 
з тяжкого положеня власного працею, власними заходами, дбай
ливістю і ощадністю.

„Невідклично мусимо cero держати ся, що безпосередня 
підмога підданим має бути виключена. Треба як найенерїічнїйше 
завізвати їх, щоби хапали кождий заробок, який їм надає ся, 
щоби шукали його вже тепер, коли ще мають деякі засоби, а самі 
вони ще здібні до роботи, бо їх  сил і волі ще не зломили голод 
і хороби. Вже тепер треба рішучо виступити, а не ждати часу 
цілковитого недостатку, коли населене вже гине з обезсилена 
і де вже нема вибору: або брати ся до згубних безпосередних 
підмог, або дивити ся на голодову смерть народа.

„Коли тепер приходить ся вирвати простого чоловіка з єго 
оплаканої нездарности і лінивства, з єго зухвалої надії на чужу 
поміч і напімнути до трудолюбности, заробкованя і піднесеня 
моральности, а те все в основі (w esen tlich) належить до красної 
задачі душпастиря, проте взиваю парохіяльне духовенство впли 
вати для тої цїли і в тім дусі на парохіян силою і впливом його 
духовного уряду“ .

Потім наступає коротке порученє консисторнї, аби духовні 
в дусі наведеного Губерніального розпорядженя впливали на вірних.

Д. 19 лютого 1848  р. ч. 569  видала перемиська конси- 
стория німецький друкований обіжник, де читаємо: „Було кілька 
випадків, що сільське духовенство наслідком президіяльного 
поручена з 22  вересня 1847 ч. 11259  поучаючи з казальниць 
сільський народ про обовязок звороту поданих йому домінїями 
задатків і заохочуючи до пильности і праці, не лиш не найшло 
послуху, а противно, поодинокі слухачі грубо образили його. Проте 
видала вис. ц. к президия краєва рішене з 8. лютого б. р. 
ч. 1480  до всіх панів начальників округів з порученєм: наказати 
як найострійше окружним комісарям і конципієнтам, щоби не 
поминули жадного урядового зіткненя з громадами не поучивши
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їх, особливо начальників громад, депутованих і старших в гро
маді' в дусі вис. порученя президияльного з 22  вересня 1847 р. 
ч. 11395 і 12 січня б. р. ч. 14536  про обовязок сільської люд
ности дбати про свій прожиток і про зворот задатків поданих 
їй на підмогу.

Далі поручено їм, аби фактів зневаги духовних, що ломають 
також повагу уряду, висліджували, карали і докладно доносили 
про се краевій призидії. Се подає ся до відомості! з зазивом 
поучати людий, бо уряд не дасть зневажати духовенство.

Дуже інтересний консисторський обіжник з 1849, тож подаю 
його в дословнім відписі'; „Ч. 2225 . Ведля загального голосу єсть 
рбкъ 1849 такъ урожайный, що собранный новый плоды не ино 
на потребу цѣлого року выстарчити можутъ, але еще и значныи 
запасы на пбзнѣйшіи лѣта заховати-ся дадутъ, бслибы до того 
картофлѣ не зонсовали ся, якъ есть надѣя, тогдабъ и запасы 
тій значнѣйше еще оумножили ся. Тото благословеніе Божое, ко
торымъ труды господаревій того року оувѣнчанны зОстали, нале- 
жалобы такъ шановатя, щобы и на пбзнѣйшіи лѣта слѣды его 
не загиблії, и для той то причины особливымъ есть обовязкомъ 
громадъ и кождого господаря, оуже зъ взгляду на власное добро 
на тое бачити, щобы багатыхъ плодбвъ съ вѣтромъ не пустити, 
и овшимъ оглядно, по господарски съ ними обходити ся, и збы- 
вающое зббже для заспокоєній потребъ пбзнѣйшихъ лѣтъ покрыти. 
Щобы однакожъ запасы тій якійсь пожитокъ принесли, то доконче 
потреба заложити громадскіи шииклиры, въ которыхъ бы кождый 
господарь збывающое ему зббже ссыпати мбглъ, которымъ бы або 
самъ собѣ въ часѣ голода зарадити, або продаючи за мѣрную 
цѣну инныхъ голодныхъ засилити мбгъ.

„Потреба заложенія такихъ Громадскихъ шпиклирбвъ очи- 
видна. Оуже передъ знеееніемъ пбдданьства находили ся такій 
шпиклиры въ инныхъ провинціяхъ великого Цѣсарского паньства 
правѣ въ каждомъ селѣ, а и въ руской части Галичины не мало 
было йромадъ, который свои громадскіи шпиклиры мали. Теперь 
же, коли пбдданьство знесене, и на запомогу дѣдичбвъ давныхъ 
бткликоватп ся не можна, заложеніе такихъ шпиклирбвъ еще 
потребнѣйше.

