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її  на то дали есмо Никифору Туру архимандриту киевскому и по 
немъ будущимъ архимандрытомъ киевскимъ манастыра нашого їїечерского 
тотъ нашъ листъ, подписавши его власною рукою нашою, до которого 
на большую твердост и печать нашу коронную притиснути росказали 
смы. Писанъ у Варшаве лѣта Божого нароженя тисеча нятъ сотъ дѳветъ- 
десятъ шостого мѣсяца сентябра десятого дня, а панованья кролевствъ 
наших польского девятого, а шведского року третего. Sigismundus гех. 
Florian Olieszko.

Коронна Метрика Московського Архиву Міністерства Справед
ливости І  В. кн. 11 л . 91—2.

М. Груш евський.

Г р а н и ч н и й  с т а в .
Епізод із 1805 року.

Н а північ від Львова, в широкій долині річки Полтви ле- 
жать села Каменополь і Пруси, розділені одно від одного сею 
річкою, а радше широким ставом, що творить ся річка сперта 
здоровою греблею перекиненою півперек долини. Н а двох кінцях 
греблі здавна стояли два млини: один належав до двора в П ру
сах, а другий до двора в Каменополї. Отсей став з давен давна 
був предметом суперечок, сварів, бійок і процесів не тілько між 
обома дворами, але також між селянами, підданими обох дворів. 
Ще в 1 6 1 2  р. суперечка задля cero ставу дійшла була аж до 
польського коронного трибуналу і королівським декретом була 
розсуджена так, що став у цілім його обширі признано за влас
ність каменопольського двора, значить, його північний беріг, що 
притикає до Прус, мав бути природною границею обох домінїй.

Декрет був безперечно мудрий, та тілько виданий б ез .п о - 
розуміня з Полтвою. Р ічка несла з собою велику силу всякої 
нечисти і намулу зі Львова і осаджувала се все на дні бтаву ; 
досить було кілька літ не чистити його, то він весь робив ся 
обширним, затхлим багном, дно підіймало ся чим раз виспіє в гору 
і береги висихали чим раз далі, особливо з плиткого ,боку, від 
Прус. За польських часів, здаєть ся, чищено сей став частїйше, 
бо пани могли необмежено розпоряджати робучою силою своїх 
підданих. Та коли Галичина прийшла під А встри ю / обмежено 
права панів до інвентарських повинностей в тіснім значіню, забо
ронено силувати підданих до праць н е  обнятих інвентарем, а особ
ливо до таких, як чищене ставів, і ось каменопольський став
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швидко зробив ся мілким, майже весь заріс тростиною та очере
том, а низький беріг з кождим роком посував ся далі і далї 
в глуб териториї колишнього ставу. <

Очевидно, що для пруської домінїї се була щира ласка 
Божа, бож після Королівського декрету з 1612  р. границя ставу 
була рівночасно границею ї ї  їрунту, а коли границя посувала 
ся на перед, то тим самим розширювала ся ї ї  територия. Осу
шені части каменонольського ставу перемінювали ся на сїножати, 
котрі домінїя з Прус брала на свій ужиток. Вона чинила се 
обережно; ново здобуті їрунти не прилучувала до домінїяльного 
поля, але надавала їх  своїм підданим, а натомісць загортала до 
домінїяльного пола відповідні частки тих підданських сїножатей, 
що лежали на териториї неспорній. Очевидно, що се не причи- 
нювало ся до доброї злагоди між обома домінїями тим більше, 
що крім cero були в тім нещаснім ставі ще иньші причини до 
суперечок. І так селяне з Прус викошували і вижинали на міл
ких берегах ставу тростину і забирали її собі, а млини побудо
вані при тім ставі також доливати оливи до огню. Головний 
спуст був на каменопольськім боці і тут в 1802  р. побудувала 
домінїя новий мурований млин. Пруська домінїя, котрій ходило 
о те, щоб рівень води в ставі був як найнизший, тобто, щоб 
як найбільше низького берега висихало рікрічно, закидала ка- 
менопольській домінїї, що вона побудувала новий млин і лотоки 
занадто високо і самовільно, потай від уряду і суперечно з при
писами закона підвисшила рівень води в ставі. Щоби дати на се 
доказ, пруський двір переніс свій млин з низшого на виспіє 
місце і відкопав від ставу млинівку, що провадила до cero млина 
воду. Все те заострило суперечку дуже і  в осени 1805  року до
вело до досить; характерного конфлікту, котрий -ми тут хочемо 
розповісти на . осн ові. .судових актів, ласкаво достарчених нам 
д. Вол од. Томанком. ■ .

