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ПЕРЕДМОВА

Монографія про сільське суспільство Галицького Прикарпаття
XVI-XVIII ст. належить перу добре знаного фахівцям історика Василя
Фадейовича Інкіна. Народився він 22 лютого 1922 р. у містечку Доб-
рянка Чернігівського уїзду Чернігівської губернії (нині Добрянка-
селище міського типу Ріпкинського району Чернігівської області;
розташоване поблизу українсько-білоруського державного кордону) в
російській родині. Його батько, Фадей Євтихович, був завжди
переконаним старовіром, одним із потомків тих багатьох розкольників ,
які, тікаючи, головним чином у XVIII ст., від переслідувань у Росії,
оселилися на українському й білоруському Лівобережжі; від юнацьких
років до глибокої старості він працював муляром (помер у 1969 р.).
Мати, Васса Іванівна, була православною, домогосподаркою (померла
у 1976 р.)*. На 1930-1934 рр. припадає навчання майбутнього
історика в Добрянківській середній школі. У 1934 р. його мати з трьома
дітьми - Василь наймолодший, старші від нього Дмитро (1914-1974)
й Прасковія (1919-1997) - через нестатки, спричинені голодомором
1932-1933 рр., переїздить до Чернігова - за місцем праці батька.
Після того як Василь закінчив сьомий клас середньої школи у
Чернігові, батько зажадав залучити його до мулярської роботи. Проте
мати, дирекція школи й адміністрація клубу будівельників наполягли,
щоб юнак продовжив навчання. Десятий клас він закінчив з
відзнакою у 1940 р. Далі упродовж року йому довелося заробляти на
життя на посаді бібліотекаря у Чернігівській авіашколі. У червні
1941 р. юнак подав документи в Харківський інститут іноземних мов
з наміром студіювати німецьку філологію. Але здійсненню цього
наміру перешкодила війна. У серпні того ж року він з матір ю
евакуювався у Чкаловську (нині Оренбурзьку) область. Працював
рядовим у колгоспі імені Георгія Димитрова села Алексєєвка Перево-
лоцького району тієї ж області, а згодом, як мобілізований, -
підсобним робітником на будівництві залізниці на станції Сєвєрка
Свердловської області та знову ж таки підсобним робітником і
табельником на спорудженні електромонтажної майстерні тресту
Волгоенергомонтаж  у місті Чкалові. У 1942 р. на підставі довідки

* Біографічні відомості про Василя Інкіна почерпнуто з його особової
справи, яка зберігається в архіві Львівського національного університету
імені Івана Франка, та зі спогадів про нього, написаних його дружиною
Лідією Петрівною (1924-2002).
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про одержання Харківським інститутом іноземних мов згаданих
документів він вступає у Чкаловський педагогічний інститут. Навчався
на заочному відділенні, а після успішної здачі іспитів на першій же
сесії - стаціонарно на історичному факультеті. У той час Василь жив
з матір ю у жахливих як житлових, так і матеріальних умовах. Ось
що пише про нього як студента цього інституту його дружина Лідія
Петрівна, котра навчалася з ним в одній групі (вона вийшла заміж за
нього у Львові 1949 р.): Погано одягнений, в гумових чоботях,
голодний, без окулярів при близькозорості у 7-9 діоптрій, він
залишався на ніч в аудиторії інституту. Стоячи в коридорі під тьмяною
лампою на стелі, готувався наполегливо і систематично до занять.
Вчився блискуче. Ми, корінні оренбуржці, старалися матеріально
підтримувати його. Усі студенти нашого курсу з великою повагою
ставилися до нього .

Навесні 1944 р., після звільнення Чернігова Червоною Армією,
Василь Інкін повернувся в Україну. У квітні-вересні цього року він
працював учителем німецької мови й історії в селі Мохнатин
Чернігівського району, водночас навчався заочно, а потім стаціонарно на
історичному факультеті Ніжинського педагогічного інституту імені
Миколи Гоголя. Від вересня 1944 р. до червня 1946 р. був студентом
історичного факультету Львівського державного університету імені
Івана Франка, який закінчив з відзнакою. З липня 1946 р. по вересень
1947 р. працював асистентом на кафедрі історії СРСР, від жовтня
1947 р. до серпня 1948 р. навчався в аспірантурі на кафедрі історії
УРСР цього ж університету. Упродовж вересня 1948  серпня 1956 р.
В. Інкін працював асистентом, а від вересня 1951 р. старшим
викладачем кафедри історії СРСР Львівського педагогічного інституту.
Після розформування останнього від вересня 1956 р. він працює на
історичному факультеті Львівського університету - старшим викладачем,
від 1958 р. - доцентом, від 1980 р. - професором кафедри історії
СРСР (у вересні 1990 - червні 1992 р. ця кафедра звалася кафедрою
історії народів Східної Європи), у липні 1992 - липні 1993 р. -
професором кафедри історії та етнографії України. Від липня 1993 р. до
березня 1998 р. займав посаду доцента-дослідника у створеному
1992 р. Інституті історичних досліджень Львівського державного
університету. У березні 1998 р. повністю перейшов на пенсію. Помер у
Львові 31 січня 1999 р.

У березні 1955 р. на Вченій раді історичного факультету
Львівського університету Василь Фадейович захистив кандидатську
дисертацію Селяни Самбірської економії в середині XVIII ст. (40-60-і
роки) . У січні 1979 р. на цій же Вченій раді відбувся захист ним
докторської дисертації Селянський общинний устрій в Галицькому
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Прикарпатті (спроба порівняльного вивчення поземельних союзів) *.
У 1958 р. він здобув наукове звання доцента, у 1981 р. - наукове
звання професора**.

Василь Інкін - автор 55 наукових праць, у тому числі двох
монографій (включаючи цю книгу), двох дисертаційних авторефератів, 31
статті, 11 тез, чотирьох параграфів у колективних монографіях,
чотирьох рецензій; один раз йому випало бути відповідальним редактором

(див. додану до цієї передмови бібліографію праць ученого). Кількість
наукової продукції не вражаюча, якщо мати на увазі, що історик
пройшов довгий творчий шлях і припинив наукову діяльність у зв язку зі
станом здоров я лише незадовго до своєї смерті. Проте слід мати на
увазі, що більшість його робочого часу поглинала інтенсивна педагогічна
праця, що можливості видавати серйозні дослідження в Україні до 90-х
років, особливо у 70-х і 80-х роках, були неширокі, а точніше -
навіть мінімальні (значною мірою виручала дослідника можливість
друкуватися у випусках Ежегодника по аграрной истории Восточной
Европы , що видавалися за матеріалами всесоюзних симпозіумів,
присвячених проблемам цієї історії; він був активним учасником
таких форумів). Слід додати, що питання, які цікавили В. Інкіна, він
вивчав переважно на основі неопублікованих джерел, а на збирання й
опрацювання останніх витрачалась левова частка часу, відпущеного йому
на науку. Крім того, як творча особистість Василь Фадейович дуже
прискіпливо й відповідально ставився до написання праць, прагнув, щоб
вони мали довершений характер, уникав писання робіт, які б тематично
повторювали одна одну (такі повтори у нього трапляються лише в тих
випадках, коли він публікував тези своїх доповідей, а згодом на їх
основі - розгорнуті статті; це мало місце у зв язку з проведенням
згаданих симпозіумів).

Характерною рисою наукової діяльності історика Василя Інкіна є
відданість проблематиці, обраній ним ще під час роботи над
кандидатською дисертацією. Відтоді він вивчав соціально-економічні
відносини і звичаєве право у Галицькому Прикарпатті XVI-XVIII ст., яким
присвятив 36 статей і тез, а також цю монографію. Увага дослідника
зосереджена головним чином на тих процесах, що відбувалися на
території великого державного (королівського) володіння, котре до

* Дипломи кандидата і доктора історичних наук Василь Інкін одержав за
ухвалою Вищої атестаційної комісії СРСР відповідно від 27 жовтня 1955 р.
і 2 листопада 1979 р.

** Вища атестаційна комісія затвердила Василя Інкіна у цих званнях
відповідно 20 травня 1959 р. і 22 січня 1982 р.
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1589 р. йменувалося Самбірським староством, а згодом разом з
дрогобицькими і самбірськими солеварнями (жупами) - Самбірською
економією (доходи від неї йшли на утримання королівського двору,
тоді як доходи від староства йшли на державні і королівські потреби).

Пропонована монографія є останнім прижиттєвим науковим
дослідженням В. Інкіна. Над нею він працював останні шість років свого
життя. Але стан здоров я не дав змоги її завершити - не закінчено
останньої, третьої, частини, не написано вступу і висновків. І все ж є
підстави вважати, що задумане автором загалом вдалося у ній
реалізувати.

Монографія є узагальненням вивчення Василем Інкіним багатьох
питань, яким він присвятив свої попередні праці, причому
поглибленого їх вивчення. У ній також висвітлені теми, яких він раніше
торкався лише принагідно або й не торкався взагалі. Вона вносить багато
нового у дотеперішні наші уявлення стосовно сільського суспільства
Галицького Прикарпаття XVI-XVIII ст.

Для написання праці учений залучив величезну кількість
досліджень українською, російською, польською, румунською, німецькою,
чеською і словацькою мовами. Це дало йому змогу якнайповніше
висвітлити прикарпатські суспільні процеси у порівнянні з подібними
процесами, що більш-менш синхронно відбувалися за межами
означеного регіону. З різних причин автор не використав окремих
досліджень Українських Карпат і Прикарпаття, наявних на час написання
цієї монографії. До них передусім слід віднести роботи львівського
історика Юрія Григоровича Гошка, зокрема дві його книги1, та книгу
закарпатського історика Михайла Петровича Тиводара2.

Потрібно вказати, що після смерті В. Інкіна побачили світ роботи,
які тематично перегукуються з його дослідженням. Ідеться головним
чином про монографії Ю. Гошка3 і польського історика Ґжеґожа
Явора4.

Монографія В. Інкіна базується переважно на джерелах. З
опублікованих джерел головним чином використано люстрації (описи
королівських володінь) 1565, 1570 і 1661-1665 рр. та численні доку¬

1 Гошко Ю. Г. 1) Населення Українських Карпат XV-XVIII ст. Київ, 1976;
2) Промисли й торгівля в Українських Карпатах XV-XIX ст. Київ, 1994.

2 Тиводар М. П. Традиційне скотарство Українських Карпат другої
половини XIX - першої половини XX ст. Ужгород, 1994.

3 Гошко Ю. Г. Звичаєве право населення Українських Карпат та
Прикарпаття XIV-XIX ст. Львів, 1999.

4 Jawor G. Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w
późnym średniowieczu. Lublin, 2000. Цьому авторові належить і ряд статей з
питань, про які йдеться у цій його монографії.
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менти багатотомного видання Akta grodzkie і ziemskie . В основному
ж фактичний матеріал почерпнуто з неопублікованих джерел.
Здебільшого - з комплексу книг, які зберігаються в рукописному відділі
Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені

І. Франка; вони відклалися у результаті діяльності різних, загалом
судових, інституцій Самбірської економії, опохлюють час від 1598 до

1819 р. Докладній розповіді про них автор присвятив окрему статтю,

яка є своєрідним джерелознавчим впровадженням до монографії5. У
полі його зору численні документи гродських і земських книг та ряду
інших фондоутворень, що знаходяться у Центральному державному
історичному архіві України у Львові, документи рукописних відділів
Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника НАН України,
Бібліотеки національного інституту імені Оссолінських у Вроцлаві та
Головного архіву давніх актів у Варшаві. На особливу увагу
заслуговують наявні в цих архівах та бібліотеках інвентарі Самбірської
економії XVI-XVIII ст.

Монографія написана на високому фаховому рівні. Вона є
багатоплановим дослідженням, у чому легко переконатися, ознайомившись
з її структурою. При висвітленні багатьох питань автор виходить
доволі далеко за межі Самбірського староства-економії. Книга
відзначається конкретикою, насичена фактичним, у тому числі цифровим,
матеріалом, причому значну кількість його наведено у посиланнях.
Такий характер викладу змісту притаманний багатьом працям
дослідника.

Логікою дослідження автор нерідко заглиблюється у XIV-XV ст. і
навіть у часи існування Галицько-Волинського князівства - особливо
коли розповідає про еволюцію феодального землеволодіння й
звичаєвого права. Зокрема посиленою є його увага до висвітлення
історичних коренів дії у XVI ст. в Галицькому Прикарпатті волоського права.

Не всі розглядувані питання авторові вдалося розкрити повно і
вичерпно; причина цього полягає у неповноті джерельної інформації.

Книга, в яку автор уклав усі свої знання і практичний досвід,
вироблені протягом багатьох років наукової діяльності, є цінним
здобутком української історіографії. Вона повертає нас обличчям до
занедбаних у цій ділянці проблем.

Росіянин з походження, уродженець України, Василь Інкін пов язав
з нею усе своє життя, сповна прислужився* їй і педагогічною
діяльністю, і як невтомний дослідник історії Галицького Прикарпаття.

5 Інкін В. Архів Самбірської економії // Записки Наукового товариства
імені Шевченка. Львів, 1996. Т. ССХХХІ: Праці Комісії спеціальних
(допоміжних) дисциплін. С. 109-146.
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Монографія ученого видається за його власноручним рукописом.
Наукове редагування її звелося до вилучення тематичних і фактичних
повторень та впорядкування посилань.

Список джерел і літератури, використаних істориком для
написання книги, склали Микола Крикун та Олексій Вінниченко,
бібліографію його праць - Ірина Мацевко. Замість висновків  написав
професор Люблінського університету імені Марії Кюрі-Склодовської
Ґжегож Явор. '

Микола КРИКУН
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САМБІРСЬКА ВОЛОСТЬ ТА СТАРОДАВНЯ БОЙКІВЩИНА

1. Історико-географічний та етносоціальний нарис
Симбірської волості та сусідніх територій.

Підставові соціальні структури

Архівна база дослідження, яку належить ввести у науковий обіг,
дозволяє поставити складну проблему реставрування суспільних
інституцій та структур, які вже у XVI-XVIII ст. становили архаїчну
систему і можуть слугувати відправним матеріалом для
ретроспективного вивчення суспільних відносин більш ранніх епох, що, у свою
чергу, містили в собі пережитки попередніх часів. Це змушує
вдаватись до екстраполяцій - часових, просторових і функціональних .
Виникає проблема правомірності конкретного застосування таких
підходів, оскільки актові джерела, які відбили норми
староукраїнського звичаєвого права, відклалися у результаті практики установ, що
номінально виступали під титулом волоського права. Разом з тим усна
форма процесу в громадських сільських судах руського  права
утруднює вивчення звичаєвої практики у селах, яких не торкнувся вплив
чужого права.

Принцип приватного права, що діяв у Польському королівстві
(Короні) і в XV-XVIII ст. поширювався на галицькі землі1, вказував,
що іноземець підлягає судові згідно з правом, під яким людина
народилася. Це давало у них переваги волоському  праву, трактованому
як іноземне, перед руським , котре внаслідок цього зазнавало
дискримінації офіційними судовими установами і ігнорувалось як єдино
місцеве  право. Враховуючи близькість цих обох правових систем,

що визнається, зокрема, і румунськими дослідниками2, титул
волоського права міг служити для руського звичаєвого права легалізуючим
прикриттям. Проте визнання цього факту (ступінь близькості вимагає
подальшого вияснення) цілком не тягне за собою автоматично
припущення про рецептування на галицькому ґрунті суто волоських, тобто
східнороманських, норм права.

Джерельна база дослідження в основному прив язана до конкретного
регіону - Самбірщини і Бойківщини, проте висновки, на які вона
уповноважує дослідника, виходять далеко за його межі. Розглядувана нами
проблема - це проблема Українських (Східних і Північних) Карпат. У
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формуванні культурної спільності цих територій українському
етнічному елементові належить, безумовно, провідна роль.

Ойкумена Українських Карпат складається з трьох історико-етно-
графічних областей - гуцульської, бойківської та (в межах сучасної
Польщі) лемківської. Відповідні етноніми виступають у джерелах
уперше в нові часи, але є підстави вважати, що самі ці області бодай
у XVI ст. вже існували3. Усі три області впоперек перетинають дві
смуги різного господарсько-культурного типу. Верховинці кожної з
областей належать до культурної спільності Карпат, яка, як гадають,
зберегла сліди праслов янської культури і склалась на основі відгінно-
пастушого господарства4.

Верховинці-гуцули, які зберегли до новіших часів відгінне гірське
вівчарство, мали свої поселення у найвищих гірських регіонах по
обидва схили Чорногірського хребта (Говерлянський Діл), у
Покутсько-Буковинських, Рахівських і Свидовицьких горах5, що славляться
найбільшими комплексами полонин - альпійських пасовищ. Не
вписуючись у державні кордони, гуцульський діалект української мови
панує тут від галицьких Косова, Кутів і Делятина до Сигета (Сегіта) на
Марамороші, від буковинської Вижниці до Солотвина і Рахівщини у
верхів ях Тиси, Пруту, Черемошу6. До зовнішньої смуги
землеробського типу гуцульського сектору можна віднести південні рівнинні
волості давньої Галицької землі - Коломийську (Коломия вважалась
столицею  Покуття)7 і Снятинську, а також район Надвірної.

Незважаючи на наявність родючих земель, у господарстві рівнинної
частини Покуття до недавніх часів ледве чи не визначальну роль
відігравало скотарство: випас на дністровських заплавах та на лісових
пасовищах Чорного лісу і так звана хоросна  волів. Звідси вже у XVI ст.
експортовано на захід великі гурти волів8. Долину Пруту займало
гуцульське населення, хоч, на думку Я. Фальковського, навіть на
західному березі цієї ріки бракувало деяких дрібних елементів, властивих
комплексові гуцульської культури9.

Бойки населяли гірську систему вододільного хребта Горгани з
підгір ям аж до Дністра, включаючи Сколівські і Верхньодністровські
Бескиди. На півдні межею бойків вважають Полонинський хребет на
Закарпатті10. Бойківсько-гуцульська етнографічна границя розмита і
визначається по-різному. Іноді виділяють перехідну смугу11, часом
проводять її по р. Лімниці12 або між Лімницею і Сяном13.

О. Кольберг писав, що бойки населяли Горгани та їх підгір я аж
до Дністра, верхньодністровські Бескиди, жили навколо Болехова та
солеварень (дрогобицько-стрийського регіону. - В. /.), а етнографічна
їхня межа біля м. Стрий проходила через села Майдан і Росульна14.
Північну границю бойків становить, на думку сучасних етнографів,
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лінія Ясень - Болехів - Нижня Стинява - Верхня Стинява - Орів -
Тустановичі - Опака - Підбуж - Недільна - Сушиця - Стара Сіль -
Лопушна15. На Закарпатті ця лінія йде по верхів ях рік Берестянки,
Тересви і долиною Шопурки до впадіння її у Тису16.

Три основні, паралельні до загальнокарпатського спрямування, хребти,
що творять масив Складчастих Карпат, переходять у Центрально-
Карпатську депресію (пониження)17. Локальні пониження вододільного
хребта утворюють проходи через Карпати: Яблоницький на вододілі
Чорної Тиси і Пруту (931 м над рівнем моря), Вишківський, або
Торунський (930 м), Верецький на вододілі верхів їв Стрия і Латориці
(839 м), Ужоцький - між верхів ями Ужа і Сяну (889 м)18 та інші.

Продовжує центральне пониження на захід, у межах сучасної
Польщі, хребет Низьких Бескидів (Бєщад) - найнижча частина Карпат,
де вершини ледве сягають у висоту 700-900 м. По їх низьких хребтах
тягнулись гірські дороги, що визначали напрям пастуших міграцій і
траси перегону купцями на захід гуртів худоби та овечих отар19.

Перехідна зона розділяє також бойків і лемків. Лемки займають
частину Карпат приблизно від р. Дунайця до р. Ослави20.

Етнографи пропонують розрізняти три основні різновиди
культурних комплексів: 1) господарсько-культурний тип (комплекси
особливостей господарства і культури, які складаються історично, виникають
часом конвергентно в однакових суспільних і природних умовах);
культурну поліетнічну спільність Карпатського регіону головним
чином визначало відгінно-пастуше господарство, генетично пов язане з
колонізацією на волоському праві; 2) історико-етнографічні спільності
або області, пов язані з господарсько-культурним типом; їх об єднує
передовсім традиційна духовна культура і культурно-побутові особливості,
вони мають неусвідомлений характер і відрізняються від етнічної
спільності; 3) етнічна спільність визначається стійкою культурою,
єдиною свідомістю, а найважливішим елементом її виступає мова21.

Етноніми гуцули , бойки , лемки  не були самоназвами для їх
носіїв (ендоетнонімами), а самі ці спільності не мали етнічної
самосвідомості. Ці субетноси разом з іншим підкарпатським населенням
становили людність південних волостей-дистриктів Галичини, але не
визначали адміністративно-територіальних кордонів і не утворювали
самостійних адміністративних одиниць. Прикладом може служити
сучасна Коломийщина, яка збігається територіально зі стародавньою
Коломийською волостю-повітом. У той час як південна його частина
була заселена верховинцями-гуцулами, у північній мешкали галицькі,
а в східній - покутські русини  (українці)22. Кожна прикордонна
південна галицька волость поділялась на дві частини: гірську, населену
пастухами або скотарями, і підгірську, переважно землеробську.

З
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Представники усіх корінних галицьких субетнічних груп однозначно
самоідентифікувались у ХУІ-ХУШ_ст. в макроетнонімі русин 23.

Культурна спільність носіїв волоського звичаєвого права склалась
на поліетнічній основі ще в доправовий період. На Балканах, де
волохи (влахи) зафіксовані письмово найраніше, з переходом їх до
осілості і землеробства волоський елемент включався у
південнослов янські суспільні структури, реліктами чого є слов янська соціальна
і політична термінологія, яка доволі помітно увійшла в східнороман-
ські мови24. Невипадково такі інститути волоського права, як мовно
слов янські воєвода, князь, країна, вперше з являються серед балкан-
ських волохів. К. Кадлец вважає можливим говорити про зародки
волоського права вже у Старій Сербії, хоч на першому плані там стояли
обов язки волоського населення, а не його права25. Слід вказати на те,
що на балканському грунті не склалась автономія волоських поселень.

На північ від Дунаю, на землях, які знаходились під владою
Угорщини, самобутність найстарших волоських осад спиралась, на думку
К. Кадлеца, на неписане (звичаєве) волоське речове право, цивільне і
карне. Воно було, за його твердженням, лише частково народним
правом волохів, частково ж - правом слов янського походження
(волоським боярам у той же час слугувало чуже, рецептоване право, най-
скоріше болгарського походження).

Згодом, за цією ж концепцією, волоське право втратило свою
етнічну належність і слугувало в Українських Карпатах населенню,
яке займалось винятково або майже винятково гірським випасом
овець на полонинах.

На угорських землях волоське право не розвинулось у закінчену
систему. Воно тут слугувало містам, а також певним малопривілейо-
ваним дистриктам. У Трансільванії (Семигородді) та Фагараші місцеві
румунські бояри привілейованих дистриктів зобов язані були, за
даними їм привілеями, нести воєнну службу, головним чином
прикордонну26. Отже, серед східних романців у місцях їх компактного
заселення соціальна стратифікація загалом досягла значного розвитку.

На базі суспільних відносин саме такого стадіального рівня
склався той соціальний феномен волоського права, який відомий на
галицькому ґрунті у двох формах: 1) у формі переважно військового осад-
ництва XIV-XV ст., коли заселення обширних пусток, де можна було
закласти групу сіл, доручалось осадчим у ранзі воєвод - ця форма
була розповсюджена по всій Галицькій Русі; 2) у формі пізнішій
(кінець XV-XVI ст.), в якій на першому місці стояв економічний
інтерес; суб єктом королівського надання тут зазвичай виступала особа
нижчого рангу - князь (кнез), а об єктом - окреме село. Головною
фігурою в осадництві стає князь, точніше, князький клан, влада якого
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рідко виходила за межі того (одного) села, що його належало
заселити. Основним об єктом надання осадчому-князеві стає спеціальна
земельна парцела, що разом з різними економічними атрибутами та
прив язаними до неї привілеями становила основу князького
господарського комплексу і матеріальну базу сільської адміністрації (kniazt-
wo). Дідично-сімейний характер володіння заступає засада (advitalitas)
пожиттєвості.

У XVI-XVIII ст. існувала відмінність у формах волоського права
на Гуцульщині і на Бойківщині. На Гуцульщині бачимо майже
винятково непривілейованих князів, що, як і в Молдові, мало відрізнялись
від ватаманів і тивунів руського права і залишались сільськими
старостами і суддями. Прикладом може служити Калуське староство. Тут
у 60-х роках XVII ст. бачимо князтва, умовно кажучи, гуцульського
типу в Ясені, Сливках, Небилові, Угриновій Волі, Угринові
Середньому, Угринові Старому, Дубровлянах, Льжаному, Камені, Завої, Гра-
бянці, Кадлубному та інших селах. Князі тут або не могли показати
ревізорам своїх прав, або взагалі відсутні, бо розійшлись разом з
іншими мешканцями в часи лихоліття27. Прості князі на Гуцульщині
нерідко мали землі не більше від простих кметів; наприклад, в
Угринові Середньому під князтвом було всього 1,5 чверті лану. У той
самий час князтва такого типу бачимо також в Дрогобицькому
старостві або в селах, які перейшли у самбірське підпорядкування з
дрогобицького: у Болохівцях князтво мало 0,5 лану, у Билеці, Літній, Гу-
бичах і Медведі (Niedźwiedzia) - по одному лану28. В Самбірському
старостві непривілейованих князів знаходимо у Тершові і Завадці, в
обох випадках на 0,5 лану. Це, до речі, найстародавніші села; вони,
мабуть, існують з княжих часів. Нам невідомо, коли вони одержали
волоське право. Князі цих двох сіл не мали привілеїв - їх часом
називають тивунами. Не мала привілеїв і більшість князів Озиминської
волості, а отже, і Підбузької країни (села Підбуж, Смольна, Залікоть,
Бистриця, Ясениця Зворицька, Звор29 та інші). Умовно вживаючи
поняття гуцульського типу волоського права, не забуваймо, що це
поняття правомірно застосовувати тільки щодо кінця XV-XVI ст., коли йому
протистояв той тип, який щойно склався переважно на Бойківщині.

Для старших міграційних хвиль волоського права характерна не-
привілейована форма князтв, однакова для всіх галицьких земель.
Носіями ж привілеїв (королівських) виступали волоські  воєводи.
Привілейовані князтва дістали поширення у кінці XV - першій
половині XVI ст. на королівських землях - на території західніше Гу-
цульщини, включаючи Бойківщину. У надавчих королівських грамотах
на князтва у спадкове їх володіння, під умовою військової служби
(визначеної кількісно і якісно), суб єктами виступають цілі нероздільні
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батьківські або братні родини, а об єктом - крім землі, святкових
підношень та відробітків по кілька днів на рік у гарячий час польових
робіт, судові штрафи. За прикладом солтиств, які були інститутом
німецького права, князтва часом надавались з правом заснування
корчми, млина, іноді і попівства30.

Галицька модифікація волоського права, про яку ми судимо з
надань польських королів князям-осадникам кінця XV-XVI ст.,
спиралася на князьке право (ius keneziale), що склалося на волоських
землях Угорської держави31 - не без впливу формуляра і речово-
правних відносин тамтешніх королівських надань німецьким сол-
тисам-колоністам32. Не можна, однак, зводити волоське право тільки
до ius keneziale: волоське право спиралось на звичай, який корінився
у широкій самодіяльності сільських громадських (общинних) установ,
що, зокрема, на галицьких землях, за висловом Ф. Буяка, зміцнювали
українську стихію 33. У першу чергу ідеться про вічеві або зборові

суди, які услід за українськими міграціями на північний захід і захід
поширились у XV-XVIII ст. від Покуття до Сандеччини34.

Сам термін волох  у всіх народів Балкансько-Карпатського регіону
мав у середньовіччі два значення. В етнічному (початковому)
розумінні він стосувався романських народів. Поступово етнічне значення
цього слова відступає перед господарсько-професійним значенням,
згідно з яким під волохом у часи пізнього середньовіччя розуміли
передусім носія особливого способу господарювання і життєвого укладу.
Волохи - це горяни, які жили в основному зі скотарства
(землеробство було на другому плані), були професійними пастухами і за
користування гірськими пасовищами платили данину продуктами
тваринництва або відбували різного роду служби, насамперед воєнну35.
Надійними соціальними (але не етнічними) індикаторами волоського
права були овеча данина мешканців і наявність сільського голови
адміністрації - князя (кнеза). Цей термін у його волосько-правовому
новому значенні поширився як на Балканах, де ще в XIV ст. серед
помітно ослов яненого і неослов яненого (албанці) населення панували
номадизм і міграції, так і в Карпатах, зокрема, Північних і Західних,
де носії волоського права з являються найпізніше, через українське
Закарпаття, Галичину і Молдову, уже будучи українізованими і
повністю осілими напівземлеробами або землеробами - Rutheni seu
Valachi , Ruteni vel alio nomine Valachi, тобто русини, або, за іншою
назвою, волохи 36.

Як би ми не трактували балкановолоський катун, основну
суспільну організацію балканських пастухів - як кровно-споріднений союз
у своїй історичній основі37, чи як групу розрізнених сімей-задруг,
домачинств  або породиць , тобто те, що етнографи визначають як
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хорду, multyfamily-band38, - перехід до осілого життя з утворенням
самостійних поселень на території балканослов янських жуп (долин,
аналогів наших волостей) був нерідко справою саме таких цілісних
колективів39. Але це не був єдиний шлях так званої територіалізації
(переходу до осілості) катунів. Могли виникати і змішані поселення
пастухів та землеробів з наступним переходом пастухів до рільництва.
Організація так званого старобалканського кочового скотарства могла
тривалий час базуватись на сезонних міграціях людей і тварин. Воло-
хи-пастухи зі своїми отарами спускались на зиму з полонин у долини,
де по селах мали свої житла (зимовища), з тим, щоб навесні знову
повернутись на полонини, на свої літні стани (летища)40. З переходом
до рільництва зимовища  перетворювались на постійні житла по
сусідству з житлами корінних мешканців-землеробів41. Тісне співжиття
і вимушений білінгвізм (двомовність) вели при цьому до швидкої
асиміляції етнічних волохів - переважно унаслідок послов янення42.

І на Балканах, і в Карпатах, у Галицькому Прикарпатті також
трапляються місцевості (не обов язково гірські), де не тільки до XVI ст.,
але й пережитково ще в подальші часи знаходимо аналогічні підста-
вові суспільні структури. Ця подібність була результатом конвергенції,
а не лише міграцій або впливів, гори ж бо скрізь сприяють
консервуванню архаїчних інституцій. У формуванні культурної спільності
Карпатського регіону, в якій балканський елемент виступає у тій чи
іншій мірі, ці суспільні архаїзми становлять помітний фактор43.

Аналогією балканської задруги були галицькі дворища. Під
дворищами розуміли як нероздільні (братні і батьківські) родини, так
і ті земельно-господарські комплекси, на яких вони сиділи.
Нероздільно-сімейні колективи були компонентами осад як на руському, так
і на волоському праві - і тоді, коли осада виникала внаслідок парост-
кування материнського дворища, і тоді, коли вона виникала у процесі
осідання ширших спільностей, які включали у себе нероздільні сім ї.
І в першому, і в другому випадку забудівля осади одержує
нерегулярний характер, а уклад полів набуває форми так званої шахівниці . Як
показав Ф. Персовський, перший шлях формування осад зумовлює
їхню більш зібрану ( купову ) форму і властивий руському  праву,
другий же викликає часто величезну розкиданість при особливо
здрібненій шахівниці ( розкидана  або розсипана  форма) і
характерний для волоського права44. Значно ширшу надбудову над дворищем
у волоській соціальній структурі етнічних волохів молдовський історик
П. Бирня схильний бачити в кутах, ототожнюваних з катунами45.

Зауважимо, що форма дворищного села більше визначалась не
правовим його статусом, а локальними особливостями рельєфу і
властивостями ґрунтів. Поряд з тим не відкидаймо значення стартової

7



ЧАСТИНА ПЕРША

соціальної форми, з якої виростала осада. Не поділяючи ототожнення
кутів з катунами, мусимо визнати, проте, що обширні об єднання
нероздільних родин, подібні до катунів, хоч для них галицька практика і
не виробила спеціального терміна, існували і в гуцульських Карпатах.

На Гуцульщині поряд зустрічаються і купові , і розкидані  оселі.
Тут процес паросткування дворищ46 на висілки  і прийняття на
громадські ґрунти, на присілки  сторонніх елементів мав спонтанний
характер. Села, що виросли на однодворищній основі (особливо при
службовому наділенні землею), могли породити так зване дольове
землеволодіння або земельно-передільну громаду47. В деяких
місцевостях у районі Заліщиків на Поділлі або поблизу Маріамполя на
Буковині, де при дефіциті придатних для обробітку земельних ділянок
різної якості, розкиданих дрібними клаптиками по горах, ротація
толоки і царини могла проводитись тільки на присадибних грунтах,
виникла система періодичних, навіть щорічних переділів, причому ґазди
(господарі) мінялись ще у XVIII ст. не тільки землею, а й хатами.
Такий порядок підтримувався традицією, що походила від спільного
родоначальника48.

При цьому утворювались великі, або нероздільні (братні,
батьківські), сім ї, кланові структури і навіть союзи таких сімей.

Інший шлях формування середньовічного села, стартовою
соціальною організацією якого виступає союз нероздільних сімей типу кату-
на, ілюструє нам с. Лисятичі у Стрийському старостві (1565 р.). Тут
на кожному дворищі, які носять власні патронімічні імена і складають
єдині господарські комплекси та фіскальні одиниці, сидять складні
колективи, групи прямих родичів і магнатів, наприклад: Брюсенське
дворище: Хвилець з трьома синами, Климко, Хведько і Лучко Пара-
щата ; на Заневському дворищі відповідно: Нестор з Йоримеїчем,
Хведько з синами, Гарасим Лечович, Сташ з братами Проциков ятами,
Яцко з Луцем  і т. д.49 Просто при Лисятичах  сиділо с. Кавчий Кут
(висілок Лисятич), яке вже відокремилось у самостійну оселю з трьох
дворищ. На одному з них сиділи Хартимовичі (п ять родин), на
другому - Ханчовичі (п ять родин), а третє дворище обидва ці сімейні
союзи поділили між собою і посадили на ньому своїх синів50.
Напевно, достаток цих сімей не базувався на рільництві - багато
землі вони не потребували. Найімовірніше, тут у дворищі маємо справу
з союзом нероздільних (переважно братніх) пастуших сімей, задругою,
а в цілому селі - з катуном , причому зрозуміло, що катун жодною
мірою не можна ототожнювати з кутом (висілком). На означення
такого села ревізори не подали терміна.

Трохи інакше виглядає структура громади с. Угорське. Громаду тут
теж становили дворища зі складною субструктурою: на Йоськівському
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дворищі сиділо двоє Йоськовичів і четверо Іванковичів, тоді як третій
Йоськович жив на Лехнівському дворищі разом з трьома Лехнів-
ськими. У той же час двоє Іванковичів мешкали на Петровичівському
дворищі з двома Петровичами і т. д. Усього в селі налічувалось 18
дворищ, а дев ятнадцяте всі господарі поділили між собою.
Поземельні обтяження уся сільська громада виконувала спільно,
виступаючи як одна особа51. Перед нами - архаїчна соціальна структура, де
союз сімейно-дворищних общин типу задруг становив наддворищну
общину типу катуна з пережитками родових зв язків.

Сказане нагадує структури, які виступали у процесі територіалі-
зації пастушого катуна і асиміляції його волосною  структурою
землеробського населення, злиття полонини з долиною, яке відбувалося
на Балканах у XV ст.52 З наведених прикладів випливає, що земля
становила колективну власність цілого союзу, але перебувала у дідич-
ному володінні окремих батьківських або братніх родин. При цьому
колективну власність треба розуміти як спільність прав на землю і не
змішувати з колективним господарством.

У кінці XV - на початку XVI ст. на Гуцульщині зустрічаємо чисто
скотарські оселі або оселі змішані, де скотарі мешкали поруч із
землеробами. Так, у с. Кути 1565 р. із 32 осілих дворів було 11 вівчарів,
які не виконували панщини53. Деякі села були зовсім позбавлені ріллі
(у с. Жаб є 1788 р. на 107413 моргів усієї земельної площі 66775
моргів було під лісом, 11836 - під луками, 28802 - під пасовищами і
жодного морга під ріллею54).

Чисто пастуші поселення зі складною внутрішньою структурою -
характерна ознака Гуцульщини XVI ст. На території, яку займали
бойки, вони траплялись хіба виїмково. їхні гірські дворища мали у
XVI ст. однакову соціальну структуру в селах як волоського, так і
руського права. Вони ніколи не об єднували у спільному
господарюванні представників більше трьох поколінь, хоч спільність сімейно-
дідичних прав ріднила (більше теоретично) широке коло нащадків
спільних дідів і прадідів55. Дворище тут, отже, стадіально і
типологічно, напевно, варто зіставляти із задругою.

Зв язаний з гірським тваринництвом, волоський  (бойківський)
дворищний колектив, порівняно з чисто землеробським руським , був
більш стійким, здатним до постійної регенерації і виявляв більшу
схильність до господарської СПІЛЬНОСТІ56.

Нероздільно виступають у XV-XVII ст. суб єкти королівських надань
на волоському праві - цілі князькі братерські або батьківські нероздільні
родини. Так само нероздільно, спільною рукою , як суб єкти земельних
дідичних прав, ще у XVIII ст. виступали в актах купівлі-продажу землі
цілі нероздільні сім ї.
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У наших джерелах є безліч свідоцтв про життєвість протягом
усього досліджуваного періоду сегментованої сімейної общини, що
об єднувала родичів, які вже не мали спільного господарства, але
зберігали певні майнові (головним чином земельні) зв язки, про
тривалість особливо тісних зв язків між братами (ще в XVI ст. братня сім я
у регіоні була основною формою сімейної общини, вихідною для
виникнення сегментованої сімейної общини), нарешті, про поєднання
провідного процесу розпаду великих родин з процесом відтворення їх
шляхом розростання малих сімей у сімейні общини - усе це
переконує, що ми маємо справу з найбільш архаїчною для більшості
народів організацією сімейної общини. Пошуки аналогії ведуть нас на
слов янські Балкани57.

Існувала відмінність між дворищами гуцульського  і
бойківського  типів також у метрологічному значенні терміна. Якщо на Сам-
бірщині дворища у XVI ст. при проведенні поміри і нарізуванні у
тягло зводились в єдиний земельний масив з розміткою бігів  і
загонів  на ґрунті, то на Гуцульщині вони і в XVI ст., і пізніше
залишались умовними фіскально-обліковими одиницями, були порозкидані
окремими ділянками в різних місцях і недемарковані на ландшафті як
цілість. Це, так би мовити, чисто теоретичний  лан58. Звідси
розкиданість гуцульського поселення на великій території. Ще у XX ст.
вона зберігалась часто в первісному вигляді: навколо центру, де
знаходились церква і кілька хат, у радіусі кількох чи навіть до десяти і
більше кілометрів, були розкидані окремі присілки (колишні
дворища), що мали свої власні імена. В Микуличині, наприклад, було 46
присілків, що нараховували більше десяти хат кожен. Яблониця
утворювала майже правильне коло радіусом 9 км59.

Схили Карпат на Гуцульщині оперізує до висоти 460-550 м над
рівнем моря суцільний пояс постійних поселень. Вище, до висоти
1000 м, піднімається несуцільний пояс постійних жител поблизу
лісових луків зі загонами посівів. На висотах 1300-1600 м траплялись лише
тимчасові пастуші стійбища60. Середня віддаленість їх від постійних
метропольних жител складала 10 км, коливаючись від 2-3 до 80 км61.

Вірні своїй системі скотарського господарювання, гуцули упродовж
віків удосконалювали і пристосовували її до місцевих
природно-географічних умов. Про це свідчать виведені ними породи овець і
худоби, здатних долати стрімкі гірські підйоми і кліматичні умови
високогір я. Спільною рисою гуцульських домашніх тварин була
невибагливість, широкогрудість, низькорослість, міцні і сильні, хоч і укорочені,
ноги. Р. Кайндль виділяє коней дрібної- , але гарної і сильної раси, яких
годують гуцули і від яких вони мають назву гуцули . Вражає, - пише
він, - їхня кмітливість і спритність. По найстрімкіших стежках такий
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кінь спокійно несе свого вершника, пробуючи ногами кожен камінь .
Так само легко йшов кінь під важким в юком (тайстрою)62. Вівці
старої гуцульської породи відзначались високою продуктивністю -
давали багато молока, а також чорну або білу густу вовну. Такою ж
продуктивною на молоко була стара гуцульська  коротконога корова
при зазначених загальних параметрах фізичної будови гірських
свійських тварин. Свині старої гуцульської породи відзначались, навпаки,
довгими ногами, великим черевом, видовженим рилом. Високі сиві
воли, загалом значно менш популярні у гуцулів, ніж коні, відносились
до степової, мабуть подільської, раси63. Польський поет Себастіан
Кльонович (1545-1602), описуючи волів, яких розводили галицькі
українці, розрізняє дві породи. З одного боку, як трапляється віл і
жилавий, і круглобокий, то до роботи його в поле селяни беруть . З
другого - віл і жирний, і широкогрудий [...] рідко буває придатний для
оранки поля; такого, як і закон повелів, на куховарню ведуть. Ріжуть
таких на Русі або шлють у далекі країни 64. Здається, у виразі і
жирний, і широкогрудий  змішані ознаки гуцульської
( широкогрудий  - спільна ознака великої худоби Гуцульщини) і подільської
м ясних порід. Отже, місцеві породи свійських тварин мають
автохтонне походження і свідчать про тривалу безперервну господарську
традицію, що склалась задовго до XVI ст.

Принагідно зауважимо, що в сусідній Бойківщині, де
природно-географічні умови були іншими (нижчі гори, лагідні схили, здеградовані
полонини), коней бойки майже не розводили, овець тримали на
полонинах порівняно мало, бо вівці, згідно з О. Кольбергом, гинули від
надмірної зволоженості клімату та від вовків65.

В. Кубійович зауважує: якщо в нові часи гуцули становили
пастуше гірське суспільство, то бойки і лемки - переважно сукупність
землеробів66. Загалом це твердження залишається справедливим і для
XVI ст. При цьому не слід недооцінювати у бойків і лемків
вівчарства67. На Бойківщині у XVI-XVII ст. були представлені усі форми
вівчарства - і відгінно-шалашницьке полонинне господарство, і
рівнинне вівчарство з випасом овець улітку на парах (на кошарах ), і
стійлове зимове утримання овець з використанням на корм гілок
шпилькових дерев і омели68. У волоському  вівчарстві, включаючи
рівнинні його форми, при відмінностях щодо способу утримання і
випасу овець, вражає подібність у техніці виготовлення продуктів з
овечого молока69, а також вівчарська професійна термінологія
різномовного походження, але спільна для всього ареалу70.

Потрібно ствердити, що в поширенні цього карпатського типу
вівчарства визначна роль належала українському етносові. Як носій
галицького волоського  права, він застосовував його юридичну
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форму при освоєнні під скотарство і рівнинних, непридатних для
чисто землеробського господарства, територій у великому ареалі,
північна границя якого сягала меж Люблінщини і Дубна71.

Бодай у XVI ст. суб єктами волоського права і носіями
волоського  способу життя в Галицькій Русі були головним чином

українські селяни. С. Кльонович, описуючи зі знанням справи і симпатією
труди і дні  галицького селянина, багато уваги відводить скотарству,
особливо вівчарству - цілорічному утриманню свійських тварин у
лісах, зимовій годівлі їх омелою і гілками шпилькових дерев, устрою
колиб і побутові пастухів, усьому тому, що пов язується з волоським
правом; і при цьому він ані словом не згадує волохів. Йдеться у
нього тільки про русів . Не пов язує поет пастушого побуту також
спеціально з мешканцями гір, підкреслюючи, що мова йде про
рівнинні ліси72.

На джерельних свідоцтвах про освоєння у XVI ст. пастухами,
носіями волоського права, рівнинних забагнених або лісових місцевостей
Волині можна бачити, що ці пастухи, виділяючись серед корінного
землеробського населення волоською  етнографічною екзотикою, з
поступовим переходом до землеробства втрачали наймення волохів і
зазнавали асиміляції панівним етносом. Процес цей відбувався
швидко73 - часом протягом уже першого десятиріччя, і його можна
тлумачити як доказ того, що це були не етнічні волохи, а давно вже
українізовані пастухи, найімовірніше, гуцули. Іноді новоприбулі
поселенці уже до переселення були обізнані з землеробством, і тоді вони
відразу ж закладали на нових місцях власні дворища. Можна бачити
і те, як господарські колективи цих дворищ розпадаються, а їхні
земельні ареали перемірюються на лани, причому земельні надлишки
понад виміряні лани відрізуються під фільварки. У той же час чисто
пастуші колонії незадовго переводяться на поземельне обкладення
чиншами і панщиною74.

Повний нігілізм щодо ролі східнороманського етнічного75 елементу
у формуванні волоського права більшість сучасних дослідників не
схильна поділяти76.

2. Міграції галицьких волохів

Питанню міграції і заселення Галичини на волоському, як і на
німецькому та польському, праві присвячена велика література - і в
українській, і в зарубіжній історіографії77. Імміграційні потоки носіїв
волоського права до Галичини йшли у двох напрямках.
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На означення приблизної границі між ареалами молдовського
напрямку і того, що йшов до Галичини з земель, підвладних Угорщині
(не забуваймо, що він міг нести український етнічний елемент),
О. Калужняцький вказував лінію, яка тягнеться від Чернівців, уздовж
Пруту до Коломиї, а звідти через Калуш, Стрий, Дрогобич, Самбір,
Перемишль і Жешув (Ряшів); волоські осади, що лежали на північ від
цієї лінії, знаходились у сфері молдовського , а на південь - угро-
волоського  напрямку78. Проте Е. Калужняцький, підкреслюючи
умовність цієї границі, застерігає, що волоські осади не виключені ні на
Поділлі, ні в Південно-Західній Галичині, при цьому він, зокрема,
посилається на назву села Молдавське в околицях Турки на Самбірщині.
Додамо від себе, що цей топонім походить від гідроніма Молдавський
потік, який існував ще перед тим, як 1566 р. братам Красницьким
староста надав право осадити тут (in riuulo Mołdawski) село79. Не
суперечить зазначеній границі між ареалами ще один гідронім, який має
походження від того ж самого етноніма, а саме річка Молдова, що
протікає через м. Буськ80. Натомість майже повністю підтверджує
думку Е. Калужняцького географія поширення топонімів, що
становлять деривати від етноніма угорець : з 17 топонімів цього
походження тільки чотири виходять на північ від згаданої границі81. Є
прямі вказівки на те, що у Белзькому воєводстві, на Холмщині і Волині
при оселенні колоністів застосовувалось молдовське право (in iure
moldavico)82.

Найперші контакти між східнороманськими і українським етносами
мали місце на землях Угорської (Закарпатської) Русі83. Важливо при
цьому вказати, що в другій половині XVI ст. угорський уряд не
відрізняв волохів від русинів, але виділяв серед загальної маси русинів і
волохів тих, які не мали своїх домів і мешкали в шалашах, або
салашах (domos non habentes, in tugurtis tamen habitantes), і спеціально
волохів, які мали своє господарство серед осілого населення84. І ті, і
інші, оскільки йдеться про землеробів, мали сільські громади, жили
складними родинами на відповідних, метрологічно не визначених і не
розмічених на поверхні ґрунту, господарсько-земельних комплексах -
отже, дворищами85.

Часом засновниками сіл (князями) на волоському праві у
Закарпатті виступали, як і на Буковині, українці86. Уже в XVI ст. населення
багатьох закарпатських волоських сіл становили україгіці. В той же
час у Берегівському комітаті етнічні волохи зазнали швидкої
асиміляції українським етносом87. У цьому процесі неабияку роль відіграло
православне віровизнання волохів - те, що мовою їхньої літургії була
слов янська мова. Довгий час уніатські вищі ієрархи на українських
землях Угорщини не втримувались: усі їхні спроби утвердитись тут
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закінчувались для них або вигнанням, або ув язненням88. Тільки у
1690 р., під тиском Ватикану, з їзд уніатських священиків в Ужгороді
обрав своїм єпископом ставленика папи, присланого з Риму, і
уніатська церква остаточно на Закарпатті конституювалась. Православ я
почало занепадати, хоч у Марамороші, де в м. Сиґет і далі діяла
друкарня православних книг, остаточно не капітулювало89. Щодо мови,
то не слід забувати, що слов янська мова (стародавня українська) була
мовою князівської канцелярії і письменства у дунайських князівствах,
які склались у XIV ст., а отже, виконувала функцію офіційної мови,
як латинь в інших європейських країнах90.

Усупереч ролі державного кордону, яким були Карпатські гори,
вони не розділяли, а з єднували населення обидвох їх українських
макросхилів. З Українського Закарпаття або через нього мігрували,
головним чином на Самбірщину, групи людей, як осілі, так і пастуші,
що не позбулись номадизму, часом соціально неоднорідні. Вони
водночас були волохами (за родом занять і частково матеріальною
культурою) і бойками (за діалектом), отже, українцями з домішкою
волоського двомовного етнічного елементу.

3. Територія Самбірщини. Бойківська зона.
Верхів я Сяну, Дністра, Стрия

Бойки населяли систему вододільного Горганського хребта, що
починається від Яблоницької сідловини і скерований на північний
захід до Вишківської, або Торунської, сідловини, продовження
зовнішніх Горган (з підгір ями), Східні (Сколівські і Верхньодністровські)
Бескиди, у межах Закарпатської України - Полонинський хребет. За
іншою номенклатурою, ідеться про Стрийсько-Сяноцьку і Воловецько-
Межигірську верховини91. Тут, на теренах Самбірщини, яка вимагає
від нас спеціальної уваги, на головному європейському вододілі
беруть свій початок Дністер, Стрий і Сян.