„Въ тбмъ намѣреніи постановило Высокое Министеріумъ дѣлъ 
економическихъ декретомъ зъ 19 липня т. р. ч. 6 5 0 4  воззвати 
всѣ товаришества господарскіи краевыя, щобы зъ своей стороны 
громадъ на потребнбсть и пожиточнбсть заложенія помянутыхъ 
шпиклирбвъ уважными чинили, и препоручило заразомъ Высокой
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іуберніи, щобы справу тую, отъ которой добро краеви зависитъ, 
всѣми силами попирала.

„В ъ слѣдствіе воззванія Выс. Ц. к. їуберніи зъ 17 Аугуста 
т. р. и. 4 5 0 2 0  ссылаемъ про тое Честному Доховеньству Епар
хіальному по причинѣ тѣснѣйшей его звязы съ народомъ, щобы 
черезъ обвѣщеніе нынѣшного писанія въ своихъ П арафіяхъ сто
совнеє поученіе, якоже и черезъ цѣле свое вліяніе душъ па
стырское на параф'іянъ тѣхъ же для реченной справы краевой 
заохотити, а тѣмъ самымъ и дѣятельность оурядбвъ политиче
скихъ въ тбмъ взглядѣ пбдкрѣпитн старало ся.

„Понеже однако слова самый ино поучаютъ, а приклады 
данный волю сильно потягаютъ, ікишжв бы нарбдъ легко сомнѣ- 
вати ся мбглъ о потребѣ заложенія громадскихъ шпиклирбвъ, 
еслибы видѣлъ, що душъпастыри, который або свои власныи, 
або ерекц'іональныи роли маютъ, отъ сложенія збывающого собѣ 
зббжа въ тѣхъ шниклирахъ бттягають ся, то для того Чесное 
Духовеньство именемъ Високого Правительства взываемъ, дабы 
не ино словомъ, наукою, або радою, але и дѣломъ (прикладомъ 
своимъ) Парафіянъ о потребѣ шпиклирбвъ громадскихъ переко
нати, тѣмъ способомъ недовѣрчивбсть ихъ и сомнѣнія оухилити, 
и такъ до добра краевого причинити ся памятало, и надѣемо ся 
по знанной ревности Духовеньства нашего въ спомаганію справъ 
народно краевы хъ, що тому воззванію задосыть оучинити не 
премине. Въ Перемышли 15. Вресня 1849 . Грегорій Епіскопъ“ .

Тодішні часи пояснює також візване галицького намісництва 
до сільського народа, котре подаю тут у відписі. Воно надруко
ване по нїмецьки і по руськи.

„Ч. 8057 . Воззваніе до сельського народа въ Галиціи.
„Такъ, якъ теперъ засѣвы етоятъ, то съ певностію можна 

сподѣвати ся дуже выдатныхъ жнивъ, за що мы тымъ бблыпе 
Богу дякувати повинни, що запасы зббжа въ прежныхъ часахъ 
зббранніи, зъ причины неурожая въ послѣдныхъ лѣтахъ поде- 
куды бывшого, уже цѣлкомъ зъуживани, и що еслибы и сего року 
жнива зле вѣпали, то бы можна було обавяти ся недостатку 
и нужды. Сему нещастію уйдемо съ помущею Божіею, ибо Бцгъ 
давъ, що засѣвы удали ся и поблагословивъ працю засѣвателя; 
але человѣкъ неповиненъ зло употреблятп безконечную доброту 
Творца, и повиненъ недопускати, абы даръ Божій черезъ лѣ- 
нивство або злу волю знивечився.

„Прошлого лѣта повзяло Правительство смутную вѣсть, що 
богато громадъ опирали ся, бывшимъ своимъ дѣдичамъ и дру-
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гшгь большимъ побѣдителямъ земли, при собраніи жатвы давати 
помощъ за отповѣдную заплату, изъ чого послѣдовало,-що значная 
часть плодовъ знивечила ся. Многимъ изъ сихъ громадъ была 
впоєна мысль непріятелями Правительства и законного порядка, 
що они даваючи помощъ при обробленії» поля для дѣдичбвъ, 
зробятся зновъ ихъ подданними и помалу-помалу до панщины 
обовязаннимп. Сесѣ легковѣрніи и отъ злыхъ людей обманутій 
т. є збаламученнїи громады волѣлп ся наймовати на роботу 
у отдаленшихъ посѣдателей земли, або немавши зарббку, волѣли 
терпѣти нужду и недостатокъ, нижъ ихъ дѣдичамъ помагати; 
они изъ беззасадной т. є. ничтожной боязни зашкодили своему 
власному и своихъ ближныхъ добру.