В 1805  році властителем. Прус був Тома Стшембош, моло
дий ще, бо ледво 23-лїтнїй  панок, недавно женатий, син дїдича 
поблизьких Ляшок. Молоде иодруже жило в Прусах, хоча пан 
Тома часто виїжджав то до Львова, то до Відня, а ще частїйше 
навідував ся до свойого батька до Ляшок і здаєть ся,.. не дуже 
пильно займав ся , веденєм господарства. Займала ся тим його 
жінка з дому Седлецка, а головно економ Михайло Захаржев- 
ский.

Властителькою КаменополЯ була їрафиня Мйончиньска, зда
єть ся, вдова.
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В 1802 чи 1803 р. прибув до Каменополя якийсь їабріель 
Новаковский. Хто він був і чого прибув до Мйончиньскої, 
з актів не видно. Тома Стшембош у своїм протоколі' зложенім 
у Відні 1807 р. д. 2 4  січня говорить про него тільки те, що 
знав його з видженя ще у Львові перед 7— 8 літами, значить 
В 1799 або 1800  р , а що перед 2 — 3 літами він прибув до 
їрафинї Мйончинської „як приятель дому“ (als H au sfre u n d ). 
Вже з еего діскретного зізнаня можна догадувати ся, що ее була 
одна з тих „загадкових натур“ , що то на подобу птахів небес
них не орють, не сіють, а жиють у достатку. Як там виповняв 
Новаковский при їрафинї свою ролю домашнього приятеля, про 
ее мовчить істория, досить, що швидко він робить ся повномоч- 
ником їрафинї і завідателем її  маєтку, а вже в 1805 р. являетъ 
ея дідичем і паном Каменополя.

Новий дідич хотів зробити ея подібним до нової мітли, що 
то, як звісно, „все ліпше замітає“ і наложив важку руку на 
підданих своїх і чужих. Люде ненавиділи його, а відносини 
з сусідніми ' домінїями були не найкращі. Особливо відносини 
з Брусами заострили ся. Новаковский велів своїм слуга» без по
щади заганяти худобу пруських підданих, коли вона вскочила 
де на каменопольське поле; захоплену худобу гнали до камено- 
нольського двора і різали. Не менше остро виступав Новаков
ский також проти тих, що жали тростину на його ставі, а су
перечку із за пруською млина і рівня води в ставі Постановив 
залагодити радікально —  перекопати млинівку, що йшла з його 
ставу до того млина і таким робом не тілько підвисшити запас 
води в своїм ставі, але зовсім не пустити води' на млин пана 
Отшембоша і позбути ся його немилої контролі в тій справі, 
чи в ставі є законом приписаний рівень води, чи може більший. 
Рівночасно постановив Новаковский розпочати судову акцию’ для 
відзисканя тих частей ставу, що вже від. ^ящ ю хг лїт ' були тщ-. 
шені і дідичем Пр іьовані між! його пруських підда-

самого пана Томи Стшембоша, бо на жаль, в доступних нам па
перах нема скарги Новаковского, де ся подія була описана ма
буть троха инакше. Деякі відмінні деталі з тої скарги Новаков-. 
ского обговоримо зрештою і тут. Ось оповідане п. Томи Стщем- 
боша, зложене в січні 1807 р в віденьськім магістраті, де його 
переслухано на жадане львівського карного суду, перекладене 
дословно з німецької мови на нашу.