Витікаючи з південного схилу гори Розлуч, Дністер від Старого
Самбора тече широкою низинною долиною, нерідко міняючи між
обома Самборами річище і тим спричинюючи згубні повені, які
замулювали і заносили камінням поля, нищили врожай. Від Нового Самбора,
приймаючи притоки праворуч і ліворуч, Дністер деякий час прямує на
північ, а потім відхиляється доволі сильним потоком свого лівого

допливу Стрв яжу на схід, приймає за Тершаковом з правого берега
води з єднаних в одне гирло річок Бистриці92 і Тисьмениці. Біля
с. Чайковичі Дністер бере північно-східний напрямок і тече через об-
ширні болота, заплави і мочари, що займали 23600 га.
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Коло с. Сянки, близько Ужоцького перевалу і витоків Ужа, що несе
свої води до Чорного моря, витікає Сян, прямуючи через села Беньо-
ва, Соколики, Тарнава Вишня, Тарнава Нижня, Дзвиняч і Дидьова до
Вісли. Нарешті, біля Верецької сідловини і с. Вижлів починає свою
течію Стрий і проходить через землі громад Жупане, Климець, Мох-
натів, Матків на північ, потім повертає на схід, південний схід і,
оминаючи села Ясьонка Масьова і Ластівки, залишає межі Самбірщи-
ни. Далі через села Кропивник, Підгородці, Крушельниця, набираючи
північно-східного напрямку, ця річка тече побіч міста Стрий до Жида-
чева, біля якого зливається з Дністром.

Висота хребта на вододілі цих рік не перевищує 800-1200 м над
рівнем моря93. На висотах близько 1100 м, над зоною букових лісів,
на зміну лісові подекуди приходять полонини (альпійські луки).

Самбірське староство на середину 60-х років XVI ст. (без Озимин-
ської волості) поділялось на дві топографічні зони. Дністровська зона
займала верхів я Дністра й пониззя Стрв яжу, на півночі межувала з
Львівським і Комарненським повітами і густо населеними дрібного
шляхтою селами Перемишльської землі, на заході - з
Перемишльським повітом (містечка Фельштин і Хирів, с. Стебник), на
південному заході - з Сяноцькою землею (села Гошів, Лютовище, Боберка).
На півдні староство замикали Бескиди і угорський кордон (Ужська,
або Ушківська, і Хустська волості). Другу зону староства становила -
на півдні і південному сході - Стрийська країна (не плутати з повітом
тієї ж назви) у верхній течії Стрия; тут вона межувала зі Сколівською
волостю Стрийського повіту і, скеровуючись на північ, - зі Стрий-
ським повітом, замикаючись на північному сході межею Озиминської
волості. Основна маса сіл Самбірського повіту, включаючи п ять сіл,
приписаних до Старосільської жупи, адміністративно й економічно
була підлегла старості (королівські села); серед них було чимало
шляхетських анклавів. Разом повіт займав площу близько 44,5 кв. милі,
майже порівну поділених між зонами. У Дністровській частині
розташовані всі три міста повіту (Старий Самбір, Новий Самбір, Стара
Сіль), 63 королівських і три королівсько-шляхетських села, 28
шляхетських сіл, а також два села монастирських; до складу королівських
сіл входили дрібні шляхетські анклави. У Стрийській частині повіту
налічувалось 24 королівських і вісім шляхетських сіл. Отже, усіх сіл
було 133, у тому числі 92 (зі селами, приписаними до Старосільської
жупи) - королівських, 36 - шляхетських, три -
королівсько-шляхетських і два духовних.

Озиминська волость, або ключ , виділена у середині «XVI ст. зі
складу Самбірського староства для економічної підтримки підупалих
соляних жуп (бань), простягалась головним чином уздовж течії
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Бистриці в північно-східній частині повіту; зі сходу вона межувала з
Дрогобицьким повітом і займала площу 8 кв. миль. На цій території
знаходилось 20 королівських сіл, з яких 12, розташованих у північній
частині, були закріплені за Дрогобицькою і вісім (у південній
частині)- за Котівською жупами. Згадаймо, що волоські  села
Озиминської волості за соціальною структурою і топографією поселень, рівно
ж за характером інституту сільських князів, тяжіли до архаїчного, або
молдовсько-гуцульського , типу. У межах Озиминської волості було
розташовано ще три шляхетських села, не рахуючи дрібних
шляхетських гнізд у королівських селах. Усього в 107 королівських селах
Самбірського староства і Озиминської волості на середину 1560-х
років нараховувалось 1661 кметівське дворище і лан94.

Кордони Самбірського повіту XVI ст. і стародавньої Самбірської
волості не лише за князівських часів, але й пізніше не завжди

збігалися. У період боротьби за свою адміністративно-судову (гродову)
автономію з перемишльськими старостами Самбірська волость втратила
чималу територію на своїх західних межах. Намагаючись позбутись
васальних обов язків, погранична шляхта міняла свою підсудність.
Кордони ж волості визначались межами територіальної компетенції
(юрисдикції) старости. Наприклад, у 1566 р. волость починалася з того
місця, до якого їздив і розпоряджувався самбірський суддя Павло
Радецький з паном (старостою) М. Фалецьким  (ab ео loco ubi Paulus
Radecki iudex samboriensis cum domino Faleczki equitavit et signifi-
cavit)95.

Згідно з інвентарем 1507 р., Самбірське староство включало також
села Ляшовичі (Ляшки Муровані?) і Чепелі, що перейшли пізніше у
судову підлеглість Перемишля. У Чепелях цього року мешкало три
бобрівники (castores ascipiebant) і 11 інших слуг, які зобов язані були
посилати в ополчення одного вершника, а в мирний час виконувати
розпорядження замку96. Село Просік, воно ж Стебник, 1567 р. було
віднесене до Самбірського староства97, а с. Смольниця над Стрв яжем у
1407 і 1495 рр. згадується як село цього ж староства. Луку під Смоль-
ницею кошено на самбірський замок і на потребу бурграбійського коня
ще 1568 р.98 Ці обидва села невдовзі після 1568 р. вийшли з-під
самбірського підпорядкування.

У 1553 р. під час демаркації границь між селами Стрільбичі та
Стрільбицька Воля, що належали до Старо сільської жупи, з одного
боку, і володіннями Гербуртів - перемишльських магнатів, з другого
боку, старосільські старці повели заїзд , заглибившись за існуючу
самбірську і перемишльську стіну  (кордон) на цілу милю західніше,

до урочиська Білий Берег над Стрв яжем поблизу стар явської стіни
Перемишльського староства , і вийшли до самої стар явської стіни .
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Потім від стіни добромильських володінь Гербуртів Стар яви і Тер-
нави  старці повели заїзд за Стрв яж через середину м. Хирів, що
належало Станіславові Гербурту, через передмістя і двори і городи  -
до самої фельштинської стіни панів Гербуртів . Інакше показували
межу старці, які представляли протилежну сторону. Почавши заїзд від
місця на стіні самбірського староства  на р. Смолянці, яку зазначено
у грамоті Владислава Опольського і де сходились земельні границі
Старої Солі, Стрільбич і Ляшок, вони йшли Прислопом, тобто
верхом гори , через ліс до гори Шумини; далі, залишивши праворуч
землі Ляшок, - до потоку Глибокого і вздовж нього до потоку Войнова, де
Гербурти мали границю з Чаплями, Войновим потоком - до Стрв яжу,
нижче королівського млина, який залишили до Солі , потім
переправились через Стрв яж і закінчили путь на стикові земельних володінь
сіл Глибоке і Сусідовичі". Місце розташування старосільського
королівського млина на Стрв яжі, отже, на землях Перемишльської
волості, комісари пояснювали тим, що це був млин, наданий старосіль-
ському війтові королівським привілеєм 1421 р., коли сама Стара Сіль
підпорядковувалась Перемишльському дистриктові100. Пізніше вона була
приєднана до Руських жуп, а згодом і до Самбірської економії101, а млин
перенесено на землі Стрільбич102. Генетична пам ять  підказувала
старосільським старцям, нащадкам мешканців літописних Солей,
бачити в Стрв яжі пограничну річку Самбірської волості.

На південному заході повіту Петро Кміта, перемишльський
староста і запеклий супротивник самбірської автономії, побоюючись ревізії,
що її проводила королева Бона, і можливої реституції щодо своїх
маєтків у верхів ях Сяну, де на колишньому Терновому полі йому
належали села Сянки, Беньова, Соколики, Тарнава, Шандровець і Боберка,
вивів їх з-під юрисдикції самбірського старости і передав у
підпорядкування сяноцького старости103.

Північно-західна і північна межі Самбірської волості, як можна
було б чекати, мали в якійсь ділянці збігатися з проведеним 1397 р.
поділом сфер конфесійної компетенції перемишльської і галицької
католицьких єпархій, тобто пролягати від мосту на р. Раку, де сходились
границі Любачівського і Городоцького старосте, до ріки або багна
Блажів  і по цій ріці - до її впадіння у Дністер, а далі - по Дністру
до, гирла Стрия104.

В інвентарі 1568 р. сказано, що до Самбірського староства належав
Купновицький ключ з королівськими селами Купновичі, Дроздаловичі
(Розділовичі), Шептичі (інакше - Шептиця) на р. Вишні і с. Бложів на
Бложівському болоті. А отже, до волості належали зем янські села,
розташовані уперемішку зі щойно названими105. Бложів Королівський
у XVI ст. був пограничним селом Самбірської волості, про що
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свідчить митна застава і вибирання мостового збору при переїзді по
мосту через ріку і болото , по яких проходив великий гостинець го-
родоцький і львівський, і белзький з боку шляхетського села Бложви .
Села Купновицького ключа і с. Чернихів зобов язані були ремонтувати
міст і стерегти мостове , яке збирали з волів і коней у возі, а також
з баранів, свиней і кіз106.

З люстрації Перемишльської землі 1661-1665 рр. відомо, що
найближчий до Бложева гребельний збір платився у Ляшках і Костель-
никах, які входили до групи маетностей, що були в приватній посесії,
на підставі боргових записів польських королів (у так званих старих
сумах ); в цю групу входили також села Ниговичі, Княгиничі і Коню-
шки (останні на відстані однієї милі від Мостиськ) та ліс Радохон
(Radochon)107.

Джерелами засвідчена належність до Самбірської волості у XV ст.
с. Ракова, а власники с. Ритаровичі у той же час були підсудні самбір-
ському старості. У Самбірському гроді судились власники сіл Берестяни
і Рогізно ще в першій половині XVI ст.108 До самбірської волості
тогочасні джерела відносять також і с. Конюшки, розташоване поруч зі
шляхетськими селами Конафости, Вощанці, Загір я, Хлопчичі109.

Численні пережитки старовини, з часів галицьких князів, пов язані
з цим закутком Самбірської волості, дозволяють висловити думку, що
тут можна шукати залишки князівського домену, успадкованого
польськими королями. Про це свідчить у першу чергу красномовний
місцевий топонім Княгиничі (уділ княгині, отже, маємо свідоцтво
сімейного князівського домену), а також група топонімів - дериватів
від кінь  або конюх  (Конюшки, Конафости). У середині XVI ст.
тут зберігалися не тільки назви, пов язані з князівськими табунами,
але й живі були традиції утримання королівського табуна коней для
військової потреби. При купновицькому фільварку на зимовому
утриманні перебувало стадо короля . У 1568 р. його складали 48 кобил,
6 стійлових жеребців і 24 лошат. Влітку їх пасли під Бабиною на
пасовищах величезної луки Калинів , на якій знаходились також і
сіножаті110. Староруською архаїкою віддають королівські тоні на двох
бложівських озерах (на одному, від Чернихова , їх було 11, щодо
другого, за Стрв яжем , то кількість їх не зазначена)111. У тому ж
самому купновицькому гнізді сіл за Стрв яжем розташовані і Шепти-
чі, володіння якими було підтверджено 1469 р. королем Казимиром IV
на підставі грамоти князя Лева Даниловича112. Одне з найстарших
підтверджень грамот князя Лева (1360 р., за Казимира III) стосувалось
с. Хлопчичі, яке мало спільну границю з Шептичами113. Князі роздавали
те, чим володіли самі, - передусім доменіальні землі. Села Рогізно і ліс
Радощів  (Rodossow) виступають поряд зі с. Риторовичі як об єкт
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надання князя Лева Даниловича, підтвердженого польськими
королями. Хоч з тексту князівської грамоти, поданої у латинському
перекладі, випливає, що йдеться про територію Перемишльського повіту
(in districtu premisliensi)114, але в світлі перемишльсько-самбірського
суперництва вагання у визначенні адміністративного статусу Самбора
з належними до нього поселеннями - річ звичайна для XV ст. Проте
залишимо відкритим питання про адміністративну належність Рогізна
і Риторович. Ясно одне: початкова межа Самбірської волості на лінії
сіл Ракова-Бложів переходила на лівобережжя Стрв яжу і проходила
північніше і дещо західніше знаної нам з джерел XVI ст. межі.

У XV ст. до Самбірської волості відносили Нове Село, де ще
1568 р. на самбірського старосту косили сіно, також Люб яну, Доб-
ряни, Добриличичі (Дубреличі), Нечечу115, які локалізації не
піддаються. Що стосується Нового Села (Nowa Wieś), то тутешня
громада, напевно, пильнувала мостове в сусідньому прибережному селі
на Дністрі і виконувала ремонтні роботи біля мосту. Суперництвом
самбірського і перемишльського старост, а також, можливо, обох
відповідних владик, можна пояснити вагання джерел XV ст. у визначенні
волосної належності таких сіл, як Бисковичі, Баранчичі, Дубрівка
(Dąbrówka)116.

Мала Бронниця Самбірської (Озиминської) волості граничила з
Великою Бронницею Дрогобицької волості117. Напевно, Велика
Бронниця - ця назва у XVI ст. зникає - займає землі пізніших Снятинки і
Вацович.

Згідно з інвентарем Дрогобицького староства 1568 р., дрогобицькі

села Деражичі і Лішня мали спільну границю з с. Медвежа

Озиминської волості по Медвежому потоку. Своєю чергою, цю волость

відокремлював від Самбірського староства Парний потік, який впадав на

терені Медвежі у потік Бронницю118. Котів, володіння шляхти
Попелів, був відібраний у них за Сигізмунда І на скарб заради соляного
джерела, включений до Самбірського староства і повернений
власникам королевою Боною у 1549 р., але без солеварні119.

На р. Раточині, яка, напевно, служила границею між Дрогобицькою
і Самбірською волостями, 1427 р. було засновано однойменне з нею
село, яке пізніше дістало від імен засновників назву Попелі. Шляхті
Попелям було надано для заселення пустку (locum vacuum seu
desertum) по обидва береги Раточини від її верхів їв до гирла,
включаючи долини її допливів Котівця і Глибокого потоку (Potok
Profundum). Володіння Попелів охоплювали землі у межах обох
сусідніх волостей: з одного боку - від джерела потоку Солоний до
верхів їв Раточини, з другого - від верхів їв Раточини до верхів їв
Чернчі (Czernczei) і звідти до водотоп я і через нього до Ясениці, до
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Багинського, йдучи вгору по Глинному потоку, до Воротець і далі до
потоків Унятича і Літична і до самих дрогобицьких ланів, до гирла
Раточини 120.

Границю зі Стрийським дистриктом на всій її протяжності ревізори
1568 р. зафіксували від Жупан до Ластівок, частково по р. Стрий.
Проте між Стрийщиною і Самбірщиною лежала обширна пустельна
смуга. Заселення її у XVI ст. йшло з двох боків. На той час самбір-
ські села Довжки, Завадка, Риків, Радич, Ясьонка і Ластівки межували
зі стрийськими селами Козьова, Довге і Кропивник (зауважимо, що
Довге, територіально величезне село, у 1477 р. було віднесене до
Самбірського староства121). Отже, підсумовують ревізори 1568 р.,
Самбірське староство лежить між волостями Мукачівською,
Ушк(ів)ською, Хустською - з боку Угорщини, а тут, у Польській
короні, між Лісківською волостю і староствами Перемишльським,
Городоцьким, Дрогобицьким, Стрийським [...] вдовж, рахуючи по
прямій з півночі на південь, 12 миль, а в об їзд - добрих ЗО 122.

Границі продовжували ламатись і далі. Основним фактором цих
змін був економічний інтерес державного скарбу, який забезпечувався
щораз більше солеварним виробництвом. Уже на 1565 р. від
Дрогобицького староства було відірвано Мединицький ключ; пізніше
приєднано його до Самбірської економії123.

4. Геоморфологічні зони та природні ресурси

Всю окреслену територію можна розділити на дві основні
геоморфологічні зони - гірську і низинну. Остання починається північніше
Старого Самбора і займає дністровсько-стрв язьке межиріччя, часом
переходячи на лівий берег Стрв яжу, і рівнину, що прилягає до Ози-
минської волості. Тут землеробство знаходило найсприятливіші умови
на лесових ґрунтах, що утворились як алювіальні наноси або продукт
вивітрювання пісковиків, мертелів та глин. Місцями поблизу заплав і
боліт траплялись торфовища124. Не дивно, що в цій частині повіту
вже з кінця XV - середини XVI ст. старости закладали фільварки125
і користувались польовою панщиною селян поки що по 14 днів на рік
(laborant ХІІІІ dies)126. Вже у середині XVI ст. тут утверджується
трипільна система з неправильною ротацією озимих і ярових культур (на
користь ярових)127. Тут саме ми повинні шукати найстародавніше
ядро Самбірської волості, відсунуте з часом зі заходу на схід.

Серед природних багатств зазначеної частини Самбірщини у
XVI ст. важливе місце посідали ліси, особливо діброви, і луки. Велика
діброва Райщина  в нижній течії Стрв яжу перебувала 1568 р. у
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спільному користуванні королівських селян Місткович, Зарайська,
Берегів, а також приватновласницьких Ковинич. У Берегах вже свого
лісу не було, натомість були ґрунти чорні і мокрі, бо серед боліт 128.
Колись Райщина тягнулась і до Купнович, але там вже діброви нема,
хіба дубів з кількадесят . Про сусіднє з Берегами с. Бабина в
інвентарі Самбірського староства 1585 р. сказано, що під тамтешній
фільварок було розорано велику площу землі ( все, що можна було
зорати ) - покопано  луки, а також обширне пасовище. Під фільварок
пущено було і тивунівський ґрунт (його тримав син померлого
тивуна), вільний від будь-яких скарбових тягарів. Інвентар констатує
виснаження орних угідь бабинського фільварку, які знаходилися як у
Бабині, так і в Пенянах. Ревізори зауважили, що фільваркові поля у
Пенянах перегоріли  (splonuly) - через те, що в угорі не
відпочивають, а отже, потрібно той фільварок гноєм поправити . Під
фільварок Містковицького ключа, до якого вже у 1495 р. були
приписані 6 робітних сіл (Райсько, Зарайсько, Бабина, Береги, Пеняни і
Містковичі; йдеться про один з найстарших фільварків), були пущені
розчистки, зроблені за рахунок як лісів, так луків. Природно, що
хижацька експлуатація протягом століття орних земель призвела до їх
виснаження129.

Найбільшою дібровою, реліктом величезної пущі, була Кульчицька.
Вона простягалась від Дністра до Бистриці, між зем янськими селами
Угорці, Радиловичі, Ольшаник, Шаде, Селець, Городище, з одного
боку, зем янськими Корналовичами і королівськими Озиминою та Дуб-
лянами - з другого130. Великої шкоди лісам, розташованим в
околицях стародавнього замку Старої Солі, завдала вже до 1568 р.
солеварна її промисловість. Сама Стара Сіль була заснована 1421 р. на
сирому корені  в пущі, яка називалась Шума, або Шуминський ліс,
неподалік соляних джерел. Пам ять про цю пущу зберігав саме
Шуминський ліс західніше міста. Кремінь  під Лужком Горним (Вишнім) і
Дубень  під Стрілками - жалюгідні рештки колись обширних лісів,

і тільки назва другого з них та потоку Дубень Великий нагадують, що
там були колись дубові ліси. У XVIII ст. тут росли ялина, смерека,
частково бук131. Разом з тим вже у XVI ст. зникли боброві гони під
Старим Самбором у с. Бачина; тут раніше були ловці короля, що
бобри ловили 132.

При усій різноманітності природно-географічних умов Озиминської
волості (ліси, у тому числі діброви, луки, болота, височини, полонини,
низинні поля - звідси тут рівновага між рільництвом і скотарством)
специфікою її північної частини були мочари і багнища. За
Корналовичами від Секирчич починалось болото - продовження Бложівського,
яке тягнулось від Дністра до Бистриці в оточенні сіл Билина, Лука і
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Волоща133. За Бистрицею воно продовжувалось у межах Мединиць-
кого ключа. Тут віками точилась боротьба шляхти, власників Ролева,
Русаниці, Орелова, Бояр, Добрівлян і Волощі, з одного боку, і
громадами королівських Літині, Грушової, Тинова, Мединич, Липиців,
Горуцька, Бильця, Літньої - з другого. Користуючись тим, що вивіз
скошеного сіна з боліт був місцями неможливий в літній час через
трясовини або осіннє бездоріжжя, ворогуючі сторони, що у XVIII ст.
іноді збирались у юрби до тисячі чоловік, займали і заганяли до своїх
сіл табуни чужих коней і череди худоби або звозили до своїх дворів
заготовлене суперниками сіно134.

Друга смуга боліт, відокремлена від попередньої дібровами,
проходила південніше, теж між Дністром і Бистрицею, продовжуючись у
межах Дрогобицького повіту. Вона тягнулась через Мокряни, Селець,
Лужок Дольний135. В обхід тамтешніх боліт дорога з Самбора до
Дрогобича і на позосталу Русь  проходила через Кульчиці, де був
попас для купців, Озимину і міст через Бистрицю, далі - через Пруси,
Биків, але не минала цілком боліт: в Дорожеві уздовж ставу була
прокладена гать. Далі шлях лежав через мости  (гаті) на р. Бронниці
в Якубовій Волі і у Вацовичах. 1531 р. старості С. Одровонжеві було
надане право збирати мостове в Озимині від підводи півгроша, від
бика 3 шеляги - на будівництво і ремонт мостів в Озимині, через
Бистрицю в Якубовій Волі, а також гребель (aggeres) під Прусами,
Биковом та дорожівським ставом136. Боліт не минав подорожній і
тоді, як у Бикові повертав в обхід Дрогобича на Грушову - тут він
платив мостівщину при переїзді через гать ; дорога йшла через
багна, і, виїхавши знову на дрогобицький шлях, все одно платилося цло
при переїзді через дамбу у Волощі і мостове в Мостах на Дністрі.
Волоща лежала серед боліт, тільки з одного боку ґрунти були рівні,
піддаються угноюванню , а Тинів - між болотами, на щуплих
ґрунтах 137.

Не можна було уникнути боліт і по дорозі зі Старого Самбора до
Дрогобича ( поперечний гостинець ) через Березницю, Чукву,
Ольшаник, Ступницю і Лішню: дорога тут дуже багниста, часто бувають
розливи потоку Лішня, і там потопають гості і ті, що возять
королівську сіль 138. Об їзд цього місця через Якубову Волю, Вацовичі і
Деражичі також не рятував від багон, судячи з назви Деражич, проте
був меншим злом, оскільки шлях з Нагуєвичів у сусідній Дрогобич
вів в обхід водотопищ через Унятичі і ті самі Деражичі139. Громади і
шляхта розташованих тут сіл змушені були дбати про захист від повеней.
Люстратор 1660-х років, описуючи с. Лука, згадує занедбаний на той час
шляхетський двір в окопі  і зауважує, що за своїм місцеположенням цей
окоп мав захисне значення, бо з трьох сторін болото 140.
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Між двома смугами драговин, мочарів і багон, уздовж дороги на
Русь , густо обсадженої селами, Кульчицька діброва мала своє
продовження на схід до р. Бистриці через Угорці, Ольшаник, Селець,
Городище, Озимину, Дубляни і Корналовичі141, повертаючись від
Бронниці на південь через Медвежу до Деражичів і Нагуєвичів та
Ясениці Сільної142, де раніше були ловчі, коли ще незаймана була
пуща і ловища були , а також борті143. На півночі Дрогобицького
повіту найбільший дубовий ліс був під Мединичами, куди на жир
ганяли (у 1520-х роках) свиней аж з Турки, Кропивника та Ільника144.

Гірські ліси Дрогобицького староства - дубові за Трускавцем, під
Уличном, Модричем і Деражичами, букові, ялинові і частково дубові
за Дрогобичем і Губичами - у XVI ст. експлуатувались для випасу
худоби влітку і для повалу дерев узимку заради омели та моху на корм
худобі, причому посохлі стовбури спускали з гір по річках до
Дрогобича на продаж. У лугові трави на полонинах  між Тустанню,
Трускавцем і Уличном вкуплялись прості люди  за гроші або податки
(баранячу данину, підпруги і сири), а також задля дров, які потім
перепродували солеварням145.

Природні умови Озиминської волості і Мединицького ключа з
їхніми глиноземами менше сприяли фільварковому зерновому
господарству, ніж у Стрв язько-Дністровській частині повіту. У розпал
фільваркового будівництва, у 60-х роках XVI ст., знаходимо тут
фільварки в Дублянах, Озимині, Прусах, Мединичах, пізніше у Колпці і
Лішні146. На фільваркових полях, які перейшли до Самбірського
староства від Дрогобицького, з озимини сіяли тільки жито, але в
основному овес і ярові147. Замість трипілля тут бачимо місцями двопілля з
трирічною періодичністю ротації полів148. Мединицький фільварок
разом з Дрогобицьким староством у 20-х роках XVI ст. взагалі мав
скотарський (лісовий) ухил. Старостинська адміністрація тримала тут
відповідний оплачуваний штат урядовців; серед них було тільки двоє
дозорців посівів і ріллі, а решту становили дозорця лісів, бортник,
пасічник, пастухи в Мединичах і Дрогобичі, свинопас у Мединичах,
табунщик при конях. У 1526 р. самбірський староста одержав від
різних осіб з 33 сіл понад 91 гривню платні за випас свиней на жирі, а
свиней власного заводу було продано на 60 гривень. Крім того,
староста скуповував волів на відгодівлю для наступного їх перепродажу.
Того ж року було роздано агентам у Грушовій і Літині 912 гривень,
на які можна було купити до 500 волів149.

Там, де на Самбірщині починались гори, відкривався Бойківський
край. Велику площу займали Спринський і Підбузький ліси. Перший
з них був відкритий до XVIII ст. для цілої волості. Ні лісові
промисли, ні численні тартаки, ні лісосплав по Бистриці вже у XVI ст.,
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а головно, ні безперервні порубки лісу на дрова для солеварень не в
стані були завдати йому відчутної шкоди з огляду на його обшир-
ність 150. Починаючись на горах Кремінь, Негрила і Теребух, з яких
витікають потоки Теребух (впадає у Бистрицю), Лопушна, Звір, або
Кремінна, цей ліс спускається напрямком на південний захід до
Лужка Вишнього і відокремлений від Кульчицької діброви болотом,
що під Мокрянами і Сельцем. А на схід він тягнувся до Підбужа, в
основному повторюючи північну границю розселення бойків.
Хижацька експлуатація лісових багатств усе ж далася взнаки.
Австрійський чиновник по дорозі з Самбора до Дрогобича 1772 р. міг бачити
на місці стародавніх дібров лише розкидане подекуди чорнолісся
(Schwarzwald), яке складалось з буків і берези. Березовими дровами
варили у Дрогобичі сіль. Подорожнього вражали, правда, розміри
окремих березових стовбурів, яких він не зустрічав навіть в Сілезії 151.
Уже в 1568 р. скарб Корони був занепокоєний спустошеннями у
спринських і підбузьких лісах через порубки на потреби для жуп і
дбав про заходи щодо їх обмеження152. Заходи не були марними, бо
ці ліси існували ще у XVIII ст.

Уздовж перемишльської границі через Лінинку, Нанчулку Владичу,
Тисовицю, Лип є і до Михнівця, по горах, що називались Гострі, Сто-
лець, Високі і Сасенів, тягнувся ліс, відомий під назвою Оровий,
переважно жировий, з якого живилося багато замкових  баранів і
свиней153. Лісом користувались спільно селяни староства і
перемишльського владики. З метою охорони лісу вже 1539 р. коронним скарбом
вирішено було припинити подальше його розкорчовування під нові
оселі154.

На межі з Ліською волостю, через Мшанець, Михновець, Грозьову,
Лопушанку Олехнову, Хащів, Лімну, Дністрик Дубовий, Жукотин,
Вовче і Яблінку Дубову, по гряді тягнувся заповідний дубовий ліс,
теж жировий, який називали Магурою або на Магурі 155. До нас
дійшли назви жирових, головним чином букових, лісів - на Розлучі ,
на Вовчому  (за назвами гір), - які підступали до околиць Дністрика

Дубового, Рип ян, Смеречки. Жирові ліси, у тому числі і дубові,
вкривали також гірські хребти від Радича та Ільника - до Климця та
Сможа на кордоні з Угорщиною156, тягнулись по горах Пліска
(Плешка), Нещора (Кічора), по хребтах Довжки і дубовий  до Магури (з
вершинами Дзвинів, Присліп, під Воротцями  і на Гостилові )157.
На південь від Турки Карпати в межах Самбірщини сягають
найбільших висот, а лісова зона місцями підноситься тут до висоти 1100 м
над рівнем моря158; за нею починаються полонини.

Антропогенний фактор - виробнича діяльність людей - згубним
виявився передовсім для гірського дуба. Назва Яблінка Дубова у
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XVIII ст. видавалась настільки недоречною, що місцеві ревізори
міняли прикметниковий компонент її на Букова 159. Поволі ростучі
благородні породи дерев, у першу чергу дуб, витіснялись
шпильковими та швидкоростучими. Інвентар 1760 р. зафіксував по гірських
країнах Симбірської економії 187 лісів, з яких 75 - шпилькові, 49
змішані, 25 листяні, причому скрізь були поширені смерека, ялиця і бук,
які згадані відповідно 32, 27 і 34 рази, вільха (тільки у Гвоздецькій
та Волосянській країнах) - 5 разів, ліщина і граб (у Гвоздецькій
країні) - відповідно 3 і 1, тополя - 1 раз (с. Розлуч)160. У верхній течії
Стрия, у прикордонних Бескидах (Ільницька, Любохорська країни), а
також у Волосянській країні ще у XVIII ст., незважаючи на
погіршення видового складу лісу, загалом він становив незайманий масив
могутніх вікових дерев, придатних для будь-яких будівель та інших
потреб . Тільки у 60-х роках XVIII ст., з організацією скарбом
лісоповалу в околицях Битлі, Висоцька і Ластівок на сплав і продаж, а
також вуглярських майданів для постачання вугіллям домниць-
димарок під Ясьонкою Масьовою, цей ліс почав помітно рідіти161.

5. Скотарство.
Кошарництво та шалашництво

На Бойківщині, як стверджують українські етнографи, з
незапам ятних часів  існував тип господарства, відмінний від гуцульського.
Для нього загалом характерні система випасової годівлі  і більш
органічний зв язок між вівчарством і гірським землеробством. Полонин-
не відгінне вівчарство тут не мало домінуючої ролі, натомість
розповсюджене було кошарництво, тобто польовий випас худоби у горах, що
давало змогу угноювати поля. Випасова ж годівля полягала в тому,
що бойко-вівчар закуповував навесні велику партію овець на літній
випас, яких восени перепродував купцям. Випасова годівля
характерна була для самбірсько-дрогобицького пограниччя та
Північно-Західної Бойківщини162 - у межах Гвоздецької та Липецької країн, а
також для монастирських та шляхетських сіл Бусовище, Топольниця,
Тур є, Литовище. Овець купували або на гуцульських ярмарках, або
по селах Східної Бойківщини Ільник, Багновате, Завадка, Росохач,
Мита, Сухий Потік (Тухольщина, Любохорська та Ільницька країни).
Відзначена етнографами спеціалізація на посередницькій торгівлі
вівцями таких сіл, як Литовище, Галівка, Гвоздець, Мшанець; з
перепродажем овець та іншої худоби не тільки в найближчих селах, але й
на Лемківщині163, може бути простежена вглиб аж до середини
XVII ст.164
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Зимова годівля худоби на продаж була представлена більш
високогірними країнами - Любохорською та Ільницькою. На зимівлю тут
брали не тільки овець, але й волів165, часом закуплених на
гуцульських ярмарках. Люстрація 1565 р. засвідчує, що всі великі полонини
між ріками Дністром, Стриєм і Кропивником (Kropilnik) знаходились
південніше Озиминської волості - у межах Самбірського староства166.

Як випливає з інвентаря Самбірського староства 1568 р., баранячу
данину (стругу, стронгу - від strąga) платили і королівські, і
приватновласницькі селяни, а також шляхта. Судячи з розміру замкового
прибутку від овечої данини (двадцятий баран), а також враховуючи
третину від неї на користь князів, поголів я овець, яких випасали на
полонинах Самбірщини, становило до 40 тис. штук - з королівських
сіл і близько 5 тис. - зі шляхетських. Люстратор XVI ст. відзначав,
що раніше, коли сіл було ще мало, цей прибуток був вищий,
причому він ішов не тільки від овець і свиней, але й від волів 167.

1585 р. дохід самбірського старости від овечої данини становив
еквівалент 21,5 тис. голів. Шляхта уже не вкуплялась  у королівські
ліси з причини збіднення (пасовищ?), більше того, піддані короля
вкупляються зі своїми вівцями в ліси на території Угорщини і не
тримають стільки овець, як у попередні роки 168. Зіткнення інтересів
самбірських і закарпатських сільських громад на ґрунті
використовування бескидських полонин знаходили свій прояв у конфліктах, коли
верецькі люди  угорської сторони відбивали отари овець самбірських
селян, а ті відповідали їм тим самим169.

У кінці XV - на початку XVI ст. чисто скотарські господарства на
Самбірщині траплялись рідко. В інвентарі староства 1507 р.
знаходимо лише одне волоське  село - Лужок Вишній, де всі 18 господарів
платили чинш не з дворищ, які, до речі, взагалі не зазначені, а
винятково з поголів я овець: по дві вівці, по півсиру, по одній підпрузі
(тільки один з них давав три вівці, 3/4 сиру і підпругу), а також
десяту свиню і двадцяту вівцю з шалашів - як і у всіх волоських
селах . Мінімально необхідні умови для землеробства у південно-
західній частині староства (ідеться про села майбутньої Гвоздецької
країни) зумовили ранній перехід населення до обробітку землі. В
околицях Головецька, наприклад, навіть жито, якщо завезти під нього
гною, коло Дністра уродиться сам-півтора, хоч всі інші ґрунти - все
вівсяні 170. Решта сіл, як, приміром, Топольниця, видавали замкові з
цілого дворища по четверо ягнят, одному сиру, одній підпрузі. Під час
весняного та осіннього зборів відповідні громади давали поклони.
Той, хто держав свиней, давав десяту свиню або платив за кожну по
1 грошу. З кожної сільської громади староста зобов язав давати
стадійного вола, але раніше давали тільки 6 ягнят 171.
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Про поголів я овець у самбірських селах знаходимо дані в поборо-
вому реєстрі 1515 р. Платниками побору з овець у ньому виступають
п ять королівських сіл (Підбуж, Лінина Велика, Ясениця Замкова, Ви-
соцьке - мабуть, Нижнє Висоцьке, - Жупане) і три шляхетських
(Турка, Комарники, Тарнава). Навряд чи цей список вівчарських сіл мав
вичерпний характер. Він торкається тільки тих сіл, у яких овечі отари
становили основний або винятковий об єкт оподаткування. То були
переважно села у високих горах - у верхів ях Дністра, Стрия - та на
угорському пограниччі. За винятком Підбужа, де при 11 дворищах
відзначено усього 100 овець, решта зазначених королівських сіл
посідала 1500 овець на 54,5 дворища, отже, по 27 голів припадало на
одне дворище. У шляхетських же названих селах було 800 овець на 24
дворища (отже, по 30 голів на одне)172. Земельний надільний фонд
мали всі громади.

Відомості кінця XV - початку XVI ст. піддаються зіставленню з
відомостями про поголів я худоби на початку XVII ст. щодо підзам-
кових сіл волоського права, приписаних до Старосільської жупи. За
інвентарем 1608 р., поза доставкою дров для жупи і дрібними
платежами, найбільш обтяжливими були податки і чинші, пов язані з
використанням пасовищ для овець та іншої худоби. Насамперед це була
овеча данина від поголів я худоби (двадцятий баран), а також грошова
плата за зливальні  сири (по 3 динари з кожної вівці), за ягня
(рівноцінна 15 грошам), за шалашові  і десятинні  барани. Населення
шести сіл (Лінина Велика, Сушиця, Волошинова Воля, Стрільбицька
Воля, Стрільбичі, Коблянська Воля) платило десятину з 1161 вівці
при 200 ланах (приблизно п ять овець на лан)173. Зменшення
поголів я овець у період 1515-1608 рр. ілюструють конкретні дані, що
стосуються Лінини Великої: тут у 1515 р. було 600 голів овець, а в
1608 р. - лише 300174.

Насправді селяни мали більше овець - громади приховували від
ревізорів значну частину поголів я, зокрема, відганяли його під час
ревізії на угорський бік Карпат, і тільки при громадських розкладках
встановленого офіційно податку враховувалась справжня їх кількість.
1664 р., наприклад, громади Битлі і Висоцького (Любохорська країна)
верстали роговий збір з 936 штук худоби, а громада Стрільбич 1609 р.
виганяла на пасовище 1000 волів175. Громада Сприні у 1565 р.
віддала 40 баранів і п ять ягнят баранячої данини - отже, з 800 овець при
12,5 лану176.

І все ж відгінно-полонинське, а також лісове скотарство згорталося
протягом XVI-XVII ст. У Мединицькому ключі Дрогобицької волості
вже у 30-х роках XVI ст. струга перетворилась у поземельний
грошовий податок (по 5 грошів з лану в Мединичах, Літні, Бильці і 4 гроші
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в Горуцьку)177. За старостування Єжи Мнішека виник, згідно з
інвентарем 1568 р., проект поширення на всю волость практики
переведення овечої і свинячої данин на гроші (40 грошів з лану) з
поземельним її верстанням. На думку старости, це сприяло б збільшенню
прибутків скарбу і поклало б край практиці сільських громад
приховувати від оподаткування овець, відганяючи їх на час збирання
данини за кордон. Проти цього проекту скарб висунув той аргумент, що
овечу данину в такому випадку мусили б платити і ті господарі, які
не мали овець178. Проте вже 1686 р. бачимо податок у сумі 40 грошів
з лану під назвою жерівщини , а овечу десятину заміняли чотирма
грошами з вівці, і тільки в Любохорській країні продовжували стягати
її в натурі179. Що стосується овечої данини, то, згідно з інвентарем
1765 р. Самбірської економії, вона спочатку бралася в натурі, потім
давали з вівці 4 гроші, нарешті її переклали на всю країну в стало
зафіксованому розмірі. На окремі села були теж визначені незмінні
грошові суми, що верстались сільськими громадами або за поголів ям
худоби, або за землею180.

Скорочення поголів я овець відбувалося на Самбірщині протягом
XVII-XVIII ст. унаслідок звуження кормової бази для шалашництва
(салашництва) - полонинного відгінного вівчарства181, що склалося,
як, до речі, і кошарництво, ще в давні часи.

Через відносно легку доступність тутешніх полонин вони брали на
себе надмірне навантаження з боку антропогенних факторів і
деградували. Згідно з протоколом зборових судів 1767 р., у всіх сімох
країнах (4032 господарства і 402 сіяних лани) налічувалось 4291 віл,
518 коней, 4180 корів, 1399 ялівок і 2276 овець182, отже, на сіяний
лан припадало 10,67 вола, 13,88 корови і ялівки, 5,66 вівці. Загалом
тут переважала велика рогата худоба. За інвентарем 1767 р. Лю-
бохорської країни, по всіх її дев яти селах налічувався 451 господар
при 57 сіяних ланах; господарі мали 75 коней, 377 волів, 622 корови,
400 ялівок, 796 овець183; на лан припадало 6,67 вола, 13,96 вівці.

Слід мати на увазі, що 1767 р. був несприятливий для
тваринництва - бидло здихає . Унаслідок цього 1768 р. у восьми країнах
кількість волів і коней скоротилась до 2080, корів і ялівок - до 2857,
овець - до 1335184.

Уже в XVI ст. потребували захисних заходів жирові (дубові і
букові) ліси. Інвентар 1569 р. Дрогобицького староства відзначає
зниження прибутку з королівських лісів: з чужих волостей (wołosczy)
заганяють овець або віддають на годівлю королівським людям і [...]
за це беруть двадцятину, з чого дісталось 9 баранів, так само як за
жир, коли дають двадцятину від вепрів і грошовий вкуп до лісів,
дісталось простих льох 15 , не рахуючи грошових оплат. Комісари
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скарбу вважали приймання на шалаші або годівлю чужих овець та
іншої худоби, навіть в обмеженій кількості, шкідливим для лісових
угідь і рекомендували заборонити вкуп  і вгін  до них чужих
овець185.

На час написання інвентаря Самбірського староства 1568 р. дубові
і букові ліси - по річці Дністрику Дубовому186, за потоком Дубенем і
на Орові 187, на Магурі 188, на Острому , на Розлучі, під
полонинами  на горі Вовча , під Неслошею , на Матейові 189 - були
включені у число заборонених, причому в деяких місцях, де густота
населення вимагала цього, встановлювалась заборона на подальше
розкорчовування лісів під закладання нових і розширення старих
сільських осад - заради збереження жиру.

У доступних для огляду хронологічних рамках неможливо
виділити період, коли чисто пастуша культурно-господарська система
існувала би у повному відриві від гірського землеробства, хіба що вона
торкалась обмежених номадичних груп. З упевненістю можна
твердити, що історично в горах вона була первісною і, можливо, вела свій
початок від пастухів романців  (pastores Romanorum) IX ст.190

У XVIII ст. шалаші стали рідкісним явищем. В Розлуцькій країні,
як відзначено у протоколі 1765 р., салашного не було . 1767 р.
відмічені війтівські салаші у селах Розлуч і Вовче (усього три)191.
Стосовно Любохорської країни 1765 р. відзначено, що салашів немає 192. У
Стронній Підбузької країни, за записами 1765-1766 рр., салашів
громада не тримає, тільки тримає війт, який пасе (овець) на
громадських землях з кривдою для громади 193.

А кошари знаходимо майже в кожному селі. У Липецькій країні
1766 р. кошари зазначені у восьми селах (у Грозьовій їх три)194. В
Любохорській країні у 1765-1768 рр. кошари тримали не кожного
року в одному і тому ж селі (у Битлі було п ять кошар у 1766 і
1767 рр.)195. Багато їх у Гвоздецькій країні (у восьми селах щорічно,
причому у Головецьку, Биличі, Лінині Великій - по 7-12 кошар,
натомість у Коблі Старому кошар не тримають196. У Підбужі Підбузької
країни 1765 р. дві особи платили з кошар 10 злотих. У цій же країні
десять сіл замість кошарного платили з 519 овець по 12 грошів197.

Поле, яке побувало під кошарою, кошарище198, на гірських ґрунтах
родило тільки по першому овечому гною. Отже, агротехнічний ефект
мав обмежене значення. Набагато ефективнішим був пасікарський ме-.
тод. У 1766 р. в Розлуцькій країні пасічне  (по 1 грошу з земельної
ляски ) було оплачено з 2838 лясок, а всього по шести країнах (крім

Липецької) кількість оплачених лясок у 1765-1768 рр. коливалась від
9625 до 14553199. Кількість цих лясок зростала в гірській частині зі
сходу на захід у міру зниження земної поверхні і переходу чисто
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вівсяних або глинкуватих ґрунтів, де жито майже зовсім, а інше
збіжжя погано родить 200, у рівніші або виположені поля, де грунт
дозволяв навіть висівати потрохи пшениці, гречки, озимого жита і
ячменю201.

Робочим апаратом підсіки могла служити не тільки нероздільна
велика родина; у XVIII ст. ним могла бути спілка (spułka) кількох родин,
навіть цілої сільської громади. Чиншем за ютрини, розкопані
зусиллями цілої громади, оподатковувалась громада як єдиний суб єкт.
Ютрини, розкопані під Бескидом  зусиллями кількох громад, називались
у XVI ст. Дівочим полем . У XVII ст. частина, відведена до Яворова
і відома під назвою Дівочого лану , оплачувалась цілою громадою.
У Висоцьку відповідна частка цих ютрин називалась громадськими
ланами і обшарами , в Ботелці - причинами з лазів 202. Громада
Хащова перекопала у XVII ст. Глибокий потік 203.

Зрозуміло, що пасікарські розчистки у високих горах могли
виправдати великі затрати праці тільки в тому випадку, якщо вони служили
тривалий час або для випасу худоби, або для заготівлі сіна і не
виправдались би економічно як хлібне поле. Саме тому ці землі
перебували у колективному користуванні і не піддавались подвірному
розподілу.

Громадський порядок в організації кошар і шалашів у XVIII ст.
засвідчено джерельно. Громадський хлоп, якби хотів поставити кошару,
повинен запитати дозволу крайника, який має дотримуватись
черговості, щоб овець на кошарах тримали всі по черзі , - читаємо в
замковій інструкції гвоздецькому крайникові204. Претендент у салатники
іноді ще з зими домовлявся ( токмився ) з хазяями овець і наймав
пастухів (1-3 особи). Таким чином формувалась спілка власників
овець. На Самбірщині овець виганяли на кошари за тиждень перед
їр єм  (Юріїв день весняний, 6 травня за н. ст.)205. Цей день

вважався урочистим і у вівчарів-гуцулів та молдован206. Здається, що
значення цієї дати при полонинному випасі вимагає уточнення. Овець на
літні пасовища (але не на полонини) виганяли раніше цієї дати, за
тиждень до дня св. Юрія, коли царина (посіви) мала бути вже
огородженою, і пасли спочатку на відкритих полях сільської ойкумени,
доки в горах було ще холодно і не було паші. Якщо вівці мали ціле
літо пастись на кошарах, то цей час використовувався і для
спорудження самих кошар. Наприкінці XVIII ст. щорічний перепис овець,
при якому були присутні крайник (Ortsrichter), салашники (Salaszin-
haber) і представники самбірського замку (Verwaltungsbeamten), тривав
від середини до кінця травня. Отже, вівці і в цей період паслись на
громадських грунтах, але вже не на відкритих полях, а на толоках і
громадських обшарах. Ще до змішання  овець кожен господар мітив
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своїх тварин особливою позначкою власництва, робив пробний задій,
результати якого брались вівчарями на карб насічкою на палиці ( ре-
ваш ), один розщеп якої залишався у вівчарів, а другий віддавався
господареві для остаточного розрахунку при розборі овець і овечого
сиру. Саме змішання  овець обставлялось святково, коли збиралась уся
громада і остаточно токмилась  з вівчарями207. Ватаг, між іншим, брав
на себе відповідальність за цілість овець208 - розшукував за позначками
тварин, яких бракувало, а також відшкодовував вартість продукції, яку
вони могли дати за час своєї відсутності (вартість молочних продуктів
з однієї вівці у середині XVIII ст. в с. Лінина оцінювалась за весь
сезон, що тривав 18 тижнів, у 3 злотих 18 грошів209).

У XX ст. на Самбірщині овець виганяли на полонину в середині
травня210, мабуть, на Трійцю. На цей час ягнята уже набрались сил,
їх можна було тепер відлучити від маток і, як ми бачили, пасти
окремо два місяці на полонині в розпал літа. Закінчувався перепис овець,
а проводити його було найзручніше в той час, коли тварини збивались
докупи і важко було приховати частину поголів я від ревізорів. Літній
сезон перебування овець на полонині тривав на Самбірщині три
місяці - до 18 або 27 серпня. У цей період овець доїли тричі на день.
Осінній сезон тривав до Покрови. Тепер доїння відбувалося двічі на

211
ДЄШ> .

Оскільки звичай відкритих полів зобов язував огороджувати посіви
до дня св. Юрія і розгороджувати їх для відкритого користування до
Покрови212, то зрозумілим стає весь річний цикл
сільськогосподарських робіт. При полонинному салашництві отари паслись у горах
тільки в літній сезон, а навесні і восени - на угорах і толоках213 або
поблизу села. Цим забезпечувалось часткове використання овечого
гною для удобрювання ґрунтів.

6. Гірське землеробство ( пасікарство )

На Самбірщині вівчарство у формі польового шалашництва  або
кошарництва було тісно пов язане з гірським, так званим пасічним
( пасіка  - розчистка), рільництвом214. Взаємодія польового
господарства зі скотарством при цій системі набувала більш органічного
характеру. Громада стежила за тим, щоб на одні і ті ж ділянки кошара
поверталась через рівні проміжки часу215.

В ідеалі земельний ареал самбірського гірського села, на відміну
від села гуцульського типу, мав видовжені контури, в які вписувались
дворища з паралельними бігами, розділеними упоперек лінією
вуличної сільської забудови, що поділяла земельний культивований ареал
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села на дві половини: якщо одна становила в даний час царину, то
друга лежала облогом (толокою). При цьому будь-який наділ або біг
чи ділянка тягнулися від границі до границі  села і теж поділялися
на дві половини, одна з яких припадала на царину, а друга - на
толоку. Стосовно потоку, вздовж якого розташовувалось село, воно
поділялось на верхній і нижній кінці216. З метою уникнення потрав кожен
господар зобов язаний був загородити свою ділянку в спільній
громадській огорожі, яка відокремлювала толоку від посівів. За ухвалою
громад Липецької країни, день 23 квітня був визначений як крайня
дата для огороджування217, бо саме в цей день (св. Юрія) виганяли
худобу і овець на пашу.