„А зновъ другій громады вбтказували сі'ю помощъ изъ лѣ- 
нивства и изъ злой воли, и черезъ TOTO тяжкій грѣхъ пополнили 
противъ Бога и противъ повинности къ ближнему. Хоть я  удо
стовѣреннымъ себе уважаю, що добродушный сельскій народъ 
въ Галиціи давно уже о злонамѣреніяхъ ворохобникбвъ быв
шихъ чинними въ краѣ и о фалшивости розсѣваныхъ вѣстей 
достаточно прнконав ся, и що народъ прійшовъ до лѣпшого 
познанія своихъ повинностей; однакожъ абы сельскому народови 
уймитя всякое недовѣріе, то я ему объясняю симъ вторично, що 
прежній стосунки подданичества къ дѣдичамъ и панщина на 
вавше знееени т. е. уничтоженни суть, и що таковіи въ жадный 
спосббъ и нѣколи больше запроваженни не будутъ.

„Нанже сельскій народъ будетъ спокойнимъ въ семъ отно
шеніи, и най ся такою беззасадною боязнею не даетъ в тр и м у 
вати —  своимъ прежнимъ т. е. бувшииъ дѣдичамъ и другимъ посѣ- 
дателямъ земли або грунтовъ при зибраніи жатвы давати по
мощъ за отвѣдную заплату; таже симъ представляется народови 
способность, пріобрѣсти значный заробокъ, поправити свое состо
яніе и отложити зббранный грбіпъ для непріязныхъ дней въ нуждѣ.

„Далѣже я  чиню у важнымъ сельскій народъ, що П рави
тельство маетъ на собѣ обовязокъ етарати ся, абы всѣ роды 
плодовъ въ свой часъ зббрани були, а понеже всѣ записи (за
паси) плодовъ изъ прежнихъ лѣтъ зъуживани, то абы недопу
стимі, щобы повставъ недостатокъ въ средствахъ поживленія 
и наступила нужда, Правительство въ семъ року тѣмъ бблыпе 
до того обовязане, що оно муеитъ живити великое множество 
войска, котрое противъ венгерскихъ бунтовниковъ а также и для 
того борит ся, щоби общое безпеченство и епокой въ Галиціи 
существовали.
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„Изъ сихъ причинъ мусить Правительство сего руку (року) 
въ особливоети острія роспоряженія подѣлати, абы запобѣчи 
клопотамъ и общой нуж дѣ; въ сей цѣли достаютъ окружній 
Уряди (Циркули) отъ мене приказаніе, въ тихъ случаяхъ, где 
значное множество плодовъ для недостатка робочихъ силъ не- 
могло бы бути зббране поеѣдателями земли и подпадало бы 
збпсуіію , то абы тихъ громадъ, котрій изъ лѣнивства або изъ 
злой волѣ вбтказували помощъ за заплату при зббранїю жатвы, 
присилувати ихъ до того отповѣдними способами примуса, а съ 
другой стороны абы постарали ся о тое, щобы симъ громадамъ 
за ихъ выполненну роботу заразъ со сторони дѣдичевъ запла
чена була готовими грбшмп плата-за роботу отповѣдная мѣсце- 
вымъ обстоятельствамъ. Але я  по доброй мысли и по доведен
ному праводуші'ю галицкого сельекого народа надѣю ся, що сей 
народъ въ зббранїю сегорѣшной жатвы мающимъ на цѣли вла
сную его корысть и общое добро, изъ влаеной побудки подлугъ 
силъ участвовати будетъ, и не допуститъ до того, абы употре- 
бляти принуждающихъ т. е. припиливающихъ способенъ, котрій 
только для лѣнивыхъ и злосливыхъ громадъ установлений суть.

Львовъ дня 12-го Юлія 1849  года. Агеноръ графъ Голу- 
ховскій, Начальникъ края“ .

Се візванє розіслала черемиська консистория д. 4  серпня 
1849 р. ч. 1843 писаним обіжником в німецькій мові до духо
венства для оголошеня народови і візваня його —  подати поміч 
дідичам підчас жнив. За тим іде примітка, що мінїстер вну
трішніх справ не затвердив остатного уступу візваня, де мова 
про.примус до поданя помочи. Видно, уряд у В ідні числив ся 
з народом і не хотів дразнити його в хоеен дідичів. Тож на
місництво приказало остатній уступ візваня пояснювати так, що 
фізичного примуеу ніякого не буде, і що урядники будуть добрим 
способом наклонюватн людий, аби радо (!) ішли на жнива до
ДІДИЧІВ.