них. Се й довело котрий ми тут розповімо словами
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„В 1805  p. коло половини жовтня приїхав я  припадково 
до Прус, щоби відвідати свою жінку, що проживала там постійно. 
Я приїхав рано з Ляшок і швидко потім отримую від мойого 
економа відомість, що п. Новаковский з великою купою підданих 
власне починає перекопувати відплив каменопольського'.'ставу 
в напрямі не тім, що був доси, і некористнім для пруських під
даних і для двора. Задля cero він копле землю на пруськім 
їрунтї, щоби виеипати гать потрібну для його цїли.

»Проволока тут була небезпечна; не було можности отри
мати в тій хвилї урядову поміч проти cero самовільного замаху 
Новаковского. Оттим то я порадив економови —  а з  тим згодила 
ся також моя жінка і і ї  в ту пору присутний там брат Стані
слав Сєдлєцкий, —  щоби на швидку зібрав кілько може прусь
ких підданих, заборонив Новаковскому самовільно викопувати 
землю, а в разі як би сей ужив сили, опер ся силї силою. Не 
чекаючи, до чого дійде ся справа, сів я з своїм шваїром Сєд- 
лєцким до воза, щоб вертати до мойого батька до Ляшок.

„Коли ми приїхали на середину села, мусїли ми проти волї 
троха затримати ся, бо щось там попсувало ся в кіньській упряжі 
і треба було направити.

„Тимчасом прийшов економ до мене до воза і сказав мені, 
що вправдї він з 15 людьми, яких скликав був на ..борзі", виру
шив супроти Новаковского, але сей має коло себе 70 або 8 0  під
даних і скоро тілько економ наблизив ся, зараз велів своїм лю
дям бити його і пруських підданих. Але його піддані загалом не 
поелухали його і лиш деякі кинули ся на економа з лопатами і задля 
cero він утік, щоб сповістити мене про се. „Та от що, — . 
додав економ. —  Найпораднїйше було би зловити самого Но
ваковского як провідника, для його власного безпеченства, 
і  се я  можу легко зробити, бо Новаковского і так ненавидять 
його власні піддані і певно не будуть так дуже обставати за: 
ним“.

„Знаючи, що каменопольські піддані справді- ненавидять 
Новаковского за його жорстокість, а і пруські піддані мають, 
причину ненавидіти його за те, що коли пасом' пруська худоба 
зайде на сумежні каменопольські їрунти, він велить її  ловити 
і різати, я  признав, що економів проект порадний для добра 
самого Новаковского і пристав на него з тою умовою, коли 
арештоване, буде можна довершити легко.
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„Економ пішов від нас, а ми рушили далі в дорогу до Ля- 
шокТ Дорога веде по при той став, але по відході- економа' ми 
ігусїли підождати ще з 5 мінут у селі.

„Коли ми прибули до того ставу, побачили ми, що економ 
ішов уже з Новаковским греблею по-край ставу, може яких 80  
кроків від нас. Два пруські піддані вели його попід рамена, 
а решта пруських підданих ішла з заду, а за ними йшли зовсім 
спокійно його каменопольські піддані.

„Коли отак привели Новаковского до мойого воза, зажадав 
Дій від мене оборони проти його арештованя. Я порадив йому, 
що найбезпечнїйше для него буде поїхати зо мною до мойого 
батька до Ляшок, а відтам _ батько безпечно в супроводі своїх 
людей відошле його до дому. Він з разу не хотів cero вчинити, 
та вкінці й сам признав мою раду найліпшою і поїхав зо мною 
і з моїм шваїром до мойого батька до Ляшок, а нас проводили 
ще лиш його конюх і мій слуга, що їхав на кони Новаковского. 
Мій батько приняв п. Новаковского приязно і запросив його на 
обід, запевняючи при тім, що дасть йому вигіднїйший повіз 
і ескорту до Каменополя, але він не хотів н і cero ні того і  ще 
перед обідом від’їхав тим самим возом, що ми ним приїхали, 
проводжений двома нашими слугами до Каменоцоля.