Таке планування визначалось нарізкою ланів-дворищ осадниками-
князями XVI ст. та землевпорядними заходами королеви Бони, якими
замість метрично не означених дворищ впроваджувались регулярні
лани218 (за аналогією з німецькими франконськими ) навіть у межах
гірської частини Самбірського староства219. Шматки землі, які не
вписувались у прямокутник, утворений нарізаними ланами, і знаходились
між периметром прямокутника та контуром границь громадських
земельних володінь, називались помірками , виступами  (excres-
centii) або остінками  - як за довжиною, так і за шириною.
Повздовжні володіння становили громадську власність - служили
громадськими пасовищами, обшарами (obszar; Uberschar), громадським
лісом , сіножаттю220, ватажчинами 221 (від ватаг ). За рахунок
помірків громадам відводились наддатки ( примірки  і причинки ) як
компенсація за неповноцінні лани. Поперечні наділи, що знаходились
край села , називались поперечними помірками 222. До них

належали лази ( розчисть , новина ), ютрини  (семантично те саме, що
морги), ниви , а точніше - кінці нив 223. Якщо у поняття дворища
входило не тільки те, що вже було (освоєне), але навіть і те, що ще
тільки могло бути притягнуте 224, то це можна зрозуміти у світлі
звичаю, зафіксованого в нашому джерелі: По селах кожен міг
користуватись всякого роду ґрунтами, що знаходяться напроти його бігів і
поля 225.

Оскільки різні ділянки ближніх полів виснажувались нерівномірно
і тому вимагали тривалішого часу для відпочинку в облогу, випадіння
їх із сівозміни вимагало компенсування за рахунок підсіки (пасіки) в
дальніх полях. Підсічна вогнева система землеробства у Карпатах
існувала ще в XX ст. На обраній ділянці вирубували ліс, якщо він був
молодий, - лядину , створюючи таким чином пасіку. Якщо ж
доводилось мати справу зі старим лісом, застосовувався беззрубний метод:
дерева тільки черхлили , або чертили , тобто знімали навколо стовбура
стрічку кори. Зачерхлений  ліс називався чертіж . Після спалення
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підсушених дерев ділянка перетворювалась на спаль , згар ,
погар , згарище . Погар спушували мотикою протягом кількох років,
називаючи його тепер копань . З часом, коли корені згнивали, їх
викорчовували. Унаслідок таких заходів одержували ютрину ,
копань , ниву , лаз226. Таким чином, близькі поля угноювались коша-
руванням, тоді як далекі оновлювались з допомогою
перелогово-пасічного методу227.

На Самбірщині засновані у XVI ст. в горах на сирому корені
села ще довго не мали потреби в лісових пасіках - продовжував
працювати на врожайність початковий згар . У XVII ст. далекі пасіки
могли служити і сінокосом, і хлібним полем. Так, громада с. Стріль-
бичі їх сіяла і косила 228. Піддані Грозьової (1665) вирубали,
випасли і зорали свої ліси і користуються цими землями і пасовища (там)
мають 229. Ютрини і пасіки служили селянам іноді протягом кількох

230
ПОКОЛІНЬ^ .

Пасіки  мали неоціненне господарське значення і в той же час
завдавали клопоту адміністрації, тому що селяни нищили ліс заради
нових полів , занедбуючи старі 231, які заростали лісом232. Унаслідок
цього утруднювався фіскальний контроль за використанням
земельного фонду громад.

.Водночас нищився і цінний лісостій. Також спалення пасік нерідко
спричинювало пожежі по селах233. Найбільших розмірів набуло пасі-
карство  у XVII ст. У 60-х роках XVII ст. в с. Галівка ЗО господарств
платили штрафи за чертежі . У с. Михновець в 1664 р. 22 господарі
зорали 29 стаєн (стай) новини, а селянами Яблінки Нижньої 1663 р.
було знищено під пасіки лісу на чотири лани 234.

Покинуті старі поля  у складі дідичних, корінних , дворищ-ланів-
це зарослі кущами, цілком виснажені ділянки, де ні орати, ні косити
довгий час було неможливо235. Вони лежали перелогом, тобто їх дуже
давно не орано, і ніхто не хотів за них братись236. Оскільки якість
ґрунту в межах дворищ була неоднаковою, то окремі їх ділянки
виснажувались неодночасно. Тому власники сусідніх земельних наділів
могли об єднувати свої частки однакової якості у блоки з метою
спільного їх огороджування у ті роки, коли багаторічний обліг і
паровий клин в системі щорічної ротації полів не збігалися237. У той же
час вилучені з експлуатації ділянки компенсувались новинами. При
системі двох полів, зрозуміла річ, вони могли прирощуватись до ланів
тільки з двох боків - на кінцях нив . Цим пояснюється те, що
розміри будь-якої земельної ділянки у джерелах, як правило, визначались
тільки по ширині, без зазначення довжини238.
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7. Панщинно-фільваркове господарство та
агротехнічна криза XVII століття.

Перебудова селянського господарства. Торгівля худобою

Утвердження панщинно-фільваркової мрделі розвитку у Польщі в
XVI ст., викликане зростанням ринкових відносин239 і міжнародної
торгівлі в Європі, супроводилось економічним реформаторством,
передусім аграрним. Жадоба грошей штовхала землевласників на
шлях розчисток земель під фільварки та сільські осади на сирому
корені  за рахунок пусток, які становили альменду сільських громад.
Фільварки закладались на зораних лугах, на землях викуплених сол-
тиств, а також збільшувались за рахунок оранки селян внаслідок
переведення останніх на нові, меншої площі, земельні міри. Самбірщини
реформаторство торкнулось подвійно. З одного боку, бачимо
реорганізацію на середину XVI ст. соляних промислів на засадах
мануфактурної організації виробництва240, з другого - поширення на самбірські
королівські маєтки основних реформаторських ідей оточення королеви
Бони Сфорца, дружини Сигізмунда І Старого (земельний кадастр, тобто
опис і оцінка земельних угідь з урахуванням якості землі,
землевпорядкування дворищ з визначенням твердих одиниць земельного

оподаткування для фінансового контролю, викуп з приватних рук королівських
застав і держань, тобто реституція королівського домена, аграрна
колонізація)241. Ці заходи почали здійснюватися відносно королівщин
Самбірщини невдовзі після того, як усна згода короля на віддачу їх у
держання Боні була підтверджена 1536 р. письмово242. Зауважимо, що
заходи спочатку орієнтувались на польове господарство, не в усьому
рахуючись з умовами гірських регіонів. Земельний наділ став
універсальним критерієм оподаткування.

Втрата у ході реформ пусток, скорочення лісових та лугових угідь-
необхідного компоненту середньовічного сільського господарства -
неминуче вели до агротехнічної кризи в умовах загального низького
рівня продуктивних сил. Строки безперервної роботи  ділянки без
систематичного угноювання або застосування перелогу чи тривалого
залягання виснаженого ґрунту облогом обмежувались для гірших земель
10-20 роками, для кращих - 50243. Ціною порушення оптимального
співвідношення між культурними угіддями та пустками внаслідок
головним чином величезних розчисток нових земель на сирому корені
було досягнуто значного піднесення зернового виробництва, але на
обмежений час. Піднесення торкнулось якоюсь мірою і селянського
господарства за рахунок новозаселених сіл, які ще не висиділи волі.
У гірських місцевостях цей фактор прискорював перехід на якийсь
час селян до більш або менш впорядкованого землеробства.
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Агротехнічна криза, що почалась десь у середині XVII ст.,
підривала не тільки селянське, але й фільваркове господарство. Панщина
вкупі з агротехнічною деградацією, втратою традиційних засобів для
підтримання господарства на стабільному рівні призводила до того,
що селянин підупадав, втрачав худобу - йому бракувало пасовищ,
натурального добрива. На втечу від пана селянина штовхала не тільки
панщина, але й виснаження надільної землі. Воєнні розорення
ставили господарство на край катастрофи. Тільки ціною руїни
протягом другої половини XVII - першої третини XVIII ст. був
відновлений фонд пусток, необхідних для функціонування традиційних
екстенсивних форм землеробства244.

Скорочення селянських наділів відбувалося неухильно протягом
XVI-XVIII ст. Якщо в 1568 р. у Самбірському старостві налічувалось
2733 господарства (не рахуючи 285 загородників і підсадків) на
1352,5 лану, тобто було по 0,5 лану на господарство245 (причому
треба врахувати, що селяни втратили багато землі внаслідок реформи
королеви Бони), то в 1760 р. на одне господарство у селах, що
складали ключі, приписані до фільварків, у середньому забезпечення
одного господарства землею становило менше як 0,2 лану (423 лани на
2346 господарств), а в гірських країнах - 0,4 (1403 лани на 3304
господарства)246. Відомості 1760 р. потребують застереження: вони
стосуються періоду, коли внаслідок реформ, проведених зі -залученням до
цієї справи німецьких фахівців за панування королів з Саксонської
династії, була проведена певна перебудова господарства Самбірської
економії. Ці відомості відбивають магістральну тенденцію у тривалій
перспективі, яка (тенденція) характеризується відхиленнями тільки в
бік катастрофічних потрясінь247.

Кінець XVI - перша половина XVII ст. у Галичині - це час
найвищого рівня феодальної ренти, панщини зокрема. Від панщини уже не
рятував правовий статус поселенців, особливо після викуплення
солтиств і князтв. Ті села волоського права, які опинились
територіально в сфері господарської активності фільварку, виконували, як
правило, триденну (шість днів щотижня до обіду) панщину з одночасним
збільшенням і переведенням на гроші натуральних данин. Іноді на
зимовий період звільнявся від панщини торговий день 248.

Постанови торунського і бидгощського сеймів 1520 р. про
обов язкову одноденну на тиждень панщину249 відкривали шлях для
насаджування панщини і у високогірних волоських селах. Незважаючи на
далеку відстань (5 і більше миль), самбірські горяни притягувались,
крім війтівських толок, зажинів, закосів, до польової панщини на
фільварках по 24 дні з лану на рік250. Тільки в інтересах розвитку
соляного виробництва скарб стримувався від подальшого ширення
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фільварків. Фільварки змушені були поділитися з жупами і
панщиною. Важкою була для селян повинність постачання дровами жуп.
Спершу, в кінці XVI - на початку XVII ст., селяни найближчих сіл
повинні були відвозити на солеварні у Старій Солі по 2 фіри тижнево
з лану, або 104 (а то й 150) фіри на рік. Протягом XVII ст. ця
повинність поширилась майже на всі гірські країни (крім Любохорської). У
той же час чиншові села рівнинних ключів ординацією 1592 р.
зобов язувались у порядку примусового наймання вивозити бочкову сіль із
жуп на річкові склади до берегів Сяну (з лану по 24 бочки, або 8
возів; кожна поїздка прирівнювалась до чотирьох днів панщини).
Форма наймання приховувала неоплачувану панщинну частку в ньому,
оскільки платилось по 5 грошів від бочки - на 3 гроші менше, ніж
вільнонайманим251.

Унаслідок перекладення норми польової панщини з лану на чверть-
ланові наділи панщина в кінці XVII ст., за інвентарем 1686 р., у
деяких фільваркових ( польових ) селах в розрахунку на цілий лан і
в переведенні на пішу роботу теоретично досягла 8-12 днів
тижневих252. Зростали норми і інших натуральних повинностей. Одним
із засобів уникнути непомірного тягаря феодальних повинностей і
чиншів було для селянина скорочення посівів на тяглому наділі.
Частину свого дідичного наділу він свідомо залишав лежати пусткою,
воліючи наймати землю в оренду по чужих панствах  або вдаючись
до нових розчисток, бо за свіжі розробки, здобуті тяжкою працею ,
селянин платив тільки пасічне 253, тобто штраф за нищення лісу. В
той же час за розробку своїх власних або сусідських дідичних пусток
доводилось платити як за хороші , тобто брати на себе повноцінне
тягло254. Таким чином селяни одночасно вирішували агротехнічне
питання і полегшували собі податковий тягар - занедбували старі поля,
власні  орні землі, що заростали лісом, заради нових полів 255.
Австрійські урядовці, які застали такий порядок, пропонували

роз яснювати населенню: наперед, щоб малоземельні не тулялись по
чужих домініях, але не боячись користувались і заорювали землі своїх
сусідів, що лежать в перелогах, пасіках і заростях . Далі
роз яснювалось, що з такої землі після першого її обробітку мав платитись самій
громаді тільки чинш у розмірі 1,5 злотого - як з перелогу, копані,
так і з зарості . Хазяїну ж, якому належала ця оброблена кимось
іншим земля, нічого не припадало, тому що такий ґрунт дається
важко , в перший рік дає малий прибуток. У наступні роки новину
належало включати в тягло, а хазяїн не мав права усунути з такої землі
того, хто її розчистив, протягом трьох років. У подальшому найм
землі в чужих домініях (państwach) допускався тільки за відсутності
пустих земель у своєму селі, але хазяїн, який мав землю в кількох
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селах, ставав потяжником тієї громади, де в нього було більше землі,
а не тієї, де він мешкав. Хазяїв же, які наймали чужі землі, маючи
власні в перелогах, рекомендувалось включати до тягла без усякого
потурання  з усіх земель, якими вони користувались256. Це була
спроба перекласти проблему пусток на саму громаду. Разом з тим
обмежувались права селянина на землю. Австрійська політика ставила його
в гірші умови, ніж політика польського скарбу, що проводилась у
плані утилізації пусток ще в XVII ст.

Польська адміністрація Самбірської економії виходила з інших
засад. Інвентар 1686 р. відобразив вищий рівень, якого досягла
відробіткова рента десь у середині XVII ст., і в той же час кризу панщинно-
фільваркової системи. Інвентар прямо вказує, що наявних панщинних
селян не вистачає, щоб обробити всю землю  фільварків, і тому
частина фільваркових земель здавалась селянам в оренду257. Фільварок
був змушений вдаватись також до найму робочої сили тих же
панщинних селян, оплачуючи їм дні, виконані понад норму. При цьому
передбачалось монопольне право фільварку користуватись найманою
працею залежних селян у порівнянні з іншими претендентами на
їхню працю за таку ж плату, як і в іншому місці , при негайній
виплаті грошей. Фільварки повинні були мати при дворі власний
робочий інвентар та челядь258. У деяких селах була проведена комутація
панщини, яка тривала і далі (з 44 панщинних сіл, які були 1686 р., у
1749-1768 рр. на панщині залишалось усього 23). Разом з тим тільки
21,15 відсотка всіх дідичних надільних земель у панщинних селах
селяни тримали на підставі тягла. Це свідчило про втрату в
фільварковому рільництві позицій панщинної системи259. В той же час у
промисловому секторі Самбірської економії кріпосницькі методи
господарювання, головним чином за рахунок примусових наймів, навпаки,
посилювались протягом XVII-XVIII ст. Суть кризи, яку переживала
економіка самбірського аграрно-промислового комплексу, полягала у
нездатності адекватного реагування на об єктивну необхідність
розширювати виробництво, не виходячи за межі трудових ресурсів
підданого селянства.

У зазначений час стосовно громадських пусток рекомендувалась
засада: якщо селяни в своєму селі самі захотіли засівати пусті поля,
то будуть мати на ці поля переважаюче право, порівняно з
чужинцями, звідки б вони не прибули 260.

За інвентарем Самбірської економії 1686 р., у всіх десяти ключах
(в XVII ст. виникли або були приєднані до Самбірської економії Кол-
пецький, Мединицький, Тершівський та Улицький ключі) за 45
громадами рахувалось 486,175 лану261. Для 17 сіл інвентар окремо
подає число робочих , осілих , тяглих  або до панщини  ланів, з
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одного боку, і пустих на чиншах , зовсім зарослих , пустих в
оренді  - з другого. На 86,125 лану земель першої групи тут
припадало 112,625 лану другої, отже, 56,66 відсотка становили пусті
орендовані землі. Той же інвентар стосовно 89 сіл усіх гірських країн
(86 громад; не рахуючи повністю знелюднених шести сіл, землі яких
захопила шляхта) взяв на облік 1300,25 лану262. У це число не
входили тільки зарослі хащами лани. Зафіксовані інвентарем лани могли
використовуватись і під ріллю, і під сінокоси. Інвентар не відрізняє
одних від інших. Запровадження оренди пустих земель (pustych
koszonych і obsianych або тільки pustych koszonych) на 1686 р. з усіх
країн сталось тільки у Гвоздецькій країні і в с. Лімна Липецької
країни. Правда, лани, що перебували в оренді, не виділялись інвентарем.
Розмір орендованої плати становив 6, рідко 8 злотих з лану до
косіння , 16 злотих - з обсіяного пустого лану 263. Механізм
стягання оренди вимагав щорічних ревізій. Дальшого розвитку ця
система набуває у XVIII ст. Інвентарем 1760 р. у ключах
встановлювалась певна тверда кількість робочих  ланів, з яких
забезпечувалась панщина для фільварку. Кожен в громаді повинен мати свої
загони  у цих ланах, а якщо б кому бракувало, то двір повинен
додати з орендованих , щоб для пунктуального відроблення зазначеної
панщини було 1750 засіюваних загонів , - говориться в інвентарі з
приводу громади Кульчиць. 1760 р. весь земельний надільний фонд
селян складали робочі (сіяні), орендовані і пусті лани. Зі загальної
кількості 425 ланів і 3,25 чверті лану по всіх селах семи ключів
робочих було 152 лани (35,77 відсотка), орендованих 187 ланів і 1,5
чверті (44 відсотка), пустих 47 ланів і 3/4 чверті (11,09 відсотка), не-
визначених 38 ланів і 3 чверті (9,13 відсотка). Пусті чверті
підлягали ревізії кожної осені2®.

У країнах 1760 р. поділ і співвідношення ланів за категоріями були
такими: з 1402 3/о громадського лану тут було 507 (36,15 відсотка)
ланів сіяних, 428 */4 (30,54 відсотка) кошеного, 381 5/8 (27,21 відсотка)
пустого265.

Зазначене стало можливим у гірських селах завдяки остаточному
утвердженню тут системи господарства, яка поєднувала

пасічно-перелогове гірське землеробство (при збереженні двопілля) з травокосін-
ням і кошарництвом на громадських угорах та відгодівлю купленої
худоби на перепродаж. Під травами в горах було зайнято лише трохи
менше окультурених земельних площ, ніж під хлібами, а вся
культурна площа становила 66,69 відсотка земельного надільного ареалу
в гірських селах. Землі ж, які залишались в облогу, становили
агротехнічний резерв.
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Про розподіл цих облогових земель у громадах знаходимо дані в
екстрактах інвентаря 1768 р., що стосуються 22 сіл Розлуцької і Ли-
пецької країн266. Усього тут було 198 3/4 сіяного лану. Однак тільки
153 25/32 лану - це надільні землі, розписані подвірно, а 45 V32 лану-
це землі сіяні залежалі  (тобто зораний обліг), подвірно не розписані.
Вони, напевно, розподілялись громадою. Подібну структуру мають і
пусті лани.

З одного боку, маємо на пусто залеглі , пусті, зарослі лісом
корінні лани, назви яких майже не збереглись у пам яті мешканців
(усього 49 3/4 лану), з другого - 92 лани необроблюваних земель,
розписані подвірно, включаючи цілі наділи, покинуті господарями
(всього 10 ланів). У сумі всіх ланів, врахованих екстрактами інвентаря
1768 р., пустих і сіяних, було 340,5. Між тим, із зведених 1772 р.
австрійською адміністрацією на підставі інвентаря 1768 р. даних (Ge-
neraltabelle) відомо, що весь земельний фонд тих самих сіл цих двох
країн становив 485,75 лану; отже, в екстрактах 1768 р. не враховано
135,5 лану. Ми їх знаходимо в генеральній таблиці 1772 р. під
титулом кошених (Saathufen, тобто сіяні лани, - 198 3/4, wiiste, тобто
пусті, - 141 3/4, як і в екстрактах, Heuhufen, тобто кошені, - 135 3/4)267.

Джерельні відомості дають можливість показати зміни, які стались
у селянському землеволодінні Гвоздецької країни (21 село) з 1768 по
1815 р. Згідно з інвентарем 1768 р., за громадами країни вважались
закріпленими 417 7/8 лану. З них 53 */6 лану заросли лісом і частково
перейшли у володіння сусідніх громад. Натомість ревізори 1815 р.
виявили 113 */4 лану нового, здобутого розкорчовуванням скарбових
лісів або пустих ланів сусідніх сіл268.

Годівля купецьких овець та інших тварин значною мірою була
спрямована на експорт худоби за кордон. Довгий, у сотні кілометрів,
шлях худоби від виробника до споживача був пов язаний з ризиком
падежу, виснаженням тварин і втратою живої ваги та іншими
збитками. Зрозуміло, подолати цей шлях неможливо в один прийом.
Потрібні були проміжні кормові бази, зміна погоничів і т. ін. Участь селян
у цій справі змінюється - від простих погоничів табунів вони стали
рівноправними членами купецьких спілок. Заможні селяни
створювали власні купецькі товариства. У XVIII ст. за худобою (волами,
вівцями) селяни виряджалися в дорогу групами по 2-5 осіб з посвід-
ченням-відпускною замку, своєрідним пашпортом269. У XVIII ст.
ринком збуту волів стає Дрогобич. Закуплених там волів перепродували
потім у Самборі, Турці, Ліску, Сяноку, Перемишлі, на прикордонних
ринках Угорщини270.

На Самбірщині у XVIII ст. сформувалася категорія людей, які
спеціалізувались на такій торгівлі. Селяни битлянської громади казали
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про Яна Пещишина, що він розорив всю громаду  купецькою
худобою, а четверо селян з Вовчого проторували купецькою худобою
справжній гостинець  через громадські поля271. Постійні торгівці

волами мешкали у Головецьку, а в Биличі налічувалось таких 20
чоловік272. У зв язку з заходами проти епізоотії 1734 р. самбірський замок
запровадив мораторій на ділову активність тих, хто систематично
торгував худобою273. А коли орендар митниці у Старому Самборі
відновив у Стрілках занедбаний додатковий митний пункт і запровадив
додатковий збір з купецьких волів, на це бурхливо реагувало
населення Любохорської, Липецької, Розлуцької, Гвоздецької та. Ільницької
країн4 .

Кооперування у справі торгівлі худобою у XVIII ст. нерідко
набувало капіталістичного характеру. В купецтві  або товаристві
відносини між партнерами могли будуватися за принципом мої гроші, а
твоя праця, скільки нам Бог пошле заробітку, поділимо порівну .
Проте власник капіталу міг продиктувати свої умови, приймаючи,
наприклад, до паю з третього гроша 275. Практикувався також
купецький кредит, неможливий без постійних комерційних зв язків276.
Трудовий пай у підприємництві міг виражатися в тому, що залежний
партнер мав пасти закуплену худобу по траві  чи по отаві  від Трій-
циного дня до самої зими або, якщо з осені вона не була продана,
утримувати її в оборі і забезпечувати догляд протягом зими (за 10 тижнів
пара волів з їдала сіна на 24 злотих)277.

Купецькі вівці і воли не підлягали стяганню феодальних рент
(закупівля їх відбувалась після, а продаж до того моменту, коли
весною провадився щорічний перепис овець на предмет
оподаткування), і селянин знаходив нішу для економічної активності,
вільної від феодального контролю.

8. Сільські промисли і ремесла.
Товарно-грошові відносини на селі у XVII-XVIII століттях

Криза сільськогосподарського виробництва на Самбірщині відбила,
гадаємо, загальну аграрну еволюцію в Галичині й Польському
королівстві загалом. Початок її можна датувати першою половиною
XVII ст.278 У зерновому господарстві, тісно пов язаному з панщинно-
фільварковою системою, вона виявилась у падінні врожайності у
селянському та доменіальному секторах. Головна причина кризи
корінилась у панщинній організації праці. Але не можна не враховувати і
такого негативного фактора сільськогосподарського виробництва, як
похолодання клімату в усій Європі у XVII ст.279 Зміни в гірському
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тваринництві виявились у структурному зміщенні акценту з
виробництва тваринницької продукції (шалашництво і кошарництво) на тра-
вокосіння і посередницьку (трудову) участь у торгівлі худобою. Проте
судити про рівень господарської діяльності в гірських селах
неможливо без урахування промислів. Треба брати до уваги такий фактор,
як ступінь втягнутості селянського господарства у сферу ринкових
відносин. Важко назвати селянське господарство Самбірщини
повністю натуральним стосовно усього періоду XVI-XVIII ст.
Грошово-ринкові відносини глибоко пронизують господарське життя на селі.
Громади Мединицького ключа 1710 р., через своїх громадських війтів
пояснюючи причини високої заборгованості як приватним особам, так
і скарбові, посилались на мор і на карантинні заходи з цього приводу,
які обернулися збитками для селян, бо ні торгів, ні ярмарків по
містах немає і по дорогах не пропускають, через що худоби, і збіжжя, і
всього, що вбогий хлоп має вдома для одержання гроша, продати не
може 280. Отже, селяни не мислили господарства без ринку.

Селянське господарство, яке базувалось виключно на обробітку
землі, рідко давало можливість для розширення виробництва і
нагромадження достатку. У XVIII ст., внаслідок майнової диференціації
серед селян-землеробів, існували добре поставлені господарства281.
Джерела початкового нагромадження, вкладеного в землю, лежали
поза рільництвом або ж це нагромадження досягалось за рахунок
нелегальних з погляду громади і замку лихварських операцій чи
кабального орендування землі, - отже, в обхід феодальної ренти. Так було
в Ясениці Замковій (1663 р.), де громада виступила проти багатіїв
(bogaczów), які мають землі забагато, а у інших - ледве десята
частина, а однаково відбуваємо як скарбові повинності, так і інші
податки . Громада домоглася дозволу переміряти ютрини , тобто землю
під кожним господарем282.

Панщинно-фільварковий тиск гальмував розвиток сільських
ремесел. Найбільш масовою ремісничою професією в ключах було ткацтво
і прядіння з льону і конопель. Цілком відсутнє у гірських селах, воно
в XVII ст. зафіксоване винятково у польових селах283 і в Гвоздецькій
країні284. У великих польових селах ремесло репрезентували по
кілька професій285.

Фільварок використовував монопольне право скупівлі за твердими
цінами ремісничої продукції сільських ремісників. Улицькі шевці,
наприклад, 1686 р. зобов язані були з панських шкір  робити для двору
чоботи за 13 грошів від пари, а гончарі мали давати йому від кожного
палення печі по шість горнят286. Дублянські шевці тоді ж одержували
за виправлення волової шкіри 1,5 злотого, ялової - 1 злотий, за будь-
який ремонт взуття - 10 грошів287. Особливо широко застосовував
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фільварок згадане право для скупівлі прядива і полотна. Мединиць-
ким і дублянським ткачам двір платив у 1686 р. за півсоток (1 пів-
соток = 50 аршинів) лляного тонкого полотна по 4 злотих, за півсоток
конопляного - 3 злотих, грубого полотна - 2 злотих, тоді як улицьким
ткачам у той же час платилося 40 грошів за півсоток конопляного і
24 гроші - грубого полотна288. Самбірський староста Б. Лєщинський
зобов язував орендатора Мединицького ключа доставити йому до
замку 10 півсотків гарно і добре виробленого  полотна289.

У XVIII ст. організація сільського ткацтва на Самбірщині набуває
характеру товарного виробництва з участю купецького капіталу і
скупників. За свідоцтвом анонімного опису Самбірщини, на початку
XIX ст. тут нараховувалось 2 тис. ткачів290. Самбірський полотняний
цех не могли захистити його привілеї від конкуренції сільських
партачів (позацехових ремісників)291. Це вело до скорочення чисельності
майстрів у ньому з 90 в кінці XVII - на початку XVIII ст. до 60 в
60-70-ті роки XVIII ст.292 Згідно з розпорядженням замку 1730 р.,
ткацтвом могли вільно займатися лише селяни, які мають в
королівських маєтках нерухомість і предки яких на протязі 100 і більше
років робили [...] полотно на свої потреби 293. Розпорядження
фактично сприяло лібералізації умов для партачів і свідчило про
зацікавленість замку в їхній діяльності. Замковим і орендним державцям
ключів належала провідна роль у скупівлі полотна у селян294. Серед
статей прибутків Самбірської економії постійно зазначався прибуток
від закуплених полотен295. У 40-50-х роках XVIII ст. агентом замку із
закупівлі полотна був війт Нового Самбора Ян Кжижановський. 1741 р.
комісія з Варшави виявила незаконні операції з його боку:
нав язування силоміць авансів, не зупиняючись при цьому перед
застосуванням фізичної сили. Якщо селяни відмовлялись підписувати договір, то
цей війт ставив за них заочно на документі хрестики замість підписів,
сплачував за роботу жалюгідні і мізерні  гроші - по 9,5 злотого за
півсоток. Контракт був анульований у судовому порядку 1744 р., але
процеси з цього приводу тривали ще 1754 р.296 Державця орендованого
Тершівського ключа, що під Старим Самбором, у 1758 р. змушував
ткачів прясти понад панщину по 6 мотків ниток на рік по добрій волі
замість інвентарем зафіксованих 1-2 мотків з кожного кметя. Крім того,
кожного кметя зобов язували вибілити по півсотку полотна297. Отже, на
Самбірщині у XVIII ст. існувала фактично розсіяна напівкріпосницька
мануфактура зі значним обертанням шляхетсько-казенного капіталу.
Поряд з ним діяв купецький капітал, хоч він і не був достатньо
конкурентоздатним, щоб подолати монопольні права шляхти і цехів.

Документами XVIII ст. зафіксовано скупівлю полотна купцями на
вивіз до Ґданського порту298.
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Торговельний капітал виступає у різних формах: у формі скупівлі
готової продукції, роздачі сировини. Часом праця оплачувалася не
готівкою, а товарами299. На думку Ф. Буяка, організація капіталістичної
роботи вдома у сфері ткацтва оформилася з 1760 р., якщо не раніше300.

Ткацтво відкривало певні можливості для нагромадження
невеличкого капіталу і для сільських мешканців. Особливо це помітно у
селах Дубрівка, Стрілковичі, Билич, Ясениця Замкова. Селяни тут
мають власні поля  і в той же час всі як один виробляють полотно і

скуповують прядиво , ходять за роботою  (за замовленнями) до міста301.
1760 р. серед порушників цехових привілеїв новосамбірських ткачів
виділялись 20 осіб зі Стрілкович і Дубрівки, які виступали від імені
всіх ткачів, що мають ткацькі верстати . їхня діяльність окреслена
виразно: скуповують нитки , збирають в місті замовлення ,
відбирають у цехових майстрів челядь , дають завдатки під роботу .
Правда, вони мали справу з полотном не таким тонким, як у
місті 302.

Селяни ключів виступали скупниками і в інших галузях ремесла.
Новосамбірський різничий цех скаржився на стрілковицьких партачів-
сохачників, котрі під час сохачки , тобто від свята св. Маргарита до
свята св. Аґнеси за католицьким календарем (13 липня - 21 січня),
приносили до міста кошерне м ясо і скуповували його один в
одного  та продавали, уникаючи сплати цехових грошових зборів, і разом
з тим виступали як постачальники міського цеху м ясом на
контрактній основі303. Про розмах діяльності стрілковицьких різників свідчить
позов Семена Стефанишина до старосамбірського кушнірського цеху
(1766 р.) на 125 злотих - за баранячі шкіри, взяті за контрактом 304.

Додаткові неземлеробські заробітки приносила також торгівля,
головним чином сіллю. Сіллю торгувало у XVIII ст. все Підгір я, як
шляхта, так і селяни 305. Проте селяни мали обмежені можливості
щодо цього: вони могли купувати заради заробітку  тільки формо-
вочну (товп ясту) сіль і в тих жупах, до яких вони зобов язані були
гужовими роботами; вони повинні були також не вибиратися в дорогу з
сіллю доти, доки не відбудуть повинностей, що належать до жуп 306.

Традиційна уява про суб єктів волоського права як винятково
скотарів, особливо вівчарів, зобов язаних перед земельною зверхністю
десятинами і данинами у вигляді продукції тваринництва, затемнює
інші сторони їх економічної діяльності. Зі звуженням сфери
полонинного господарства, а зі зростанням густоти населення - і
можливостей для скотарської колонізації та освоєння вільних
територій, для реалізації надлишків робочих рук у популяціях
пастухів та скотарів зростає значення промислів, у тому числі
відхожих, пов язаних із сезонними міграціями. Ці промисли мали

43



ЧАСТИНА ПЕРША

традиційний характер і були зв язані з переробкою сировини, яку
постачали скотарство або лісництво.

В усіх землях Руського воєводства, згідно з податковим реєстром
1515 р., було 85 сукновалень, у тому числі на Самбірщині вони
існували в королівських селах Пеняни, Бабина, Дорожів, Нагуєвичі і
єпископському с. Бисковичі, в Дрогобицькому дистрикті - у селах Літиня,
Вацовичі, Снятовичі, Воля, в Стрийському - у приватних селах
Татарське, Підгірці, Пукеничі, Липники, Лисець, Колодіїв, Далява (Daly-
eyow), Колоколин307. Протягом 1519-1593 рр. ерекційними, фундацій-
ними і підтверджувальними дипломами польських королів самбір-
ським князям право завести сукновальні або як самостійний заклад -
ступу  поряд з млином для збіжжя (cum molendinis binis ad molendo

frumenta et ad conficiendos pannos alias folusz308), або як фолюш309,
або як млин, що поєднував операції мелення зерна і валки сукна (для
чого мав два колеса)310, було надане у 28 випадках311. Важко сказати,
чи були права на побудову фолюша до биття сукон  повністю
реалізовані, - іноді гірські потоки не забезпечували в достатній мірі
енергією сукновальних ступ, але немає сумніву, що у XVI ст. кількість їх
була значною. З часом їх чисельність скорочувалась. У 60-х роках
XVIII ст. їх в Самбірській економії нараховувалось усього шість312.

Обробка вовни - галузь виробництва, споконвічно властива носіям
волоського права. Серед натуральних податків пастухів-волохів скрізь,
і на Балканах, і в Карпатах, обов язково зустрічаємо доставляння
ними власникам пасовищ повстяних або вовняних виробів (попон,
окроїв , покривал, кошем або поветей), а серед повинностей -

прядіння вовни313. Проте цей промисел не витримав конкуренції з боку
європейського мануфактурного, а потім і фабричного виробництва,
для якого у Польщі були широко відчинені двері, і врешті-решт
промисел занепав, як занепало і цехове прядіння вовни.

Обробка шкіри (кушнірство, сап янництво, лимарство) була
розповсюджена як у містах, так і в селах Самбірщини. Географія її
поширення мала свої особливості. Центром цехової організації цих виробництв
у XVin ст. був Старий Самбір (тут 1768 р. у двох відповідних цехах було
ЗО кушнірів, 20 сап янників). На другому місці стояла Стара Сіль (тоді
ж тут було 12 майстрів-кушнірів і 26 сап янників та 12 шевських
будок (jatek) у трьох окремих цехах). У Новому Самборі 1760 р. було
4 кушніри, 17 сап янників, у 1768 р. - 8 кушнірів, 4 лимарі та 21 са-
п янник у трьох відповідних цехах314. Шкіряні ремесла у головному
місті повіту упродовж кінця XVII-XVIII ст. відчутно занепадають.
Передусім це стосується кушнірського цеху315, який займався також
дубленням і виправленням шкір.
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Один з найстаріших цехів Нового Самбора - шевський - існував з
XV ст.; досягши найбільшого свого розвитку наприкінці XVII ст., у
XVIII ст. він занепадає316, змушений змінити спеціалізацію -
переключитися винятково на сап янницьку роботу. Змінив він і свою
назву, але не зміг уникнути сильних суперників не тільки з боку
однойменних цехів Старого Самбора і Старої Солі, а й сільських майст-
рів-партачів в околицях названих містечок (сап янників сіл Билича,
Волошинової Волі317, кушнірів Дністрика Головецького, Гвоздця у
Гвоздецькій країні318 та Яблінки Дубової, Жукотина, Вовчого в
Розлуцькій країні319, де кушнірством займались селяни ще в кінці
XVI - на початку XVII ст.).

Перехід панівних позицій у шкіряному виробництві до Старого
Самбора і Старої Солі пояснюється тим, що цехи цих містечок
спирались на сільське ремесло і монополізували ринок сировини, яка
надходила сюди з гірських місцевостей і яку перехоплювали ремісники
цих містечок, не допускаючи її до Нового Самбора. Крім того,
ремісники Старого Самбора і Старої Солі були менше зв язані з
регламентацією, оскільки самі перебували у менш привілейованому становищі,
ніж ремісники в Новому Самборі, а тому були терпиміші до партачів.
Шевці Нового Самбора, посилаючись на привілей Одровонжів, який
так і не був затверджений королем, протягом першої половини
XVII ст. домагались залишити їх при упривілейованому гандлі  за
цим привілеєм, тобто жоден мешканець (іпсоїа) як міста, так і з
поближчих містечок або сіл (крім цехових братів цього цеху) не
повинен був будь-коли, крім ярмарку, закуповувати шкіри або торгувати
ними 320. Цього вони домоглись у 1667 р.321 Проте слід вказати, що,
за словами новосамбірського бурмістра, аптекаря Андрія, в Самборі
буває така сила силенна (moc) тваринних шкір, що вони після
задоволення потреб місцевих шевців залишаються нерозкуплені ними у
великій кількості 322. Жовтий сап ян волоський та шкіри поряд з
волоськими білими коцами (простирадлами), а також шкірки видри,
бобра і лисиці у великій кількості надходили серед інших волоських
товарів з-за кордону323.

Усупереч амбіціям новосамбірських шевців, у сап янницькій справі
у XVIII ст. вони остаточно поступились першістю старосільським
майстрам. Сап янницький цех Старої Солі домігся від короля
привілею, на підставі якого всі майстри цього фаху в радіусі двох миль в
окрузі вважались належними до його корпорації і відбували на
користь цехмайстрів відповідні повинності. На цій підставі 25 червня
1766 р. склалась угода між старосільським цехом і сап янниками
Билича та Волошинової Волі. Ці сап янники повинні були давати до
цеху щорічно по 5 фунтів воску, отже, визнавали себе філіальними
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осередками. У роки лихоліть за сільськими колегами цехових сап ян-
ників виросла заборгованість зі здачі воску до ЗО фунтів. Претензії до
них старосільського цеху в 1773 р. розглядав замковий суд. Від імені
сільських майстрів виступали Ян і Антон Віценчики, Ян Фад-зевич,
Павло Фандевич, Матвій Жигальський324.

Дізнаємось про цікавий звичай. Цехові містечкові брати приймали
сільських колег до своєї спілки, яка в західноєвропейських країнах у
середні віки відома як похоронне братство , а в провінційних містах
Римської імперії у П ст. н. е. - як collegia funeraria325. Цех зобов язував
усіх своїх братів на випадок смерті когось з них або з членів їх родин
бути присутніми на похороні зі світлом  - двома свічками326.

Протягом ХУП ст. точився спір відносно того, чи мають право но-
восамбірські різники без обмежень продавати шкіри стороннім
покупцям на шкоду місцевому шевському цехові. Львівський гродський суд
як апеляційна інстанція для самбірського міського суду розв язав цей
спір таким чином: по четвергах до полудня різникам дозволялось
продавати шкіри стороннім людям, а в інший час - лише членам
шевського цеху під загрозою штрафу на суму 10 грошів і конфіскації
шкір у разі невиконання цієї постанови327. Чіпляючись за свої
монопольні привілеї, шевський цех Нового Самбора щораз більше
замикався і ізолював себе від ширшого ринку. Дещо відмінної позиції
дотримувались кушніри Старого Самбора і Старої Солі, які до того ж діяли
погоджено. Коли 1631 р. старосамбірські кушніри конфіскували у
старосільського кушніра під час ярмарку кожуха під приводом несплати
торгового збору, кушнірський цех Старої Солі пред явив декрет суду
ради свого містечка, затверджений самбірським двором, який містив
посилання на статути (артикули) обох цехів. Згідно з цими статутами,
між обома цехами існувала угода про те, що кушніри обидвох
містечок могли продавати свій товар на ярмарках, приходячи з одного
містечка до другого, з уплатою спорідненому цехові удвоє меншого
торговельного внеску, ніж сторонні партачі (12 грошів замість 24)328.
Зауважимо, що в селах поблизу трьох містечок також мешкали

329
ШЄВЦГ .

До Старої Солі у XVII ст. надходила велика кількість шкір з
карпатських сіл. 1665 р. сюди І. Скала зі Звора з-за Бескида і Дмитро з
Кривки доставили 78 смушків і 120 козячих шкір330. У 1651 р. була
продана партія з 450 шкір молодих кіз і баранців по 6 грошів за
штуку; частково цей товар був відпущений у борг331. Серед інших
фахівців шкіряної справи з гірських сіл згадується сідляр з с. Лип є332,
а також пов язані у той час з виправленням шкір сільські різники з
Гвоздецької країни333. Додамо, що рустифікація торкнулася у XVII ст.
усіх ремісничих професій334.

46



САМБІРСЬКА ВОЛОСТЬ

Здається, зважаючи на лісові багатства Підкарпаття, у тутешніх
містах мали би процвітати деревообробні цехи. Але ні в бойківських,
ні в гуцульських краях їх не бачимо335. У Новому Самборі різних
фахівців деревообробної справи у XVII-XVIII ст. ледве вистачало на
один невеликий цех336. Навичками в обробці дерева володів кожен
прикарпатський селянин.

Усього в Самбірській економії 1768 р. нараховувалось, включаючи
цехових і жупних, 52 професійних бондарі337. Проте вони не встигали
забезпечити потреби у бочках для вивозу солі до сяноцького річкового
порту (50-60 тис. бочок на рік338). Скарб у XVIII ст. знайшов вихід
у цій справі: до виробництва соляної тари залучали дешеву і менш
кваліфіковану робочу силу. Організація виробництва бочок у XVIII ст.
базувалась на поглибленні внутріфахового поділу праці. Частина
гірських сіл звільнялась від деяких обов язків відносно жуп, а замість
цих обов язків забезпечувала жупних бондарів готовими обручами і
клепками. При цьому одні села спеціалізувались на клепках, інші -
на обручах або денцях339. Робота ця оплачувалась. Отже, організація
виробництва поєднувала елементи примусового найму, роботи вдома,
розсіяної мануфактури і трималась на особистій залежності
працівника. Значна кількість сільських бондарів на Самбірщині у XVII ст.
була сконцентрована в околицях найбільшої, Старосільської, жупи340.

Населення Стрийської країни на Самбірщині у XVI ст. було
зобов язане довозити до пили  - лісопильного млина (тартака) в
Нижньому Лужку під Самбором - колоди ( трами ) для будівельних робіт
або ремонту замку. Тутешні селяни також забезпечували самбірську
білильню полотна (blech) буковою золою (поташем), даючи її від
кожного подвір я по одній маці341.

У 60-х роках XVIII ст. тартаки існували в Любохорі, Волошиновій
Волі, Стрільбичах, Сприні, Залікті, Ясьонці Масьовій (найбільший), в
Мединицькому і Улицькому (по Сяну) лісництвах342. У XVIII ст.
селяни гірських сіл довозили до замку вже не колоди, а готові
пиломатеріали - так зване річне дерево  (drzewo rokowe; jahrliche Bauholz). З
лану давали по одній балці (Balken; kostkowe drzewo), по одній пласі
(gespaltenes Wandholz; łupane), по дошці, крокві, дві лати  (планки або
драниці; Splieten або Latten) і дві копи ґонтів (Schindelnschocke)343.

Дуже рідко трапляються у джерелах згадки про сільських теслярів,
возоробів (стельмахів), колісників, решетарів344. Речі, які виготовляли
ці фахівці, уміли робити в кожному селянському господарстві. Треба
було бути високопрофесійним майстром, щоб відірватись від землі,
виділитись на сільському тлі. Здавна гірські села Самбірщини мали
обов язок перед скарбом посилати теслярів на потреби солеварних
закладів для будівельних і ремонтних робіт. Організаційний бік цієї
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справи у Гвоздецькій країні полягав у тому, що головецька громада,
наприклад, посилала до жупи Старої Солі для роботи протягом року
тесляра, а якщо тесляр не був потрібний, то платила за нього 120
злотих і давала 4 півмірки вівса, тобто те, що становило річну платню
тесляреві. Гвоздецька громада посилала туди ж тесляра для роботи на
час від св. Мартина (11 листопада) до св. Войцеха (23 квітня), тобто
на зиму, або платила за нього 57 злотих 15 грошів345.

Здебільшого громади платили грошову тесельщину  - жупи могли
в будь-який час знайти найманого тесляра. Населення Ільницької
країни, наприклад, у 60-х роках XVIII ст. або платило по 4 злотих, або з
кожних 20 ланів посилало до жуп одного тесляра - так само, як
країна Волосянська 346.

Про заготівлю золи на поташ маємо скупі відомості, які
стосуються 1769-1772 рр. Є згадка про поташну фабрику  у с. Недільна
(Гвоздецька країна). 1772 р. тут було перероблено золи (cinis pro
conficiendo potasch) 128,5 міри (modii)347. Поташний майдан існував
у Старій Солі. Звідти адміністрація відправила 1771 р. 15 бочок
поташу до сяноцького річкового порту348 для подальшого сплаву до
Ґданська349.

У XVIII ст. адміністрація самбірського замку експлуатувала
вправність верховинських лісорубів і плотогонів - сплавлювачів лісу для
вивозу кругляка. Сільські громади Ільницької країни працювали у
гірських лісах на заготівлі лісу, потім своїми фірами підвозили деревину
до берегів Стрия в Ільнику, після чого наймані громадами
сплавлювачі відганяли її плотами на приймальний пункт у Ясьонці Масьовій.
1765 р. 11 громад цієї країни доставили сюди 182 деревини (cywki),
не одержавши не тільки платні за свою працю, але й відшкодування
витрачених ними на найм плотарів 43 злотих готівкою і вартості
горілки на почастування останніх350. Будівельний ліс та пиломатеріали
сплавлялись по Дністру і Сяну на продаж у безлісні місцевості351.

Селянам дозволялося зрубувати у королівських лісах дерева
винятково на потреби особистого будівництва, за асигнацією
замкової зверхності. У Підбузькій країні у XVIII ст. виробилась практика,
яка дозволяла обходити це обмеження і налагодити виробництво
збірних стандартних будівель. За словами лісничого спринських лісів,
селяни Сприні без відома замку і без усяких квитанцій рубають і
спустошують ліси, притому одні зносять доми і продають, інші
будують нові і таким способом торгують лісом; декотрі ж відправляють
ліс у міста і шляхетські маєтки, де продають його кругляком або
роблять дошки і крокви 352. Селяни, використовуючи
приватновласницькі тартаки, виготовляли гонти, дошки, а також різні дерев яні
предмети домашнього вжитку, річкові судна353. Селяни Опаки,
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одержавши 1766 р. асигнацію  на вируб у Мединичах 10 ялин для
виготовлення скарбових клепок, вирубали 73 дерева, з яких можна
було виробити 490 кіп клепок354.

Скарб не міг допустити, щоб назване щойно джерело селянських
прибутків залишалось поза межами його фіскального інтересу, і вже
у 1587 р. під приводом користування лісом для опалу і будівельних
потреб селян запроваджує регулярний податок у розмірі 12 грошів з
хліба , тобто кожної хати, включаючи підсадків і халупників355.
Високий розмір цього так званого лісового  (zleśne) свідчить про те, що
це був податок на лісові промисли, якого ніхто не міг уникнути.

Промисли і торгівля сприяли соціальній поляризації у селянському
середовищі більшою мірою, ніж рільництво, і тут слід шукати
основне джерело часом значних грошових нагромаджень селян. Але і в цій
сфері феодальні пута давалися взнаки. Між сільським промисловиком
і ринком, як правило, стояв земельний власник, шляхтич. При такій
організації промислів робітник зазнавав навіть тілесних покарань356.
Контракти селянам нав язувались адміністрацією або її агентами
силоміць357. У XVII-XVIII ст. в ролі скупника продукції сільських
промислів з являється і сам селянин. Ним був, наприклад, постійний
постачальник старосамбірського кушнірського цеху Семен Сте-
фанишин. У 1766 р. він вимагав від цеху повернути 125 злотих боргу
за баранячі шкіри , взяті згідно з контрактом . Другий скупник,
Іван Щиглик, увійшов у згоду зі старосамбірським міщанином,
зобов язавшись доставити 100 ягнячих шкірок і взявши 80 злотих
завдатку358. У ролі скупників виступали і представники торгового
капіталу*3 .

9. Кредитний капітал на селі у XVIII столітті

Промислові заробітки селян вкрай малопродуктивно
використовувались для розширення сільськогосподарського виробництва. Про
причини цього вже говорилось. Багатій виділявся у громаді більше
розмірами свого грошового капіталу, ніж розмірами і постановкою
основного господарства. Свої гроші багатій часто вкладав у кредитні
операції. Уже найстарші самбірські актові книги містять велику
кількість боргових селянських записів. Селяни виступали як у ролі
боржників, так і кредиторів. Зокрема, селяни гірських сіл виступали
кредиторами - як поодиноких селян і цілих громад, так і міщан,
купців, мельників, шинкарів і шляхти, нерідко на суми в сотні і тисячі
злотих. Часто тут йшлося про відстрочені платежі за партії худоби360.
На питанні про кредитування і лихварство необхідно зупинитись
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докладніше. Р. Рибарський присвятив йому прекрасну монографію, у
якій всебічно дослідив громадську заборгованість сіл Самбірської
економії у XVIII ст. Проте для остаточних висновків щодо індивідуальної
заборгованості йому бракувало джерел. Доповнимо його відомості про
індивідуальну заборгованість по всіх семи країнах за 1765 р. Ці
відомості стосуються 62 сіл з 83, причому слід мати на увазі, що села,
стосовно яких відсутні відповідні відомості, мали великі борги.
Відомості ці були представлені на зборовий суд сільськими урядами361. З
права громади розпоряджатися пустими землями і кругової поруки
випливала її роль як юридичної особи. Природно, що кредит, наданий
громаді, витрачався на сплату податків і різного роду інтереси цілої
громади (судові процеси зі шляхтою, відрядження делегацій зі
скаргами до короля - у XVIII ст. селяни бігали до Дрездена і
Варшави , - сплата штрафів, утримання військових постоїв тощо), а відсоток
від позики виражався в основному у передачі землі в користування
(ужиткова застава), у відробітках або в комбінуванні цих форм362.
Громадська заборгованість в ключах була вищою, ніж у країнах363. Це
зрозуміло, оскільки залежність ключів від рільництва була більшою і
тягар панщини у них був вищий. У той же час в країнах,
розташованих у нижчих горах (Гвоздецька, Підбузька, Липецька), вона вища,
ніж у високих горах (особливо Любохорській і Ільницькій)364.