„Від тоді пробув я до 11 грудня у Л ьвові,-а потім 'поїхав 
сюди до Відня, і ані до того часу ані по тім ніяка зверхність 
не запитувала мене про сю справу“.

Певна річ, пан Стшембош силкував ся показати сю- справу 
як мога в невиннім сьвітлї, хоча нема сумніву, що ‘ епізод* • який 
відбув ся в жовтні 1805  р. коло каменопольського ставу, був 
немов живцем винятою із старопольських порядків сценою пан
ського сомосуду. І  Новаковский і Стшембош поступили собі як  
8а добрих польських ч ас ів : один самовільно, на власну руку,, 
при помочи великої купи, підданих перекопуючи сусідову мли- 
нівку, а другий при помочи своїх підданих арештуючиї знена-: 
видженого пройдисьвіта, що зробив ся його невигідним сусідом. 
Що Стшембош, велячи арештувати Новаковского, н е. так дуже, 
дбав про його безпеченство супроти розлючених селя*н з Н руе, 
котрих зрештою сам він велів на борзі скликати, як радше про 
те, щоби захопити Новаковского в свої руки, наробити йому 
встиду, а може й чогось гіршого, се видно з дальших- питань, 
які завдавано йому на протоколі, очевидно на підставі скарги, 
пошкодованого Новаковского.

Записки Наук. тов. ім. Шевченка, т. XXV.



10 M I S C E L L A N E A

Отже Новаковекий поперед уеего твердив, що думка — 
арештувати його, вийшла не від економа Захаржевского, а від 
самого Томи Стшембоша, котрий скоро тілько довідав ся, що Но- 
ваковский перегачує його млинівку, зараз велів зібрати людей, 
арештувати Новаковского і відставити до Іяш ок, запевняючи За
харжевского, що не має чого бояти ся, бо вони, тоб то Стшеи- 
боші, батько і син, не дадуть зробити йому нічого злого. Дальше 
закидував Новаковекий Стшембошови, що проти його волі завіз 
його до Іяш ок. Коли Стшембошові люде привели його до воза, 
він  просив Стшембоша відставити його зараз до Каменополя, та 
сей не згодив ся на се. Здаєть ся, він думав продержати Нова^ 
ковского в Ія ш к ах  у арешті якийсь час, та видно старий Стшем- 
бош не згодив ся на такий самосуд і випустив бранця.

Н а закиди Новаковского відповів Стшембош, що він  справді 
велів економови зігнати Новаковского зі свого їрунту, хоч би 
навіть силою. ,„Але. я  й не думав наказувати, щоб його арешто
вано, не. (думав. навіть, щоби се було можливе, бож Новаковекий 
був на ’ К р |й ,; в ^товаристві 7 0 — 80 селян, а надто звісний був 
міні як чоловік сьмілий, що все собі позволить і за подібні на
сильства був уже оскаржуваний перед політичними і судовими 
властями“.

„П равда й се, що коли його привели до мойого воза, він 
зразу не хотів їхати зо мною до Іяш ок і жадав, щоби його пу
стити до Каменополя. Та я  вияснив йому, що коли вертатиме, 
а пруські- селяне з ненависти побють його, то я  не ручу ні 
за що, і се спонукало його їхати радше зо мною до Іяш ок, ніж 
вертати до Каменопщ я“.

Н а питаня, чи не знає но імю тих двох селян, що зло
вили Новаковского і провадили по під пахи,- Стшембош відповів, 
що їх  імен не знає,’ але. може додати щ е' одну обставину на до
каз того, „&;о Щ ваковский сам повинен бути-рад, що міг поїхати 
зо мною д $ Ія ш о к -“ .