Нас цікавлять деякі тенденції в динаміці боргового тягаря,
пов язані з особливостями країн і ключів. Відмітивши тенденцію
падіння громадської заборгованості, Р. Рибарський вагається прийняти її
беззастережно365. Додаткові відомості, що ми їх маємо, дозволяють
відвести його вагання, а одночасно констатувати тенденцію зростання
індивідуальної заборгованості. Заходи, вжиті скарбом проти
безконтрольного боргового закабаления селян366, легше було застосувати до
цілих громад, ніж до окремих осіб. Відбулось часткове переливання
лихварського капіталу з громадської в індивідуальну форму
кредитування. Індивідуальна форма протягом 1730-1768 рр. у країнах
завжди переважала. Ця перевага стає цілком виразною за борговими
реєстрами країн за 1765 р. Тоді на зборовий суд було пред явлено реєстри
громадських та індивідуальних боргів 40 громад країн Ільницької,
Любохорської, Волосянської, Липецької, реєстри 4 громад країн Гвоз-
децької, Розлуцької, Підбузької, реєстри громадських боргів і реєстри
приватних боргів стосовно 23 громад. Щодо всіх 63 громад, для яких
показано заборгованість і громадську, і персональну, перша становила
37832,2 злотого, друга - 146373,5 злотого, отже, персональна
перевищувала громадську в 3,9 раза (в Ільницькій і Розлуцькій країнах - у
5 разів)367. Скупими є відомості стосовно ключів. Вони відносяться
тільки до 1741 р. і говорять на користь переважання тут громадської
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заборгованості над індивідуальною368. Серед кредиторів громад особи
простого  стану займали останнє місце. їх участь у кредитуванні

громад загалом становила 1739 р. 5,6 відсотка, 1741 р. - 7,7, 1749 р. -
8,3, 1760 р. - 9,3, 1764 р. - 6,4 відсотка, причому заборгованість
громад у простих людей була вищою у ключах, ніж у країнах (за
винятком Гвоздецької країни). У ключах при цьому переважає опроцен-
тування у формі користування полем, в країнах - у формі відробітків369.
Іншу роль відігравали прості  кредитори в індивідуальній
заборгованості. їм 1741 р. належало в ключах 43,8 відсотка, а в Розлуцькій
країні у 1764 р. 45,7 відсотка від усього кредитного капіталу, наданого
поодиноким особам370. Прості кредитори займали перше місце серед
кредиторів різного соціального стану, включаючи шляхту371.
Активність простих кредиторів напевно зростала в міру зростання
індивідуальної заборгованості. В останній велику роль відігравав
непродуктивний, споживчий, а то і порятунковий  кредит. Незважаючи на те,
що часом спрацьовувала при цьому сімейна або сусідська
солідарність372, соціальна близькість між кредитором і боржником не
полегшувала становища останнього. Про це свідчить високий рівень опро-
центування боргів простими кредиторами. В цьому відношенні
прості  кредитори до 60-х років XVIII ст. стояли на другому місці
після євреїв373. Індивідуальна заборгованість значною мірою була
викликана комерційними розрахунками або інвестуванням
промислової діяльності.

Цікаво, що спроби ревізорів скласти реєстри приватних боргів
селян наштовхувались на опір з боку боржників. Окремі з них не
хотіли розкривати таємниці своєї заборгованості з тієї причини, що
слушні борги, яких повинно бути кілька тисяч, треба заплатити, а

якщо зголосимось, то не будемо мати на потім жодного кредиту
(Лужок Нижній, 1741 р.). Люди бояться, щоб кредитори довідались про
такі борги, бо, довідавшись, жоден (з них) не позичив би і навіть
збіжжя не дав у кредит  (Билич, 1741 р.). Читаємо також, що
відомості про борги одні до реєстру подати не хотіли для (збереження)
кредиту, інші повід їжджали  на заробітки (Нагуєвичі, 1741 р.)374.

Р. Рибарський доходить висновку, що у XVIII ст. громадський
кредит на Самбірщині свідчить не про господарський розвиток, а про
занепад селянського господарства375: індивідуальні борги, враховуючи,
що закабалений селянин працював на кредитора як боржник не
менше, ніж на панщині як підданий  економії, накладали на його плечі
друге підданство . Самбірська економія була джерелом доходів

короля лише наполовину, а наполовину - шляхти та лихварів376. Загалом
це слушний висновок. Але не можна погодитись з тим, що порівняно
поміркована обтяженість боргами гірських сіл пояснюється їхньою
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більшою бідністю і трудністю здобути позику377. Р. Рибарський
оцінює господарський потенціал гірських сіл, виходячи з чисто
рільницьких критеріїв, тоді як там промисли стояли на першому місці.
Індивідуальна заборгованість показує високу кредитоздатність значної
частини населення гірських сіл. Бойки, яким Р. Рибарський приписує
відсутність господарської ініціативи 378, навпаки, - економічно

надзвичайно активні, завжди в русі. Бойко не був прикутий економічно
до свого клаптика землі, хоч і знав ціну дідизни. Відхожі промисли,
пов язані зі сезонними і більш тривалими міграціями, ослаблювали
його залежність від сільської громади з її зрівнювальними,
нівелюючими тенденціями.

10. Наймана праця. Човникові трудові міграції

Човникові трудові  міграції важко відокремити у джерелах від
безповоротного емігрування. Вони існували здавна і набували
масового характеру в часи лихоліть. До них приверталась увага адміністрації,
їх фіксували. Остаточна, безповоротна, еміграція викликалась
порушенням демографічної рівноваги в багатолюдних дворищах379.

Про характер і напрямки трудових міграцій на початку XVIII ст.
дає цінні відомості поборовий реєстр, складений під час Північної
війни у 1711 р. Він охоплює територію лівобережної частини
Перемишльської землі, отже, й Самбірську економію на лівому березі
Дністра. Нас цікавлять у реєстрі гірські села Гвоздецької і Липецької
країн. Усього їх 19380. Рік складання реєстру - один з найтяжчих для
селянського господарства Самбірщини. До постійно діючих від ємних
факторів треба додати надзвичайні: воєнна руїна (за короткий час тут
побували коронні, саксонські, брауншвейзькі, російські і шведські
військові загони - останні доходили до Стрільбич і Стрілок), падіж
худоби. На тлі загальної руїни чітко вимальовується соціальний контраст.
У Липецькій країні всіх господарств кметів, що мали по парі робочої
худоби і сиділи в основному на чвертьланових наділах, налічувалось
139381, господарств, що ходили на заробітки (zarobkiem żyią; chałup
ubogich, z których na zarobek chodzą382), - 146, пустих халуп (pustych,
rozwalonych, co ludzie z nich pouchodzili383) - 101. Отже, 64 відсотки
усіх господарів становили як мінімум ті, хто не міг вижити без
заробітків на боці384. Щодо Гвоздецької країни категорії господарів
виділяються дещо інакше. Тут на 270 осілих господарств, з яких піших
селян налічувалось 64, припадало убогих халуп, що з них на
заробітки ходять , пустих убогих халуп, де люди заробітками жувуть ,
убогих , що перебували на заробітках і у від їзді , - 210, пустих
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халуп , халуп, де люди повимирали або порозходились , халуп
пустих, з яких люди розійшлись, одні за Бескид, інші на Поділля ,
пустих плаців , на яких колись стояли хати, - 225. Отже, тільки 38,3
відсотка господарів більш-менш міцно тримались землі385. Заробітчан
бачимо за Бескидом  (чотири згадки) і на Поділлі (одна згадка)386,
але роботу знаходили і поблизу, у своїй волості.

Пусті халупи стають здобутком статистики і в 1768 р. - після
чергової епізоотії, що особливої шкоди завдала Ільницькій і Любохор-
ській країнам, де відповідно 26,7 відсотка (65 з 243) і 21,4 відсотка
(110 з 514) усіх халуп було покинуто мешканцями387, притому у всіх
семи країнах порожнювало 382 хати, тобто 9,6 відсотка від загальної
їх кількості 3994388. Інвентарі, де про це ідеться, не відбивали
справжньої ситуації на 1768 р. Оперативна інформація з місць на зборовий суд
1768 р. малює ситуацію значно скрутнішу. У Багноватій два господарі
(один старий, другий на службі у війта), інші (15 осіб) всі пішли
геть , їхні хати стоять пусті, деякі з них відчинені і без вікон . Край-
ник повинен був припильнувати, щоб збереглись хати, ану ж, Бог
дасть, повернуться 389. У Кривому залишилось чотири господарі,
решта подались до Угорщини 390. У Головецькому Гвоздецької
країни, яка виглядає в інвентарі 1768 р. благополучною (усього 3,7
відсотка пустих хат), - підданих 90, а з тих 32 пішли геть , у тій же
країні з Вітьової люди пішли геть , у Зджанні ледве один хлоп
залишився . Селяни у всій країні ледь половину (полів) засіяли і то
позиченим зерном 391.

Кількість пустих хат - не єдине пряме свідоцтво відходу людності.
У гірських селах було дуже мало працездатної молоді. У Любохор-
ській країні 1767 р. на 451 господарство припадало 56 невиділених і
неодружених синів віком від 15 років і старше; до них можна додати
переважну частину виділених на свій хліб з числа тих, що не мали
своєї хати (їх було 98)392. Ясна річ, до відходу вдавалася у першу
чергу молодь.

У далекі міграції масово виштовхували бойків надзвичайні
обставини лихоліть, хоч вони не припинялись і за нормальних для
економічної діяльності умов, втрачаючи лише свою масовість.
Позикодавці постійно у XVII-XVIII ст. адресують громадам позови про
повернення боргу за утеклих боржників. Перед 1720 р. адміністрацією
Самбірської економії тільки на Покутті і в Поділлі було виявлено
близько тисячі втікачів з самбірських підданих короля. В ухвалі ви-
шенського сеймика 1733 р. зазначалось, що з економії втекло понад
2 тис. підданих . За даними 1744 р., тільки на Поділля і в Україну  (у
Брацлавське і Київське воєводства) з Прикарпаття пішло понад 6 тис.
селян. Самбірські селяни добре знали дорогу переважно до
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Угорщини , тобто на Закарпаття, у XVI-XVII ст. і переважно на
Поділля - у XVIII ст.393 Часом карпатські бойки мали там своїх родичів.
Нерідко, перш ніж міцно осісти на новому місці, селянин навідувався
туди не один раз. Але часом бувало і так, що після 10 і більше років
відсутності він повертався у рідні місця.

Гірське полонинне вівчарство і взагалі надмірний ухил в бік
скотарства обмежували демографічний розвиток горян. Екстенсивне за
способом використання земельних площ господарство при
мінімальних затратах робочої сили несло в собі можливість демографічних
криз - перенаселеності полонин і взагалі придатних для
господарського освоєння площ та порушення на цих площах екологічної
рівноваги394. Афористично характеризуючи наслідки огороджування в Англії,
автор Утопії  Томас Мор так пояснює свій афоризм про овець, які
поїдають людей: Там, де в певних місцевостях землеробством
займалося 200 чоловік [...], тепер залишилось 2-3 пастухи 395.
Міграції - складник соціальних постійно діючих механізмів регулювання
чисельності людських популяцій. Природні умови гірських регіонів
давали населенню можливості докласти робочих рук у тих сферах
економічної діяльності, які не були пов язані з годівлею худоби. По
містах, містечках і селах бойки беруться за знайомі їм змалку ремесла
(особливо обробку шкір і шерсті), сплавляють ліс (flisy czyli spławy,
zwane także płotami396), тримають поташні майдани, практикують
деревообробні промисли (бондарська справа) тощо.

11. Солеварні та торгівля сіллю.
Промислові села і посади

Бойки працювали в каменоломнях, вапнярках397, у залізних гутах
(гута в Сприні існувала вже 1568 р.398), на видобуванні галуну399.
Особливо ж характерним для волохів  у Карпатах, як і на Балканах, був
зв язок з виготовленням та транспортуванням солі: роботи, пов язані
з цією справою, скрізь, де тільки існували родовища солі, входили до
складу феодальних натуральних повинностей селян на волоському
праві400.

В історичному вступі до опису Старосільської жупи від 1842 р.
міститься запис місцевого переказу про початок солеваріння на Сам-
бірщині. У 1292 р. князем Левом був заснований і побудований у
Лаврові і Старій Солі василіянський монастир. Через кілька років василі-
яни, які прибули до Старої Солі, вирішили викопати колодязь для питної
води, але замість води з нього забила джерелом сировиця (Soole). З цієї
сировиці ченці почали виготовляти сіль для власного вжитку - у гор¬
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щиках (in Tópfen), а згодом на продаж - у невеликих казанах (in
kleinen Kesseln) 401.

Традиційним було виробництво грудкової ( товп ястої , у товпках;
tołpki, sal pilatus, coagulatus) солі у малих черенях-пательнях (czeryn,
patella) при організації праці, що спиралась на дрібних промисловців-
зваричів (zwarycze, coctores), не відокремлених від сільського
господарства. У середині XVI ст. на Самбірщині діяли три королівські
солеварні жупи - в Котові, Ясениці Зворицькій і Нагуєвичах та понад
60 приватних дрібних солеварних підприємств402.

Епоха Відродження ознаменувалася важливими удосконаленнями в
гірничій справі, які у XVI ст. поширились і на Галицьку Русь. До них
відносяться гірничі виробки розвідувального і експлуатаційного
характеру зі застосуванням канатно-ударної техніки глибокого буріння,
використання кінного приводу з передачею (kierat, Kehrrad, kołowrot403)
для підйому з шахти (okno, szyba, puteum) на поверхню розсолу,
система водопостачальних і водовідвідних пристроїв у вигляді труб,
жолобів або підземних штолень для регулювання насиченості
соляного розчину та інше404.

Нова техніка вимагала спеціальних інженерних знань і змушувала
вдаватись до послуг запрошуваних з Італії або з німецьких земель
маркшейдерів. Вони очолювали адміністрацію і технічне керівництво
комплексом галицьких королівських солеварень, відомим під назвою
руських жуп. У середині XVI ст. в нього входило десять свердловин, або
вікон (з них три у Старій Солі, три у Дрогобичі, два у Колпці та Модри-
чах під Дрогобичем, два у Котові), 14 скупчених біля вікон великих панв
і 9 малих королівських панв, або черенів405. Отже, уже тоді в цих
солеварнях застосовувалась, поряд з традиційною технікою солеваріння у
малих черенях  (czeryn, czehryn, czran) або мідяних чанах (trzan, ahe-
па), в яких виготовлялась тільки грудкова або формовочна сіль у
товпках , і нова техніка на великих панвах (paniew, patella) - пласких
неглибоких прямокутних ємкостях. Черені здавались у поденний найм
дрібним самостійним зваричам (у самбірських жупах) або
обслуговувались панщинною працею передміщан і загородників (у Старій
Солі). Оренда черенів сплачувалась кошовою сіллю (kossowa sól, со-
phinalium) - від кіш , який означав плетений з лози і обтягнутий
волячою шкірою на залізних обручах міх, що ним сировицю
витягували з шахти. Інша назва коша - булга  (bulga). На великих панвах
виготовляли лише дрібну бочкову сіль. Нова техніка забезпечувала
вищу продуктивність праці, заощадження палива, покращення якості
солі. Прибуток королівського скарбу зі соляних родовищ самбірських
жуп у 1558 р., крім виручки від продажу дрібної солі, становили
надходження від реалізації кошової солі та з митних зборів за неї на міс¬
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ці, причому у Нагуєвицькій і Ясеницькій жупах ці статті виступають
у нерозривному зв язку406.

Виробництво бочкової дрібної солі найманими зваричами на
куплених дровах (на трьох панвах Самбірського староства її виварювали у
1558-1565 рр. від 6 до 8 тис. бочок407) становило монополію скарбу.
Згідно з сеймовим законодавством, скарб зобов язаний був вивозити
її гужовим транспортом на склади - спочатку в Горсько (Орсько) на
Сяні, пізніше водою. Сіль надходила і на перемишльський склад, де
до неї долучалась доставлена возами дрогобицька сіль. Далі об єднана
флотилія з вантажем солі простувала до кінцевої зупинки у Бидгощі,
залишивши в Добжині призначену тамтешній шляхті квоту бочок. У
надвіслянських складах місцева шляхта мала виняткове право купівлі
солі по твердих, незалежно від її собівартості, цінах408.

Перші спроби технічної модернізації солеварного промислу
пов язані з діяльністю запрошеного з Італії на посаду руського жупника
флорентійця Октавіана Ґуччі, який займав її у 1501-1535 рр.409
Модернізація руських жуп почалась з буріння нових шибів і закриття
нерентабельних старих410. Жупа у Старій Солі, як і інші королівські
жупи, була орієнтована на виробництво дрібної солі. Ще за жупників-
ства О. Ґуччі до Старосільської жупи додались викуплені у шляхти
три села в Сяноцькому старостві - Улич, Хломець і Добра, головним
чином з тих міркувань, що там були обширні ліси, з яких можна
постачати жупу дровами411. За жупника С. Орлика до тієї ж жупи
були приписані (після 1550 р.) підзамкові самбірські села Стрільбичі,
Воля Стрільбицька і Волошинова Воля з обов язком возити для неї
дрова412.

Організація праці зваричів у Старій Солі і самбірських жупах
(Котівській, Нагуєвицькій, Ясеницькій) дещо відрізнялась. На великих
панвах у самбірських жупах працювали наймані зваричі, у Старій
Солі - доживотні зваричі (від імен останніх походили вежі - Вань-
кова, Ринкова, Беняшова, Козубова, Кунашова, Петрова, Луччина413).
Малі черені у самбірських жупах поділялись на королівські і
селянські (rusticeni)414. У 1558 р. на трьох королівських панвах на підставі
річних контрактів працювало троє зваричів, яким за роботу (ad voca-
turem labores sui) платили тижнево - на рік від 45 до 50 злотих415;
річна платня трьом кошовим (cophinator) становила разом 19
злотих416. Тоді ж бондарі (усього постійно у трьох самбірських жупах
1558 р. працювало чотири бондарі, не рахуючи спеціально
запрошуваного дрогобицького бондаря) одержували платню відрядно по 4,5
злотого за сотню бочок і заробили кожен за рік від 45 до 100
злотих417. Нагляд і дрібний ремонт великих панв здійснював слюсар
(faber) на тижневій оплаті (septimanale salarium). Йому платилося і за
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поточні конкретні дрібні операції з підтримання у робочому стані
залізних інструментів, панв і черенів в усіх трьох жупах418. Крім того,
запрошувались ремісники для ремонту кріплень (дерев яних обшивок)
у шахтах, кератів, печей, приміщень і будівель419. У самбірських
жупах постійно працювали пакувальники солі ( лопатники , impletori
sive incussori); за пакування 100 бочок їм 1558 р. платили 16 грошів.
В окрему операцію виділялось закупорювання напакованих бочок кі-
лочками-чопами (ocludit passilis); її здійснювали свердлильники (tere-
bratores) - їм платили по 15 грошів від сотні бочок. У тому ж 1558 р.
трьом дроворубам (incisioribus lignorum sub tres patellas) Котівської
жупи (їх було по одному до кожної з трьох панв) заплачено 44 злотих
6 грошів420 - напевно, за рік. До постійного персоналу жуп треба
віднести конюхів, перенощиків солі і погоничів кератних коней (kołe-
czni, poganiacze, rotarii, rotabularii), а також допоміжний персонал,
зайнятий у сфері побутового обслуговування постійно працюючих
робітників, - кухарі, пекарі, пивовари, комірники тощо; вони
одержували грошову платню і приварок.

Про бондарів самбірських жуп ревізори 1558 р. інформують, що це
були неімущі  люди, точніше, позбавлені рухомості (homines doleato-
res sunt impossesionati), які мешкали у восьми казенних будинках (in
domibus zuppae propriis et non suis). У зазначеному році на
спорудження житлового будинку для бондаря Альберта у Котові
адміністрацією було витрачено 8 злотих 13 грошів. У Котові ж у 1558 р. існував
спеціальний будинок, де мешкали наймані робітники різних професій
(domus operariorum zuppae Cothoviensis). Крім згаданих категорій, це і
названі в інвентарі 1558 р.421 канатник, водопровідник (він мав запас
готових вільхових труб), возороб (carpentarius - виконував здебільшого
теслярські роботи), землекопи.

Оскільки жупи були розташовані на великій відстані від населених
пунктів, зауважують ревізори 1558 р., важко розраховувати на
залучення робочої сили та послуг ремісників, які мають власне
господарство (operarii possesionati) по селах або містах, на основі поденних
наймів. Тому адміністрація намагалася закріпити на постійну роботу
наявних найманих робітників високою платнею та організацією
харчування і необхідних побутових умов. У розрахунку на використання
робочої сили з пауперизованих елементів керівництво жуп тримало у
XVI ст. в запасі відповідні матеріали та комплекти інструментів,
необхідних для виконання різних ремонтних та термінових робіт. Дефіцит
кваліфікованих робочих рук спонукував адміністрацію вдаватись до
авансування робітників, хоч це було пов язано з ризиком (траплялись
випадки втеч одержувачів авансу).
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В особі постійного персоналу солеварень ми вперше стикаємось з
робочою силою мануфактур - представниками передпролетаріату в
Галицькій Русі. Саме у цьому соціальному середовищі (1558 р. серед
жупних бондарів Котова) вперше, мабуть, на галицьких землях
пролунала специфічно пролетарська вимога підвищення заробітної

422
платні .

Буріння нового сировинного вікна тривало часом цілий рік і
обходилось скарбові у середині XVI ст. у 500 злотих423.

Існувала професія землекопа (fossator), або гірника  (montanus).
Землекопи у XVI ст. знаходили собі роботу не тільки в жупах, а й на
спорудженні різноманітних дамб, гребель, валів, фортифікаційних
будівель424. Серед землекопів зустрічаємось з такою формою організації
праці, як артіль з підрядником на чолі (підрядник Антоній з Яворова
керував 1558 р. будівництвом дамби у Прусах425, іншій артілі за
спорудження нової дамби і ремонт старих дамб, що оточували подвір я
дублянського фільварку, було тоді ж заплачено близько 145 злотих426).

Основною оброблювально-виробничою одиницею на солеварних
промислах була варниця, або баня, з гостроверхою шатроподібною
гонтовою надбудовою, яка називалась вежею. Через неї виводився
якомога вище, для більшої тяги в печах, димар. Як правило, одна вежа
відповідала одній варниці (череню або панві). Вежі і димарі надавали
гірському пейзажу індустріального вигляду.

До оренди черенів у Самбірському старостві допускались селяни
не тільки з королівських, але й зі шляхетських сіл. Зваричі - орендарі
черенів виступали самостійними дрібними виробниками. Вони
займались не тільки виготовленням, але й збутом солі. Кожен зварич
тримав черінь в оренді стільки часу, скільки дозволяла наявність си-
ровиці, заготовлених дров і вільного від негайних
сільськогосподарських робіт часу . За хорошої погоди і доброї дороги, саме у такий
час, коли збирається особливо багато покупців, зваричам було зручно
розвозити сіль по ярмарках , - читаємо в інвентарі 1558 р.427 Там
також сказано, що зваричі, які варили сіль на своїх власних чи
найманих черенях - і королівські, і шляхетські піддані, - довозили
дрова з королівських лісів428. Заготівля і завіз дров забезпечувались
їхнім власним коштом. Наймачі королівських черенів, крім того,
могли при бажанні тягнути сировицю з шиби власними кіньми429.

З орендованого череня королеві за п ять днів роботи йшло 8 пів-
мірків дрогобицької солі, за чотири дні - 7 півмірків, за три дні - 5,
за два дні - 3 півмірки. За цілий тиждень належало видати 10
півмірків з надсипкою великою або подвійною, дрогобицькою мірою
(колода дорівнювала 4 віртелі, віртель - 2 півмірки; це ж дорівнювало 2
тисячкам  (millenarius) товпок). У Котові приймали сіль від зваричів
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і відпускали своїм  (domesticos) возіям на продаж. Ці свої , крім
платні за сіль (у середньому по 5,5 гроша за тисячку), ще давали 9
денарів (0,5 гроша) мита з кожної тисячки, а від бочки (вона
дорівнювала трохи більше як трьом півміркам з подвійною надсипкою) -
у середньому 8 грошів за саму сіль і 1 гріш мита. Зваричі-орендарі,
заплативши мито, могли, як і купці, везти свою сіль на продаж куди
хотіли 430. Зварич, власник череня з Ясениці і Нагуєвичів, який
виробляв сіль за власний рахунок, віддавав від кожної тисячки 9
денарів мита і 7 денарів кошового. Стільки ж платилось від
насипного воза. Якщо ж угорець купував сіль на місці, то мито 9 денарів від
коня давав покупець, а зварич - тільки кошове431.

Реєстрами, складеними жупними писарями 1558 р., по Котову
названо поіменно 164 особи, які разом заплатили мито від 2741 тисячки
товпок по 9 денарів від тисячки, від 67 підвід по 7 грошів і від 666
коней по 9 денарів (399 бочок перераховані були, мабуть, на тисячки).
Крім того, названо імена 78 осіб, що наймали королівські черені, від
яких скарб одержав 779 тисячок товпок432. У Ясениці Зворицькій 108
осіб заплатили мито по 16 денарів (отже, з кошовим) від 2237,5
тисячки і 24 особи по 9 денарів (отже, самого мита; ідеться про
чужинців - extranei) від 234,5 тисячки. Лише в кількох записах фігурує
тільки саме кошове (по 7 грошів за 158 тисячок). Крім того, угорці
заплатили мито від 207 коней. Серед орендарів королівських черенів
названо усього 13 імен433. В Нагуєвичах у тому ж році кошове
платили 89 осіб (від 1479,5 тисячки по 16 денарів, отже, разом з митом,
і від 503 тисячок по 7 денарів, отже, самого кошового), домашні
прасоли в кількості 42 осіб заплатили по 9 денарів від 309,5 тисячки
і від семи возів - загальною кількістю 61 воза. Нарешті, від 487
угорських коней сплачено по 9 денарів. В оренду наймали королівські
черені 24 зваричі, усього скарб отримав від них 215,5 тисячки товпок
солі434.

Активність окремих осіб, причетних до солеварної справи,
примітна як за часом, так і за характером їхньої діяльності. За відомостями
з 1558 р., одні виступають рідко - кілька днів на рік і винятково у
ролі зваричів, інші віддають оренді черенів до 50 днів на рік і, крім
того, ще й торгують сіллю не тільки власною, але й закупленою у
жупника або у зваричів. Особливою підприємницькою активністю
виділялись Олекса з Ясениці - тримав в оренді черінь загалом 52,5 дня,
віддав з Ясеницької жупи жупникові кошової солі 35,5 тисячки товпок,
крім того, за ним було записано мито за продаж 59 тисячок товпок435;
Андрій (фігурує у реєстрах усіх трьох самбірських жуп, у котівському
реєстрі виступає як Андрій з Ясениці 436) - тримав в оренді черінь у
Котові 24 дні і в Нагуєвичах 22, усього дав 35 тисячок товпок кошової
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солі, заплатив ясеницького мита з 43 тисячок товпок, котівського - з

23 тисячок товпок і 16 бочок, нагуєвицького - з 39 тисячок товпок
та 6 возів437. Іван (виступає у реєстрах Котова, Нагуєвичів і Ясениці;
гадаємо, що це одна і та сама особа438) тримав в оренді черінь 43
дні у Котові і черінь 20 днів у Ясениці, всього він дав кошової солі з
50 тисячок товпок, тоді як мито заплатив разом у трьох жупах від 589
тисячок товпок, 83 бочок і 7 возів солі439. Усі ці особи торгували
сіллю не тільки власного виробництва, а й, як засвідчує сплата ними
мит, закупленою в жупі або у інших зваричів. У цій діяльності вони
перебували цілорічно - у всі місяці року, отже, не зв язані з сільським
господарюванням. Іноді в жупах працювали цілі сім ї, навіть жінки440.
Напевно, тут маємо справу з власниками черенів.

Слід зауважити, що 1558 р. у Котові було дві панви, вісім черенів,
дев ятий щойно закладений, і всі вони - королівські; тут зваричі
працювали по черзі441. У Ясениці, крім королівського череня, був 31
селянський, у Нагуєвичах на два королівських черені припадало 25
селянських442.

Особливість в організації керівництва виробничим процесом у Ста-
росільській (Перемишльській) жупі була пов язана з тим, що С. Орлик
отримав разом з урядом державці руських жуп і орендатора цієї жупи
старосільське війтівство з юрисдикцією щодо населення Старої Солі
на десятирічний строк - від 1550 до 1560 р.443 Це забезпечувало
йому використання позаекономічного примусу щодо міщан і передмі-
щан. На території жупи, біля дому для челяді, як символ цього
примусу, була розташована тюрма (taras) з двома камерами, верхньою і
надольною  для тримання в язнів під добрим запертям , і з куна-
ми , в яких тримали карних злочинців444.

Крім дрібних і нерегулярних обов язків (підводи, шарварки біля
ставків, толоки на сінокосі, доставка у діючі війська воза солі)
основною повинністю старосільців було варити на королівських чанах тов-
п ясту сіль у малих вежах власними дровами . За тиждень (6 днів)
роботи коло варіння на чані належало видати кожної суботи на скарб
16 бочок грудкової солі (за 5 днів - 13, за 4 дні - 10, за 3 дні - 8
бочок). За користування скарбовими кіньми для витягування сировиці
(відповідник кошового) щодня платився 1 гріш від чана (так званий
великий вертіж ) і додатково від кожного череня по 2 тисячки

товпок солі або 4 2/3 гроша на тиждень, незалежно від кількості
фактично використаних протягом тижня днів для роботи ( малий
вертіж ). На зваричів покладався і ремонт веж. При цьому передмі-
щани Старої Солі на прохання жупника були звільнені за грошовий
викуп від обов язку ходити косити сіно до Медики під Перемишлем,
бо це заважало їм брати участь у варінні солі445. Отже, основні
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виробничі процеси продукування на вісьмох черенях грудкової солі у
Старій Солі забезпечувались примусовим найманням міщан і
передміщан.

Сім великих панв Старосільської жупи обслуговувались постійним
персоналом зваричів. Усі ці зваричі - професіонали, як, до речі, і
зваричі у Котові. На момент складання інвентаря Старосільської жупи
1559 р. від зваричів Козуба і Лучка писар прийняв 348 бочок солі,
призначених для вивезення на річкові склади446. До постійного
персоналу в Старій Солі належали і згадувані в тому ж інвентарі
дров яний і соляний писарі, ключник. У чорній кімнаті  (izba czarna) біля
стайні на 11 кератних коней містились четверо кератних слуг  - двоє
старших , яким платилось по 4 гроші тижнево, і двоє молодших ,

які одержували по 3 гроші447. У тому ж джерелі згадується дім
стаєнної челяді , а в ньому - немала чорна кімната і три комори для
мешкання челяді 448. Згадано там само коваля, який сидить в
панському домі , не має ні поля, ні городу, хоч город йому належить
виділити449. На території жупи мешкали також представники
адміністрації450.

Про організацію бондарських і гірничих робіт свідчать заготовлені
заздалегідь на 1559 р. на війтівському плацу Старої Солі 23 штуки
дерева, купленого на кошт короля, для будування шиб  і там само -
бондарське дерево, куплене за гроші короля  (за 26 2/3 злотого; цю
суму належало вирахувати з оплати бондарям за їх роботу ), а також
склад бочкової тари451.

При Старосільській жупі діяла 1559 р. цегельня, яка виробляла
цеглу для печей під панвами і черенями452 і давала роботу певній
кількості постійних працівників. Ця жупа не могла обійтись без
послуг рурника  у зв язку з розвиненою системою водопостачання453.
При жупі виготовлялись також мотузки і канати (tarmosz), необхідні
у значній кількості як для витягання сировиці з шиб, так і для
річкових причалів під час сплаву бочкової солі. У службових коморах
1559 р. зберігалось 383 клуби конопляного волокна (старшому пово-
розникові Михайлові було видано 60 клубів для прядіння ). Там
само знаходився пристрій для сукання канатів454. Отже, враховуючи
супутні і суміжні виробництва, а також допоміжний персонал, у
Старосільській жупі постійно працювали десятки людей різного фаху.
Разом з сім ями вони становили населення цілого робітничого селища.

Забезпечення життєвих потреб робітників, а також численного
люду, який з їжджався сюди для купівлі солі, вимагало того, що нині
прийнято називати побутовою інфраструктурою. До послуг цього
люду діяли лазня, корчма (в останній продавались напої і продукти
харчування), бровар, пивниця, винний склеп, пекарня, кухня, їдальня.

61



ЧАСТИНА ПЕРША

Інвентар 1559 р. докладно перелічує кухонне начиння, призначене для
приготування і роздачі їжі. Серед столового посуду в спеціальній
шафі знаходилось понад 20 мисок і півмисків (олов яних і мідяних), 12
простих  олов яних тарілок455. Продукти до жупних комор

надходили з фільварків. Тут бачимо у значних кількостях горох, пшоно
та інші крупи, муку, конопляне і лляне насіння, мак, сир, солонину,
сало, м ясо, олію, масло, свіжі і сухі яблука, грушки, сливи, рибу
свіжу і сушену (при жупі служив рибак, який ловив неводом рибу в
королівських озерах - рибу подавали по середах, п ятницях і суботах),
цибулю, петрушку, квашену капусту456.

12. Типи промислових осель.
Посади і псевдомаґдебургії

Під жупами у XVI-XVIII ст. розуміли не тільки самі промислові
об єкти, де видобували сировицю і виварювали сіль (свердловини-
вікна з коловоротними підйомниками кошів на поверхню з кінською
тягою та солеварні печі), але й склади солі, господарські і житлові
будівлі, населені території, які становили здебільшого самостійні юри-
дики (Стара Сіль, села), або спеціально відведені для цього осередки
у населених пунктах (Дрогобич). Солеварні промисли при цьому
відіграли роль урбанізаційного фактора: вони або прискорювали
зростання населення і промислово-торговельної діяльності у старих
містечках, або давали початок новим торговельно-промисловим поселенням.

Прикладом розростання жупного подвір я у промислове поселення
солеварів без формального надання міського права може служити
Котів. Земля, на якій на початку XVI ст. були відкриті соляні джерела
на р. Раточині, становила частину земельного володіння шляхти
Попелів, тривалий час була об єктом судової тяганини між скарбом і
дідичами. 1549 р. шляхта добилась реституції своїх прав на основну
територію с. Попелі. На той час на частині цього села уже діяла жупа -
навколо тутешнього вікна встигло сформуватись поселення зваричів
під назвою Котів. Оскільки новозаснована жупа не мала де розмістити
усі необхідні житлові і виробничі будинки, а приїжджим покупцям-
прасолам (торгівцям солі) важко було знайти харчі, нічліг, попас для
коней, то Попелі змушені були піти на компроміс і відступитись від
названої частини села, яка вже дістала назву Котова457.

Маємо досить докладну розповідь про розвиток робітничого
селища в Котові, записану у XVI ст. Коли було відкрито соляні джерела і
ліси навколо цих джерел оголошені такими, що не підлягають
розкорчовуванню, бо призначені для постачання дровами нової жупи, то

62



САМБІРСЬКА ВОЛОСТЬ

шляхта знехтувала цю заборону і почала переселювати сюди з с.
Попелі, а також з боку Борислава і Опаки  своїх селян. Виникла
загроза, що шляхта знищить і випалить ці ліси, без яких, як і без ропи ,
жупа не могла існувати. Тоді жупникові було доручено розширити за
рахунок пусток земельну площу під жупою, встановити її тверді межі
і закласти поселення (opiduli) для ремісників і євреїв, для корчми,
щоб було де зупинитись купцям і заїжджим людям, а також багатьом
іншим, [...] розмістити ремісників і робітників (artifices et opperarios),
як і візників солі (salisvectores), і щоб там завжди можна було знайти
запас продовольства і притулок 458. Скоро Котівська жупа висувається
на перше місце серед самбірських солеварних підприємств. Котівське
родовище функціонувало ще й наприкінці XVIII ст. Продовжувало
існувати і поселення котівських підсадків (у 60-х роках XVIII ст. їх
було 42 - зваричів, бондарів, ковалів, ткачів). На обслуговування
підсадків розраховувались жупні корчма, винарня, а також різнича ятка, в
якій різники, що мешкають на жупному посаді (na posadzie żupnym
mieszkaiący), м ясо продають 459. Привертає до себе увагу вжитий тут
стародавній українсько-руський термін посад  і його прямий зв язок
з терміном підсадок . Термін посад  у формі посада  (posada)
виступає основним компонентом понад десяти топонімів Сяноччини та
Самбірщини. В основному це були назви містечкових передмість
(Посада Фельштинська, Посада Хирівська, Посади Старого Самбора і
Старої Солі, Горішня і Долішня Посади Риманова, Посада Сяноцька,
Посада або Передмістя Заршинське, Посада Ліська)460. Котівський
посад може бути прикладом застосування цього терміна до поселень, які
розвивались від самого початку як торговельно-промислові центри, а
не як укріплені пункти.

Право розробки надр та видобування солі було королівською
монополією. Але на шляху до її реалізації часом поставала перешкода з
боку земельних власників - при просторовому влаштуванні гірничих
підприємств на земній поверхні. Королівська монополія
безперешкодно реалізувалась лише при збіжності суб єкта права на надра і пра-ва
земельної власності, а отже, на королівських землях. В інших
випадках король мав викупити земельну площу під жупу у власника
землі або виміняти її на рівноцінну ділянку461.

Старші з трьох самбірських жуп - у Ясениці Зворицькій і Нагуєвичах
(Башаві) - діяли на королівських землях з давніх часів, можливо, з
князівської доби. У 1471 р. вони були віддані в оренду Домінікові
Італійцю разом з бложівським митом462. Що стосується Ясениці Звориць-
кої, то це було єдине жупне поселення, в якому соляні промисли не
спаралізували споконвічного руського правового статусу і устрою. Ще
в 1507 р. його мешканці відбували поземельний тягар куницями -
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давали по одній куниці з дворища. Крім того, громада забезпечувала
стадії офіційних візитерів сіном для коней, вівсом, підводами (або
давала 6 грошів за підводу) і продовольством463. Очевидно, організація
солеваріння покладалась тут на сільську громаду, а точніше - її
представників. Про створені для цієї мети уряди може свідчити наявність
(за описами 1686 і 1749 рр.) не тільки вільної тивунової чверті
землі, але й вільних від повинностей чотирьох лісницьких чвертей, двох
чвертей десятникових, трьох - млинарських464.

Інакше склався устрій Нагуєвичів. Поборовий реєстр 1515 р.
відзначає у Нагуєвичах поселення прасолів (prasolowye)465, що стояло
поза сільською громадою. Можливо, назва Башава (Башева) спочатку
означало окреме поселення, яке згодом злилося з Нагуєвичами (назва
Башава у XVI ст. зникає). 1692 р. у Нагуєвичах зафіксовано ЗО зва-
рицьких халуп 466. Нагуєвичі мало чим відрізнялись у XVII ст. від
містечка - вони користувались магдебурзьким правом, мали свого
війта в особі шляхтича (посесора війтівства), як і по великих містах у
той час, - доживотного. Тут збирались ярмарки (kiermasz). Громада
села і зваричі підлягали війтівській юрисдикції за магдебурзьким
правом, з апеляцією до короля.

Нагуєвицький війт виконував щодо жупних підсадків судові
прерогативи і певні адміністративні функції. Тутешня війтівська влада
узурпувала за посесорів Ковінських та їхніх наступників, посилаючись на
дипломи королів Сигізмунда III і Владислава IV 1603, 1604, 1611 і
1637 рр., ряд прав стосовно як громади села, так і жупного посаду .
Згідно з заоблятованим у 1658 р. у перемишльську гродську книгу
королівським привілеєм 1603 р., доживотним нагуєвицьким війтам
надавались  під владу громада наша і мешканці (!) села Нагуєвичів

з усяким послухом і юрисдикцією, роботами, податками, чиншем [...],
поклоном, скаргами, судами і винами , відповідно до магдебурзького
права. Штрафи (winy) мали належати самому війтові, а зверхність
самбірського замку не повинна вдаватись в жодну юрисдикцію і
притягати підданих наших, крім як до річних чиншів, що належать до
скарбу  (за винятком також шостого гроша, що йшов на війта).
Війтові, крім того, належали обирання лентвійта, тобто свого
заступника, присяжних і лісників  (leśnych) і влада над ними. До війтівства,
крім звичайної війтівської корчми, належали війтівські шинки  при
жупній скарбниці , отже, на жупному подвір ї, і, таким чином, до
війтівства мало належати дві корчми. Крім того, посесорам війтівства
дозволялось брати сировицю на свій черінь з королівського вікна
скарбовим кошем, з відшкодуванням лише амортизації коша в натурі

 467
волячою шкірою один раз на рік .
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Нагуєвичі дають нам приклад колізії двох типів організації
населення, в рамках яких могла розвиватись промислова діяльність, -
магдебурзької (напівміської) і, як маємо підстави її назвати,
посадської. До інтеграції тут справа не дійшла. Коли 1671 р. скарбові
чиновники зажадали від тодішнього нагуєвицького війта показати
оригінали королівських привілеїв, показати йому було нічого - посесор
твердив, що ці документи нібито загинули під час татарських наїздів.
Що стосується облят у гродських книгах, то вони викликали серйозну
підозру у фальсифікації. Як не парадоксально, при всій очевидності
узурпації прав нагуєвицькими війтами, останні спирались на
підтримку з боку королівської канцелярії. У підтверджувальному
королівському дипломі від 14 лютого 1656 р. підкреслювалось, що до на-
гуєвицької війтівської юрисдикції з усяким судом, скаргами і
винами  належать як сільська громада, так і зваричі468. Мабуть, свобода
промислової діяльності не мислилась поза містом, а місто поза
магдебурзьким правом. Якщо маґдебургізація  в повному обсязі
натикалась на опір з боку населення, скарб задовольнявся створенням
псевдомагдебургій, як у цьому випадку, керуючись, напевно, нівеліза-
торськими мотивами за загальнодержавним стандартом.

Домагання нагуєвицького війта зустріли опір з боку як сільської
громади (вона противилася його вимогам стосовно панщини і толок),
так і жупних підсадків. Справа дійшла до бунту жупних робітників,
який стався під час ярмарку в 1631 р. і завершився вбивством
війтівського намісника 469. При цьому бунтівники (ватажками названі
кошовий Іван Климак, гутник  Іван Хитрун і бондар Мацько) не
допустили до коша війтівських зваричів і прогнали війтівських підсадків
з жупних підсадківських земель. З цього видно, що намісник
нагуєвицького війта - це його заступник у жупних справах; його не можна
ототожнювати з лентвійтом - судовим заступником.

Поселення, подібні до Нагуєвичів, виникали навколо інших
соляних джерел. Часом усе населення таких селищ складали загородники
і халупники. Так, у Модричах з 26 господарств, що становили все
його населення, сім сиділо на городах, 15 - на прутових наділах,
чотири халупники мешкали на жупних городах470. У Трускавці 33 двори
мали по одному пруту землі, отже, менше, ніж по загороді або під-
садківській ділянці, шість сиділи на дрібних частинах прута, а 19 осіб

471
мешкало на городах4'1.

Подібним чином виникло і сільце Жупа Спринська, пізніша Сприн-
ка в Самбірській (Озиминській) волості. Нижче  Сприні, відомої
своєю залізною гутою, десь у середині XVI ст. було відкрито соляне
джерело і почалась його експлуатація. Мабуть, вже тоді на клаптях
поля  поселилося п ятеро рільників . Згодом сировинне вікно було
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засипане з міркувань економії лісових ресурсів, а за старостування
В. Стажеховського знов відновлене разом з жупою. П ять веж разом з
п ятьма черенями, віддані в оренду якомусь Павлові з Дрогобича,
давали самбірському замкові щотижня кожна по 12 грошів орендної
платні (на рік 104 злотих), а продукція шостого череня йшла на
потреби самбірського двору. Пізніше староста три черені продав сприн-
ському війтові, а три були ліквідовані після смерті Стажеховського.
1568 р. скарб повернувся до думки про ліквідацію цієї жупи, щоб
зосередити всю увагу на великих солеварнях472, але жупа
продовжувала існувати й далі, до кінця XVIII ст. Отже, відкриття соляного
джерела неподалік Сприні стимулювало розвиток навколо неї
поселення зваричів - Спринки. Сталося це за рахунок і на 6~зі сприн-
ського князтва, дарованого привілеєм королеви Бони у 1519 р.
Денисові та його братам на дворищі на сирому корені473. У 1561 р. король
Сигізмунд Август надав спринському солтисові Сенькові Пічеру право
побудувати корчму на лані землі нижче Сприні474. Тут йшлося, без
сумніву, про Спринку. Пізніше Сприня і Спринка адміністративно
об єднались під головуванням спринських війтів.

Жупні поселення зближувало те, що вони були поселеннями
промислово-ремісничими і в їх організації використовувались певні
елементи Магдебурга. Часом це було війтівське судівництво,
адміністративна влада, якою як осадчий був наділений при заселенні відносно
мешканців жупного селища вже існуючий здавна солтис (війт) або
виконуючий осадничі функції. Часом використовувались війтівські під-
садчизни  для оселення ремісників та зваричів, право корчми.

До центрів солеварної промисловості на Дрогобиччині і Стрийщині
чисто економічно тяжіли населені пункти, не пов язані з жупами ні
адміністративно-територіальною, ні земельно-власницькою
підлеглістю, ні підсудністю, покликані постачати тяглу і пішу найману робочу
силу як до варниць, так і для допоміжних гужових робіт або заготівлі
дров. Ці поселення, супутники осередків солеваріння, виділяються,
якщо за критерій заможності брати виключно розмір земельного
наділу, своєю спауперизованістю. Прикладом може служити с. Орова,
або Горове (Horowe), на Дрогобиччині. У 1692 р. це було багатолюдне
село в оточенні жуп, у якому 43 господарі сиділи на прутових
наділах, 18 - на півпрутових, а всього було 73 двори на клаптиках землі
і 18 цілком безземельних халупників. Як би ми не трактували прут
(наприклад, 7,5 ліктя), - це мізерна земельна величина. На таких
наділах не могли існувати самостійні землеробські господарства.
Війтівська гора  в Орові була густо заселена загородниками, що сиділи
на дрібних частинах загород - V6, V4 і V3, усього 25 господарів.
Окремо, на війтівських землях, мешкали ще 45 зварицьких загородників,
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половина яких мали від */4 до Ч12 загороди, а половина - по */16
городу або зовсім не мали землі. На відміну від Сприні, в Орові на чолі
громади в 1692 р. стояв не війт або солтис німецького права, а стояли
князі волоського права. Вони сиділи 1692 р. на двох ланах землі у
п ятьох халупах, мали млин, спільну з громадою корчму і 18
халупників без польових наділів та городів475. Що стосується Війтівської
гори  і зварицьких загородників, то вони не мали відношення ні до
князівських ланів, ні до орівських князів.

Наявність в одному селі і князів, і реліктів війтівства змушує
думати, що колись, задовго до 1692 р., частина Орови сиділа на
волоському, а частина - на німецькому праві. Адміністративний устрій
цього села виробився у XVII ст. внаслідок переважання волоської
моделі над німецькою і синтезу цих форм з посадським (общинним)
началом. Загалом же у правовому просторі Польської держави
посадська община  не виробила самостійної локаційно-правової форми.

Легальний статус такого поселення і правова підстава для його
існування визначались локаційним привілеєм, наданням осадчому
війтівства, пожалуванням населенню судівництва того чи іншого права та
певного режиму рентових відносин. Оскільки права промислово-
ремісничої діяльності найбільш чітко були розроблені у привілеях
солтисам німецького права (вони передбачали навіть виділення
спеціальної земельної площі для поселення торгово-ремісничих підсадків:
у містечку - плац, planities, в селі - nawsie extum commune, exitorium),
то промислові селища, що не мали міського права, або спирались на вже
готове солтиство, або переводились, бодай номінально (псевдомаг-
дебургії), на магдебурзьке право, що не означало, однак, автоматичного
присвоєння міського статусу. Магдебурзький (сільської модифікації)
устрій таких осель наближався до міського, створювалась посередня між
містом і селом локаційно-правова модель.

Основну роль у забезпеченні жуп дровами у XVI ст. відігравала
вільнонаймана робоча сила. Так, 1565 р. для скарбових варниць Ста-
росільської, Дрогобицької і Катівської жуп нею доставлялось 53,6
відсотка (40412 возів), тоді як примусово-найманою працею - відповідно 15,7
відсотка (11848 возів), панщинною - 30,7 відсотка (23180 возів)476. На
вільному наймі, на думку Я. Рутковського, у Дрогобицькій і Катівській
жупах міг формуватися тип селянина, для якого заробітки на довозі дров
до жуп мали велике значення477. Більше того, йдеться, як зазначено, про
особливий тип спеціалізованих у цьому напрямку сільських поселень
в околицях дрогобицько-стрийських солеварень, характерною рисою
яких було надзвичайне малоземелля. Деякі села, розташовані неподалік
жуп, складались не з повноцінних землеробських господарств, а з самих
лише підсадків, городників, загородників, халупників, комірників4'0.
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Принципово інший тип промислового поселення утворився у
Старій Солі. Він склався теж не без участі війтівського магдебурзького
структурного елементу, але цей елемент виявився інтегрованим
посадським началом. Наслідком інтеграції тут постало місто-посад.
Просторове влаштування тутешньої жупи почалось з виселення за Си-
гізмунда І василіянського монастиря, якому належала солеварня, зі
Старої Солі до Лаврова479. Секуляризація монастирської земельної
власності разом з соленосними надрами дала змогу огородити площу
в 16 моргів і 1250 кв. сажнів під жупне подвір я. Згодом жупі було
передано війтівські землі разом з війтівськими загородниками.
Спільно з передміщанами останні повинні були 1608 р. зібрати збіжжя і
сіно на війтівських ланах і звезти снопи до жупної стодоли, відробити
по 10 днів пішої панщини, відбути дві толоки на рік з почастуванням
пивом - у косовицю і в жнива, засадити і прополоти жупні городи та
інше480. Пізніше (1686 р.) на цих землях бачимо війтівське
передмістя481.

Відірвана від своєї земельної бази, війтівська юрисдикція у Старій
Солі продовжувала існувати у XVIII ст. як війтівсько-лавничий суд з
доживотним війтом на чолі. Він судив міщан, ремісників, купців.
Оскільки ж міщани несли певні обов язки відносно жупи, то в
справах, які стосувались жупи, вони підлягали і жупному судові. Останній
як перша інстанція судив жупну челядь  (постійний персонал);
другою інстанцією для неї був адміністраторський суд Самбірської
економії482. Ще на початку XVIII ст. жупному судові підсудне було і
сільське населення Гвоздецької країни, приписаної до солеварень
Старої Солі. У XVII ст. поряд з ним функціонував зборовий суд483.
Усе населення міста і передмість Старої Солі, крім купців і цехових
братів, було зв язане з жупою, несло ті чи інші обов язки щодо неї і
загалом становило своєрідний посад  при ній484. Особливо тісним
був зв язок з жупою спеціальних підсадків . У 1768 р. їх
нараховувалось 13 осіб, яких віднесли до постійного персоналу. Вони були
зобов язані виділяти сторожів під час перебування королівських
комісарів та надавати їм різні послуги, а гончарі, що входили до їх числа,
повинні були класти печі в адміністративних будинках та на
квартирах жупних службовців485.

Слід вказати на те, як склалось співвідношення між містом, жупою
і староством у Дрогобичі. 1523 р. Дрогобицьке староство перейшло
до рук Яна Камйонецького, який з 1515 р. уже держав дрогобицьке
війтівство. Наступник Я. Камйонецького на старостві В. Стажехов-
ський, викупивши у спадкоємців Я. Камйонецького третину війтівської
матеріальної фундації, зумів зосередити у своїх руках, крім старо-
стинської юрисдикції , або юридики  (заселений євреями Лан, перед¬
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містя Зварицьке і Війтівську гору), юрисдикцію над міщанами і
передміщанами (так зване війтівське право ) стосовно центральної
частини міста та чотирьох його передмість. Староста призначав
війта  (фактично лентвійта) на свій розсуд, а також підпорядковував

собі магістрат486.
Наприкінці XV ст. у Дрогобицькій скарбовій жупі вироблялась

тільки грудкова сіль, яку збували в Галичині. За угодою між жупни-
ком Арнульфом Тебальді з Флоренції і дрогобичанами 1491 р., вози,
призначені для завантаження сіллю у дрогобицьких жупах, повинні
були мати 14 п ядей завдовжки, а завширшки по дну - на 17 товпок,
зверху - на 20 товпок, укладених одна на одну, загальною місткістю
на 16 тисячок товпок. За так навантажений віз купці з Дрогобича (і
Городка) платили 13 грошів і 13 денарів, а купці з інших міст - 18
грошів 13 денарів487.

У 1565 р. Дрогобицькому староству на його території належали 11
веж на 12 чанів. Чани здавались в оренду терміном на один рік за 15
злотих кожен (один з них належав старості). Для всіх цих чанів си-
ровицю дозволено було черпати з королівських шахт, її витягували
жупними кіньми488.

Дрогобицька жупа 1570 р. включала в себе королівські шиби - по
одній у Дрогобичі, Модричах, Колпці. Крім того, Дрогобицькому
староству належали джерела з варницями солі у Сельці, Трускавці, Ста-
нилі, Уличному, Стебнику (по два вікна в Сельці, Стебнику, в решті
сіл - по одному)489. У самому Дрогобичі жупі належав жупний двір з
лановим фільварком та загородами і халупами, які здавались у найм490.
Солеварні знаходились перед міською брамою на другому
передмісті між вежами , яке мало у 1692 р. 45 дворів з мізерними (0,5
або найбільше однопрутовими) земельними наділами (на Лішнян-
ському передмісті було 25 господарів, на Задвірному 53 господарі
посідали в середньому по одному пруту землі)491. 1692 р. 59 будинків
налічувалось у дрогобицькому ринку, в затильних  вулицях і на
валах, тоді як 163 двори - на передмісті. За розмірами земельних
ділянок це в основному підсадківські або загородницькі господарства.
Особливо заслуговує на увагу щойно згадане друге передмістя , де,
за даними 1700 р., мешкали зваричі: звідси відповідна місцевість
називалась Зварицькою горою492. 1565 р. у Дрогобичі було 45 зваричів,
які працювали на власних черенях, у 1686 р. - 33, а в першій
половині XVIII ст. дрогобицький староста примусово відкупив черені
дрібних промисловців493.

У XVI ст. самостійні дрогобицькі зваричі черпали сировицю
власними кіньми і силами своїх  людей з допомогою власного

персоналу, члени якого тут називались кошовими. Видобування сировиці
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тривало цілодобово без перерви. На кошових покладався також
обов язок чистити і ремонтувати вікна і керати. Вони належали до
постійної жупної челяді і столувались при жупі494. Серед постійного
персоналу в Дрогобицькій жупі, крім ремісників, відомих з інших
жуп, названо тесляра, римаря і сідляра495.

1686 р. у Дрогобичі було дві великі королівські панви (вежі Кар-
вацького і Антонія)496, одна з яких мала і один недіючий черінь,
функціонувало два коловороти , на яких працювало шість коней497.
1760 р. бачимо у Дрогобичі таку саму кількість вікон і кератів, як
1686 р. (по два)498. В одному з вікон староста орендував сировицю
на свої старостинські черені  за 1400 злотих на рік. У Дрогобичі
знаходилось також п ять веж з п ятьма великими панвами. При
дрогобицькому жупному дворі був лановий фільварок - частину його
засівали, частину займав фруктовий сад. 11 жупних підсадків, на чолі
як .х стояв' підсадківський війт , тобто старший, мали самі тільки
халупи  та городи, з яких платили по 3 злотих чиншу та поголовний
податок і почергово виконували обов язки листонош499. З інвентаря
1768 р. відомо, що п ятеро з цих підсадків були бондарями; серед
інших підсадків були: ковалиха, єврейка-пекарка, крамар, який
торгував у скупниці , вартовий (пахолок); також зазначено двір Ізра-
ельової ковальничихи з Колпця  (kowalniczki kołpieckiej). Усі підсадки
1768 р. сиділи на жупному ґрунті і належали до жупної
юрисдикції500. На жупному подвір ї виділявся великий старий будинок
(на 14 скляних віконниць), де під час зими має мешкання жупна
челядь . В окремих будинках мешкали піджупник, дров яний і соляний
писарі501. Як уже зазначалося, дрогобицький староста у своїй особі
поєднував на кінець XVI ст. дві функції: і старости, і війта. Дрогобицький
війт, за інвентарним описом 1568 р., тримав шість ланів землі, луку на
10 стогів сіна по 10 злотих кожний, окупував  собі також на шість
колод збіжжя так званого селища  (villagium, nawsie, siliste), тобто плацу
серед села, а також на тому ж селищі - чотири городи, на яких
висівалось чотири колоди (!), мав млини, стави, лазню502.

Модрицька503 і Колпецька504 жупи відповідно налічували у
XVIII ст. 7-9 і 1-2 підсадків, серед яких бондарів було троє модриць-
ких і один колпецький ( війтом , тобто старшим, модрицьких
підсадків був один з бондарів). Ці підсадки виконували ті самі повинності,
що й дрогобицькі підсадки.

З модрицького вікна розсіл (rosol) черпали і на скарбову, і ла ста-
ростинську панви, і на селянські черені. Старостинська панв-
виробляла на рік 2 тис. бочок солі505.

Дрогобицькому старості у XVI ст. належали прибутки з жуп у
Стебнику. Він тримав тут все, що належало до староства і Дрогобицької
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жупи , не як державця, але як спадковий посесор , хоч і не міг
показати на це жодних документів. На місці жупного двору колись
знаходилось дідичне війтівство з кількома ланами, обшарами ріллі ,
городами, плацами , а війти мали дозвіл варити сіль на продаж у своїй
власній бані. Невідомо, на якій підставі, згідно з розповідями місцевих
мешканців, Іти держали крім війтівства у Стебнику і прилеглі до нього
Болохівцч Усе це разом з війтівством у середині XVI ст. було викуплене
старостою Стажеховським і потім перейшло до його наступника.
Старости узурпували собі право варити дрібну сіль на продаж, а
також стягати мито, яке спершу йшло Дрогобицькій жупі506.

Дрогобицькому староству у другій половині XVIII ст. належали
також бані в Сельці, Трускавці, Станилі, Уличному - по одній-дві
вежі507. Тоді ж у Стебнику вікно, з якого розсіл витягують
коловоротом  (kołowrotem windują), давало сировицю на два (іноді їх було і
більше) старостинських черені, причому староста мав право завести
собі нові черені у цих селах. Зі старостинських двох черенів у
Стебнику старості йшла оренда разом з четвертим грошем , а з
економічних черенів  (czehrynów) він одержував четвертий гріш508.
Отже, у XVI ст. на великих і середніх солеварних підприємствах

виробництво велось жупником за королівський рахунок або за свій
рахунок, якщо жупа перебувала у заставі, частково - скарбовими
урядовцями, старостами, пізніше - орендарями. Дрібне виробництво,
представлене великою кількістю підприємств, було в руках приватних
промисловців, які мешкали неподалік родовищ, - різних урядовців
нижчого рангу, місцевої шляхти, власників лісів, духівництва, але
головним чином міщан та селян. Комісари скарбу вимагали у 1698 р.
ретельної перевірки привілеїв державців і війтів на предмет варіння
солі. Легальна виробнича діяльність черінників обмежувалась правом
виготовляти грудкову сіль на черенях зі забороною використовувати
на паливо дрова; для палива мав використовуватись лише хмиз.

Шляхта нехтувала ці обмеження509. Виготовлену на великих панвах
сіль вона казала набивати у бочки і вивозити на склади до берегів
Сяну і далі сплавляти до Замостя510.

Королівська соляна монополія унаслідок численних винятків не
мала абсолютного характеру. Шляхта постійно зазіхала на таке
поважне джерело прибутків, як солеваріння, домагалася доступу до
королівських соляних вікон і заводила правдами і неправдами не
тільки свої власні черені, але й панви.
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13. Робоча сила у руських жупах . Гужово-транспортні
роботи. Робоча сила в річковій навігації.

Забезпечення солеварень паливом

Найбільші підприємства, що користувались монопольним правом
виробляти дрібну сіль, були в XVI ст. об єднані у чотири керовані під-
жупниками жупи (Старосільську, Дрогобицьку, майже до 1570 р.
Катівську і до 1565 р. - Долинську), які, у свою чергу, становили єдине ціле-
так звані руські жупи  під єдиним керівництвом руського жупника.

Усі 14 великих панв, розкиданих у п яти населених місцях і трьох
жупах, можна, на думку Я. Рутковського, розглядати як одне велике
підприємство зі спільним технічним керівництвом і фінансами511.
Рахуючи і дрібні підприємства, до складу руських жуп  входило 10
вікон, 23 панви (14 великих і 9 малих) з річною продукцією 25 тис.
бочок512.

Основний технологічний цикл на всіх жупах забезпечувався
найманою робочою силою. Панщинна праця застосовувалась тут дуже
обмежено. Так, у 60-70-х роках XVI ст. дрогобицький староста
використовував панщинних селян на допоміжних роботах у Станилі зі
зарахуванням панщинних днів; у Стебницькій, Трускавецькій, Модри-
цькій жупах, згідно з інвентарем 1765 р., кожен господар з
відповідних громад мав відробити по 84 дні з зарахуванням пішим пішої і
тяглим тяглої панщини, тоді як решта панщини і даремщина
відроблялися на дрогобицькому фільварку513.

Під жупами розуміли не тільки самі промислові об єкти, властиво,
бані (свердловини і оточуючі їх солеварні), але й підприємства
супутнього виробництва, склади солі, матеріалів та інструментів, тари,
продуктів харчування, конторські та житлові будівлі, огороджене подвір я,
під їзні шляхи до нього, мости, населені площі, споруди, а також
сади, посіви, ставки, що становили інфраструктуру514. Будівництво і
ремонт об єктів інфраструктури та виробничих споруд були у XVIII ст.
поставлені в обов язок розташованим поблизу жуп чиншовим
селам515. Я. Рутковський навіть схильний був бачити в групі
королівських маєтків, де господарська діяльність була підпорядкована
солеварінню, єдине ціле - жупу516. У цьому розумінні до руських жуп
відносились і приписані до них села (наприклад, приписані до Старо-
сільської жупи ключі, а пізніше і Гвоздецька країна).

Незадовго до 1565 р. від Самбірського староства була відокремлена
і віддана в державу Станіславові Гербурту з Фельштина, львівському
каштелянові і жупникові Руської землі , обширна Озиминська
волость517. Мотив, яким керувався королівський скарб у цьому
випадку,  забезпечення солеварної промисловості паливом. Ліси  це
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підтримка жупам від Самбора , твердив король Стефан Баторій
1585 р. Без Самбора, на його думку, жупи не додали би 10 тис.
злотих прибутку (усього Самбірське староство давало 10 тис., руські
жупи разом - 20 тис. злотих) і занепали б, тоді як Великій Польщі,
вказував король, бракує руської солі, на яку вона має право  і яка
має більш високу якість 518.

За підрахунками Я. Рутковського, 1565 р. на солеварних
підприємствах, що входили до складу руських жуп , працювало 47 столов-
ників  (stołowniki), 46 інших постійних найманих робітників, 23
епізодично найманих. Усі вони відробили на рік 134797 днів.
Панщинною працею на заготівлі і підвезенні дров та на виготовленні солі
разом відроблялось 56360 днів на рік, або 29,5 відсотка усієї кількості
людино-днів. Це давало авторові право твердити, що королівські
соляні бані за організацією виробництва і соціальною природою були за
Сигізмунда Августа підприємствами, де панщинною працею
виконувалось ледве ЗО відсотків усіх робіт, а отже, підприємствами в
основному на капіталістичних засадах519. Той факт, що сіль варили
переважно в літній час (aestate multo plus coquatur salis quam hyeme520),
підтверджує, що солевари не були поглинені головним чином
сільськогосподарськими турботами, хоч, правда, зв язок з землею не
переривався, і робота в жупах могла навіть припинятись у період посівних
робіт і збирання врожаю521.

Слід мати на увазі, що загалом солеварні підприємства Польщі у
XVI ст. базувалися на капіталістичних засадах. Р. Рибарський,
вивчаючи вєліцькі жупи, на яких працювало до 1000 робітників, називав
їх крупним, дійсно капіталістичним, незважаючи на сильні сліди
натурального господарства, королівським підприємством 522.

Королівські жупи працювали на куплених у шляхти або на власних
дровах523. Хто б не доставляв дрова на жупні дров яні склади з
королівських лісів, шляхетські чи королівські селяни, вони
відпускались лісниками на вивіз безкоштовно. Скарб платив тільки за
порубку і вивезення дров. Свої дров яні сараї або відкриті стоси дров
мали зваричі, які орендували черені. Вони теж не платили за вивіз
хмизу з королівських лісів. Тільки власники черенів працювали на
купленому хмизі (палити дровами під черенями заборонялось).

У Нагуєвичах і Ясениці практикувався також відкуп дров яного
повозу у формі підряду (vecturam lignorum ex pacto redimunt). При
цьому дроворуби за саме тільки рубання у середині XVI ст.
одержували від великого воза дров по 1 грошу. Оскільки королівські села
Дрогобицького староства (Губичі та інші) не возили дров до Нагує-
вицької і Ясеницької жуп через далеку відстань і круті підйоми, серед
постачальників сюди палива переважали візники з шляхетських сіл
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Попелі, Котів, Тустановичі, Морозниця, Борислав, Тустанівська
Воля524. За великий віз дров, що містив 32 плахи (ligna diffisa) або
трохи менше, зважаючи на щільність укладки, платилось залежно від
сезону по 2,2 - 2,5, рідше по 3 гроші525. Вважалось, що краще
паливо дають бук і смерека (Buchen und Tannenbaum)526. У Дрогобицькому
старостві, до речі, було чимало незайманих лісів, особливо за Трус-,
кавцем і Уличном, за Дрогобичем і Губичами в горах, причому більше
букових і смерекових527.

В політиці скарбу багато уваги приділялось економії палива. Згідно
з твердженням ревізорів 1585 р., міркуванням щодо економії лісу було
продиктоване тимчасове припинення солеваріння у Сприні528.
Сировинне вікно було тут засипане ще перед 1568 р., потім, перед 1585 р.,
відновлене і знову ліквідоване. На думку комісарів скарбу, того ж
року тутешню жупу варто було закрити і через те, що розсіл тут був
рідкий і вимагав тривалого виварювання. В інтересах економії лісу
все солеваріння варто було зосередити тільки у великих жупах Старої
Солі і Котова529.

Дрова для Дрогобицької жупи жупники змушувані були купувати
у місцевих старост, витрачаючи на це великі гроші, незважаючи
навіть на те, що старостам скарб наказав відпускати дрова дешевше,
ніж вони коштували на торгу у Дрогобичі530.

Приєднання Озиминської волості до руських жуп дозволило
використовувати панщинну робочу силу для доставки дров у Дрогобицьку
та Котівську жупи. Розташовані недалеко від цих жуп, приблизно на
відстані одної милі, села Лужок Дольний, Стройна, Опака, Ясениця
Зворицька були, за люстрацією 1565 р., зобов язані за рахунок
польової панщини та інших панщинних обов язків доставляти туди по
1 возу дров (по 18 плах кожен віз) щотижня531.

Панщина використовувалась тоді ж і для заготівлі та забезпечення
дровами Старосільської жупи: села Стрільбичі, Стрільбицька Воля,
Волошинова Воля, Лінина, Сушиця були ще за жупниківства Орлика
переведені з польової панщини (3 дні пішої з лану, на яку доводилось
ходити на відстань за кілька миль) на заготівлю і довіз дров до
Старосільської жупи - по одному возу з лану щотижня, рахуючи віз дров
по 2,5 гроша. Пізніше замість чиншу селяни цих сіл мусили возити ще
по одному возу на тиждень, - отже, по 104 вози дров на рік з лану532.

У той час як жупи, підлеглі Самбірському староству (економії),
мали дрова в королівських лісах своєї волості, а гужову силу і робочі
руки могли їм забезпечувати селяни тутешніх королівських сіл,
дрогобицькі скарбові варниці в територіально-адміністративному сенсі
становили анклави у Дрогобицькому старостві, бо були оточені з усіх
боків шляхетськими селами. Сусідня шляхта зуміла захопити саме ті
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королівські ліси, без яких жупи не могли обійтись; тому ці варниці
змушені були купувати дрова саме з цих лісів. Ціни на дрова у
Дрогобичі часто піднімались настільки, що скарб часом не міг не йти на
скорочення виробництва солі. На купівлю дров для дрогобицьких
скарбових варниць щороку в 70-х роках XVIII ст. витрачалось близько
80 тис. злотих. Для Старосільської жупи паливна проблема
вирішувалась просто: дрова сюди возили у XVI-XVIII ст. селяни гірських сіл
за рахунок панщинних днів, тоді як скарбова жупа у Дрогобичі
забезпечувалась переважно купленими дровами533. І тут використовувалась
панщина: Трускавець, наприклад, здавна , на 1568 р., зобов язаний
був доставляти до жупи 315 возів дров, здавна  також возили дрова
до жупи селяни Станилі, Доброгостова (влітку з семи дворищ по 16
возів). Жупникові король дозволив брати з усього Дрогобицького
староства з кожного півлану по возу дров. Усі села староства, не
рахуючи Доброгостова і Станилі, довозили жупам 828,5 воза дров534. Але
цього було дуже мало. При оцінці потреби в дровах для солеваріння
необхідно враховувати, що велика кількість їх згоряла під черенями
при виготовленні грудкової солі приватними виробниками та
орендарями скарбових черенів.

Про значення дрібного солеварного виробництва свідчать
розрахунки Я. Рутковського: дрібне виробництво могло дати 91 відсоток усієї
продукції скарбових жуп535. Дрібні приватні варниці існували у
Дрогобицькій, Котівській і Долинській жупах. Що стосується старо-
сільських зваричів, загородників та передміщан, то Я. Рутковський не
зважувався давати однозначну соціальну інтерпретацію їхньої праці на
солеварнях, оскільки вони брали участь і у видатках, і у прибутках
від солеваріння. І все ж цей дослідник бачить у видатках еквівалент
земельної ренти, а у прибутках - винагороду за працю. Стосовно
передміщан він показав, що прибутку від відкупної солі не вистачило б
на закупівлю дров і оплату праці ремісників. Звідси висновок, що ці
передміщани виступали панщинними робітниками, а не самостійними
виробниками536.

Збут солі був організований по-різному. Бочкову сіль, вироблену в
скарбових солеварнях, вивозили казенним коштом до берегів Сяну для
подальшого сплаву Сяном і Віслою. Збут грудкової солі відбувався
шляхом продажу її безпосередньо в жупах прасолам, які розвозили
цю сіль по королівству і за його межі: до Угорщини, Литви,
Наддніпрянської України, сплачуючи при цьому відповідне мито537.

До жуп належали склади бочкової дрібної солі, орендовані у
власників річкових причалів або портів. Дрібна сіль із самбірських жуп у
50-х роках XVI ст. відправлялась майже вся до Добжина - за
винятком тієї, яку залишали на потребу самбірських фільварків для

75



ЧАСТИНА ПЕРША

засолювання овочів, сала і м яса (залишали всього 27 бочок - по З
бочки на фільварок)538. В один із цих років з Орська до добжинських
складів було доставлено 6417 бочок солі; з них на продаж пішло 6111
бочок; решта включала в себе дорожні втрати унаслідок відсирювання
солі (воно становило 5-6 бочок зі сотні) та крадіжок (3-4 бочки зі
сотні) з боку візників539.

На сплаві солі тільки на одному перемишльському складі, що на
березі Сяну, постійно було зайнято 10 робітників540. На різні
термінові допоміжні роботи (pro coadjutoribus operariis) залучались самбірські
селяни з Купновицького ключа за підвищену платню (терміновість
часто була викликана раптовим підняттям рівня води в ріці).

Заздалегідь набирались на судна (ком яги) сплавники  та
штурмани, шкіпери - навігатори . Проведення суден по вузьких фарватерах
Сяну вимагало від лоцманів (rector navis) посиленої обережності і
досвідченості. До складу основної навігаторської  команди входили
також черпальники, або сторожі (effusores sive custodes), дозорні (rot-
man alias speculator). На Сяні екіпаж більшості суден складався з 12-
15 осіб. На суднах був і допоміжний персонал: човнярі, побудки,
кухарі, бондарі, писар-сплавник. Десь за Ярославом541 керівництво
сплаву звільнялось від зайвих працівників, у тому числі лоцманів,
змінювався й особовий склад майже всіх екіпажів. Тривалість сплаву
залежала від погоди і рівня води. Як правило, по Сяну він тривав тиждень,
по Віслі - два тижні. Вважалось, що небезпека минула, як тільки караван
суден досягав Вісли. У Добжині наймали візників для перевезення бочок
солі від берега до складу. Там само бочки, в яких сіль у дорозі відси-
рювалась і зменшувалась в об ємі, досипались і щільно набивались
добре висушеною сіллю з запасних бочок.

Навігаційні  робітники одержували грошову платню542, а також
харчування (сюди входили солонина, вуджене м ясо, шинка, у пісні
дні риба і олія, юшка з риби, хліб, пиво, горілка, горох)543.

Сплав солі протягом XVI-XVIII ст. здавався скарбом в оренду544.

14. Робоча сила на великих промислових об єктах
XVII-XVIII століть. Інші промислові заробітки

Руські жупи  як солепромисловий комплекс, виникнувши на базі
вільнонайманої робочої сили, могли розвиватись тільки за умови
забезпечення виробництва продукції545 дровами, а також гужовими
засобами для транспортування до жуп цих дров і перевалки до складів
бочкової солі. Зростання соляної продукції було викликане збільшенням
попиту на неї у зв язку з ростом чисельності народонаселення. У
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пошуках розв язання проблеми транспорту і палива економічна думка
XVI-XVIII ст. рухалась у річищі традиційного феодального
менталітету. При цьому не могла не виникнути ідея об єднання найбільшої
в Короні королівщини, Самбірської економії, з найбільшим
скупченням соляних промислових підприємств на території Самбірщини і
Дрогобиччини під єдиним керівництвом і на основі спільної
експлуатації трудових ресурсів залежного населення та лісових багатств
Самбірської економії. Функціонування у тісній взаємодії панщинного
господарства з господарством, яке здавна вдавалось до наймання робочої
сили, прискорювало розширення сфери примусового найму. 1565 р.
жупникові Руської землі С. Гербуртові було передано на якийсь час
вилучену із Самбірського староства Озиминську волость під спільну
стосовно Дрогобицької та Котівської жуп адміністрацію-держання546.

У 80-х роках XVI ст. солеварна промисловість Галичини, як і вєлі-
цьких жуп, переживала кризу. Це знайшло своє відбиття у сеймових
протоколах 1585 р. Велика Польща не має руської солі [...] Сіль
постачають погану. Солі бракує, і тому хай буде дозволено мешканцям
Польщі одержувати сіль з інших місць , - говориться там. Причину
такого стану речей сеймові посли вбачали в системі оренди жуп, яку
було оголошено витівками євреїв547, а не плодом паразитичного
сибаритства шляхти. Ця криза, мабуть, і прискорила об єднання
дрогобицьких жуп з Самбірською економією. Є. Мнішек був першим сам-
бірським старостою, який поєднував уже 1591 р. цю посаду з
посадою префекта жуп руських земель 548. У господарстві Самбірської
економії жупи в XVII-XVIII ст. визначили головний напрямок
економічної діяльності549.

До складу економії, згідно з інвентарем 1686 р., входили не тільки
Старосільська і колишні самбірські жупи, але й королівські жупи,
розташовані у Дрогобицькому старостві. Насамперед це Дрогобицька
скарбова жупа з двома кератами та двома панвами на 100 ключів і
однією малою (73 ключі) панвою, Модрицька (панва і черінь) і Кол-
пецька (панва і черінь на 60 ключів) скарбові жупи. На той час
продовжували діяти в рамках економії Нагуєвицька (чотири черені, на
одному виробляли бочкову сіль), Котівська (одна панва і один черінь,
або напівпанва, на яких виробляли бочкову сіль, і чотири черені, на
яких варили товпки) та Старосільська (вісім панв) скарбові жупи.
Крім того, в оренді у квотників  знаходились Трускавецька, Стеб-
ницька (разом з Колпецькою вони видавали на скарб річні квоти -
відповідно 6943, 6600 і 6725 бочок солі) і Сілецька жупи550.
Продовжувала діяти 1772 р. Ясеницька жупа. Близько 1590 р. Самбірське
староство разом із самбірськими та дрогобицькими жупами утворило
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нову структуру - економію. До складу економії увійшла й Озиминська
волость551.

Гужові роботи на користь солеварень у XVII ст. виконувались
селянами в порядку примусових наймів. Інвентар Самбірської економії
1689 р. констатує, що селяни, якщо будуть найматися на вивіз солі з
жуп до річкових складів, до чого їх примушувати не можна, повинні
одержувати 18 грошів за доставку бочок до Сосниці, 15 грошів - до
Торків за одну поїздку552. Мовиться тут про вільне наймання.

Інакше було організовано транспортування солі в Нагуєвицькій і
Ясеницькій жупах на початку XVII ст. Селяни скаржились на те, що
жупник платить їм по 5 грошів за бочку, а стороннім візникам, які
не є мешканцями Самбірської волості (nie są z włości Samborskiej), -
no 8 грошів. У відповідь на скаргу селян Нагуєвичів на таку, на їхню
думку, несправедливість королівські комісари нагадували їм, що вони
є піддані короля (są poddani krolewsczy), а отже, повинні слухатися
його і миритися з визначеною їм ним як їхнім паном платнею.
Селяни Підбужа, Стронної, Заліктя, Опаки, Смольної і Бистриці
зобов язані були возити або дрова до Старої Солі, або сіль до складів. Було
встановлено норму доставки: 12 бочок з півлану з оплатою від кожної
бочки по 5 грошів. Таку саму норму і з тією ж оплатою виконували
селяни Билини. Панщинні села Озиминського і Самбірського
ключів , доки зайняті на вивозі бочок, іншої роботи не повинні були
виконувати. Крім платні, візникам зараховувано чотири дні панщини
за кожну поїздку553. Отже, мова тут іде про примусові найми.

Вказана норма соляного повозу  була визначена ще 1592 р. У
незмінному вигляді при незмінній оплаті вона зберігалась і на початку
1650-х років. З пізніших посилань на початковий королівський декрет
у цьому питанні довідуємось про деякі деталі: селяни, що не мали
повного тягла, повинні були спрягатись на віз . На кожен віз
належало брати по три бочки. Адміністрація зобов язана була оплачувати
мито за візників. Заборонялось виганяти їх в дорогу з сіллю за
поганої погоди554. За панщину зараховувалась також та кількість днів,
які були витрачені в дорозі фактично.

Села чотирьох ключів Самбірської економії (Дублянського, Купно-
вицького, Ваньовицького, Задністерського) 1772 р. повинні були
забезпечити до початку навігації на берег Сяну до складів у Сосниці і Тор-
ках довіз 9950 бочок солі555. З 30-х років XVIII ст. селяни в рахунок
панщини виконували цю так звану соляну евекту в незмінному
розмірі. За кожну поїздку селянинові зараховувалось чотири дні панщини
за старосільську дорогу , а за довшу  5 днів. На мито або підмазку
коліс  візникові видавали 5 грошів. У той же час за кожну недовезену
бочку солі селяни платили залежно від відстані 18-24 гроші556. Селяни
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Ваньовицького ключа 1735 р. погоджувались відкуповуватись від
евекги  одним злотим (замість 18 грошів) за кожну бочку. Основний
мотив зводився при цьому до обтяжливості цієї повинності для
робочої худоби (через евекту селянин не мав часу ні орати, ні сіяти, ні
сіно косити ). З матеріалів XVIII ст. дізнаємось, що значить
спрягатись на воза . Оскільки весь тягар евекги лягав на забезпечених
худобою господарів, а це підривало економічно не тільки їх, але й
панщинно-фільваркове господарство, застосовувалась така практика: до
кожного тяглого, який мав хоч би одну шкапу, прикріплювали зовсім
безкінного, щоб вони разом спромоглися на воза 557.

І все ж таки панщинні вози не могли повністю забезпечити жуп-
них потреб. Без вільнонайманих візників замок не міг обійтись. Скарб
визнав у кінці XVIII ст., що при вільному наймі стороннім селянам
потрібно було б переплачувати на кожній бочці по 6 грошів558. На
заробітки на вивіз солі відпускала своїх зайвих  панщинних селян у
XVIII ст. шляхта - землевласники, зараховуючи їм у панщину тільки
витрачені в дорозі дні559.

Питома вага примусового найму на транспортуванні бочкової солі
зростала протягом XVII-XVIII ст. Примусовий найм опанував і таку
галузь, як бондарська справа. Наприклад, села Стрільбичі і Билич
Гвоздецької країни у 60-х роках XVIII ст. несли обов язок
забезпечувати Старосільську жупу бондарськими заготовками. У тій же
країні громада Волошинової Волі виготовляла клепки, денця і обручі для
бочок за плату. В Лінині Великій і Лужку Горному виробляли
бондарських матеріалів стільки, скільки вимагала Старосільська жупа560.
У Стронній Підбузької країни 1748 р. дев ять осіб зобов язані були
постачати спринські солеварні бондарськими клепками. Ця ж громада
забезпечувала всі жупи обручами за плату ( 12 грошів за кожен
міцний обруч ). Громада Опаки тоді ж постачала жупи бочковими
денцями (за копу денець їм платили 5 грошів) і клепками (по 4 гроші за
копу). У Ясениці Зворицькій робили ящики (на грудкову сіль?)561.
Отже, виробництво тари забезпечувалось переважно примусовим
наймом. Воно було організоване у формі розсіяної кріпосницької
мануфактури. В той же час стартовий рівень капіталізації відносин між
працівником і споживачем робочої сили виявився і кульмінаційним
для всього часу XVI - середини XVIII ст., протягом якого панщина
не ослаблювала, а посилювала свої позиції. Якщо у середині XVI ст.
жупи на 85-90 відсотків забезпечували свою потребу в дровах за
рахунок купівлі їх на ринку562, то в XVII-XVIII ст. доля панщинної
праці в забезпеченні паливом жуп зростає головним чином за рахунок
примусового найму.
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На зламі XVI-XVII ст. Мединицький і частково Дублянський ключі
повинні були завезти до жуп 645 сажнів дров, рахуючи сажень за 24
вози563. Грошовий еквівалент кожного повинного воза становив 3
гроші564. За пізнішими даними, заготівля і завезення до жуп нижньоавст-
рійського сажня дров вимагали три дні піших (рубання) і 12 днів
роботи з возом565. Сажень, яким користувались у жупах, дорівнював
2,625 нижньоавстрійського сажня566. Отже, на заготівлю і
транспортування сажня жупного йшло приблизно 8 піших і 31 день з возом.
Селяни гірських сіл одержували за ці роботи платню. За повал дерев
і рубання сажня дров у 1769-1770 рр. більшість жуп платила по 1
злотому (Старосільська жупа - 1 злотий 1 гріш). За день пішої
роботи селянин одержував 3,8 гроша567, тоді як піший день на польовій
панщині оцінювався у 6 грошів. Плата за транспортування сажня
залежала від відстані між лісом, де рубались дрова, і жупою, отже, була
неоднаковою: Спринській жупі сажень дров (рахуючи і рубання)
обходився 4 злотих 4 гроші, Нагуєвицькій - 4 злотих 13 грошів, Старосіль-
ській - 6 злотих 21,5 гроша, Модрицькій - 7 злотих 11,5 гроша568.

Кріпосницька суть примусового найму у XVIII ст. виявляється у
порівнянні оплати примусової праці з вільнонайманою. 1768 р. кожен
сажень дров при примусовому наймі (schuldige Fuhren) обходився Ста-
росільській жупі 4 злотих 14 грошів і кожна примусова фіра - 6 грошів,
тоді як вільнонаймана фіра - 15,5 гроша, сажень - 12 злотих 22 гроші.
У Дрогобичі куплена (freiwillige) фіра обходилась солеварням 1 злотий
11 грошів569.

Різниця в оплаті фіри в Дрогобичі і Старій Солі пояснюється тим,
що до дрогобицьких бань дрова довозились з чужих лісів (з сусідніх
старосте, з приватних маєтків), а отже, в ціну дрогобицької фіри
(сажня) включалась ціна деревини, тоді як до Старої Солі дрова
довозились з королівських лісів Самбірської економії, а отже, деревина
діставалась безкоштовно. Кожен сажень у Дрогобичі у 60-х роках
XVIII ст. обходився 11 злотих 20 грошів, а по Старосільській жупі -
10 злотих570. Ціна сажня дров на вільному ринку коливалась від 9
злотих 10 грошів до 12 злотих571.

Котівська жупа у 1768 р. вживала повинних  дров більше (на 969
злотих 24 гроші), ніж куплених (на 543 злотих 8 грошів). У Старо-
сільській жупі того ж року було витрачено 1355 сажнів і 1213 фір
повинних дров (на 6305 злотих 17 грошів), вирубано для неї 1440
повинних сажнів (на 1440 злотих), куплено нею 3426 фір (на 1781
злотий 18 грошів), вирубано для неї вільнонайманими лісорубами 143,5
сажня дров (на 143 злотих 15 грошів) і довезено хмизу на 1796
злотих 10 грошів. Отже, жупа витрачала на купівлю дров на ринку
тільки 32,46 відсотка усіх витрат на дрова. Враховуючи, що куплені
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дрова коштували дорожче, ніж повинні, питома вага останніх, якщо
брати їх у натурі, була ще більшою. Дрогобицька жупа витратила за
той же 1768 р. повинних дров 1233 фіри (на 3376 злотих 10 грошів),
заплатила повинним лісорубам за заготівлю 1401 сажня (1179 злотих
16 грошів) дров. Куплено нею на ринку було 8839 фір дров (на 12142
злотих 13 грошів) і заплачено за рубання 2550 3/4 воза хмизу (2469
злотих 20 грошів). Отже, в Дрогобичі на закупівлю на ринку дров
припадало 76,22 відсотка усіх витрат на паливо572.

І у XVIII ст. економічно ідеальним вважалось самодостатнє
господарство. Ми бачили, як вирішив скарб проблему забезпечення жуп
бочкотарою. Кріпосницькими засобами було вирішено і проблему
заліза573, необхідного для встановлення і ремонту панв та черенів. 1766 р.
Вілліш, інспектор домни і руд , одержав від адміністрації Самбір-
ської економії у своє розпорядження панщинну робочу силу Волосян-
ської, Любохорської та Ільницької країн і 20 тис. злотих готівкою для
будівництва промислового комплексу ( смольнянської залізоробної
фабрики  у складі домни, плавильні, кузні, вуглярки, цегельні - в
Підбузькій країні, між Смольною і Заліктям, домни, зараз
перетвореної на залізоробну плавильню , з двома печами, кузні для ручних
ковалів , тартака - в Ясьонці Масьовій Волосянської країни і
поташного майдану в Недільній Гвоздецької країни). Він розраховував
не стільки на вільний ринок, скільки на жупний попит574. Крім
постійних робітників цих закладів575, багато людей знаходило
застосування своєї робочої сили на допоміжних роботах - рубанні і завезенні
дров, виробництві вугілля, видобуванні руди576. Плата тутешнім
візникам залежала від відстані і ваги вантажу: за фіру з дровами -
18, 20 і 25 грошів, з вугіллям - 3 і 5 грошів, від коша з рудою - 4,
5, 7, 8, 12, 20, 25 грошів і 1,5 злотого від міри, візникам з вапном,
глиною і піском - 20 або 25 грошів, за фіру з залізом до Ясьонки і з
неї до фабрики - від кожного центнера 5 грошів, до Самбора - від
центнера 15 грошів, до Дрогобича - така ж ціна, до Старої Солі -
від центнера 20 грошів. Про інші допоміжні роботи можна судити з
записів: за мішання глини для форм днів 48 , рудознавцям за
шукання руди  (3 злотих тижнево). Піша робота оцінювалась стало:
пішим робітникам при плавильнях заліза - фрішерках - 7,5 або 10
грошів за день, за копання вапна - 1 злотий за день577.

Смольнянська фабрика переробила у 1773 р. 2400 мір руди.
Копачам за міру платили 10 грошів, а копання всієї руди коштувало 800
злотих. Плата за транспортування руди фірами у середньому, в
залежності від відстані, становила 1 злотий за міру, а всього витрачено на
це 2400 злотих. За рубання сажня дров платилося 26 грошів (рубання
усіх 3 тис. потрібних сажнів обійшлося у 2600 злотих). Завезення
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сажня дров на фабрику, виходячи зі середньої відстані, коштувало 1,5
злотого, а за всі 3 тис. сажнів треба було заплатити 6750 злотих.
Кваліфікованих робітників головним чином запрошували з закордону і
добре оплачували їхню працю. Відповідальний за інструменти
одержував 50, доменщик (Hochoffenmeister) - 1000, плавильник - 800
злотих, два роздавальники (Ausgebern) - по 600 злотих, вугляр, вагар
вугілля, кочегар - по 300 злотих, пахолок - 200, нічний сторож - 120,
писар ковальської продукції (Hammerschreiber) - 500 злотих.
Виплавлення 3 тис. центнерів чавуну (Rauheisen) коштувало замкові загалом
21160 злотих. З цього чавуну можна було викувати 2400 центнерів
заліза (geschmiedet Eisen). Коваль, який перековував чавун на залізо
(Frischer), одержував 2 злотих від центнера (а за все залізо - 4800
злотих). Усі видатки становили 27160 злотих. Центнер заліза
середньої якості продавали за 30 злотих (а за всі 2400 одержано 72 тис.
злотих, що на 45640 злотих перевищує видатки)578. Два злотих, в які
обходились переплавка і перекуття центнера чавуну на залізо, порівну
ділили між собою фришерувальник (переплавлювач) і коваль. Кори-
тярі  одержували по 10 грошів за кожне засипання шахти. На
ремонтних роботах працювали біля печі і в кузні (за відливання у піску на-
ковальні , за ремонт печі мулярові - 50 злотих)579.

На зборі Любохорської країни у 1766 р. було прийнято таку
постанову відносно руди для домни в Ясьонці Масьовій, а також для
залізоробної фабрики у Смольній: відряджати на копання руди і
випалювання вугілля людей і фіри за рудою, яку довозили з Бисковичів580.
Панщинною працею у XVIII ст. виконувались також різні будівельні
роботи, ремонт приміщень, догляд жупних фільварків і постачання
сіна для кератних коней, спорудження дамб, мостів та інше, причому
панщинною працею забезпечувалось і виготовлення потрібних для
цих робіт будівельних матеріалів581.

У 1760-1761 рр. під скарбовими панвами у Старій Солі було
спалено 1355 повинних і 3426 куплених (freiwillige) сажнів (повинний
сажень коштував 4 злотих 14 грошів, куплений - 15 злотих 15
грошів) та 1213 повинних фір дров (по 6 грошів фіра). Повинні дрова
коштували разом 6305 злотих 17 грошів, куплені - 1781 злотий 18
грошів. У Дрогобичі скарбові солеварні спалили під панвами 1233
повинних і 8839 куплених фір дров, 2250 3/4 в язанки хмизу, отже, на
14393 злотих куплених за договірною ціною дров582.

Як зауважив Я. Рутковський, тільки при вільному наймі міг
утворитися тип селянина, для якого дохід від продажу своєї робочої сили
мав велике значення583. Такі селяни становили, як уже говорилось,
населення значних населених пунктів в околицях Дрогобича і Котова.
Індикатором таких селищ було крайнє малоземелля і безземелля (самі
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підсадчини та загороди або городи) і, незважаючи на це, - наявність
у багатьох з них робочої худоби. Цей тип осад проіснував протягом
усього часу, якого стосуються наші спостереження. Не можна не
відзначити ще одного соціального наслідку промислового поступу і
функціонування великих гірничих підприємств - формування
професійної еліти серед постійно працюючих на них кадрів. У якійсь формі
мала здійснюватись професійна підготовка таких кадрів. Педагогами
спочатку були чужоземні, запрошені з закордону, робітники, а пізніше
почалася спадкова передача набутих професійних знань і навичок з
покоління у покоління.

Дрогобицько-самбірським жупам належала провідна роль у
галицькій солеварній промисловості. За відомостями 1788 р., скарбові
(Aerarial Sudwerke) жупи видали: Дрогобицька - 53 тис. бочок (по
140 фунтів, або 1,4 центнера, віденської міри кожна), Старосільська -
38 тис., Модрицька - 16 тис., Нагуєвицька - 8400, Колпецька - 10600,
Трускавецька - 10700, Стебницька - 9517, Селецька - 11930, Сприн-
ська - 6900, Уличнянська - 1200, разом - 166847 скарбових бочок,
або 73,1 відсотка усієї продукції галицьких скарбових жуп584. Якщо
ж враховувати і соляну продукцію приватних галицьких жуп (162150
бочок)585, то частка дрогобицько-самбірських скарбових солеварень у
загальнокрайовому галицькому виробництві становила 42,74 відсотка.
Природно, що приватне солеваріння в основному базувалось на
кріпосницькій організації праці. І все ж соляна промисловість давала
заробітки багатьом тисячам людей, слабо пов язаних з хліборобством.

15. Наймання на замкову військову службу

У найдавніших джерелах термін волохи  в Українських Карпатах
спочатку застосовувався щодо волоських воєвод або у зв язку з ними.
Звання воєвод вони виправдовували тією роллю, яку в XIV-XVI ст.
відігравали у військовій справі. Військова служба була обов язком
привілейованих князів. Але військовий обов язок лежав і на простих
волохах . Про ці обов язки сказано в інвентарі Самбірського

староства 1507 р. як про участь у військових походах з кожного лану або
дворища землі, сплату по одному шелягові від кожного кметя в усіх
селах названого староства (et expeditio bellica de quolibet lan seu area
per unum fertone quolibet kmetho solvit de omnibus villis praefati capita-
neatus586). Отже, кметі вже на початку XVI ст. відкуплялись від
служби грішми. У Дрогобицькому старостві цей платіж називався
военщиною. Згідно з інвентарем 1568 р., про воєнщину с. Деражичі
сказано: В часі ополчення те село повинно дати, як і інші села в старост¬
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ві Дрогобицькому, з дворища по 12 грошів 587. Военщину платили
також села Губичі, Модричі, Селець, Станила, Раневичі588.

Ще 1502 р. виник проект відновлення згаданої військової служби
у межах загального ополчення (ruszenie pospolite). Розроблена
стратегами короля Александра Ординація оборони Русі , запропонована на
розгляд сеймика руських земель, мала вступити в силу і діяти до
прийняття на її основі загальної ординації на найближчому вальному
сеймі. Основна ідея Ординації  полягала в тому, щоб закликати до
зброї і залучити до оборони під час війни за прикладом господаря
(воєводи) Волощини простих людей. Організація цієї справи
покладалась на старост (або їхніх заступників) Сяноцького, Самбірського,
Стрийського, Жидачівського, Любачівського і Ратнівського старосте,
тобто тих старосте, де існували поселення волоського права. Старости
мали вжити заходів, щоб підлеглі їм волохи і інші русини  (ut
walachi ipsis subiecti et alii Rutheni), тобто не обов язково етнічні
волохи, були приведені у бойову готовність. Для цього в кожному з
повітів мали бути призначені особи, досвідчені у справі шикування
бойових порядків, командування підрозділами на марші і в бою та
воєнного навчання. Частина мобілізованих могла виступити у похід на
коні з найрізноманітнішою зброєю - списами, метальними
пристосуваннями (iacula), луками і стрілами, щитами. Друга частина могла
не мати коня і виступати пішки, зі щитом і списом, а то й лише з
самим ціпом589.

Отже, маємо документальне свідоцтво згаданої поголовної
здатності галицьких горян - волохів (пастухів) та інших русинів  (не
зв язаних зі скотарством) до військового ремесла . Для значної їх
частини воно було професійною справою у формі військового
наймання на сторожову замкову службу до старост або магнатів. Щодо
Гуцульщини йшлося переважно про магнатські замки. З волохів, -
каже Е. Горнова, - рекрутувались часто приватні війська галицьких
магнатів . У першій половині XVII ст. такі загони мали снятинський
староста Потоцький і теребовлянський - Юрій Балабан590.
Начальники замкової варти або залоги карпатських фортець скрізь у
слов янських гірських регіонах називались, як і в східнороманських
землях591, портарями або порташами592. В уривку інвентаря
Самбірського староства 1508 р. знаходимо згадку, поряд з бурграбієм (hrabi-
us), шістьма лучниками, двома вартовими, ключником, і про порту-
ляна (portulanus), тобто сторожа воріт (wrothny)593.

Воєнізована охорона вартувала не тільки в замках, але й у жупах.
В інвентарі 1685 р. сказано: смоляків або пахолків до дрогобицьких
жуп чотирьох і Старосільської двох потрібно мати, яких замок
повинен одягати, а квотники повинні платити за службу по 1,5 злотого на
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тиждень594. У XVIII ст. при Старосільській жупі рахувалось 10
пахолків (гайдуків) для стягання повинностей, з них троє осіб
протягом тижня повинні були перебувати в жупі595. У XVIII ст. команда
замкових пахолків нараховувала до 10 осіб на чолі з лейтенантом. Усі
пахолки разом одержували на початку 70-х років XVIII ст. 3299 злотих
44 гроші, крім того, на обмундирування - 1229 злотих 6 грошів596.

Викуп дідичних солтиств і князтв у XVI ст. призвів до скорочення
не лише контингентів кінноти, але й обмежив поле військової служби
волохів узагалі, чисельність піхоти, зокрема. Король Стефан Баторій,
син семигородського князя, добре знав бойові якості організованої за
волоським взірцем піхоти і не міг змиритись з її втратою для
збройних сил Корони. Сеймовою конституцією 1578 р. було створено так
звану вибранецьку піхоту. Всі королівські села зобов язувались цією
конституцією виставляти з кожних 20 ланів одного піхотинця -
добровольця, якому за службу надавався лан землі, вільний від податків
і повинностей. Останні перекладались на позосталі 19 тяглих ланів.
Уже 1581 р. в облозі Пскова брало участь 1803 вибранці597.

У XVIII ст. верховинці наймались також у земські збройні загони
для підтримання безпечного пересування по дорогах і захисту від
розбійників, для несення прикордонної варти у загонах смоляків  -
проти опришків, які діяли по обидвох схилах Карпат. Перемишльська,
сяноцька і галицька шляхта створювала спільні польсько-угорські
комісії для організації погоджених або спільних воєнних акцій і рейдів
проти опришків. Магнати при цьому передавали у розпорядження
земських ротмістрів свої надвірні  загони598. 1734 р., під час
ополчення конфедератів і посилення активності опришків, земська шляхта
вимагала від адміністратора Самбірської економії відрядити у
двотижневий термін сотні пахолків для охорони прикордонних
шляхетських маєтків і самої Самбірської економії- 599.
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РУСЬКЕ  (УКРАЇНСЬКЕ) ПРАВО.
СІЛЬСЬКА ОБЩИНА ТА ШЛЯХЕТСЬКЕ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ

1. Кілька історіографічних зауважень.
Волость: релікти старих волосних установ

Академік Б. Греков пропонував дослідникам стародавньої общини
вивчати галицькі матеріали. Він писав: Дослідник, який поставив
собі завдання простежити еволюцію норм Руської Правди , ніколи не
перестане знов і знов звертати свою увагу саме сюди, в цей куток
стародавньої Русі, тому що коли вже взагалі судилося розв язати
якоюсь мірою питання, то воно найскоріше може бути розв язане на
галицько-волинському матеріалі 1. У розвиток цієї думки вчений,
зокрема, вказав на вивчення сільської общини під кутом зору
волоського права як на основний напрямок пошуків при розв язанні цілої
общинної  проблеми2. Він сподівався на галицьких матеріалах

знайти обґрунтування марксистської общинної теорії.
Інтерес до історії сільської общини особливо зріс починаючи

приблизно з кінця 1960-х років. Він зумовлений безплідністю схеми
аграрного комунізму  в общинній теорії К. Маркса і Ф. Енгельса,
неможливістю довести первинність колективної (перед одноосібною)
форми власності на землю й взагалі обґрунтувати джерелами погляд
на так звану поземельну (земельнопередільну) громаду як первісну
форму середньовічного сільського ладу3.