„Коли його привели до мойого воза, то ненависть пруських 
селян супроти него виявила ся голосним наріканєм на те, що 
він ловить і ріже їх  худобу. А  к о л г  я  з воза подав йому руку 
щоби помогти йому вилізти’ на* віз, то один селянин, котрого імени 
також не тямлю, відважив с я ’ шарпнути його на зад кричучи, що 
він не гідний їхати на однім возї зо мною:' Т-ілько з великим 
трудом здужав я  втихомирити своїх селян, що докЬнче хо
тіли його звязати і відставити до циркулу. За се моє дбане —
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увільнити його в рук розлючених пруських селян і за прия
тельське принятє в Ляшках я  надїяв ся заслужити собі повну 
вдячність її. Новаковского, а тимчасом бачу, що він оскаржує 
пене за насильство сповнене на його особі, хоча властиво він 
сам зі своїми селянами зробив насильство на моїм їрун тї“.

Протокол нічого не згадує про те, чи добродушному і гу
манному п. Стшембошеви при сих словах стали сльози в очах, 
чи ні. Ми не знаємо навіть, чи був ними зворушений львівський 
кримінальний суд, котрий міг з них одно вирозуміти, що сцена 
арештованя Новаковского не відбула ся так гладко і невинно, 
як силкував ся з разу показати^! п. Стшембош і що в цілім тім 
епізодї сей пан показав себе зовсім гідним супірником і сусідом 
п. Новаковского. Н а жаль ми не маємо дальших актів сеї справи 
і не знаємо, чи противники перепросили ся, чи може прийшло 
до забуду котрого з них. В поданю до цїсаря, яке написав Но- 
ваковский в справі опорного ставу д. 20  падолиста 182 4  р. 
і в якім він обширно описав історвю того спору, він згадує 
вправдї з злобою про ріжні інтриїи і хитрощі і навіть особисті 
доноси перед властями, яких хапаєть ея пруський дїдич, щоби 
проволокти процес із за ставу, та не згадує анї про своє арешто
ване в 1805  р., анї про ніяке засуджене Стшембоша за сю не
законність. Із cero документу ми довідуємось лише, що в грудні 
1805 року, отже по оповіданім тут епізоді', на місце спору з’ї 
хала з львівського ціркулярного уряду провізорияльна комісия 
і д. 12 грудня того-ж року видала осуд, котрим потвердила на
лежність цілого ставу до каменопольської домінїї, за перекопане 
греблі' того ставу пруською домінїєю наложила на сю домінїю 
кару в сумі ЗО дукатів і загрозила їй ще тяжшими карами за 
дальше нарушуванє власности п. Новаковского. Се на якийсь час 
успокоїло противників, аж 1819  р. свари вибухли на ново і вій-г 
шли на дорогу цивільного суду.

Новаковский не дожив його кінця, —  він умер десь коли 
1830-го року, бо в гідротехнічнім справозданю з 1841  р. ска* 
зано, що каменопольські добра вже довгі роки находять ся в су
довій адмінїстрациї. В 1835  р. вирвала * повінь також греблю 
каменопольського ставу, так що його плоский беріг висох зовсїм.. 
і зробив ся „солодкою сїножатю“ . Пруська домінїя, бажаючи за
певнити собі посідане тої сїножати, насипала здовж ставу гре
бельку, котрою відграничила сїножать від мокрого багна, що 
колись було дном ставу. В Каменополї не було _кому; /Дбати про. 
сю справу, а коли в 1841 р. уряд наказав каменопояьській до-
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мінії або зовсім спустити став і осушити його дно, або ви чистіш 
його і наповнити до давньої висоти, то таке наповнене пока
зало ся неможливим, бо ошанцьований від пруського боку шмат 
колишнього ставу був значно висший від тодішнього дна. Став 
спущено зовсім і осушено, а Пруси лишили ся при тім, ще
захопили.

Др. Ів. Франко.

------ ----------