Цей погляд, внесений у науку слов янофільськими та
народницькими авторами, ліг в основу марксистської общинної концепції в той
час, коли сама община була ще мало вивчена і фактичного матеріалу
бракувало для глобальних узагальнень. Позитивістська історіографія
кінця XIX - початку XX ст. виходила з того ж народницького
розуміння общини як урівняльно-передільного землеволодіння4. М. Гру-
шевський і І. Лінниченко допускали можливість існування общини у
повному розумінні цього слова в часах Київської Русі, виключаючи її
повністю для періоду XIV-XVI ст.5

У міру того, як дослідження общини в різних регіонах
нагромаджувало величезний запас фактичних даних, ставала щораз
очевиднішою невідповідність останніх висновкам, зробленим у середині XIX ст.

Рятуючи марксистську концепцію общини, довоєнна радянська
історіографія намагалася усіма доступними засобами усунути очевидні
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суперечності між теоретичними висновками і нагромадженим
фактичним матеріалом.

Спроби виробити єдиноправильну  теорію общини шляхом
домовленості  тривали і в післявоєнний час. Шукали перехідну форму
общини між родовою і територіальною6, намагались висунути
прийнятну для всіх найпізнішу хронологічну грань, за якою община як
самодіяльна організація втрачала своє значення. Теза про розклад
общини продовжувала постулюватись різними авторами стосовно різних
епох, а отже, втрачала конкретно-історичний зміст.

Критичне ставлення до марксистської общинної теорії посилюється
у кінці 1960-1970-х років. Питання про генезис і характер
стародавньої руської територіальної общини не можна змішувати з приватним
питанням про переділи , - писав О. Шапіро7. Погляд на переділи в
руській общині як на нове  явище пізньої кріпосницької общини8
став панівним в історичній літературі, присвяченій общинному
питанню. Ми поділяємо погляд В. Данилова, що відсутність зрівню-
вальних переділів свідчить не про відсутність общини, а про
відсутність земельної тісноти9.

Поняття общини, отже, жодною мірою не може зводитись до зрів-
нювально-передільного земельного союзу. Д. Похилевич слушно писав
про збереження в Україні, Білорусі і Литві общини з архаїчними
рисами і після аграрної реформи Сигізмунда Августа, причому, на його
думку, під опікою феодалів вона проіснувала до кінця феодального
суспільства 10. Я. Рутковський писав, що на Поділлі і на Покутті 93
відсотки сіл зберігали общинний уклад11. Е. Тшина твердить, що
общинний лад, який вів свій початок від стародавньої руської общини і
почасти від ранньосередньовічного опілля (opole), зберігався на
галицьких землях у XVI-XVIII ст.12 На галицькому ґрунті знаходимо
також доказ того, що передільна община могла виникнути в пізній час при
наявності відповідних локальних умов. Фактичні дані впровадив у
науковий обіг, почерпнувши їх з Йосифінської метрики 1785-1788 рр.,
Р. Роздольський. На думку останнього, передільна громада в Карпатах
місцями склалась на якийсь час у кінці XVII - на початку XVIII ст.13 А
отже, маємо справу з конвергентним явищем, що не стосується
глобально-стадіальної еволюції.

Сусідсько-територіальна організація зі складною структурою, у
центрі якої знаходилась сільська громада з волосною надбудовою над
нею (з певною спільністю економічних інтересів і демократичним
вічевим устроєм) і дворищно-дідичною (сімейною) структурою в її основі,
становить схему соціального ладу населення Карпат і Підкарпаття
упродовж доступного оглядові історика часу починаючи з літописних
часів і кінчаючи падінням Речі Посполитої в останній третині XVIII ст.
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Протягом усього цього періоду вона залишалась соціальним
індикатором руського і волоського права.

Руське (українське) право з найдавніших часів і, можливо, до XV ст.
являло собою завершену правову систему, яка визначала майже весь
устрій суспільних, політичних, економічних і правових відносин та
інститутів на території Галицької Русі. Але поле його застосування
постійно скорочувалося, і XVI ст. застало тут лише його пережитки,
що витіснялись панівною правовою системою відносин, вироблених
польським державним ладом. Німецьке і волоське право, на
розглядуваній території ніколи не становило такої цілісної системи,
залишаючись екстериторіальним правом поселенців (jus colonarii).

Галицька земля до XIV ст. відома була під назвою галицьких
волостей 14. Літописна звістка 1176 р. містить твердження, що на Русі
все волости изначала якоже на думу на веча сходятся 15. Руські

воєводи, які стояли на чолі волостей і судили населення, не відрізнялись
від литовських волосних воєвод, що в XV ст. почали називатись
старостами16. У Галичині старостами називались представники
польського короля на місцях і державці королівщин. Після впровадження з
1434 р. польської судової системи вони очолювали гродські суди у
Львові, Сяноку, Перемишлі, Галичі та деяких інших менших центрах
Руського воєводства. При цьому колишні руські  воєводи відразу ж
опинилися під рукою польських  старост у ролі управителів
волостей або начальників замків, а потім цей інститут був повністю
скасований; вони були зведені до рангу простих державців коронних
маєтків17. Польський  староста, відтіснивши руського воєводу на
становище призначуваної ним урядової особи, аж до впровадження
польської судової системи призначав також земських суддів і головував у
земському суді руського права 18, а отже, як гадають деякі

дослідники, був прямим наступником руського воєводи. Таким був, зокрема,
самбірський староста Сташко з Давидова. У Самбірському старостві
1422 р. він судив граничний спір спільно з земяни самборскыми и
старьци . При цьому були присутні сведци  и много добрых .
Судова грамота складена руською  мовою19. Нам відомі імена сам-
бірських суддів: Заньрі з Корналовичів (1445, 1454), Грицька Ступ-
ницького (1464, 1465), Яцька Блажівського (1477), Івана з Урожа
(1502-1503)20.

Самбірська волость уперше згадується під 1375 р.21 Від 1357 р.
маємо звістку про появу посади самбірського старости, ставленика
польського уряду, на ім я Андрій22. У період угорської підлеглості
(1372-1378) за Владислава Опольського, який тримав за дозволом
угорсько-польського короля Людовика Галицьку Русь у ленному
володінні, важливу роль на Самбірщині відігравали волоські воєводи.
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Наприкінці XIV ст. Самбірщина перейшла на правах дідизни до
удільного володаря Галицької Русі Спитка з Мельштина23. Після Сташка з
Давидова (1348-1439) Самбірська волость надовго стає дідизною
магнатського роду Одровонжів24. Слід підкреслити, що ні Владислав
Опольський, ні король Казимир III та Владислав II Ягайло не
руйнували давньоруського територіально-адміністративного устрою. І після
1434 р. Галицька Русь зберігала свої особливості порівняно з
польськими землями. Ці особливості були пережитками старих, руських ,
часів.

У Галицькій Русі староства спочатку утворювались в кожній
волості25. Більшість відповідних гродів була скасована в основному
протягом XV ст. За окремими винятками, гродові староства, що
залишились на середину XVI ст., являли собою адміністративно-судові
округи. Безгродові  староства волостей у той же час перетворились
на прості комплекси королівських володінь, які віддавались у
державу  приватним особам. Самбірське староство разом з Дрогобицьким
і Стрийським належало до числа тих, де гродські суди волосного
значення затримались найдовше26.

Староста через призначених ним каштелянів і бурграбіїв
здійснював загальне військове керівництво аж до кінця XIV ст., оголошував
збір ополчення, приймав від начальників фортець контингенти
шляхетських ополченців під свою команду, командував ними на марші до
передачі у розпрорядження воєводи з подальшим відпровадженням їх
у розташування королівської ставки. У XV-XVI ст. він призначав
начальників фортець. У функції старости входило також управління
королівськими маєтками в межах староства, він був наділений владою
у сфері гродського суду (головував особисто або через свого
заступника в суді, призначав суддів)27. Часом староста замість каштелянів
очолював земські (партикулярні) сеймики, здійснював нагляд за
еталонами мір і ваг у містах, мав право встановлювати ринкові
ціни28. Старости розпоряджались королівськими маєтками - здавали їх
у застави, роздавали за гроші осадницькі листи (і пропонували їх
королеві на затвердження), а також листи на заснування млинарств,
корчмарств, навіть попівств. Особливо широко до цього вдавалася
королева Бона, у державі якої знаходилось Самбірське староство29.

На думку Л. Виростека, уже Владислав П Ягайло повністю не
підтримав запровадженої Владиславом Опольським воєводської
організації волоського типу, повернув крайницьку адміністрацію, понизивши
тим самим ранг урядової особи, яка очолювала волоську автономію30.
Пониження рангу відбилось і в титулі. Останнім симбірським
каштеляном був Микола Стидлорович, названий в актовій книзі самбір-
ського гроду під 1531 р.31 Наступники Стидлоровича титулувались
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бурґрабіями (наприклад, згаданий 1555 р. С. Ковалевський32 і його
наступники аж до останнього носія цього титулу П. Добрянського,
згадка про якого датується 27 жовтня 1610 р.33). Знаменно, що ця
номенклатурна трансформація збіглася з офіційним оголошенням
ліквідації самбірського гроду. Тим самим перший заступник старости
(каштелян) юридично перетворювався на простого коменданта замку,
хоч насправді, як відомо, самбірський бурґрабій не зазнав настільки
відчутної ієрархічної деградації, мабуть, через те, що очолював
установу волоського права, продовжуючи до початку XVII ст. займати у
волосній службовій ієрархії досить високе становище - він мав
власну канцелярію, головував на волоських сесіях самбірського суду і
на зборах  (вічевих судах).

З повітових земських урядів Самбірська волость у XVI ст. мала
тільки уряди судді, писаря, каштеляна або бурґрабія, войського - усі
службові або діючі уряди і жодного титулярного або гонорового34.
Про функції войського відомо тільки те, що вони були обмежені. Вой-
ський зобов язаний був під час війни постійно перебувати в замку, і
на той час, коли шляхта знаходилась у діючих частинах ополчення,
він забезпечував публічний спокій у межах волості-повіту35. Войський
користувався значним впливом. Цей уряд часто служив сходинкою для
одержання вищих урядів. Не дивно, що нерідко войськівство (wojst-
wo) надавалось родичам старост або інших високопоставлених осіб.
Уряд самбірського войського продовжував існувати ще 1728 р.36

Відсутність джерельних відомостей про пережитки вічевих зібрань
і судів на Самбірщині цілком не означає, що вони тут не існували після
занепаду і розкладу політичних структур Галицько-Волинської держави.
Пережитки ці знаходимо у багатьох інших регіонах Галичини.

Про стійкість вічевої традиції у східних слов ян, зокрема, у
південно-східних регіонах, пишуть німецькі історики37. Про волосні
віча білоруських селян XVI ст. писав М. Довнар-Запольський38.
О. Пресняков вважав, що від самого початку в стародавній Русі
існувала поряд з волосними вічами і система віч у верв ях39 (під верв ями
слід розуміти сільські громади).

Початкові стародавні віча, на відміну як від пізніших зборів
волоського права, так і від сеймиків руських земель XV ст., які діяли
на зразок польських політичних або феодальних  сеймиків40, мали
безстановий характер і були пов язані з судами. Галицьке віче 1187 р.
зібрало всю галицьку землю  - мужів, біле і чорне духовенство - и
нищая и сильныя и худыя 41. Волості-староства користувались у
XIV ст. значною самостійністю42 саме завдяки вічевій традиції.

У Галичі поряд з волосним вічем збирались генеральні віча,
сферою компетенції яких була Галицька земля. Мабуть, про генеральні
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галицькі віча йдеться у клаузулах краківського договору 1539 р. щодо
вічного миру між молдовським господарем Стефаном і польським
королем Сигізмундом І, які стосувалися правового врегулювання
прикордонних ексцесів і боротьби з розбоями. За цим договором,
порушників миру  мали судити на сходках, що збирались за старими

звичаями  під головуванням старост, які сиділи в Кам янці і Галичі, з
одного боку, та в Хотині і Чернівцях - з другого43. Такою ж сходкою
був і сеймик 1477 р. у Красному Ставі, на який з їхалась шляхта з
Холмського, Красноставського, Грубешівського та Щебрешинського
повітів, щоб ухвалити постанову про обов язкову щотижневу
одноденну панщину44.

На Самбірщині у містах ще досить довго діяли вічеві збори.
Міські віча існували в Новому Самборі, Старому Місті (Старому Сам-
борі) і Старій Солі - разом з війтівсько-лавничими урядами45. Вибори
десяти райців Нового Самбора, з яких половина - старші  (seniores
sive antiqui), половина - резиденти, обрані терміном на один рік (pro
praesenti anno electi), відбувались у середині XVI ст. в кінці червня,
коли кінчався фінансовий рік, на міській площі на загальних зборах
міщан (in praetorio conventione facto civium) у присутності старости
або його представника. Війт обирався магістратом і громадою та
затверджувався старостою46.

Нерідко у Новому Самборі незгоди між урядом міста і
поспільством приводили до бунтів, у яких можна вбачати пережиток вічевих
зборів. У 1620 р. поспільство (плебс) і ремісники намагались
штурмом здобути ратушу. Бурхливі події відбувалися в місті також у 1665,
1669 рр.47 Скарб змушений був вдаватися не тільки до репресій, але
і до реформування структур управління. Міські сходки то
заборонялись, то, незважаючи на негативне загалом ставлення до них з боку
властей, на вимогу поспільства відновлювались. Сенс реформ
зазвичай зводився до обмежень сфери функціонування сходок (neve tumul-
tus minus necessarii circa publicas conventiones civitatis excitentur) як
таких, що збуджують непотрібні пристрасті 48.

Міські сходки були ареною боротьби між патриціатом і
поспільством й у Старому Самборі. Урядові особи тут теж обирались на
сходках міщан. Зловживання бурмістра і райців викликали під час чергового
фінансового звіту близько 1673 р. в містечку бунти і галас , що
супроводились непослухом властям. 13 чоловік за підбурювання до бунту
були позбавлені волі. Але королівські комісари змушені були
задовольнити одну з вимог міщан. Міські фінанси з щомісячною звітністю
перед магістратом і поспільством передавались у ведення двох
лонгерів (податкових агентів), обираних під час елекційних зборів у
кількості двох чоловік, з яких один повинен був репрезентувати пос¬
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пільство49. Сходками  називались такі зібрання городян у Дрогобичі
(na schadzkach)50.

Отже, галицькі землі мали свою багату вічеву традицію, і
пояснювати виникнення віч і сеймиків у Галичині перенесенням сюди
польських інститутів51 некоректно. Систему віч і сеймиків у Галичині
треба виводити, як і систему аналогічних польських установ, зі
стародавніх неподільних  віч (conventio). Цей висновок, зроблений стосовно
польських установ ще на початку XX ст.52, слушно поширити і на
галицький грунт.

З усіх спроб пояснити етимологію поширеного від польського
Помор я до Угорщини топоніма Самбір 53 найбільш переконливою є
пропозиція, внесена ще А. Петрушевичем і філологічно обґрунтована
в наш час Б. Кобилянським. Етимологічне пояснення вони знаходять

у слові сьбор54. Отже, стародавній Самбір міг бути місцем, де
відбувались віча або збори - не тільки городян, а цілої волості.
Найбільш довговічною звичаєвою інституцією місцевого самоврядування
давньої Русі виявились у Галичині міські віча, які діяли, залежно від
характеру справи, відокремлено або в складі повітового віча.
Поширення польського права на галицькі землі у 30-х роках XV ст.
означало торжество станового принципу в судівництві. Правда, до першої
половини XVI ст. королівські і приватновласницькі селяни не
втрачали дієздатності в гродських судах і виступали в них і як позивачі, і
як позвані - селяни могли вчиняти позови навіть проти власних
панів55. Поступово селянські справи виділялись у ведення зборових
судів, тоді як власне гродський суд перетворюється на шляхетську
станову установу. Судовий дуалізм (паралельне існування судів старо-
стинського і бурґрабського з річними вічевими сесіями) на Самбір-
щині тривав доти, доки тут діяв грод. Тільки 1611 р. була прийнята
сеймова ухвала, згідно з якою нікому іншому не належить визначати
королівські інтереси в Самбірській економії, а також запобігати кривді
та шкоді тамтешніх підданих, крім як тільки королю . Притягнення
королівських селян до гродських і земських судів і трибуналів
розглядалось як посягання на інтереси короля56. Питання судової
компетенції відносно підданих  Самбірської економії залишалось, проте,
об єктом незгод і сутичок між комісарами королівських судів та
шляхетськими - гродськими й земськими - судами ще у XVIII ст.57

Еволюція власне польських віч не відрізнялась від еволюції, якої
зазнали руські віча. Тому не має принципового значення питання про
те, чи були віча результатом органічного розвитку на галицькому
грунті, чи були перенесені з Польщі. Віча стародавніх польських опіл-
лів як зібрань усіх вільних чоловіків у процесі феодалізації
виродились у так звані феодальні віча  - попередники сеймів і сеймиків.
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Ця модифікація відбулась у Польщі раніше, ніж у Галицькій Русі58.
Тому не можна скинути з рахунку роль польського впливу як
каталізатора в утвердженні тут станового ладу. Цей вплив прискорював
розкол неподільного початкового віча на два або навіть три окремі
станові віча59.

2. Питання про Симбірську єпархію

Повестник о епископиях , що його знаходимо у Патріаршому, або
Никонівському, літописі, містить повідомлення (можливо, досить
давнього походження) про самостійну самбірську єпископію60. Значення
церковного центру стародавній Самбір здобув, безсумнівно, ще в часи
політичної незалежності галицьких земель. Церковна традиція про
окрему самбірську єпископію знаходить підтвердження у грамоті
1422 р. про розмежування королівських і монастирських земель у
Самбірському повіті. Згадку в ній поруч з владикою перемишльським
і самбірським  Ілією самбірських крилошан І. Крип якевич вважав
серйозним аргументом на користь цієї традиції, оскільки крилос міг
існувати лише при єпископській столиці61. Я. Фіялек, не поділяючи
скепсису Д. Зубрицького щодо можливості єпископської столиці у
Самборі лише з тих міркувань, що Самбір занадто близько
розташований від Перемишля і Галича, спирався при цьому на відкритий
К. Гельцером список з текстом руських єпархій з ватиканського
слов янського кодексу, який датують кінцем XIV - першою половиною
XV ст. Він також вказав, що з перемишльських єпископів тільки Ілія
названий одночасно й самбірським і що про об єднану перемишль-
сько-самбірську єпископію можна з певністю говорити тільки
стосовно XVI ст.62 На користь версії про стародавність самбірської єпис-
копії говорить і факт (який можна вважати встановленим) поховання
князя Льва у Спаському монастирі. Адже де був князь, там повинен
був бути і єпископ 63.

Про стародавній Самбір як важливий церковний центр свідчить і
згромадження монастирів та єпископських сіл у його найближчих
околицях. Крім згаданих під 1407 р. монастирів у Спасі, Созані, Смоль-
ниці, Лаврові, існували також монастирі Введенський між Спасом і
Тершовом (1425), у Терлі (1415), Монастирці (1402), у Конофостах
(1469)64. Сліди деяких стародавніх українських монастирів у XIV-
XVI ст. збереглись лише в назвах урочищ: Монастир, званий
Городище  при впадінні Черхави у Бистрицю (1414), пустка, звана
Монастир  на Черхаві (1394), урочище Монастир  в с. Ляшки
(1555)65. У XVII і XVIII ст. існували невідомо коли засновані монас¬
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тирі у Билині, Дорожеві, Мокрянах (тут присілок досі називається
Монастирець), Ступниці, Угорцях, жіночий і чоловічий монастирі в
Старому Самборі, монастирі в Бусовищах, Страшевичах66. І. Шаране-
вич вказав ряд топонімів, похідних від монастир , по річках
Бистриці, Тисьмениці і Колодниці, серед них - Підмонастирок
поблизу Підбужа67.

Виділялись своїм впливом і конкурували між собою Спаський і
Онуфріївський (у Лаврові) монастирі. Лаврівський монастир очолював
у сані ігумена спеціальний намісник, що підкреслювало неабияке
становище кафедри обителі в межах єпархії. Цей намісник виступав як
друга після єпископа особа єпархії. Спаський монастир славився як
центр книжності. У XVII ст. він іноді слугував тимчасовою
резиденцією перемишльських єпископів68. Якщо коли-небудь існувала
самостійна Самбірська єпархія, то, безумовно, Спаський і Лаврівський
монастирі становили головні її осередки. Єпархія у XIII-XV ст. не була
цілісною територіальною одиницею; стосовно тих часів під єпархією
треба розуміти комплекс церков, монастирів і маєтків, підлеглих
владиці (єпископові).

З диплома від серпня 1407 р. короля Владислава II Ягайла
довідуємось про земельне уфундування перемишльського владицтва у
волостях (in districtibus) Перемишльській та Самбірській. До
Перемишльської відносились тоді єпископське село Рушевичі (Russewicze;
чи не Hruszewice?) та Бисковичі (Byskowicze), де владиці належало
два дворища. У Самбірській волості то були Страшевичі, Бабина,
Волковичі, монастир св. Спаса і церква там само, монастирі в Созані,
Смольниці та Лаврові, монастир св. Онуфрія (Onewrzego) та багато
інших монастирів (et alia omnia monasteria, quae sunt sub obedientia
władicze)69. До останніх належали невеликі ктиторські монастирі,
засновані і утримувані світськими приватними особами або міськими і
сільськими корпораціями та громадами. Ктиторські монастирі
виникли, гадаємо, у XIV-XV ст.

3. Волость і міські маґдебургії.
Апеляційні інстанції для королівських селян

Волость у часи давньої Русі об єднувала села і гради , причому
гради  нерідко означали те саме, що волості 70. У граді містився центр
військового керівництва. І в Західній Європі типологічно дрібні містечка
і сільські общини докомунального періоду (до ХІ-ХІІ ст.) були
спорідненими організаціями71. Центрами ремесла і торгівлі були власне
посадиі  передзамкове поселення7^. Посад міг існувати і незалежно
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від замку73. У XIV-XV ст. самбірські міста не виділялись у волості
щодо повинностей. Самбір (майбутній Старий) у XIV ст. разом з
усією волостю платив подимщину та інші податки, а також був
зобов язаний замковими роботами (labores), повозами74. Довше від інших
повинностей самбірські міщани виконували стадії на користь короля
та вищих королівських службовців. 1439 р. король, підтверджуючи
самбірським міщанам звільнення від підвод, залишив за ними
обов язок виділяти 3-4 підводи на той випадок, коли в місті зупинявся
королівський двір, - для перевезення королівської кухні до наступної
стадії. Разом з тим підкреслювалось, що звільнення від подимщини не
поширювалось на передміщан75. Ще в 1507 р. старосамбірські
міщани зобов язані були давати стадійну  ялівку і чотири колоди вівса76.

Місто виділялося з волостей в найбільшій мірі магдебурзьким су-
дівництвом. У дипломі короля про надання німецького права Старій
Солі говориться про вилучення городян і передміщан з-під дії
руського або польського права, з-під юрисдикції старостинських, каште-
лянських, воєводських та інших судів . На майбутнє вони мали
відповідати тільки перед тевтонським средзьким правом . Старосіль-
ському війтові надавалось право судити карні справи, що карались
смертю (in causis [...] criminalibus et capitalibus), без порушення, однак,
вищого королівського права 77. Дрогобицькому війтові належав суд у
справах про крадіжки, пролиття крові, вбивства, калічення78.

Втративши органічний зв язок зі стародавніми волосними
установами, магдебурзькі  міські установи у XVIII ст. були підпорядковані
інтересам верховної земельної зверхності і поставлені їм на службу.
На міські суди магдебурзького права у XVIII ст. було покладено
виконання карних вироків адміністраторського і віцеадміністраторського
судів. Тут доречно вказати на ту функцію замкового
(патримоніального, двірського) суду, яка безпосередньо виражала його феодальну
суть  утримування в послусі безпосередніх виробників - залежних
селян. Ця функція протягом XVII-XVIII ст. набула в економії свого
подальшого розвитку.

Суди Самбірської економії керувались не тільки законами і
звичаями , але й уставом, який мав бути доданий до інвентаря
Самбірської економії 1768 р. і який належало застосовувати в суді як щодо
корінних мешканців, так і щодо колоністів (tam civi quam peregrino)79.
На жаль, цей устав до нас не дійшов.

Приречені до смертної кари злочинці передавались замком
міському війтівсько-лавничому судові Нового Самбора або будь-якому
іншому судові, наділеному правом меча (jus gladii) в межах Самбірської
економії80. Не відсилались на карну екзекуцію до міських судів карні
злочинці, засуджені до інших покарань.
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Повинності на користь короля мали виконуватись під страхом
карної відповідальності (sub poenis criminalibus). У різних скарбових
рескриптах і універсалах XVIII ст. знаходимо рекомендації
застосовувати щодо королівських селян, які ухилялись від повинностей,
тілесні покарання в дозволених межах  - до ЗО ударів вірьовкою; а
особливо зухвалих і впертих у непослусі рекомендувалося передавати
референдарському судові81. Застосовувались і суворіші покарання: за
непослух адміністрації - до 12 тижнів земляних робіт у замку з
публічним биттям нагайкою по п ятницях або до позбавлення волі на той
же строк і биття 50 ударами перед виходом з ув язнення.
Підбурювання до непослуху каралось 100 ударами палками, різками або
батогами, а нерідко позбавленням волі на різні строки82.

Замок у XVIII ст. мав у своєму розпорядженні загін озброєних па-
холків з поліційними функціями, який утримувано за рахунок самих
селян (вони платили гайдучизну ), а також карцер (gąsior). Крім
екзекуційних повинностей та стягання платежів, пахолки несли охорону
в язнів та виконували вироки суду83. Пахолків для екзекуцій мали у
своєму підпорядкуванні також посесори фільварків і жупники84.

Конституювалась і вища судова інстанція, яка розглядала селянські
апеляції до короля. Час виникнення коронного референдарського суду
пов язують, зокрема, з організацією у 1507 р. при королівських судах
посади двох референдарів для прийняття скарг та розгляду і
реферування  нагромаджених у канцелярії невирішених справ85. Тільки
з 1540 р. у королівській юрисдикції починають виділяти справи, які
відносились до королівських маєтків86. Іноді початок
референдарського суду пов язують із встановленням у 1578 р. вищої апеляційної
інстанції для шляхти - трибуналу - стосовно декретів гродських і
земських судів і з розмежуванням компетенції між ним і задвірними
судами87. Нарешті, існує думка, що тільки під кінець XVIII ст. з
асесорських судів виділяється власне референдарський суд88. Як би то
не було, але королівські селяни у XVI-XVIII ст. мали право
апелювати до короля, який для розгляду селянських скарг висилав на місця
своїх комісарів. Дослідники вказують на цедорозврненість цього
інституту, його безсилість, темну, плутану і суперечливу практику,
громіздкість і складність процесу, який вимагав від селян великих
коштів8^. Референдарський суд не мав засобів для виконання своїх
ухвал (вони фактично залежали від старост та іншої адміністрації) і
залишав позивачів беззахисними перед помстою з боку шляхти за
звернення до короля зі скаргою90. Найбільш активно вдавались
самбірські селяни до королівського суду наприкінці XVI - першій
чверті XVII ст. У XVIII ст. референдарський суд зрештою втратив
серед українських селян популярність91.
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Така була еволюція правового становища королівських селян
протягом XV-XVIII ст. Селяни визначились упродовж цієї еволюції як один
з підрозділів феодально-залежного стану Речі Посполитої. Разом з тим
слід вказати, що Самбірська волость порівняно рано втратила
значення єдиної судової округи.

4. Шляхи, митниці, волосна метрологія

Єдність Самбірської волості визначалась також мережею
суходільних доріг, митними кордонами, системою щотижневих торгів та
ярмарків, а отже, й повинностями населення, пов язаними з
функціонуванням цієї мережі (коло мостів, гаток, митних постів). Нарешті,
волосний характер мала і місцева система мір та ваг. Якщо початкова
мережа доріг орієнтувалась на стародавній Самбір і стародавній
замок, то піднесення Погонича в ранг міста на магдебурзькому праві
(Новий Самбір) у кінці XIV ст. надало їй біцентричного характеру.

До Угорщини експортували сіль, до Польщі звідти везли угорські
сливи, коней і особливо вино. На думку ревізора 1568 р., вигідне
розташування Нового Самбора для торгівлі з Угорщиною недостатньо
використовувалось. Причиною він вважав те, що в цьому місті не було
людей, які б зайнялись відповідною торгівлею, - міщани займались
переважно пивоварінням. Ревізор знайшов між річками Бутлею та
Стриєм на пагорбі місце, де, як йому видалося, можна було б
побудувати новий замок і місто з великими складами угорського вина та
інших товарів, які могли слугувати перевалочним пунктом товарів на
шляху до Нового Самбора і водночас військовим опорним пунктом.
Обране для цієї мети місце знаходилось на перехресті усіх угорських
гостинців, які перетинали Самбірську волость. Зі спробою змінити
ситуацію у польсько-угорських торговельних відносинах пов язане було
перенесення 1626 р. до Нового Самбора торговельного осередку во-
лості-повіту зі Старого Міста; відтоді Новий Самбір став місцем про-

, -92
ведення п яти ярмарків і двох тижневих торгів .

Серед пунктів, через які дозволялось провозити угорські вина,
сеймова конституція 1580 р. називає Стрий, Самбір, Ліско і далі Кросно,
Римарів, Ясліська. Привілеєм 1595 р. Сигізмунд III надав Новому
Самбору право складу угорських вин і встановив мито в розмірі двох
грошів з бочки на користь міста (stawne)93. Неподалік Старого
Самбора, на переправі через Дністер на Лисячому броді, у Стрілках
знаходився головний пункт угорського мита з волів, коней, корів, овець і
кіз, а також з навантажених товарами возів. Стрілківське  мито
стерегли  в Ісаях, Мшанці, Старому Самборі94. Зі Стрілок гостинець
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прямував на Ясеницю Замкову, Явору і Турку або, в обхід
приватновласницьких сіл, з верхів їв Дністра переходив до верхів їв Стрия, а
далі до Угорщини і з Угорщини  через Жукотин, Вовче, Яблінку
Нижню, Висоцьке Нижнє - до Кривки. Це мито стерегли  в багатьох
прикордонних селах95. У Висоцькому Нижньому великий гостинець
з Угорщини  розгалужувався. Сюди сходились дороги з
прикордонного села Любохори, від Жупан і від Гнилої і Стрийської волості .
У Висоцькому Нижньому брали мито з купців, які їхали з Угорщини,
а також зі Стрийської волості, але з останніх тільки у тому випадку,
коли вони їхали до Ліска і Сянока96.

Стрілківське мито стерегли  також у Мшанці, звідки вздовж То-
карницького потоку через Бандрівський ліс до Ліської волості вела
стара дорога , яка, з єднавшись з великим самбірським гостинцем,
що йшов від Старого Самбора до Стебника, або Прусека, далі
продовжувалась верхів ями Сяну97. У прикордонному Стебнику, за
межами Самбірської волості, знаходилась перша митниця, де мусили
платити ті купці, які їхали від Самбора полонинами на Підгір я,
оминувши Сянок 98.

Про митниці, де на Самбірщині збиралось мито з худоби і з солі,
у тому числі про соляні митні комори, відомо, що вони (у Ясениці Зво-
рицькій і Нагуєвичах) теж становили у волості прикордонні пункти99.

Новий угорський гостинець у XVI ст. оминав Старий Самбір, йшов
від Стрілок через Лужок Горішній, Кобло, Березницю і Чукву до
Нового Самбора; на цьому відтинкові стерегли  коблянське і берез-
ницьке мито 100. З Нового Самбора великий тракт , стара дорога ,
або великий самбірський посполитий гостинець , через Стрілковичі,
Ваневичі, Стрільбичі вів до Старого Самбора та Старої Солі і
продовжувався через Завадку, Тершів, Спас, Бусовище та Лужок Горішній -
знову-таки до Стрілок101. По суті це було продовження старого
угорського  шляху. Від Нового Самбора на північ аж до бложівської
митної застави великий самбірський посполитий гостинець
прямував через Бабину (тут був міст через Стрв яж), Пеняни і Береги,
Бложів, де через Бложівку був перекинутий міст і прокладена дамба
через болото і де збиралось літнє мито , тоді як зимове  - у Міст-

102
ковичах .

З Нагуєвичів і Ясениці Зворицької шлях до Угорщини вів через
Підбуж, Опаку, Залікоть, Бистрицю, Ластівки, обидві Ясьонки,
проходив між Лосинцем і Радичем на Довжки, Красне і далі, вздовж
угорського кордону, на Климець, Жупане, Вижлів, Лавочне103. По цій
дорозі гнали коней з Угорщини і до Угорщини, везли в тайстрах сіль.

Шлях з Нового Самбора на Дрогобич і позосталу Русь  вів через
Кульчиці, де був попас для купців у діброві, Озимину на Бистриці,
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Пруси, Биків і Якубову Волю, Дорожів. Останні двоє сіл межували з
Дрогобицькою волостю104. Дрогобич зі Старим Самбором був
зв язаний також поперечним гостинцем  (Березниця-Чуква-Ольшаник-
Ступниця-Медвежа-Лішня)105.

Мережа шляхів, які перетинали волость, підтримувалась системою
волосних стацій, підводною та сторожовою повинностями, якими були
охоплені частково і міста з передмістями, міські загородники. У
XVIII ст. Старий Самбір і Стара Сіль мали по два передмістя, Новий
Самбір - п ять. Останні передмістя були підпорядковані юрисдикції
міста (від 1607 р.), становили громади на чолі з лентвійтами, яких з
кандидатур, названих громадами, призначали міські бурмістри та рай-
ці. У 1532 р. самбірський староста передав місту право на підводи та
замкові роботи, які належали раніше королеві106. За нормами,
затвердженими 1615 р., передміщани Нового Самбора, крім чиншу,
зобов язані були відробити на очистці міста або на дорожніх роботах та
на роботах коло оборонних споруд два дні на тиждень, за винятком
трьох тижнів у період посівних робіт та шести тижнів у жнива107.
Тільки 1630 р. самбірські передміщани були звільнені від підводної
повинності, а 1639 р. (разом з міщанами) і від стацій на користь
королівського скарбу108.

Старому Самбору були підпорядковані безземельні двори підзам-
кових  мешканців109, які несли такі самі, як передміщани, повинності
перед замком і містом. Передміщани Старої Солі не тільки лагодили
дороги у передмістях, але й мали догляд за гостинцями110. Уже 1592 р.
стародавнім  вважався звичай посилати від 20 сільських громад Сам-

бірської волості до замку шість сторожів. На випадок бойової тривоги
і під час прощ у Спасі в день св. Онуфрія громади повинні були
посилати для охорони замку посилені загони111. Згідно з інвентарем
1765 р., мешканці Дрогобича, які проживали в усіх трьох передмістях,
будували і ремонтували мости, греблі, а також дороги і за це були
звільнені від усяких інших повинностей112. Для підтримання дамб,
доріг і мостів у сільських місцевостях широко використовувались
шарварки сільських громад. В обов язки багатьох громад входило
також стерегти мито 113.

У реліктових повинностях - поклонах, дарах, почетах - дослідники
слушно бачать пережитки старої системи суспільних відносин, коли
головним прибутком князя були дань, вири і продажі . Ця система
була пов язана зі станами у погостах або волостях114.

1471 р. у Самбірській волості відомі королівські стації
(латинізована форма від стан ) в Ясениці Зворицькій, Башаві (Нагуєвичах) і
Бложеві. За пізнішими звістками, стації давались вівсом та сіном на
коней, зокрема, для королівських ловчих115. Здавна стація належала
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королеві у Самборі і Озимині. Король Владислав II Ягайло переїздив
через Озимину у 1412, 1417, 1421, 1423 рр.116

У 1442 р. король Владислав III відмовився на користь старост від
стадій, зберігши, однак, право на них на випадок перебування
королівського двору в Самбірському старостві або поблизу117.

Довше проіснували старостинські стації, або почети (poczty). Про
мешканців Стронної 1565 р. сказано, що кожен господар давав стації
по 1 грошу, коли в село приїздив урядник для збору овечої данини118.
1565 р. почта  на користь старости практикувалась у грошовій формі
і становила 16 грошів на рік. Староста міг навідатись у село і
особисто, але один раз на рік119. Стація у вигляді вола вартістю 4 злотих з
громади або у складчину з двох-трьох громад платилась також
старими селами руського права120. Отже, волость у минулому становила
податну округу.

Виразно волосний характер мала також система мір і ваг у
середньовічній Галичині. При єдиній термінології і більш-менш однаковому
співвідношенні одиниць міри насипних тіл (колода = 4 корці = 8 пів-
мірків =16 мац =128 або 192 гарнці121) існували колоди (truncus) і
півмірки самбірські, дрогобицькі, перемишльські і т. д. Об єм маци
коливався щодо одиниць сучасної міри від 75 до 115 літрів. На Сам-
бірщині найбільш уживаними були віртель - місцева назва корця,
тобто четверик, і півмірок. Міра зерна в Самбірському старостві:
міряють на колоди, колода містить 8 півмірків, півмірок - 2 маци , -
читаємо в інвентарі староства 1568 р.122 Люстрація 1565 р. зауважує:
Корець в Самборі, або віртель (wierthel), дещо менший від

дрогобицького, а чотири віртелі, або корці, становлять одну колоду, в якій
буде вже 8 півмірків, а в кожному півмірку 2 маци 123. Прихильність
до своєї місцевої системи мір виявилась більш стійкою, ніж
адміністративно-територіальні межі. Так, населення Мединицького ключа
і після приєднання до Самбірської економії продовжувало
користуватися дрогобицькими мірками, а Стара Сіль залишилась вірною своїй
перемишльській системі ( старосільський півмірок , міра торгова
сольська 124 існували паралельно з самбірською мірою).

Маємо підстави сумніватись у достовірності твердження Я. Любо-
мирського про сталий характер міри збіжжя на Самбірщині; за цим
твердженням, яке, видається, стосується XVI ст., 100 колод
перемишльських = 163 V4 колоди самбірської = 104,48 старосамбірської =
97,95 дрогобицької125. У часі мінялось не тільки абсолютне значення
одиниць об єму, але й співвідношення між однойменними одиницями
волосних систем. Із ціни колоди чиншового вівса126 випливає, що
співвідношення між самбірською і дрогобицькою мірами становило 4:5.
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За ревізією жуп 1760 р  дрогобицька маца дорівнювала самбір-
-197

ському півмірковг , що підтверджується ІНШИМ СВІДОЦТВОМ з

XVIII ст. про те, що дрогобицький півмірок був рівний двом сам-
бірським і водночас був однаковий з перемишльським128.

У XVIII ст. в Перемишльській землі поширювався півмірок
об ємом 26 гарнців (у колоді було 208 гарнців) замість 24 - не на
користь продаючих, а купуючих . 1748 р. на підставі старовинного
еталону гарнця, що зберігався у перемишльського бурмістра, була
зроблена спроба відновити по всій цій землі стару систему насипних
тіл129. Але не встигла закріпитись ця зміна, як конституцією 1764 р.
по всій Польщі були запроваджені уніфіковані міри130. Австрійські
чиновники 1772 р. зафіксували співвідношення Самбірської старої
міри  XVIII ст. з конституційною . Стара міра містила в собі 1 3/4
нової і становила 210,1 літра131.

Отже, навіть у межах однієї волості у XVI-XVII ст. не було єдиної
міри.

Мабуть, торговій  мірі протистояла міра, якою з селян стягався
зерновий податок. Паралельно з цими мірами існувала ще одна -
гірська , що виникла на базі волоського  господарства. Гірські села
1592 р. здавали чиншовий овес мірою, котру вживають у себе в горах з
надсипкою, а самбірські робітні (низинні) села - самбірською 132.
Гірська міра була пристосована для вимірювання молока і, можливо,
мала в горах загальне значення. У Мшанці до недавніх від нас часів
корець рахувався за 4 півмацки, які, у свою чергу, містили в собі кожен
40-48 гарнців, або 160-192 літри133.

Те саме можна сказати і про інші міри. З цих мір варто
зупинитись на соляних (частково про них уже сказано). Особлива соляна
колода, відмінна від торгової, застосовувалась у Старій Солі. Згідно з
інвентарем 1608 р., така колода поділялась на чотири віртелі, а вір-
тель, міряючи зерном або горохом , містив у собі 13 гарнців з
кварткою. До соляної бочки, якщо її міряти горохом , входило 50
гарнців (до колоди - 52 V4), отже, соляна колода за об ємом була у
понад 3,5 раза менша, ніж торгова134. У Дрогобичі вживалась інша
система соляних мір. Колода (tunna) великої дрогобицької міри
містила чотири віртелі, а віртель - два півмірки. Бочка (vas) містила
трохи більше як три півмірки135. Уже на 1592 р. дрогобицька міра
солі стала обов язковою для всієї Самбірщини. Необхідність такої
уніфікації диктувалась масштабами виробництва, єдиним керівництвом та
організацією сплаву скарбової солі для всього комплексу руських
жуп136. Виробилась у першу чергу єдина міра для сплавної, або
скарбової, солі - скарбова , або сплавна , бочка містила в собі шість
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віртелів, або 1 Уг колоди. Вендичні  (продажні) бочки продавались на
місці і в кожній місцевості були різними137.

Різними були по волостях також міри дров138. Лікоть становив
основу лінійних мір. Самбірський лікоть, за нашим підрахунком,
становив у кінці XVIII ст. 59,5 см (тоді як львівський - 73,2 см, ле-
жайський - 55 см139 і т. д.).

У XVIII ст. сільські старші (урядники) зобов язані були
контролювати корчмаря і мельника, щоб вони не обмірювали селян і
користувались справедливими  мірами. Під час зборових сходок новоза-
тверджені сільські голови одержували від замку зразки мір - кварту,
півкварти і кватирку для горілки і пива і опломбовані мірки для
насипних тіл. За все це громада повинна була заплатити 7 злотих140.

Системи мір мали загальноволосне значення і обов язковий
характер як для королівських, так і для приватновласницьких сіл.

5. Військова округа симбірського замку

Прикордонне положення Самбірської волості робило її важливим
воєнно-стратегічним плацдармом на підступах до Карпат, які
відокремлювали Русь від Угорщини. Залишки валів і городища, що
тягнулись вздовж дороги на Русь , - свідки бойового минулого цього
краю141. Ця дорога зв язувала Старий Самбір зі Львовом через
Дрогобич, а в тій частині, де відгалужувалась у гори, вона свідчить, що
Карпати були заселені з давніх часів. Численні військові слуги, які
володіли на ленному праві землями у межах волості, до 60-х років XVI ст.
перебували під юрисдикцією самбірського старости і вважали, що вони -
слуги самбірського замку  (ad castrum Sambor)142.
За твердженням шляхтичів Ільницьких, самбірська шляхта ще до

1538 р. могла виставити на випадок війни кілька сотень озброєних
вершників, тоді як у 1572 р. вже не більше двадцяти143. 1621 р.
Самбір (не сказано, який з двох, - напевно, мова йде взагалі про Самбір-
щину) виступає як місце збору для наступного вирушення до Львова
у розпорядження львівського воєводи всієї мобілізованої самбірської і
дрогобицької шляхти. В той час як у жовтні все це земство стояло під
Самбором, шляхетські помістя, які лежали на татарському і дрогобицько-
самбірському трактах, зазнади страшної руїни з боку татар. Тільки
звільнених від подальшої участі в новому ополченні, як таких, що
потерпіли від попередньої татарщини , нараховувалось понад 100 пред-
ставників шляхетських родин144.

Основний контингент пішого ополчення у XIV-XV ст. становили
селяни. Він визначався за кількістю дворів, ланів, дворищ. Громади
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звільнялись від обов язку відрядити до ополчення десятого чоловіка
(ab expeditione decimi hominis; наприклад, с. Мокряни 1524р.)145.

Новосамбірський замок у XVII ст. був місцем збору ланової
(вибранецької) піхоти. У 1660 р., наприкінці війни зі Швецією, шляхта
Руського воєводства на вишенському сеймі висловила своє
незадоволення з того приводу, що ланова піхота Самбірської економії
залишається при своєму замку і використовується для приватних
інтересів - замість того щоб рушити у похід146. А в 1734 р. під час війни
за польську спадщину на Самбірську економію було покладено
обов язок у двотижневий термін виставити 100 пахолків  (йдеться про
тих же вибранців)147.

У XVII-XVIII ст. на Самбірщині і в Сяноцькій землі діяла і
земська прикордонна варта зі смоляків , тобто робітників лісових
промислів гірських сіл148. Запроваджений замком збір з самбірських
селян на утримання прикордонної варти був у 1652 р. визнаний
незаконним149, натомість обов язок гірських сільських громад у порядку
черговості виставляти на варту  у Бескиди своїх бійців увійшов у
практику і залишався в силі у другій половині XVII-XVIII ст.150 Цей
обов язок існував, мабуть, з давніх часів; він стосувався саме гірських
сіл волоського права. З військовою службою були зв язані поділ
сільського населення на десятки і сама посада громадського десятника.
Міста у XV-XVI ст. під час війни забезпечували військо
підводами151. Під час мобілізації ополчення підгірські селяни платили
воєнщину - з дворища по 12 грошів152.

Здатність до воєнної самоорганізації волості проявлялась в усіх
соціальних верствах населення. Самобутня воєнна організація давалась
взнаки і в русі соціальних низів, наприклад, опришків, і в релігійній
війні проти уніатського перемишльського єпископа А. Крупецького та
його наступника Хмелевського, яка почалась улітку 1636 р. і тривала
20 років. У цій війні дрібна шляхта відігравала головну роль.
Спираючись на незадоволення городян, сільського духовенства та сільської
старшинської верхівки, це середовище висувало кандидатів на анти-
уніатських єпископів (Івана Романовича Попеля, Сильвестра Гулевича
Воютинського, Антонія Винницького). У 1636 р. С. Гулевич після
здобуття Перемишля виступив на чолі загону в кілька сотень чоловік
проти А. Крупецького, який переховувався у Спасі; просуваючись сам-
бірським трактом і поповнюючись людьми, цей загін під Старим
Самбором нараховував уже 10 тис. осіб. Керівництво загонів, що
виникали стихійно, зуміло забезпечити організацію штурму Спаського
монастиря і його здобуття на очах у населення, яке висипало на
схили навколишніх гір і готове було допомогти штурмівниками.
Противники унії зайняли також монастирі у Лаврові і Смольниці, окупували
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єпископські села Страшевичі, Нанчулку, Лаврів, Волковичі. Коли при
підтримці старости А. Крупецький у тому ж році зробив спробу
відбити Спас, він побачив грізну картину: всі гори і ліси навколо
монастиря були заповнені озброєним людом. Восени 1651 р. новий
православний єпископ зумів зібрати під зброю 6 тис. осіб153.

Старий замок на Самбірщині зберігав військове значення
принаймні до середини XVII ст. На 1568 р. була завершена його реставрація,
розпочата за старост Очеського і Стажеховського. Замок заново було
обнесено дерев яним острогом (місцями він потребував ремонту вже
у 1586 р.) з трьома ворітьми. Звертають на себе увагу старовинні
руські назви в замку - світлиця  (резиденція бурґрабія), терем
(назва хвіртки від води , тобто з боку води), казнь  (замкова тюрма).
З боку Спаса знаходилась зовнішня (сторожова) вежа154.

У 1507 р. арсенал замку становили пищалі (pixides), бомбарди і
гаківниці , а також боєприпаси до них155. Деяка кількість гармат і
певна кількість боєприпасів зафіксована була тут ревізорами ще в
1585 р. Можна з певною вірогідністю сказати, що гора Холодник і
гора, відома у XX ст. під назвою Замчище (373 м над рівнем моря),
ідентичні. На це місце на неприступній горі  біля Спаса як на
стратегічно виправдане для воєнної фортеці вказував І. Крип яке-
вич156, локалізуючи стародавній замок.

Замок входив, на думку 3. Стшетельської-Ґринберґової, в систему
першокласних оборонних споруд старовини . З південного заходу
вздовж течії Тисьмениці тягнулись вали. Топоніміка ж правого берега
Дністра свідчить про наявність замків у межах Топольниці і Тур я,
тобто вздовж дороги на Угорщину. На півночі, біля Тершова,
р. Лінина і потім тісний прохід, утворений горами і Дністром, могли
служити ідеальним підступом до замку. Ділянка великого гостинця
між Тершовом (на правому березі Дністра) і Спасом, а також
південніше лінії Тершів - Спас проходила немовби високою штучною
дамбою, насипаною на рівному місці, яка біля замку упиралася в
гору; ділянка носила назву Сторожниця 157. У назві с. Завадка (творить
одне ціле з Тершовом) відобразилась перешкода, розташована на
підступах до замку. Назви навколишніх сіл (Стрілки, Стрільбичі, Стріл-
ковичі, Секирчичі, Смольна) нагадують про речі, пов язані з
обороною краю, - про загони стрільців або про заготівлю стріл;
нагадують і про те, що гарячою смолою з заборол фортеці поливали
ворогів158.

Волость, таким чином, як і польський повіт (powiat), була
замковою округою.
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6. Ужитки ( вступи , входи , вруби , вгони ),
пустині , заповіді  у волості Шляхта в королівщинах

Рішучий злам у долі галицької сільської громади на королівських
землях, підготовлений попереднім розвитком, припадає на XVI ст.
Експропріація громадських неорних угідь, що завершилась, мабуть, на
цей час у приватновласницьких селах, а в королівських розтягнулась
на триваліший період, королівські заповіді  та присвоєння шляхтою
волосної альменди, пусток , позбавили волость економічної бази і
зводили її вище право на землю до системи сервітутів. Розвиток
панщинно-фільваркової системи і викликані нею заходи щодо реституції
королівського домена (маркування землевласницьких меж, поміра
польових земель на лани, розведення пусток між селами за чинш) та
колонізаційний рух XVI ст., який вичерпав фонд пусток, довершили
цей процес. Фактичне громадське (тобто волосної громади) володіння
лісами, пасовищами, болотами тощо поступово набувало значення
юридичної категорії ( колективні сервітути ) в міру їх експропріації
королівською владою і встановлення на них заповідей . Пустки
(головно ліси і пасовиська), перейшовши у власність короля,
роздавались феодалам, відводились під оселі колоністам, за плату
передавались у користування сільських громад.

Найстародавнішою формою узурпації общинних (волосних)
земельних прав було стягнення панагія - плати за випас худоби в лісі, щодо
якого, до речі, існувало монопольне право суверена на велике полювання.

Згідно з дарчими грамотами галицьких князів і польських королів,
виданими шляхті і містам у XIII-XV ст., верховний власник землі не
тільки роздавав пустки, а й права вступів , входів , вгонів  худоби в
ліси, право бортництва, рибальства, малого  полювання (на птахів та
дрібну живність), на всілякі ужитки  в лісах, ріках і будь-яких угіддях,
якими користувались і селяни. У XV ст. вже відома плата за вивіз
шляхтою і містами будівельного лісу, поширена і на селян у 60-х
роках XVI ст.; ця плата вносилася разом з платою за дрова (zleśne)159.

Найдавніша для досліджуваної території дарча грамота була видана
незадовго після 1349 р. Казимиром III його слузі Іванові на два
дворища - Заново Матенчича, што жь слушакть перемыское волости а
[...] Микитино дворище к тому жь дворищю к перемышьльскому ижь
было на двоіе . Ці два дворища розглядались як одне ціле тільки
внаслідок того, що королівським актом одне з них (Микитине) було
приписане до дворища Заня Матенчича, яке належало ( слушало ) до
Перемишльської волості. Треба думати, що саме Микитине дворище
належало до іншої, сусідньої, а точніше, Комарницької волості.
Значить, Микитине дворище переходило ніби до складу того самого села,
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органічною складовою частиною якого було дворище Заня Матенчича,
а отже, і у підпорядкування Перемишльської волості. Йдеться про
село Чайковичі (Чайківці) на лівому березі Дністра, який відокремлював
його угіддя від ґрунтів Самбірської волості. А дал ксмь, -
говориться далі в грамоті, - и землю рольную и с сеножатьми што к тому
дворищю слушакть. сеножать на моисекве долине объездна и земля
ролная. от белошев сеножати по куцеву ниву, а по бреховича дубіє,
от бреховича дубію, по долешьнии кон'Ьць. деречину гайку, а по путь
полъдъгаецьскый. а по гостин'Ьць по колъбаквьскый. а тут неть
иному чаиковцю ни земле ролное. а ни сеножати . У цьому тексті
мовиться про чайківців, членів сільської громади, а також про угіддя,
які слушають  до їхніх дворищ. В одному місці угіддя, що слу-
шають  до дарованого Іванові дворища і де неть иному чайковцю ни
земле ролное а ни сеножати , виходять на межу земельного ареалу
Чайковичів, де знаходився нижній кінець громади і за яким проходив
гостинець. У наведеному уривку йдеться про нижній кінець
Чайковичів. Згадані тут путь полъдъгаецьскый  (підгаєцький?) та
гостинець [...] колъбаквьскый  орієнтують нас просторово. Сусідні з Чай-
ковичами села Колбаєвичі та Підгайчики, які дали назви цим мікро-
топонімам, мали спільну межу з Чайковичами на північному заході і
на півночі цього села. Зрозуміло, що тут жоден з чайківців не мав
права тримати ни земле ролное. а ни сеножати , адже ці угіддя були
відрізані від сусідньої волості ще до того, як перейшли у власність
Іванові, тобто не належали чайківській громаді. З боку Дністра
знаходився верхний конець  сільської громади, де проходив її, а
можливо й цілої волості, объезд  (земельна межа). Тут до дарованих
дворищ належали різні ужитки і набутки. А и кще, - читаємо в тій
самій грамоті, - дал кем: иезы на д(н)естре от мутвичьного потока до
степаньча перевоза, а ту не надобе ни одному чайковьцю собе е за-
чинти, а придал ксмь кму озера рыбная за Днестром куды мои неводи
ходили а и кще дал ксмь кму ловища оуюновая ото изъбищьного
перевоза поперек вольшины веръхнии конець объездомь поколя
семьюново держить поколя дунино держить до берег Днестра 160.

З грамоти видно, що йдеться про три категорії земель у межах
волості, які на момент видання грамоти: 1) знаходились як пустки у
розпорядженні громади і становили покинуті з різних причин своїми
господарями наділи, 2) слушали  до окремих дворищ або до тих, хто
їх держали  і 3) волосні пустки, які перебували у розпорядженні
короля161. При цьому свої об їзди  мали не тільки села, але й окремі
дворища162.

Цитована грамота Казимира III дає нам також уяву про руське
дворище, розкидане ділянками різної якості та різного призначення, і
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той уклад полів, що відомий під назвою руської шахівниці . Весь
польовий орний фонд, напевно, був поділений на три кони (крім
нижнього та верхнього, ще присадибний). Король надав Іванові (крім
належної частки верхнього польового кону) на півдні, вздовж Дністра,
де проходив об їзд  Чайковичів, землю, яка входила до складу чай-
ковицької общинної альменди у тій її частині, що становила верхній
сільський кінець і де держаня Івана сходилась з держанями інших
чайківців ( семьюново  і дунино ), з другого боку - єзи, ловища та
рибні озера за Дністром, у межах Самбірської волості, куды мои
неводи ходили  до моменту видання розглядуваної грамоти. Адже
Дністер у цих межах слугував кордоном Самбірської волості. Унікальне
місцезнаходження Чайковичів на зіткненні волостей дозволяє

унаочнити , так би мовити, процес ерозії общинного землеустрою
внаслідок земельної експансії шляхти. Ця експансія не рахувалась навіть з
волосними межами. Слова не надобе ни одному чайковьцу ,
застосовані також щодо єзів на Дністрі, які прилягали до угідь верхнього
кінця, напевно, правомірно було б віднести і до рибних озер за
Дністром, куди королівські неводи ходили  і які громаді Чайковичів
раніше, напевно, не належали.

Вище земельне право волосної общини як первинне її dominium
eminens, узурповане королівською владою, і в розвиненому
феодальному суспільстві не було фікцією на королівських землях, де воно
поширювалось не тільки на альменду (землі громадського
користування), але й на ділянки, відведені у дідичне володіння163. Общинні
(волосні) земельні володіння становили ліси і придатні тільки для
пасовищ землі164. За селянами королівщин (маєтків короля) території
Галицької Русі і після реформ королеви Бони та Сигізмунда Августа
залишилось регламентоване право вступів , входів , врубів  і вгонів
худоби до заповідних лісів, а також гірських і болотних пасовищ (у
волохів ці заповіді  називались слов янським терміном бранища ).

У XIV і XV ст. право полювання, бортництва і птахоловства
надавалось королями окремим феодалам, містам, солтисам. Грамотою
1390 р. городянам Нового Самбора разом з магдебурзьким правом
надавалось право займатись бортництвом з третьої частини меду,
полюванням, за винятком полювання на оленів і кабанів, а також
пташиними ловами165. Право полювання на дрібного звіра і пташині лови
було надано грамотою стрілковицькому солтисові (1395 р.)166. 1419 р.
самбірські міщани при затвердженні свого привілею додатково
одержали право рибальства у Дністрі167.

У згаданій чайковицькій  грамоті застосована формула даровизни,
яка відповідає коронному праву і означає безумовну і повну власність.
Королівський слуга Іван одержує маєток у вічність ( оу век ) и
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волен продати и за дар да кому коли хочеться а вживаючи того

дворища не надобе ни воина ни яловице платити а и поездъниства ни

грамоти просити му б(о)га за короля и за королевы наместькы 168. До
Івана тут панувала чорна волость, в якій освоєні господарчі угіддя
слушали  до своїх дворищ або знаходились у користуванні всієї

волості. Новий власник виступає не як новий член громади, а як
чужорідне тіло, захищене і відгороджене повним імунітетом від громади.

У денних дарчих грамотах руського права йдеться не про реальні
топографічно локалізовані урочища, озера, тоні, ловища і т. д., а про
ужитки  в цих угіддях, які належали всім общинникам, власникам

дворищ, а саме: про право пасти худобу на пасовищах, користуватись
лісами і дібровами, полювати на звіра і птахів, право на бортні угіддя
(дарчі листи на села Угорці, Радиловичі, Корналовичі 1375 р., на
Турку 1431р.169). У грамоті Владислава II Ягайла 1415 р. сказано, що
Терлецькому монастиреві належить дідизна  з усім, що прислушало
и слушает из веку вечного , з часів князя Лева Даниловича, со всеми
оужитки, с лесы и бортьми, сеножати и нивами, ставы и с потоки 170.

Грамоти під титулом цього руського князя, затверджені пізніше
королівськими дипломами, містять дарування прав користуватись жиром
(або жером ) у лісах с пастбищами или жиром  - села Рогізно і Ри-
таровичі (Рейтаровичі), прав полювати і бортникувати (села Гординя
і Дорожів171); с. Страшевичі надано со всеми пожиткы в лесе и в реках
в ловшцах 172, с. Березниця - зе вшитками в лесех и в реках и в ло-
висках их (ужитками) 173. За королівським листом 1430 р., с. Ви-
соцьке з князтвом мало право полювати на звірів і птахів, а також
вгоны или жиры 174. На початку XVI ст., коли державці королівщин
забороняли селянам вільний жир у лісах, гродські суди захищали
селянські права175.

Королівське полювання у XV ст. втратило практичне значення і
становило пережиток старих часів. На початок XVI ст. з мисливством
пов язані були тільки стації у Ясениці Зворицькій, тутешні селяни
давали цю стацію королівським ловчим176.

Лісові заповіді початково, напевно, не відносились до врубів.
Перші згадки про плату за будівельний ліс стосуються XV ст.177 (до речі,
як і в Північно-Східній Русі178).

У XVI ст. шляхта-землевласники Самбірської волості були вже
змушені просити короля підтвердити їм спеціальними дипломами право
врубу в лісах Самбірської волості. Старости, не рахуючись зі
стародавнім звичаєм, намагались обмежити шляхту в правах, якими вона
дійсно користувалась у силу належності до волості179.

1531 р. вперше зафіксовано обмеження на вивезення з лішнянсько-
нагуєвицьких лісів будівельного лісу на продаж при повній, однак,
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свободі врубу на опалення і домашнє будівництво180. За люстрацією
1565 р., громади сіл Бронниця, Лужок Дольний платили за право
рубати дрова  по 50 грошів181. Інвентар 1568 р. відобразив подальший
рух у цьому напрямку. Лісовий податок у сумі 50 грошів з общини
встановлений був майже для всіх сіл волоського права. Польові села
за вступи, вгони і вруби платили вівсом і курми (по колоді вівса і 2-
4 курки з двору - королівські селяни і по 24 гроші з двору -
шляхетські піддані )182. Разова плата за вивіз будівельного лісу на
побудову будинку або за купівлю готової хати (12 грошів - zleśne) фігурує
і в люстрації 1565 р., і в інвентарі 1568 р. Община Купновичів уперше
в 1585 р. стала платити з певної діброви заради дров  по 18 грошів
з господарства, натомість Кульчиці зберегли вільність  у своїй
діброві на паливо і огорожу 183.

Посилюється охорона лісу. Декретом замку про заповідні ліси ,
оголошеним на зборі сіл країни Боберської  у 1608 р.,
встановлювався штраф у розмірі двох волів на королівську кухню за зрубання
бука або смереки без відома і листа замку 184.

У 60-х роках XVII ст. плата за лісове паливо  перетворюється у
поземельний чинш - 1 злотий з лану185, а штраф за зруб
плодоносного бука був визначений у розмірі 12 грошів186. На 1585 р. було
повністю закрито доступ до Кульчицької діброви187. У мединицькі ліси
селяни Дорожева та приватного села Тершакова змушені були у XVII ст.
вкуплятись  за гроші, овес і каплуни, але з правом збирати тільки

сушняк. Заборонено було повал і вивіз дерев з Лішнянського лісу188.
У XVIII ст. регламентація вступів до лісу була доведена до краю. На
одержання лісу селянин повинен був пред явити лісникам
асигнацію  від замку із зазначенням кількості лісу та його призначення.
Лісничий під страхом смерті не повинен був відпускати ліс без
асигнацій189. На дрова можна було брати з лісу тільки хмиз та сушняк
без зрубу з пня , за повалення дерева загрожував штраф у 100

гривень. Але плата (сокирне) стягувалась і за сухий хмиз. Нарешті,
встановлено було тижневий ліміт дров, які могла вивезти з лісу кожна
громада (Чуква - одну фіру на тиждень)190.

Призначений 1747 р. лісничим дублянських лісів Ян Уруський
одержував платню від замку і був підпорядкований скарбові. Він сам
підбирав лісових сторожів і притягував до судової відповідальності

191
порушників встановленого регламенту* .

Лісництва у XVIII ст. здавались в оренду та державу. Таким чином,
наприклад, експлуатувалося Мединицьке лісництво, яке з усіма
будівлями, полями, ріллею, луками, сіножатями, лісами, бродами, горами,
обшарами, ріками, ставами, озерами, млинами та 2,5 лану поля у

110



"РУСЬКЕ" (УКРАЇНСЬКЕ) ПРАВО

Бильці 1730 р. було надане королем Августом II за воєнні заслуги
С. Корчевському192.

У той же час на лісничих покладався обов язок відновлювати ліс.

Турботою про збереження лісів продиктоване негативне ставлення до
вогневої системи землеробства: при розробках лядини з необережним
використанням вогню часто виникали пожежі; перекинувшись з
близьких лядин на сільські будови, вогонь позбавляв покрівлі десятки

193
родин .

Якщо в XVI ст. на першому плані як об єкт лісових турбот скарбу
були жирові (букові) ліси - уже інвентар 1568 р. дає підстави
вважати, що вони всі були під заповіддю, то у XVIII ст. на перший
план виступає ліс як джерело палива і будівельних матеріалів,
одержання прибутків від продажу будівельного лісу, а також грошових
надходжень від населення у вигляді лісного , халупного  або пньо-
вого , тобто оплати за вивезення з лісу деревини194.

7. Волосна альменда. Захист волосних угідь
від зазіхань шляхти солідарністю і силами сільських громад

З погляду ставлення мешканців до волосної альменди розрізнялись
наші  і ненаші . За користування покосами на болотах селяни

давали по гусці з кожного двору. Якщо косили луку, платили по 3 гроші.
Отже, суб єктом права щодо волосної альменди виступали цілі
сільські громади, які розподіляли це право між окремими господарствами,
тобто між своїми людьми . Інакший підхід був до чужих: чужі
селяни за випас своєї худоби (не за право косити) давали замкові по курці
з поголів я стада195. Мова йде про шляхетські села передовсім у
межах того ж Самбірського староства, але наділені своїми власними
ужитками, або вступами  та врубами . Але суб єктами цього права
могли бути і мешканці сусідніх волостей.

Згідно з люстрацією Дрогобицького староства 1569 р., вкуп  з
чужими вівцями у місцеві ліси і полонини був заборонений під страхом
конфіскації худоби196. Допуск чужої худоби на жир дозволявся тільки
у врожайні на букові горішки роки197. Такий же підхід практикувався
і стосовно врубів. Сторонні селяни з давніх часів повинні були
платити за дрова і будівельну деревину, тоді як, за свідоцтвом самбірського
ревізора 1568 р., королівські робітні (панщинні. - В. І.) села повинні
були би бути вільні від плати  і за вруби, і за вгони. Але ця плата
була вже на них покладена, правда, плата більш поміркована, ніж та,
яку платили сторонні особи, - і скасовувати її не збирались198.
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Питання, які торкались користування угіддями волосного фонду,
вирішувались на вічах-зборах. Останні приймали відповідні ухвали, а
якщо дійти до згоди не вдавалось, спір вирішували гродські суди.
Прикладом може служити вирішення питання про сінокоси на багнах
у річищі Дністра і в дельтах Бистриці та Тисьмениці у
Дрогобицькому старостві, багнами яких користувались методом займанщини
прилеглі королівські і шляхетські села: Волоща, Тинів, Бояри, Ролів, Оре-
лів, Добрівляни - шляхетські, Літиня, Грушова, Мединичі, Горуцько,
Билець та інші - королівські199. Порядок користування пасовищами
та сіножатями серед боліт визначався й традицією. Коли тинівці
покосили траву на одній з ділянок, громади інших сіл 1732 р. зробили
заяву про те, що в цьому місці ніколи не косили, а бувало там тільки
спільне пасовище . Суд санкціонував стародавній звичай , за яким
усі громади тут спільно пасли худобу. Луки у цих сіл були також
спільними, без усяких меж . Спосіб користування покосами, коли в
заздалегідь визначений день усі громади вирушали на болота, шляхта,
намагаючись очорнити селян, зображувала як насильницькі дії.
Оскільки сама шляхта, силкуючись випередити королівських селян,
порушувала узгіднений термін, селяни, вийшовши з косами і побачивши
на покосах заготовлене шляхтою сіно, захоплювали його і звозили до
своїх дворів хто скільки міг200.

У спільному користуванні самбірських волощан перебували сприн-
ські ліси. Цей лісовий масив по Черхаві, Теребуху і Негрилі ще у
1521 р. названо пустим , хоч замок одержував прибуток від того, що
селяни пасли там худобу . Виникло питання про те, що відведення
земель під нові осади в цих лісах загрожує останнім. Оскільки це
торкалось інтересів усієї волості, замок вирішив відкласти погодження
цього питання до часу, коли зможуть зібратися всі королівські люди
і старці 201. Незважаючи на те, що цей ліс уже в 1568 р. вважався
заповідним, ще 1731 р. комісари скарбу посилались на старий
звичай , за яким селяни мали право вивозити звідси кругляк і плахи до
Нового Самбора на продаж бондарям, на потреби замку, міста і всієї

-202
економи .

У XVIII ст. ліси, які спускались з полонини  між Радичем, Багно-
ватою і Росохачем, тягнулись через усю Ільницьку країну без усякого
розмежування між селами 203.

У Карпатах альпійські луки перебували у володінні або сільської
общини, розташованої біля підніжжя гір, або частіше широкого кола
мешканців долин204. Доки земель спільного користування було з
лишком, кожне село виганяло своїх овець пастись на найближчі
полонини. З приростом населення овець виганяли щораз далі, а це
призводило до сутичок, часом навіть до поділу полонин чи регулювання
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громадського користування ними за урівняльним принципом або у
пропорції з кількістю поголів я205. Регулювання цих проблем у сам-
бірських селах волоського права належало крайникові206. Він був
присутній у XVIII ст. при весняному переписі овець і під час
струги  одержував винагороду сирами. Крайник відводив землі

поселенцям, розводив угіддя між новими і старими поселеннями207. Тоді ж,
до речі, розкладка огульної на всю країну ставки овечої данини по
селах провадилась на зібранні присяжних усіх сіл у домі крайника208.

Там, де до пізніх часів зберігався звичай користування угіддями
альменди шляхтою і громадою спільно, можна спостерігати гостру
боротьбу між ними ще у XVI ст. за монопольне право користуватись
цими угіддями. Спільні права не влаштовували ні селян - вони
розуміли, що шляхта не відмовиться від споконвічної земельної експансії,
ні шляхту, яка у своїх ламентаціях на сеймиках зображувала спроби
селян реалізувати свої права як однобічні узурпаторські дії, твердила,
що селяни не тільки силоміць захоплюють шляхетські землі, але
навіть вбивають шляхтичів 209. Обидві сторони спирались при цьому
на стародавні звичаї. Прикладом може служити позиція клану, який
вийшов зі шляхетського гнізда в Турці і включав у себе роди
Турецьких, Ільницьких, Яворівських та інші. Ці роди не могли пробачити
королеві Боні акту розмежування королівських земель зі
шляхетськими 1538 р. і ніколи його не визнавали. їхня опозиція знайшла
свій крайній вияв ще у львівському рокоші 1537 р., пов язаному,
зокрема, з викупом Боною королівських маєтків у Самбірському
старостві. Антикоролівський характер носила прийнята під тиском роко-
шан сеймова ухвала того ж самого року, за якою на майбутнє у
справах, що торкались розмежування королівських і приватновласницьких
земель, сеймовий суд визнавався обов язковою інстанцією210. Зберігся
переказ, який відбив гостроту конфронтації між королівською владою
та Ільницькими. Коли екіпаж королеви Бони нібито зазнав аварії на
дорозі неподалік Ільника, королева звернулась до Ільницьких з
проханням допомогти. Останні, мотивуючи свою відмову допомогти
королеві, нібито звеліли відказати її людям: Бона - королева у своїх
володіннях, а ми - королі у своєму селі і жодних наказів королеви не
визнаємо 211.

Конфронтація мала у своїй основі різне тлумачення донативи
1431 р. волохам Турецьким, до яких належали й Ільницькі, на с. Турка
у лен і дідицтво. За диспозицією цього диплома, згаданій шляхті мала
відійти не тільки Турка, а й пустиня  навколо неї, визначена як
місцевість на р. Стрий на кордоні з Угорщиною  починаючи від
лісистої місцевості, званої Ілем (Iłem  від Іль.  В. /.), та Ісайського
броду , з правом полювати, рибалити і т. д. та обов язком військової
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служби з чотирма лучниками на добрих конях 212. Шляхта
тлумачила наведені слова на кордоні з Угорщиною  як до кордону з
Угорщиною . Ільницькі мали певні підстави для такого тлумачення за
аналогією з іншими наданнями, об єктом яких були пустині  або
поля . На противагу цьому тлумаченню, комісари 1538 р. бачили у

згаданих словах лише загальне  визначення місцезнаходження
пустині. Різниця у тлумаченні не заважала ні старостам, ні шляхті
протягом тривалого часу освоювати (колонізувати) цю пустиню, що
становила волосну альменду. Природно, що угіддями цієї пустині
користувались і шляхта, і селяни. І ось комісія 1538 р. за дорученням
королеви відібрала в Ільницьких і повернула королеві кілька сіл, на які ця
шляхта не мала привілеїв. Протягом XVI-XVIII ст. шляхта не
залишала спроб повернути втрачене . У 1572 р. представники роду
Ільницьких дали своєму депутатові на елекційний сейм наказ знов
підняти питання про пустиню. Бона, скаржились вони, відібрала у них
власні, населені селянами, села , пасовища, обшари і весь їхній

ужиток . А тодішній староста Чосновський нібито наказав їхнім
власним підданим кметям  не виявляти послушенства своїм панам,
розділити поміж себе шляхетські двори і навіть вбивати своїх власних
панів, якщо вони зроблять спробу туди повернутись. Унаслідок цього
всього шляхетські селяни, позбавлені пасовищ, почали тікати до
Волощини, Угорщини. Самі ж Ільницькі за користування, за їхніми
словами, своїми ж  угіддями, які залишились по другий бік від межових
кіпців, встановлених у 1538 р., змушені були платити данини  у
більшому розмірі, ніж королівські селяни, а у випадку недоїмки
староста посилав до них на екзекуцію ( децькування ) писарчиків,
возних і солтисів  (у даному випадку солтиси  це - вибранці). Мова
йшла головним чином про гірські пасовища. За словами Ільницьких,
з 1538 р. і до XVIII ст. вони тридцять разів вносили протестації на
коронні сейми, а судові процеси остаточно підірвали їх економічно і
позбавили здатності нести військову службу213.

Користуючись тим, що комісари 1538 р. у ряді випадків
обмежились лише заїздами  і не встановили межових кіпців, шляхта
(власники Висоцького Нижнього і Маткова) постійно вдиралась у
королівські жирові ліси, намагаючись перешкодити заселенню пусток
королівськими людьми. У 70-80-х роках XVI ст. Височанські доручали
своїм війтам організовувати напади на щойно осілих на Молдавському
потоці старостинських колоністів. Було знесено кілька новозбудованих
хат і відібрано поля по самі садиби  поселенців. Одночасно шляхта
з с. Тур є розробляла у королівських лісах пасіки, захоплювала землю,
наприклад, у громади с. Недільна ( на чотири постріли з лука )214.
Власники Турки і Шандрівця відібрали наприкінці XVII ст. у вовчан-
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ської громади ліс Гутівка та на 40 плугів ріллі , а у громади
с. Шум яче - на 150 плугів поля215. 1733 р. управитель маєтків Борис-
лавських організував напад підвладних йому селян Борині на землі
Битлі і Ботелки. Нападники були озброєні пістолями, шаблями,
сокирами. Унаслідок нападу були захоплені землі і зайнято 50 голів
великої рогатої худоби216. 1749 р. Устрицький організував зі своїми
людьми вторгнення до королівського лісу , у громади Битлі було
захоплено 12 ланів землі, 300 овець і баранів. Інший шляхтич, Коман-
ницький, тоді ж відібрав у мешканців Битлі і Висоцького Нижнього
шість ланів землі і захопив ліс217. Власники Борині і Яблонова не
допустили на свої землі королівських комісарів, які 1765 р. прибули для
залагодження межових конфліктів. Шляхта зібрала до 100 чоловік
своїх селян, озброїла їх гірською зброєю  - палками з насічками, то-
пірцями, залізними вилами. Перед загрозою розправи королівські
представники не наважились вступити у володіння шляхти218.

Отже, в межах одного повіту між шляхтою з Турки, Борині,
Нижнього Висоцького, Маткова, Комарника і мешканцями королівських
сіл Любохорської і Розлуцької країн (Вовче, Недільна, Шум яче, Битля
і Ботелка, пізніше засноване Молдавсько) протягом більш як двох
століть точилася збройна боротьба. Симптоматично участь у цій боротьбі
брала громада с. Шандровець, яке адміністративно з XVI ст. належало
Сяноцькій землі і, здавалось би, не повинно було ніколи мати
спільної альменди з самбірськими селами. Проте це село було засноване
на території давнього Тарнового поля після 1444 р. разом з Тарновою
Нижньою і Вишньою та іншими селами, а це поле належало у XV ст.
до Самбірської волості. Унаслідок самочинного порушення волосного
кордону Петром Кмітою у XV ст. самбірські селяни втратили у першу
чергу полонини. Але вони ніколи не мирились з цією втратою, тим
більше що шляхта не задовольнялась захопленим і прагнула його роз-
ширити*4 .

У тривалій боротьбі королівські селяни не були пасивною
стороною. 1642 р. у конфлікті зі шляхетськими селами Чорна, Лютовище і
Скородне Ліської (Ліськівської) волості взяли участь усі десять сіл
Липецької країни - навіть ті, землі яких не виходили на волосний
кордон220. Така солідарність була виявом того, що селяни розглядали
землі волосної альменди як спільну власність, яку належить спільно
охороняти.

У 1625 р. Андрій Турянський від імені всієї шляхти с. Тур є заявив
протестацію у перемишльському гроді проти королівських селян - у
першу чергу громад Ісай і Недільної. Змовившись заодно  і
зібравшись разом  декількома тисячами осіб ( все поспільство тих сіл,
котрих так багато, що всіх імен не можна знати ) під проводом поповича
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зі Старої Солі Івана і волошинівського гайдука, селяни, згідно з
протестацією, на світанку вдерлися до Тур я і погромили шляхетські
двори і шалаші, а овець, що там паслись, захопили. За твердженням
протестанта -позивача, нападники загрожували життю шляхтичів і

взагалі діяли, як казали останні, подібно до мешканців с. Гребенного,
які уже вбили кількох шляхетних персон . У той час, як чинився цей
розгром, селяни всіх найближчих королівських сіл - Ластівок,
Стрілок, Лужка Вишнього і Волосянок - стояли напоготові юрбами, щоб
надати допомогу тим, які чинили розбій . Серед спостерігачів була і
громада Зджани. Її жителі, зауважує оповідач, забули про те, що самі
є вихідцями з Топольниці й оселені на туринських дідичних
землях , а отже, виступали проти колишніх своїх панів221. І тут селяни
виступали всією країною. Вони, з одного боку, не визнавали меж,
встановлених Боною у 1538 р. (але з інших причин, ніж шляхтичі Ту-
рянські), а з другого - не визнавали передачі шляхті Топольниці в
обмін на прикордонні села. Як бачимо, земельні відносини між
громадами ще більше заплутались.

Мешканці Ісай і Недільної ще у 1538 р. розкидали щойно
встановлені кіпці, захищаючи свої пасовища і ліси222. З протестації шляхти
Височанських, Ільницьких і Яворських, поданої до сяноцьких грод-
ських книг і спрямованої проти адміністрації і селян ( підданих )
економії, дізнаємося про розгром 1653 р. останніми шляхетських
садиб у Турці. Нападові, що відбувся на світанку 8 серпня, передувало
обговорення його підготовки і плану дій на зборі Волосянської країни
у присутності економа  С. Стрілецького і підстарости С. Дрогоцького
(facto mutuo inter se consilio deliberato). Селяни одержали підтримку
однієї з рот розквартированого в економії підрозділу Б. Лєщинського
під командою ротмістра, віцеротмістра і рейтера , а також загону
замкової варти під командою Т. Копистенського. Серед учасників
названі крайник Г. Пацлавський, крайник з Рикова В. Дромінський, князі
з Росохача, Лужка, Кривого, Мит, Задільська, Волосянки Вишньої,
Стрілок, старці  з Довжків і Завадки, активісти з усіх громад країни,
а також з с. Вовчого. Одного з Яворських було схоплено і зв язаним
відпроваджено до замкової тюрми, а шляхтича Добрянського піддано
тортурам і ув язнено у замку Старого Самбора223. Ця акція,
підтримана замком, охопила практично всю гірську Самбірщину, особливо
населення Ільницької, Волосянської і Розлуцької країн, і була
скерована проти шляхетських гнізд.

Невизначеність волосного кордону в районі Кропивника і Ластівок
викликала серйозний конфлікт у 1638 р. Коли шляхтичі Кропивницькі
цього року вигнали своїх селян орати якесь, мабуть спірне, поле,
королівські люди з Ластівок, обговоривши питання спочатку на власній
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сходці, озброїлись чим могли - сокирами, палками, списами,
рушницями - і прогнали орачів. Селяни діяли не без відома  волосян-
ського крайника Івана і з участю його слуги224.

У замковому архіві Самбора 1772 р. зберігалось близько 40 фасци-
кулів документів щодо межових процесів громад королівських сіл з
приватними власниками сусідніх маєтків. Позивачами і позиваними у
них виступають громади цілих ключів або групи королівських сіл,
мешканці кількох поколінь225. Мединицький ключ, наприклад,
виступав проти власників Рудник і Криниці, піддані  економії - проти
дідича Бискович, громади підданих  Дублянського ключа - проти Ко-
ритка та інших власників Волощі, а крім того, громади Грушової і Лі-
тині того ж ключа - проти шляхти з Тинова, Ролева, Бояр і Волощі,
громади ж Дорожева і Татар - проти шляхти Луцьких (з с. Лука).
Проти сусідньої шляхти, землевласників своєї і сусідньої волостей,
вели процеси у гродських судах громади Дублян і Пенян - проти
шляхти Корналович, Кульчиць і Шептиць - проти власників Вощан-
ців, усього Купновицького ключа - проти власників Острова, громади
Мокрян і Лужка Дольного - проти різних шляхтичів. За словами
власників сіл Бояри і Ролів, час від часу мешканці Літині і Грушової
збирались цілими громадами, до тисячі чоловік, на покоси серед боліт і,
користуючись тим, що в літній час вивезення сіна звідси до Бояр через
драговини неможливе, забирали готове, заскирдоване боярцями, сіно,
проганяли сторожів і потім самі косили траву. Час від часу вони
вторгались на шляхетські землі, рубали ліс, захоплювали врожаї. За
найменшим сигналом на допомогу їм вмить збирались інші громади226.

У грудні 1765 р., користаючи з осіннього бездоріжжя, що заважало
королівській шляхті вивезти готове сіно, кількасот літинців на
підводах і з різною зброєю  рушили на спірну луку, взяли під варту
сторожів пана Котовського і перевезли усе сіно до свого села227.

Селяни Мединицького ключа захищали лісові багатства від

зазіхань панів Коритків та інших власників Волощі і Тершакова, які
змушені були апелювати до коронного сейму228, а водночас,
використовуючи ту саму відсутність твердих кордонів в угіддях, з усіх боків
захопили поля, луки і ліси 229. У повному складі всі громади цього
ключа двічі, у 1729230 і 1758 рр.231, збройно вторгались у володіння
Коритків. У 1758 р., намагаючись визволити своїх чотирьох сусідів,
спійманих на порубці лісу і відпроваджених під вартою до
люблінського гроду, селяни всього ключа, озброївшись хто чим міг, у тому
числі вогнепальною зброєю, рушили до двору К. Коритка у Терша-
кові. Вони зайняли це село і тримали у своїх руках протягом трьох
днів. Під захистом збройних загонів мединичани рубали і вивозили
дерево зі спірного лісу. При цьому були захоплені заручники з числа
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шляхетських підданих з метою обміняти їх на своїх товаришів, що
сиділи у люблінській в язниці.

Селяни Дорожева і Літині воювали з Коритками із Волощі. Вони
не допускали їх до врубу, незважаючи на асигнації з замку. Якось
вони підстерегли одного з волощанських панів, зсадили його з коня і
з криками злодія, а не пана Коритка, спіймали  відвели його у своє
село та протримали цілу добу, відпустивши тільки під розписку, що
він не буде мати жодних претензій до них232.

Посередині волості земельних власницьких меж у неорних угіддях
тривалий час не існувало. Існування ж волосної межі з давніх-давен
не викликає сумніву. Коли 1585 р. відбувалось розмежування сіл
Дрогобицької волості Вацівська Воля (пізніші Вацовичі), Добрівляни і
Рихтичі, шляхті з Вацівської Волі Лясковським була відведена певна
діброва, і комісари ладні були вже насипати там межові кіпці, як
з явились люди з Якубової Волі з протестом, доводячи, що приблизно
чверть відведеної діброви належить їм, а отже, Самбірській волості.
Люди з Якубової Волі вказали старий кордон, відзначений дубом з
двома карбами (насічками), який і становив волосну стіну 233.

У межах Самбірської волості 1568 р. землі королівського Ваневиць-
кого ключа (Ваневичі, Морозовичі, Торчиновичі) були відокремлені
від земель приватновласницьких сіл Гуменець, Бачина, Торгановичі
(Тарановичі), Созань і єпископського села Страшевичі - у кращому
випадку у вигляді заїзду  лише на окремих ділянках, де сходились
оранка і луки234. Слід при цьому мати на увазі, що Бачина була
королівським селом, яке відійшло до шляхти за Беати Одровонж  (удови
старости), а Торгановичі ще 1507 р. рахувались серед сіл Самбірсько-
го староства235. У спільному володінні усіх цих сіл знаходились
рештки старовинної діброви і болота, де бачинські і ваневицькі ловчі
(myśliwce) несли королівську службу. На межі між ними панував
спокій , тоді як між іншими селами комісар, присланий сюди для

розгляду справи на місці, вважав розмежування украй необхідним236.
Спокій  у XVI ст. пояснюється тим, що всі ті села належали свого
часу до однієї волості і здавна спільно користувались землями
волосної альменди.

В оточенні шляхетських сіл (П яновичі, Луновичі, Корналовичі, Се-
кирчичі) був розташований Бабинський ключ. Тут тверді володіння
(używania pewne) і межі траплялись лише частково , бо багато було
боліт 237, а болота належали до спільного користування. У міру
осушення мочарів і тут почались незгоди за поля і луки. Власник Корна-
ловичів Дверницький у 1760 р. захопив у громади Пенян дві луки  і
лан орної землі238.
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У межах спільних волосних кордонів існували села Купновицького
ключа (Містковичі, Береги, Зарайсько та інші) і шляхетське с. Ковен-
чичі. Згідно з інвентарем 1568 р. Самбірського староства, усі ці села
мали в неподільному володінні діброву. Бложівське і Бубенське болота
тоді ж були у неподільному володінні усього Містковицького ключа,
з одного боку, і шляхетських сіл Луновичі, Ваньковичі, Барановичі і
Ковенчичі - з другого239. У спільному володінні тут знаходились
вигони, причому найстарше у волості місто Старий Самбір пов язане
було спільністю володіння толоками і вигонами з селом Стрільбичі, а
отже, не вилучене з волосного земельного союзу.

В описах меж XVIII ст. села Зарайсько і Містковичі виступають як
одне ціле. Вони неподільно володіли навіть луками і пасовищами240.
У 1733 р. між обома громадами відбулася цікава згода про приязнь і
добросусідські відносини , за якою містковичани мали право
користуватись зарайськими загонами , розташованими черезсмужно з їхніми
власними, і врубом у прилеглому громадському лісі зарайців, зарайці
ж, своєю чергою, - правом вільного врубу між містковичівськими
ланами - правом рубати ліс на свої потреби, як і предки їх рубали
вруби, що належать до тих загонів ; а поділу, - сказано в угоді, - як
раніше не було, так і надалі не повинно бути 241. Іноді траплялось
так, що розмежування земель сусідніх королівських сіл провадилось
з ініціативи самих громад242.

При розмежуванні земель шляхетського села Унятичі із землями
Самбірського і Дрогобицького старосте у 1531 р. комісари за вироком
двох старост присудили, що за шляхтою і селянами Унятичів
зберігалось право врубу на дрова і будівельну деревину у великий чорний
ліс  до р. Лішні до Нагуєвичів (заборонявся лише вивіз лісу на
продаж), а також право вигону свиней і великої худоби на випас у цьому
ж самому великому чорному лісі 243. Чорний ліс , про який іде
мова, примикав до Ясениці Сільної (Зворицької) поряд з Трептовою

»244
верховиною .

До XVI ст. сталий характер мав тільки волосний кордон. Будь-які
зміни в його адміністративному укладі з трудом долали той порядок
користування волосними пустками, що був освячений стародавніми
звичаями. Пережитки волосної спільності у земельних відносинах
зберігались довгий час. Проте почуття волосної єдності і солідарності у
XVI-XVII ст. витісняється спільністю інтересів поспільства  Самбір-
ської економії. Ця спільність скеровує його на колективні акції проти
здирств старостинського уряду, адміністрації і сусідньої шляхти, в
яких (акціях) беруть участь не тільки селяни, а й спільно з ними
шляхта - посесори королівських маетностей. Яскравим прикладом
солідарних дій усього поспільства економії може служити скарга,
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внесена 20 грудня 1631 р. до сяноцького гродського уряду від імені
селян та представників усіх інших станів, зокрема, крайників,
солтисів, війтів, вільників, шляхтичами Степаном Котляревським,
Григорієм Стрілецьким та Іваном Лодинським проти коронного
підскарбія, на той час державці Самбірської економії, Гермолауса Ліген-
зи, Гермолауса Жиравського та інших його заступників . Староста
дошкуляв утисками - неслушними данинами, повинностями та
прямими погрозами і фізичними розправами. Під претекстом якоїсь коза-
чизни  від усіх 100 війтів було двічі стягнуто по 32 злотих, від

кожного зі 100 війтівств - по дві корови, на виправу жовніра до Львова-
по 3 злотих, на косовицю - по 5 злотих, за різні постої ялівками,
вівцями, баранами, птицею з усіх війтів - 5 тис. злотих. Збирачі податків
брали з кожного злотого платежів по грошу поклону  - усього взято
на суму 1 тис. злотих. Крім того, від платників податків брали зборові
вступні  і відступні  за оголошення розпоряджень замку. Без будь-

яких підстав у війтів було взято коней, волів і кляч на 10 тис. злотих,

у трьох крайників відібрано по коневі та 10 тис. злотих готівкою. У
різних осіб було взято з кожного лану по 100 злотих, разом 5 тис.
злотих. Кожен священик мусив дати дві корови, на косовицю - 5
злотих, на вино - 5 злотих, на фірмана - 5 злотих і на жовніра до
Львова по 3 злотих з лану. На вступні , відступні  під час зборів
та інше від усіх парохів було взято 6 тис. гривень. Від підданих

короля з усієї Самбірської економії було взято з кожного села по дві
корови, з вільників - по дві корови, разом - 9 тис. злотих. З селян
було також взято тисячу баранів, 500 овець, 200 кабанів. Тричі
збирано з селян усякі стації ялівками, птицею та вівсом на загальну суму
10 тис. злотих. Вступне  і відступне  з селян брано окремо. У
с. Ломна та в інших селах жителів виганяли з хат за борги і

змушували їх викуповувати потім свою хату за 50 злотих. Кожного року

селяни відряджали до Самбірського двору 200 гайдуків своїм коштом,
по одному з кожних п яти ланів, у мундирах, з лаштунком і плату на

гайдука давали по 60 злотих річно або давали за гайдука у випадку,
якщо не знайшли би добровольця стати гайдуком, 120 злотих на рік.

За 5 років, за підрахунком селян, їм обійшлось це у 100 тис. злотих245.
Комісії, які король надсилав до економії для розгляду згаданої

скарги, або приймали рішення на користь підданих , проте ці
рішення залишалися на папері, або піддавались корупції, як це сталося з
ревізією Бартоломея Грабянки, секретаря королівської канцелярії.
Зокрема, Б. Грабянка, приїхавши до Сельської жупи, послав до Стріль-
бичів опівночі кількох гайдуків, які, піймавши трьох селян, що
насамперед подали комісарам скарги стосовно нанесених їм кривд,
Галька Стехнюкова, Ілька Хом ячика і Макара Козарівця, привели їх
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зв язаних до жупи і кинули до в язниці. Назавтра рано гайдукам було
наказано бити їх удвоє скрученими вимоченими у сировиці батогами,
і били їх по два рази, так що ледве залишилися живі. Після того
Б. Грабянка послав у гірські села піхотного ротмістра Северина Заб-
лоцького і Павла Яновського з 20 піхотинцями, щоб били підданих і
забороняли їм звертатися до короля зі своїми кривдами, а також
розсилав свої універсали, погрожуючи: Тих, хто буде звертатися і
добиватися розслідування своїх кривд, його милість король наказав мені
карати на горло . Навряд чи перебільшували автори скарги 1631 р.,
твердячи, що внаслідок грабіжницької практики адміністрації
половина всіх господарств у Самбірській економії лежала пусткою. З
другого боку, державця і його помічники по замковій адміністрації
збагачувались і набували маєтки. Згадуваний Г. Жиравський, який, за
словами тієї ж скарги, коли приїхав до Самбора, то не мав і п яти тисяч
(злотих. - В. /.), про що знає весь Перемишльський повіт, розбагатів
настільки, що з грабежу (тобто з побирання штрафів. - В. І.) дав 100
тисяч на маєтність 246.

У земельних питаннях існувало поняття волосного інтересу. 1521 р.
шляхта, власники Монастирця Конюшецького, скаржилась у
перемишльський земський суд на черхавського князя Дениса, який осадив
на землях у верхів ях Черхави двох селян (duos domos). Монастирець-
ка шляхта вважала ці землі своїми. Королівські комісари, прислані на
місце, встановили, що спірна ділянка знаходиться між селами Мона-
стирець, Черхава, Лужок Вишній і великим пустуючим лісом
(magnum desertum silvalium), який відноситься до Самбірського староства .
Самбірським службовцям було запропоновано виділити старців
(senes) з Лужка Дольного і Стронної, оскільки пустуючий ліс  лежав
між володіннями цих сіл і землями Монастирця, а названі королівські
села мали до чорного  лісу безпосередній інтерес, бо пасли там
свою худобу . За рахунок плати за випас худоби замок мав з цього
лісу чималий прибуток (interesse ad dictas silvas pascendo peccora, unde
non parvi proventus singulis annis sunt ad castrum Samboriense). Були
викликані старці, але вони не вважали себе компетентними
вирішувати спірне питання, оскільки воно торкалося усієї волості, і
вирішення його потрібно, на їхню думку, відкласти до того часу, коли
зможуть зібратись усі королівські люди або крайня і старці (ut possent
conducere homines regales alias Kraynya et senes). Крайня  - це,
безумовно, уся волость, її інтерес полягав у тому, що в зазначеному місці
ще у 1521 р. пасли худобу (quia universa bona alias Kraynya habent
interesse ad dictas silvas pascendo peccora)247.

У межах Дрогобицького староства полонини розташовувались між
Тустанню, Городищем, Трускавцем і Уличном. У XVI ст. в ці полонини
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вкуплялись  прості люди за гроші, овечу дань та підпруги. Інвентар
цього староства 1569 р. спочатку обмежував доступ до королівських
полонин і лісів з вівцями зі сусідніх волостей, а потім, під загрозою
конфіскації овець, приймання худоби збоку було заборонене цілком248.

У Стрийській волості з давніх часів для відгону овець служило поле
Раад , яке називається полонини 249. Ці полонини знаходились в
околицях Сколього і Тухлі, які в XVI ст. були у володінні магнатів
Острозьких. Вони залишались набутком цілої волості і стрийських сіл250.

Невеликі річки, враховуючи те, що межові знаки і кіпці ставились
по обидвох їх берегах і вони розділяли володіння, мали нейтральний
статус. Інакше трактувало звичаєве право стоячі води. Спір за озера
між самбірськими старостами і шляхтою з Конюшків, Острова і
Хлопчиць, яка посилалась у 1585 р. на межовий акт 113-річної
давності, свідчить про те, що ці озера у минулому могли бути у
користуванні ЦІЛОЇ ВОЛОСТІ251.

Земельні інтереси королівських селян і королівського скарбу
загалом збігалися. Це розуміли селяни. Громада Дорожева настільки була
переконана у тому, що за неї промовляє і закон, і звичай, що вважала
за можливе у 1757 р. поскаржитись королеві на адміністрацію замку,
яка, на погляд громади, виявляла інертність у захисті меж
королівських володінь і не надавала їй допомоги в обороні від
нападів шляхти з Лучки, Бикова і Волощі252.

Розмежування земельних володінь на теренах Самбірського
староства почало практикуватися у XV ст., але набуло особливо
широкого застосування у середині XVI ст., коли проводилась реституція
королівських маєтків Самбірщини. Межування було пов язане зі
зростаючою місцями земельною тіснотою. Волосна община, з одного
боку, поступається своїми земельними правами сільським громадам253,
а з другого - втрачає землі внаслідок експропріації з боку короля та
експансії шляхти. Вичерпувався передовсім фонд пусток, що
роздавалися у руки шляхти або заселювались колоністами254.

З межових актів XV ст. стосовно самбірських земель збереглась
грамота 1422 р. перемишльському єпископові, в якій описані межі між
королівськими селами Стрілки (не Стрілковичі!) і Топольниця, з
одного боку, і землями св. Спаса  селами Спас і Бусовища (або Волко-
вичі)  - з другого. У ній читаємо, що владычни люде гонять след
по лисичий брод и уздают топольничаном, занеже топольничане
имеют су владыкою границю, а стрелковци не имеють 255.

Ліси залишались нерозмежованими між владикою і старостою і в
першій половині XVI ст. Тільки при старості Чосновському у 1539 р.
на межі владичих володінь Нанчулки Владичної і монастиря
св. Онуфрія у Лаврові та королівських земель між горами Столець і

122



РУСЬКЕ" (УКРАЇНСЬКЕ) ПРАВО

Межирічка були насипані кіпці і висічені хрести на деревах , що
слугували межовими знаками256.

У 20-х - на початку 30-х років XVI ст. межування провадилось у
Дрогобицькому старостві, де землі королівських сіл були відокремлені
від шляхетських сіл Тустановичі (1525 р.), Попелі, Унятичі (1531р.),
Колодниця, Монастирець, Воля, Довголука257. Тільки 1585 р. було
завершене розмежування інших дрогобицьких сіл - Вацовської Волі,
Добрівлян, Рихтичів, Якубової Волі258. 1560 р. установлено кордони
Колпця, Стебника, Болохівців259.

Лише за Бони починаючи з 1538 р. у Самбірській волості
проводилось свого роду генеральне межування . Воно продовжувалось
за старости Стажеховського у 50-60-х роках, але не було доведене до
кінця. Призначена у квітні 1538 р. королем комісія у складі комісарів
Я. Камйонецького, С. Одровонжа, М. Одновського, Я. Добромильського
та інших осіб працювала на межових об їздах з вересня 1538 р. до
березня 1539 р. і встановила межові знаки на кордонах шляхетських
сіл Монастирець, Волковичі, Топольниця, Тур є, Созань, Висоцьке
Верхнє, Яблонів, Жупани, Завадка (належала тоді Іванові Татомиру за
дідичним правом), Черхава, Турка і єпископських сіл Нанчулова Воля
та Лаврів. 1551 р. були встановлені межі зі шляхетськими селами
Букова (Букава), Конів, Сусідовичі, Глибока, 1555 р. - зі шляхетськими
селами Велика Сушиця, Тернава (Tarnawa vastata), Ляшки260.

Ревізори 1568 і 1585 рр. оцінюють наслідки межування за Бони і
Стажеховського негативно - воно, як правило, обмежувалось
заїздами  без встановлення твердих кордонів261. Про необхідність сталих
меж в угіддях підіймалось питання на вишенському сеймику 1670 р.262
Завдання це як першочергове успадкувала австрійська адміністрація
1772 р.263

8. Походження шляхетського

землеволодіння у Прикарпатті

Існування в Галицькій Русі з ранніх часів великого землеволодіння
у вигляді боярських латифундій і князівських доменів (з XI ст. або й
раніше) - загальне місце в історіографії. Не маючи прямих свідоцтв
сучасних для тієї епохи джерел, історики трактували в дусі своїх
апріорних суджень свідоцтва непрямі або вдавалися до ретроспекцій.
Намагаючись визначити історичну долю суспільно-економічної і політичної
спадщини доби Київської або Галицько-Волинської держави,
ігнорували при цьому той факт, що галицька і волинська спадщини,
незважаючи на політичне злиття у XIII ст. відповідних земель у єдине
князівство, різнились між собою.
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Окупаційні режими на захоплених землях (початковий польський і

угорський) не робили спроб спертися на вищі верстви автохтонного
елементу, мабуть, через те, що в давньогалицькому суспільстві, на

відміну від волинського, не встигла розвинутись земельна аристократія.
Навряд чи й князівський галицький домен сформувався у таких
розмірах, щоб бачити у пізніших королівщинах незмінний з часів
Даниловичів комплекс чи то державних, чи приватних князівських
доменів264.

На той момент, коли зі смертю Болеслава-Юрія Тройденовича
припинилась династія галицьких князів, князь виступав верховним
власником державної території265, мав свої власні села і велике князівське
господарство266. Безумовно, до 40-х років XIV ст. існувало і приватне
землеволодіння. За підрахунками М. Кордуби, стосовно Галицького
князівства у XIII ст. літопис подає близько 70 імен бояр, які жили
більш-менш в один час, а загальна їх чисельність на початок XIII ст.
складає 2 тис.267 Вражає багатолюдність окремих галицьких
боярських родів. Літопис говорить, наприклад, про 28 чоловіків у роді
безбожних  Молибоговичів, які потрапили у полон268. В боротьбі

боярських партій часто ставали жертвами не конкретні особи, а цілі
роди. Так, 1173 р. галичани не тільки спалили полюбовницю Ярослава
Осмомисла, а й Чагрову чадь избиле 269. Якщо врахувати цю
обставину, годі дивуватись, що Ігоревичі могли вирізати аж 500 бояр.
Більшість дослідників вважає ці факти свідоцтвом не тільки
могутності і засилля бояр у суспільстві, а й наявності у їхніх руках
могутніх латифундій 270. Цього погляду дотримувались історики першої
половини XX ст. М. Грушевський, С. Юшков, Б. Греков, В. Пашуто271.
І. Крип якевич займав дещо обережнішу позицію - підкреслюючи
впливовість і багатства бояр, він утримувався від характеристики
їхнього землеволодіння272.

У літературі останніх десятиріч існує й інша точка зору. І. Фро-
янов, не заперечуючи наявності боярських сіл в Галицькій Русі XI-
XIII ст., вважає основним джерелом боярського багатства кормления
як плату за виконання певних служб, тобто роздачу волостей
боярам273. Учень І. Фроянова С. Пашин скептично висловлюється щодо
наявності великою боярського землеволодіння у Галицькій Русі ХІПст.274
Всесилля галицького боярства могло спиратися не на землеволодіння,
а на земську солідарність, традиційний авторитет родової знаті і на
місцеву воєнно-адміністративну автономію. Нагадуємо: Б. Греков
указував дослідникам стародавньої руської общини і еволюції норм
Руської Правди , що коли вже взагалі судилося розв язати якоюсь

мірою питання, то воно найскоріше може бути розв язане на галицько-
волинському матеріалі 275.
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Принцип нема землі без сеньйора  утвердився ще за часів
Галицько-Волинської держави, але це треба розуміти головним чином у
плані того, що вся необроблювана земля належала князеві. Князь
роздавав феодалам те, чим сам володів: пустки і пустині. Історія
шляхетських родів, відомих на середину XIV ст., дозволяє говорити, що у
фундамент практично всіх українських заможних володінь закладені
земельні надання, зроблені через тривалий час після приєднання
Галицької Русі до Польського королівства276. Ні за Казимира III, ні за
Людовика Угорського, ні навіть за Владислава II Ягайла майже не
трапляються серед українських землевласників такі, які б мали у
володінні більш ніж одне село. Не маємо, до речі, відомостей, щоб
відразу після польської окупації галицькі бояри масово переходили у
католицтво і зраджували свою мову277. М. Грушевський зазначає: Князів
таких, як у Великому князівстві Литовському, тут не було. То значить
були одиниці, але не було групи, верстви , яка мала б станові привілеї278.

Натомість чисельно панувала в Галичині дрібнопомісна і
безпомісна українська шляхта. Джерелом формування волосної
землевласницької еліти Українського Прикарпаття служили, з одного боку,
общинна (автохтонна) верхівка, з другого - службова знать, численні
військові, а також зайняті в адміністративному апараті та в різних
господарських службах старші слуги (часом з числа рабів). Раби та слуги
князя становили населення окремих сіл279.

В історіографії, на наш погляд, перебільшувався рівень розвитку в
Галичині і церковного землеволодіння280.

По-різному вирішували історики і питання про джерело
князівських надань. Одні з них бачили це джерело виключно у приватно-
родовому домені князя, інші підкреслювали, що князь мав право
розпоряджатися усією державною територією. Складніше виявилось
вирішити питання про існування умовних земельних надань в часи галицько-

... .. -281
волинської політичної самостійності .

9. Грамоти князя Лева Даниловича та
їхня джерелознавча оцінка. Село Кульчиці

В історичній літературі оцінка достовірності грамот князя Лева
Даниловича пов язується з визнанням або запереченням умовного
землеволодіння за часів галицько-волинських князів. Таксономія грамот у
науці за ступенем достовірності пройшла складний шлях. Більше
повезло  тим з них, які дійшли до нас у копіях і згадках XIV-XV ст.,
найменше  фабрикатам XVI ст.2®2 Серед останніх  грамоти з
наданнями, що локалізуються на Самбірщині. У дослідників викликала
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підозру як сама популярність імені князя Лева серед фальсифікаторів,
так і той факт, що переважна більшість цих грамот відноситься до
обмеженої території. Між М. Грушевським283 та І. Лінниченком284
навколо цих грамот виникла дискусія, унаслідок якої перший з них
відмовився від деяких своїх категоричних тверджень. М. Грушевський,
заперечуючи автентичність грамот, які з явилися у XIV ст. і
витримували зовнішню критику, вказував на обережність фальсифікаторів, які
утримувались, наприклад, від згадок про головництво  і вини (судові
штрафи), тому що намагалися підробити зміст грамот під стародавні
руські порядки 285; ці ж фальсифікатори, на думку М. Грушевського,
повинні були б так само боятися видати  себе, коли включали у свої
фабрикати обов язок військової служби, якої, твердить М.
Грушевський, в руські часи не могло бути 286.

Що стосується пізніших фабрикатів (XVI ст.), то вони містять
стільки хронологічних, мовних і фактичних недоречностей, а також
вигаданих імен, що дослідникам було легко викрити підробку при
першому ознайомленні з ними. Проте питання здебільшого
вичерпувалось зовнішньою, формальною, критикою, яка, утім, не втратила
наукової вартості досі. Разом з невідповідною обставинам часу, на її
погляд, формою відкидався і факт. Однак для деяких з грамот пізньої
фабрикації робилися винятки.

З довірою до окремих грамот та згадок про них, що містились у
підтвердженнях польських королів та в облятах гродських книг, у
тому числі XVI ст., ставився І. Лінниченко287. Він у зв язку з цим
поставив питання про історичну цінність підробних документів. Таку
ж позицію займали І. Каманін, Б. Греков, В. Гейнош, А. Прохаска288.
А. Генсьорський дав детальний лінгвістично-дипломатичний аналіз
деяких достовірних, на його думку, грамот, зокрема, репродукованої у
1557 р.289 І. Крип якевич, висловивши думку, що майже всі  грамоти
князя Лева підробні, використав деякі з них при характеристиці
феодальної земельної власності у Галицько-Волинському князівстві290.
Публікації цих грамот не припиняються і в наш час, що свідчить про
інтерес до них. Тексти грамот під іменем князя Лева у наш час
друкувались не тільки як пам ятки давньої української мови, а й як
історичні документи291.

Корисно звернутись до грамот, що становлять безсумнівний
фабрикат XVI ст. Серед обставин, що повністю дискредитували в очах
дослідників автентичність деяких з них, був факт наявності двох різних
текстів (варіантів), що містили надання одного й того ж об єкта (села)
одній і тій же або різним особам. Такі грамоти не заслуговували з
боку серйозних дослідників на подальший аналіз. Серед цих грамот
знаходимо грамоту на ім я Мелентія Турковича, запропоновану на
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затвердження королеві у 1556 р. стосовно надання с. Кульчиці у
Самбірській волості, та пізніший незграбно складений фальсифікат з
виставленою на ньому датою 1284 р. на ім я того ж М. Турковича і
на те ж саме село, облятований у 1660 р. у перемишльську гродську
книгу Михайлом Кульчицьким-Заньковичем292.

Щодо першої з них, яка не дійшла до нашого часу, то в підтвер-
джувальному дипломі 1556 р., де вона репродукується у перекладі,
зазначається, що це грамота, скріплена за звичаєм зубчастою
печаткою  (sigillo dentali), не фальсифікована і ні в якому відношенні
не підозріла  (non corruptas, пес non in parte suspectas), написана
руською мовою. У 1564 р. ревізори сейму також визнали її автентичною
( лист добрий , quatenus in usu ). М. Грушевський був переконаний,
що польський переклад цієї грамоти покрив деякі недокладності
первісної стилізації 293. Природніше і краще, мабуть, допустити, що
недоречності могли бути внесені з перекладом та відчитанням
пошкодженого тексту.

Підозру М. Грушевського, а за ним інших дослідників, викликає
згадка в грамоті Самбірської волості. Але можливість її існування у
XIII ст. досить переконливо доводив, як ми бачили, І. Крип якевич у
1938 р. Багато в чому стилізація цієї грамоти (лаконізм, відсутність
опису земельних границь, датування, перелік свідків, ідентичність
формуляру з формуляром тих трьох грамот, які І. Лінниченко вважає
автентичними - інтитуляція, диспозиція і санкція) промовляє на її
користь. У стилізації кульчицької  грамоти і цих трьох грамот (в них
ідеться про надання Добаневичів, Риторовичів, Рогізного, Гордині і
Дорожева) так багато спільного294, що у дослідників мимоволі
насувається думка про одну і ту ж саму канцелярію або фабрику
фальсифікатів. Єдине, що виділяє і відрізняє кульчицьку  грамоту на ім я
М. Турковича від трьох названих грамот, які найбільше (бодай у
І. Лінниченка) заслуговують на довір я, це її інтитуляція: вона має
незвично поширений характер ( Ja w Bodze Lew xyąze, pan Russkyei
ziemye ); у трьох грамотах відповідне місце звучить лаконічно - у
добаневицькій : А се я князь Левь , у риторовицько-рогізнянській :
Ессе ego dux Leo , у гординсько-дорожівській : Ja knyass Lew . Якщо
кульчицька  і ці три грамоти складались за якимсь єдиним зразком,

то не зрозуміло, чому фабрикатор відступив від цього зразка тільки в
інтитуляції. Можливо, це пояснюється тим, що у протографі
кульчицької  грамоти або в копії, яка послужила оригіналом для тексту,
що дійшов до нас, було пошкоджено місце, на якому містилась
інтитуляція, і перекладач, писар (а водночас реставратор), змушений був
заповнити прогалину на власний розсуд295. Збіжність же у текстах
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усіх чотирьох порівнюваних грамот має у своїй генетичній основі
практику стилізування однієї і тієї ж самої канцелярії - князівської.

Цікаво, що обсяг атрибутів земельної власності у кульчицькій
грамоті бідніший, ніж той, який декларувався трьома грамотами. У
ній, наприклад, цілком не згадано про судові штрафи (вини), зокрема,
штраф за голову - головництво296. Отже, фальсифікатор, якщо ним
була та сама особа, чиєю рукою написана грамота, проявив
незрозумілу поміркованість. У держальників кульчицької  грамоти було
менше стимулів для фальсифікації, ніж у держальників трьох інших
грамот. Між тим, для М. Грушевського згадка в грамотах про право пана
судити і побирати судові кари зі своїх селян - один з головних
доказів, вихідна точка  в оцінці автентичності грамот. На думку М.
Грушевського, право панів на судові кари з селян признається тільки
земським привілеєм Казимира IV 1447 р., а перед тим воно незвісне .
Не випадково, гадає М. Грушевський, у грамотах Казимира III не
згадуються судові кари - ці грамоти сфабриковані відповідно до
староруських порядків за свіжої ще пам яті про останні297. Отже, з
цієї точки зору кульчицька  грамота заслуговувала б на більше
довір я, ніж ті, в яких зафіксовано це право. У той же час латиномовну
грамоту на Риторовичі і Рогізно в очах М. Грушевського компрометує
вираз servitori meo [...] militi  ( воєнному моєму слузі ), який не
відповідав староруській соціальній термінології298. Таким чином,
кульчицька  грамота мала менше несвідомих або навмисних огріхів, ніж
інші подібні грамоти.

Грамота князя Лева, покладена потомками М. Турковича - шляхтою
Романом, Юрком, Федьком Тарасовичем, Демком, Хомою та Ільком
Кульчицькими299 перед королем на затвердження у 1556 р. і визнана
29 жовтня того ж року королівським дипломом такою, що відповідає
прийнятим критеріям оцінки автентичності подібних документів300,
дозволила їм довести свої права під час ревізії 1564р., і це
заздалегідь забезпечило апробацію її сеймом301. Грамота була написана на
пергаменті руською мовою  і мала печатку з зубом  (що служило
головним критерієм оцінки: в королівських урядових установах
керувались ухвалою вважати добрими ті грамоти, які мали печатки з
зубом 302). Щодо представленого Кульчицькими документа у 1556 р.
було відзначено: sigillo dentali solito munitas, non corruptas, nee aliqua
parte suspectas303. Підтверджувальний лист Сигізмунда Августа в
оригіналі у XVI ст. зберігався в архіві Литовської метрики, тоді як у
1742 р. копія його була видана на прохання замку з Коронної
метрики, де вона знаходилась серед актів 1556 р. (ex actis anni 1556)304.
Експертиза, яку пройшла у 1564 р. грамота Кульчицьких, мала
неформальний характер: королівські комісари мали вже справу зі значною

128



"РУСЬКЕ" (УКРАЇНСЬКЕ) ПРАВО

кількістю подібних документів і набули чималого досвіду в галузі
прагматичної дипломатики та сфрагістики.

У цій грамоті йшлося про село і звичайні ужитки. Нелегко в ній
угледіти якісь мотиви для фальсифікування у вигляді матеріальної
спокуси. Усі визначені грамотою матеріальні блага вже у XV ст.
перебували у розпорядженні Кульчицьких - службових зем ян,
королівських ловчих, які охороняли дичину і забезпечували королеві
полювання під час перебування його в Озимині (під теперішнім Самбо-
ром305), де ще у XV ст. знаходилась королівська зимова резиденція.
Перші відомі представники роду М. Турковича - ловчий (venator)
Гриць Сметанка і його брат Андрій - згадані як свідки земельного
розмежування 1425 р.306 Занько Кульчицький виказав своє шляхетство
у 1479 р.307, і шляхетство роду Кульчицьких потім ніколи не
заперечувалося. Пізніше, у XVIII ст., Кульчицькі посилалися на заставний
контракт самбірського старости П. Одровонжа, датований 1423 р.,
який, відділяючи шляхетські землі с. Кульчиці з усіх боків від
королівських земель, що віддавались у заставу, визначав межі володіння
Кульчицьких308.

У межах Кульчиць упритул з ловчими, але на королівському боці,
мешкали, очевидно, теж з давніх-давен, слуги нижчого рангу, які на
шляхетство претендувати не могли і не претендували. Згідно з
інвентарем 1507 р. Самбірського староства309 і поборового реєстру 1515 р.310,
вони охороняли пущу або діброву, а частина з них ходила, коли
вимагалось, на бобрів . Крім того, з борті вони давали по 5 півмірків
меду311. На цьому боці села не тільки не дбали про фальсифікацію
грамот, а й без помітного опору впрягались у панщину, коли жадав
скарб.

Кульчицьким особливо не повелося. Вступ Єжи (Юрія) Мнішека
1588 р. на посаду самбірського старости став для них початком
тривалих насильств і судової тяганини - у 1589 р. староста змусив
навколишніх королівських селян розкидати межові знаки і городіння, якими
шляхетські землі в селі були відокремлені від королівських. Захоплені
у Кульчицьких 11 ланів він приєднав до фільварку, позабирав з них
збіжжя і заскирдоване сіно. Напад повторився у 1599 р., а 1609 р.
Є. Мнішек домігся підтримки своїх дій з боку референдарського суду.
Судові процеси безнастанно тривали і за його наступників312.

Крім згаданої грамоти князя Лева у копіях (оригінал її напевне не
витримав перевезень і перенесень по різних установах - в усякому
випадку, про його існування після 1556 р. немає ніяких згадок),
Кульчицькі могли відстоювати свої землевласницькі права також і іншими
документами. Та частина села, де населення становила шляхта -
нащадки першого, хто одержав грамоту з наданням Кульчиць, являла
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собою шляхетську громаду зі своїм виборним старшим на чолі, у
якого переховувалась книга копій різних документів, що торкались

земельних прав і шляхетських привілеїв роду Кульчицьких313. Серед
документів Кульчицьких знаходимо акти розмежування шляхетських і
королівських земель у Кульчицях.

У 1557 р. Сигізмунд Август підтвердив лист самбірського старости
П. Одровонжа на ім я родича останнього з Кульчиць, судді і підсудка
Перемишльської землі, з приводу його земельної справи з Грицьком
Сметанкою з Кульчиць. Лист датований 1433 р. Цей документ, зміст
якого визначається словами circa latifundia Kolczycenses, тобто з
приводу кульчицького земельного володіння, зберігався в архіві Коронної
метрики314. Тут згадується датований 1425 р. опис меж королівських
земель Кульчиць, а також сіл Бабина, Пеняни, Дубляни і Селець, які
П. Одровонж одержав у формі іпотеки в посесію разом з Самбірським
староством за 2 тис. гривень, здобутих від шляхетських земель у
Кульчицях315.

У Кульчицьких з явились нові стимули звернутись до своїх
родових паперів - у першу чергу для повернення відрізаних самбірським
старостою Є. Мнішеком 1589 р. 11 ланів, без яких Кульчицькі були
поставлені перед перспективою повної соціальної деградації. А те, що
ця перспектива була реальною, свідчить повне зубожіння Кульчицьких
наприкінці XVII ст. у міру розростання чисельності роду. 1692 р.
шляхетську громаду Кульчиць становила така маса дідичів , що було
нелегко перелічити їх усіх. Тоді ревізорам вдалося нарахувати 185
шляхетських домків , які один від одного ділилися загонами  та
клаптиками городів316. У той же час в королівській частині Кульчиць
нараховувалось ЗО дворів, з яких 12 сиділи на городах, дев ять - на
V12 лану кожен317. Кульчиці - приклад досить поширеного типу
соціальної колокації селян і шляхти.

Захопивши у 1655 р. Краків, шведи вивезли звідти архів Коронної

метрики - всі книги аж до 1564 р. Вони були повернені до
королівської канцелярії тільки за Олівським миром 1660 р.318 Кульчицькі
втратили, таким чином, з поля зору на якийсь час оригінал грамоти
князя Лева і підтвердження її Сигізмундом Августом. Це розв язало
їм руки для творчості у сфері фабрикування втрачених документів.
Саме за цих обставин, як показав І. Каманін319, у 1660 р., а не в 1696,
як стверджував М. Грушевський320, з явився на світ фальсифікат
названої Левової грамоти в перемишльській гродській книзі. На жаль,
нам не вдалося відшукати її у гродських книгах.

Що спонукало фальсифікаторів до активності? На нашу думку,
ними рухало почуття погвалтованої (Є. Мнішеком) справедливості і
глибоке переконання у повній леґітимності свого вчинку. Джерелами
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фабрикації їм послужили власна пам ять, граничний акт 1423 р.
старости П. Одровонжа, звідки у фальсифікат було внесено опис
земельних границь, якого не було в оригіналі Левової грамоти, і власна уява
про дійсні просторові межі своїх прав, оперта на стан речей, який
склався не раніше XV ст., але який вони наївно вважали існуючим від
часів князя Лева (прикладом безкорисливої фальсифікації може
служити вставка у тексті A na herb daruj u Sasa , оскільки гербом Caca
вони користувались незалежно від грамоти, і вставка, що торкалась
герба, нічого не змінювала у соціальному статусі Кульчицьких). І. Ка-
манін вважав, що згадана грамота  служить прикладом того, як
відтворювався по пам яті утрачений оригінал321. Фальсифікаторами
майже точно була збережена диспозиція оригінальної грамоти, до якої
додано лише z chłopamy . Власне селянами Кульчицькі фактично не
володіли, але комірників і халупників тримали. Отже, і ця добавка
нічого, крім того, що вони вже мали, їм не давала. Самбірська волость
у фабрикаті перетворилася в область  - стара термінологія виходила
з ужитку.

Тут ми маємо справу з цікавим феноменом стародавньої руської
письмової практики - з історичним життям  юридичної пам ятки під
титулом протографа, але з мінливою текстологічною історією
відповідно до розвитку практики. Незмінність титулу виражала вічність
і непорушність волі інтитуланта, незважаючи на змінність життя, під
страхом передбачених формуляром божественних санкцій.

Кульчицькі були переконані, що воля князя Лева порушена. Більше
того, вони навіть у XVII-XVIII ст., коли фактично відтворення
втрачених документів по пам яті було анахронізмом, вірили, що фабрикат
1660 р. більш повно виражає цю волю. Про це свідчить той факт, що
екстракт обляти цієї грамоти 1790 р. вони вписують до київської грод-
ської книги. Відповідно облята містила приписку на підставі
латинського документа про те, що нібито саме цей фабрикат і було
затверджено представниками королівської влади ще у 1366 р.322 Але
перевірка прав 1366 р. насправді могла відноситись тільки до протографа.

Коли в офіційній копії цей протограф знову став доступний,
Кульчицькі не хотіли про нього чути. Більше того, згідно з
розпорядженням короля Августа III, у 1742 р. з оригіналу депонованого в архі-ві
Коронної метрики підтверджувального диплома Сигізмунда II
Августа від 1556 р. з репродукованою у ньому грамотою князя Лева було
зроблено екстракт. Останній, виданий за королівським підписом, мав
бути доведений до загального відома і внесений у спеціальну книгу
привілеїв та королівських декретів самбірського замку323. Тим самим
грамота князя Лева у редакції 1556 р. остаточно набула юридичної
сили.
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Природно, що на останньому судовому процесі з приводу
загарбаних Є. Мнішеком земель, який тривав у Перемишлі 19 років, де Куль-
чицькі знов у 1765 р. посилалися на фабрикат 1660 р., вони зазнали
поразки324. Лише після цього Кульчицькі вдалися з ним до київського
гроду, висловлюючи тим самим свою незгоду з рішенням
перемишльського гродського суду і з королівською адміністрацією.

Найкращим доказом того, що Кульчицькі не керувалися у своїй
поведінці амбіційними фанаберіями, а виступали носіями традиції,
служить свідоцтво мікротопоніміки села Кульчиць, пов язане з іменем
князя Лева. Отож через село протікав потік з назвою Львівець (niwa od
pothoka Lwowcza325), або Львівчик (do pothoka Lwowczyka326). Скотник
(мабуть, пасовисько) з назвою Львівець (Lwowiec) теж нагадує про
часи Лева Даниловича в Кульчицях. Ім я цього князя відклалося також
у назві Львів став  у Погоничах327.

Зменшувальний суфікс надає цим назвам характеру, який дозволяє
твердити, що носій цього імені був ще дитиною. Можливо, тут ріс
майбутній галицький володар, де і завершив свій життєвий шлях;
удільна відособленість Самбірської волості, панами і дідичами
(фактично - ленниками) якої вважали себе місцеві старости, напевно,
брала свій початок від князя Лева. У цій волості, можливо, треба шукати
села, які становили особисту (сімейну) власність галицьких
Даниловичів, і галицький князь дарував їх как есмы сам держал  своїм
служебникам. Навряд чи, проте, князівський домен охоплював цілу
волость. Для князя Самбір міг стати оплотом наступу на бояр, сильних
не обширними земельними володіннями, а саме своєю чисельністю,
згуртованістю у родових гніздах і глибоким корінням у земських
воєнізованих структурах.

Стратегічна роль самбірського замку для князя визначалась
прикордонним його положенням. Відносини між Галичем і Угорщиною
наприкінці XIII - на початку XTV ст. змінювались від союзницьких до
воєнно-конфронтаційних. Русь брала участь у походах то в складі
угорських військових сил, то на боці їх супротивників. Князю Левові
вдалося посадити свого урядника у Береговській столиці у 1299 р.328, а
в період від 1307 р. до 1320-х років з певністю, на думку М. Гру-
шевського, можна говорити про галицькі володіння в Угорщині329.

Звертають на себе увагу дві грамоти князя Лева на ім я різних осіб
на с. Страшевичі. В одній з них, датованій 1395 р., міститься надання
монастиреві св. Спаса цього села і монастиря в Созані330, у другій,
датованій 1287 р., знаходимо надання боярину и слуге  Нерунові на
п ять ланів землі з правом осадити с. Страшевичі на Дністрі з
млином, корчмою, третинними данями й роботами і додатково на три
лани землі під церкву331.
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Як бачимо, Нерунові доручались осадничі функції. Його нащадки
(напевно, ними були Созанські) займались осадництвом і пізніше.
Один з них, дяк Сенько, одержав від руських князів  право
заснувати с. Яриловичі, яке 1392 р. старостою було приєднано до Старого
Самбора, а Сенько, діставши на заміну монастир у Созані, повинен
був заснувати навколо нього нове село332. Засноване дяком село,
мабуть, виділилось зі Страшевич в окреме поселення, яке дістало свою
пізнішу назву від монастиря - Созань. Коли 1555 р. у Страшевичах
було проведено розмежування шляхетських і монастирських земель,
12 родин Созанських спадково і неподільно володіли відведеною їм
частиною, властиво, Созанню. Подібно до сільських князів волоського
права, Созанські одержували з населення третини і косові та плугові
толоки333.

Популярність імені князя Лева на Самбірщині знайшла своє
відображення у генеалогії шляхти Стрільбицьких, внесеній у жидачівські
гродські книги. Стрільбицькі виводили свій рід від якогось Данила,
ловчого князя Лева з Кульчиць334.

Надання сіл титулом цього князя має географію, відзначену свого
часу І. Шараневичем: усі вони, за невеликим винятком, відносились
до Перемишльської землі, яка включала і Самбірську волость335. Саме
Перемышльская горная страна , що славилась до князя Лева коро-

молою  бояр, дісталася йому, як і Белзька й Галицька, від батька. Про
коромолу  за Лева уже не доводилося чути: напевно, він втихомирив
бояр не тільки роздачею надань336, а й конфіскацією земель
непокірних підлеглих.

Родинний домен князя Лева навряд чи включав у XIII ст. цілі

волості. Це були анклави у масиві державних земель, які становили

чорну волость і на яких селився службовий люд.
До князівського домену могли належати, на нашу думку, Княжичі,

Княгиничі, Княже поле. Сюди треба віднести і села, які князь дарував

на тих умовах, на яких сам держав їх перед тим. Слід зазначити, що
уваги дослідників ще не привертали ті села Самбірської волості, які
повністю або частково населяли слуги, здебільшого служки, а села ці
(їх наприкінці XV - на початку XVI ст. було 14337) могли мати
відношення до князівського домену.

З іменем князя Лева пов язана традиція про початок солеваріння не
тільки у Старій Солі, але й у Башаві (Нагуєвичах), де перемишльські
владики одержали право від князя варити сіль на власних черенях.
1566 р. була підтверджена грамота ігуменові монастиря св. Миколая і
владиці Авраамові на дві ниви  ґрунту і чотири соляних черені у
Башаві. Пізніше, 1638 р., Владиславом IV ця грамота була підтверджена
владиці Афанасієві Крупецькому. Владиці належала частина  у Нагу-
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євичах з двором, церквою св. Миколая, двома ланами землі і соляним
джерелом338.

У князівські часи сягає осадження полонених на території Самбір-
ської волості, про що свідчать топоніми Пруси, Ятв яги, Литвинів,
Ляшки, Татари, Торгановичі, Торчиновичі, Ортиничі, а також,
можливо, Угринів, Угорці тощо. У ті самі часи на території волості
мешкали і князівські конюхи (Конюхи, Конюшки та інші) - більшість їх
знаходимо під Перемишлем і Медикою, де вони становили населення
дев яти сіл339. З військовими інфраструктурами пов язані топоніми
Стрілковичі, Стрільбичі, Стрілки, Бронниця (Бродниця?), Смольна,
Смольниця. У грамотах зі службовими наданнями на Самбірщині під
титулом князя Лева фігурують лише села Страшевичі, Дуброва (Домб-
рівка), Гординя (Ординя), Дорожів, Хлопчичі, Березниця, Ярилівці,
Шептиця, Кульчиці. На основі надань князя Лева або неназваних
руських князів  перемишльському владицтву належали або цілі села,
або дворища в них у багатьох місцях Перемишльської землі, у тому
числі в Самбірській волості Лаврів, Созань, Спас (з монастирями у
цих селах), Башава (Нагуєвичі), Торчиновичі, Волкови (Волковичі, або
Бусовище), Бабина, Страшевичі, Смольниця340.

А. Фастнахт справедливо підкреслює, що, незалежно від
достовірності тієї чи іншої грамоти князя Лева, сам факт князівського надання
заслуговує на довір я, а село - об єкт цього надання - можна
віднести до сіл, що існували у Левів час341. Фальсифікація як шахрайство
в повному розумінні слова була виключена. Таким шляхом не можна
було набути ані жодного клаптя землі, ані інших благ, більших від
тих, якими володів протягом довгого часу від давніх-давен можливий
фальсифікатор. Найпереконливішим доказом законних прав на землю
служила давність  фактичного володіння нею, підтверджена
свідоцтвом старих людей. Документ узагалі не був обов язковим доказом342.

У кінцевому рахунку люблінський сейм 1569 р. вирішив
підтвердити усі без винятку грамоти і привілеї князя Лева343.

Особливими мотивами при фабрикації втрачених грамот керувались
перемишльські владики. Для них головну роль відігравала ідеологічна
і морально-політична цінність традиції, пов язаної з православними
володарями. Якби наявність юридичного документа була обов язковою
для забезпечення прав землеволодіння, то перемишльським єпископам
вистачило би привілею 1407 р. короля Владислава II Ягайла, де
перелічувались усі їхні володіння, включаючи ті, які були, як стверджували
єпископи 1422 р., надані їм за князя Льва и за князя Юрья 344. Вони й
не квапилися з підтвердженням руських  грамот. Але пожежа, яка
знищила капітульний архів, змусила їх звернутися у 1535 р. до Сигіз-
мунда І з проханням підтвердити не тільки диплом Ягайла, а й пред¬
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ставлені як копії грамоти князя Лева345. Напевно, це були не копії
знищених пожежею грамот, а відновлені по пам яті тексти. Отже,
якщо підходити до репродукованих різними часами надавчих грамот
князя Лева Даниловича з погляду суворої дипломатичної критики, то
усі вони можуть розглядатися як фальсифікати. Жодної автентичної
грамоти князя Лева ми не маємо. Навіть ті з них, які найбільше
заслуговують на увагу, відійшли від своїх можливих протографів. Початковий
формуляр треба шукати серед найдавніших репродукцій. Проте справа
виглядає безнадійно у тому плані, що ми не маємо з чим порівнювати
ці репродукції, оскільки безспірних оригіналів не існує. Фабрикатори
ж і копіїсти вважали законною справою оновлювати текст прототипу
внесенням сучасних їм юридичних та соціально-політичних понять і
реалій. Ми тут маємо, однак, справу не зі злісними фальсифікаторами,
а з добросовісними  фабрикаторами. Повторюємо: фальсифікація у
розумінні шахрайства була повністю виключена. Нам не відомі
випадки, щоб володільці грамот князя Лева стикалися з труднощами у
визнанні своїх прав. Не було фатальної необхідності також вдаватися
до фальсифікації у випадку втрати грамот. Вистачало свідоцьких
підтверджень солідних віком і моральним авторитетом сусідів - чи то
шляхти, чи селян, щоб довести перед ревізорами своє безперервне
володіння землею з діда й прадіда . Це було достатнім юридичним
забезпеченням. У галицькій традиції стосовно руських князів, нащадків
Данила Романовича, виділяється культ князя Лева, який панував
переважно на Самбірщині. З іменем князя Лева тут пов язували
чимало ініціатив господарського, адміністративного, воєнного та
соціально-політичного характеру. Як уже згадувалося, популярність його
відбилась і в генеалогії шляхти Стрільбицьких, внесеної у жидачівські
гродські книги. Свій рід Стрільбицькі виводили від якогось Данила,
ловчого князя Лева з Кульчиць346.

Поруч з грамотами-фальсифікатами, які заслуговують на увагу
історика як відображення місцевої традиції, маємо грамоти (або згадки
про грамоти) руських  князів, головно князя Лева, в автентичності
яких вважали можливим не сумніватись високоавторитетні учені-
історики347.

10. Васали симбірського замку.
Ленне і земське право. Манства. Слуги і служки

Наявність великого боярського землеволодіння, що рано склалось
із князівських доменів, зокрема, галицьких, у літературі не викликала
сумніву довгий час. Після захоплення галицьких земель польськими
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феодалами, писав Б. Греков, польський уряд одержав у своє
розпорядження домени галицьких земель, конфісковані вотчини і пустуючі
державні землі. Джерелом князівських надань І. Лінниченко вважав
виключно домен348. Більшість істориків схильна вважати, що князь
мав право розпоряджатися всією державною територією349. Що
стосується умовних дарувань, то М. Тихомиров висловлював сумнів
відносно їх існування на Русі350. Л. Черепній не знаходив прямої відповіді на
питання про їх існування351. Основним типом феодальних володінь на
галицьких землях С. Юшков вважав боярську сеньйорію352. Б. Греков,
спираючись на ретроспекцію стосовно становища галицьких
князівських двірцевих слуг, воєнних і домових , яких польський король
застав у колишніх князівських доменах, однозначно висловився на
користь існування тут бенефіціїв353.

Виникнення ленного права у Галицькій Русі М. Грушевський
загалом пов язував з рецепцією польськими королями західного,
переважно німецького, ленного права 354. В. Гейнош поділяв цю точку
зору і одночасно солідаризувався з А. Прохаскою, який допускав
існування ленів у Галицькій Русі до Владислава Опольського355.
Висловлювалась думка, що ленне право тут було результатом перенесення
польськими королями на місцевий грунт норм, які застосовувались
відносно солтисів німецького права356. М. Кордуба, відзначаючи риси
подібності галицького суспільного ладу з західноєвропейським
феодалізмом, зводив вирішення питання до впливу сусідніх країн - Польщі
і Угорщини357.

К. Тименецький ставив у заслугу А. Прохаски те, що він встановив
існування у Галицькій Русі в кінці XV ст. ленів. У XIII ст. тут,
зауважує К. Тименецький, у зв язку з колонізацією на німецькому праві
поширилось надання землі з виразно феодальним характером, яке зникає
у XIV ст.358 А. Прохаска схильний був говорити про манства
староруської системи 359. Його концепція, яка виходить з уяви про
безперервність в еволюції форм землеволодіння і генетичний зв язок між
окремими її етапами починаючи від староруських часів, здається нам
найбільш слушною. За цією концепцією, Казимир III, продовжуючи
практику руських князів, не надавав зем янам на Русі феодів. У той
же час надання титулом iure pheudali містили в собі ясно виражену
вказівку, що донація становить лен (iure quo nostri vasalli tenet, heredi-
tario iure feudali)360. Про те, що ленне право було запроваджено не
польським урядом, свідчить відзначений Л. Виростеком факт, що
надання Владиславом Опольським земельних привілеїв відносились
головним чином до автохтонів, а не новоприбулих поселенців. За Л.
Виростеком, ius feodale, що практикувалось Владиславом Опольським,
було лише спробою надати юридичної форми земсько-рицарським
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обов язкам, що існували уже здавна. Особливості дарувань земель за
рахунок галицьких земель, що відрізняли їх від дарувань властиво
польських, він вважав запозиченими польським урядом зі сфери
давньоруських відносин361.

У наданнях Владислава Опольського на перший план виступають
три основні моменти: 1) надання становить лен; 2) з наданням
пов язаний обов язок військової служби та інші обов язки васала; 3)
забезпечення васалові ленного заступництва362. Основними ж рисами
руського лену  були: 1) залежність характеру служби в якісних і

кількісних показниках від розміру земельного надання; зокрема, ідеться
про переважання легкоозброєних лучників над списниками; 2)
обов язок васала перебувати невідлучно на Русі; 3) заборона передачі
ленних маєтків у треті руки без згоди короля; 4) обов язок васала
платити королеві подимне - 2 гроші широких з осілого кметя; 5)
обов язок сплати королеві вівсяної данини та низки платежів на користь
міст, утримання в оборонній готовності і забезпечення замків усім
необхідним для оборони (часом - замковою работизною )363.
Предметом надання могла бути не тільки земля, але й різні інші об єкти
(джерела прибутків).

Князь чинив акт донації, порадившись зі своїми васалами .
Донатор зобов язувався виручити того, хто одержував надання, у випадку,
якщо він потрапить у полон, і відшкодовувати збитки, пов язані з
полоном. Умови заступництва не завжди в дипломах подаються
спеціально: не у всіх дипломах обумовлено сплату двох грошів подимного,
зазначено обов язок постійного перебування на Русі з дітьми і
жінками - можливо, усе це само собою розумілося, адже васали приносили
навіть окрему присягу, що дарованої землі не покинуть364. Навіть при
наданнях на повному дідичному праві (pleno iure haereditario) у
дарчих листах дописувались умови військової служби. У той же час,
незважаючи на ясно виражену вказівку на ius feudale, одержувач землі іноді
мав право вільно розпоряджатися нею, правда, за згодою короля і за
умови рівноцінної заміни в службі, що мала місце на цій землі365.
Загалом власність на землю, згідно з А. Прохаскою, не була на Русі такою
повною, як на Заході. Відомо, зауважує він, що Владислав II Ягайло
наказав відібрати всю Самбірщину у нащадка Спитка з Мельштина,
хоч Самбірщина була надана останньому королевою Ядвігою366.
Король, отже, розпоряджався землями васалів на власний розсуд, але
обов язки руського васала нічим не відрізнялись від обов язків
західного васала.

Інвентар Самбірського староства 1568 р. містить як додаток реєстр
васалів самбірського замку - платників подимного податку. Реєстр
подається під заголовком: Подимне із зем янських сіл, котре йде до
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самбірського двору. Платять його за старими квитами з ланів або з
димів. Ось за старими реєстрами так його вибирають 367. Реєстр цей
має велику пізнавальну вартість. У ньому знаходимо повний перелік
усіх приватних сіл Самбірської волості на руському ленному праві.
Крім цих сіл, а серед них були і села шляхетських гнізд, які
утворювали громади з дольовим землеволодінням, що походили зі
службового земельного споміщення і вотчинного  (дідично-сімейного)
права368, тут знаходимо колокації (шляхетсько-селянські або шляхетські,
якщо право земельної власності у межах одного села виходило з
різних правових джерел) і шляхетські анклави в рамках селянських
поселень (анклави виникали внаслідок надань на окремі дворища,
вирвані з общинного земельного фонду в рамках одного села).

Слід мати на увазі, що в процесі розкладу неподільних
шляхетських родин, їх паросткування і роїння відбувалось виділення окремих
земельних частин (sortes, scheda, część), на кожній з яких тіснилися оселі
неподільних родин або утворювались поселення груп близьких родичів,
притому усі вони вели своє походження від спільних родоначальників.

У більшості випадків корінь родоводу на місцевому ґрунті
становила не одна особа, а ціла єдинокровна сім я - тоді поділ нею схе-
ди  був запрограмований від самого початку заселення. Варто навести
цей реєстр повністю.

Шляхта, яка платила самбірському замкові подимне, у 1568 р.
мешкала у 46 селах на 80 володіннях; вносила вона подимне з 565 димів.
Сюди не входила дрібна шляхта зі сільських привілейованих князів
волоського права та солтисів, що також були зобов язані військовою
службою. З 565 димів 254 (45 відсотків) належали двадцяти
власникам, які становили 25 відсотків усіх васалів замку; кожен з них мав
від 10 до 20 димів. Чотири шляхетські родини (5 відсотків усіх
власників) мали по 20 і більше димів - разом 100 димів (17,7 відсотка).
Отже, 30 відсотків усіх шляхтичів-землевласників тримали у
залежності від себе 62,17 відсотка димів, які знаходились у підданстві
шляхти. 70 відсотків шляхтичів належали до дрібних власників.
Дев ять сіл мали тільки по одному власникові. У більшості випадків
маємо справу з архаїчною дідично-сімейною власністю з дольовим
поділом землі. Окреме становище займали служки - кметі, особливо,
наприклад, Ступницькі зі Ступниці і Котовані, які платили подимне
поряд з васалами - шляхтою. Таких кметів - платників подимного,
знаходимо також у Новошиці, Тарановичах, Підгір ї. Гадаємо, що це були
ті слуги і служки руського права, яким не вдалося засвідчити своє
шляхетство.

Наведений реєстр, однак, дає не цілком адекватне відображення
дійсності: якщо вірити реєстрові, то на землі в Кульчицях сиділо

138



"РУСЬКЕ" (УКРАЇНСЬКЕ) ПРАВО

тільки двоє шляхтичів (брати Кульчицькі), тоді як, ми вже бачили, тут
міцно тримався за примарні привілеї, подані грамотою князя Лева,
численний клан, що нараховував майже 200 родин. Те саме можна
сказати і про Билину: тут реєстр подає двох суб єктів земельних прав,
насправді ж їх тут було незмірно більше. Бодай 1692 р. тут, за побо-
ровим реєстром, нараховувалось шляхетських домів, що не мали
підданих, 65 на чвертях лану 369.

Серед королівських сіл, де землею володіла шляхта на підставі
давніх привілеїв, у реєстрі 1568 р. навіть не згадана Березниця. При
описі Березниці той же поборовий реєстр 1692 р. свідчить про дідич-
ні маєтки  різних шляхтичів370. Пояснюється це тим, що подимне
платилось шляхтою з селянських димів, підвладних їй. Природно, що
шляхта, яка не мала підданих, до реєстру подимного на користь замку
не потрапила.

Денний характер надань XIV-XV ст. перебував у протиріччі з
декларованим iure pheudali perpetue et in aevum , тобто з вічистістю ,
спадковістю371. Руське (як і волоське) народне право трактувало
володіння землею як сімейне право - згідно з ним, уся родина
розпоряджалась землею спільною рукою . Тому воно породжувало дольові
шляхетські гнізда з безнастанним дробленням дідичних часток.

Тяжка служба на кордонах робила непривабливим для бояр і шляхти
володіння землею на службовій основі. Вихід шукано у воєнній
колонізації на німецькому і волоському праві і перекладуванні військового
обов язку на солтисів і сільських князів. Звідси, зауважує А. Прохаска, і
заміна ленного права правом земським372. Інтереси концентрації і зміц:
нення шляхетської власності на землю також робили земське право
більш бажаним для шляхти. Там, де дроблення дідичних долей не
зайшло занадто далеко, на зміну сімейному праву вже у XV ст.
починає приходити повна власність на землю. Вона виникала не тільки
внаслідок земельних надань польській шляхті на українських землях,
а й, напевно, внаслідок переходу місцевих землевласників з руського
права на право земське , або коронне. З особливою певністю це
можна твердити про васалів самбірського замку.

Серед них ми бачимо у 1533-1537 рр. шляхту - земельних
одноосібних власників з Радиловичів, Берестян, Городища, Тарановичів,
Підгір я, Блажева та інших сіл. Вони вільно віддають або беруть у
заставу не тільки землю, але й панщинну робочу силу селян,
виступають щодо своїх земельних жеребів як дідичі  (heres), а самі
жереби виступають як pars hereditaria; ця шляхта володіє землею cum omni
iure dominio et proprietate373, тобто з повним правом власності.
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Врешті українська шляхта домоглася зрівняння у правах з
польською. Ленні надання зазнали перетворення на основі коронного
права, остаточно втративши ознаку службового землеволодіння.

Вражає чисельність окремих літописних  боярських родів у межах
Галицької землі. Зазначивши це, М. Кордуба, як уже згадувалось,
вказав на сільські галицькі топоніми, що мають спільну основу з
іменами найвпливовіших у XIII ст. бояр. Між ними, напевно, існує
генетичний зв язок (с. Щепанів - Ілля Щепанович; с. Вишатичі під
Перемишлем - Давид Вишатич; с. Домажир під Львовом - боярин Юрій
Домажирич; місцевість Чермна - боярин Сем юнко Чермний і т. д.).
Ряд галицькоруських бояр XIII ст. з являються як землевласники у
перші десятиріччя польської влади374.

Основним джерелом боярського багатства І. Фроянов вважає
частину князівських володінь Галицької землі як плату за виконання
доручень у справах суду і управління - тобто кормления375.
Висловлюється сумнів щодо існування у Галицькій Русі XIII ст. боярських
латифундій і всесилля галицького боярства376. Всесилля боярства
могло спиратись не на земельні латифундії, а на земську солідарність і
на земські воєнно-політичні структури. За це промовляє, зокрема, кла-
новість боярської верхівки377. У джерелах ми не знаходимо
підтверджень того, що боярські вотчини мали характер латифундій378. Великих
землевласників у Галицькій Русі серед корінної знаті ми не
зустрічаємо. Поширена уява про засилля великого землеволодіння у Галичині
(і його відрив від національних коренів) значною мірою зумовлена
перенесенням на Галичину волинських реалій. Галичина, однак,
відрізнялася від Волині.

В основі великих земельних володінь у Галичині лежать надання
польських королів, зроблені після приєднання Галицької Русі до
Польського королівства. Але і в наданнях королів XIV-XV ст. рідко
трапляються надання більше одного-двох сіл в одні руки , а часом
об єктом надання виступає одне дворище379.

За підрахунками Ю. Гросмана, у 70-80-х роках XVI ст. на 1,9
відсотка землевласників Руського (Львівська і Сяноцька землі) і Белзько-
го воєводств припадало 27,9 відсотка поселень, у середньому по 20,8
на кожного. Це  магнати. Усього ж магнати і багата шляхта, які
становили 11,4 відсотка феодалів, тримали у своїх руках 63,2 відсотка
земельної власності шляхетського стану. В той же час до дрібної
шляхти належало більше половини (54,2 відсотка) усіх шляхтичів-зем-
левласників, вони тримали лише 13,5 відсотка всіх поселень (у
середньому по 0,35 поселення на кожного). Звідси висновок про абсолютне
переважання великої земельної власності (75,6 відсотка усіх
поселень)380. У той самий час там же третина всіх земель належала
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до королівщин, 3 відсотки - духовенству381. У королівщинах, однак,
хазяйнувала коронна шляхта, вихідці з польських земель або навіть
(епізодично) з-за кордону Корони. Формами держання королівщин
шляхтою були лен, емфітеуза (спадкове держання), передача до
вірних рук , а також на праві застави, доживотного, термінового
держання, короткотривалої оренди. Корінна українська шляхта, яка в
чисельному відношенні абсолютно переважала і вела свій рід від перших
суб єктів ленного права, міцно трималась свого дідицтва з егалітарним
поколінним принципом спадкування - з рівністю прав спадкоємців
щодо батьківського спадку (звичай зобов язував до цього також і
селян)382. Цей принцип у XIV-XV ст. служив їй для охорони своїх
кастових прав, але перешкоджав утвердженню майорату.

11. Перші надання польських королів.
Слуги в Симбірській волості

У середовище польської шляхти шляхом адопції польськими
родами з прийняттям гербів останніх були допущені лише найвизначніші
з бояр, які зуміли довести свідками давність володіння своїми
вотчинами383. Доля нащадків князівських слуг і дрібних галицьких бояр
визначалась завданням польського уряду в новоприєднаних землях

заселити спустошений війнами анексований край і створити збройні
сили для його оборони. Перш за все необхідно було залучити на свій
бік корінний служилий елемент. Ні Казимир III, ні Владислав Ополь-
ський не порушували своїми денними наданнями старих денних
відносин. їхні надання різним слугам і служкам пов язувались з
військовою службою - кінною зі списами і легшою - з луком і стрілами384.
Обов язки галицького васала (участь у кожному поході, денне
судочинство і допомога своєму панові у виконанні судових функцій) не
відрізнялись від васальних обов язків на Заході нічим, крім одного-
обов язком особистого проживання у Галицькій Русі385.

Нагадуємо: денний характер земельних надань Казимира III,
незважаючи на те, що вони йменувались iure pheudali, визначався
передовсім тим, що вони, навіть засновані на повному спадковому праві, були
пов язані з військовою службою; з умовою військової служби
підтверджувались грамоти князя Лева386.

Такий характер носили земельні надання і на території Самбір-
щини. Грамотою від 6 липня 1375 р. Владислав Опольський дарував
Яськові та його законним спадкоємцям с. Дорожів у Самбірській волості
з умовою несення служби списником і лучником, участі в кожному
генеральному ополченні та сплати подимного по 2 гроші з кожного
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селянського двору на св. Мартина. Донатор декларував своєму
васалові заступництво - викуп у випадку необхідності з полону і
відшкодування вартості вбитого під час бою коня387. У тому ж 1375 р. якийсь
Вроцлав одержав на вічні часи  села Радловичі, Корналовичі і Угорці з
умовою служби двома лучниками і списником, а також сплати
подимного388.

При викупі 1537 р. Самбірського староства у С. Одровонжа
королева Бона веліла показати грамоту від 4 серпня 1377 р. якомусь Матвію
на Купновичі у Самбірській волості, де (в грамоті) сказано, що він
тримає це село за феодальним правом і за тим же звичаєм, за яким
держать свої маєтки інші васали (iure feudali et consuetudine qua caete-
ri vassali bona sua possident)389.

Відома значна кількість ленних надань Владислава II Ягайла на
території Дрогобицького, Стрийського і Самбірського старосте. Це,
наприклад, надання братам Петрові та Гнатові Монастирським на пустку
Монастир у Самбірській волості 1394 р.390; Кориткові за особливі
послуги - на Почаєвичі, а також на Гаї Нижні і Вишні (у дідичність,
однак, з умовою участі в кожному поході у супроводі п яти лучників,
досвідчених у володінні зброєю) - від 20 серпня 1409 р.391; Грицькові і
Тишкові Попелям - на землю коло Дрогобича , де вони у 1414 р.
заклали с. Попель, і 1427 р. - на пустку біля р. Раточини між Самбір-
ською та Дрогобицькою волостями (під умовою служби чотирма
лучниками на добрих конях)392. Той же король 8 листопада 1425 р.
підтверджує Миколаєві Фельштинському привілей на володіння Колп-
цем393, а 4 листопада 1429 р. він надає Васькові Богдану с. Бабину,
після чого 1 листопада 1433 р. записує на цьому селі 70 гривень на
користь Добєслава зі Спрови394. На увагу заслуговує запис 350
гривень на Модричі, Стебнику і Лішні на користь Влодка зі Свенця,
датований 6 січня 1433 р.395 Ягайло грамотою від 15 грудня 1432 р.
дарує у формі продажу своєму військовому слузі Петрові Одровонжу
(strenuo Petro Odrowąż militi suo) чотири лани землі в Дублянах396.

Дарування королівських маєтків у формі запису на них певної суми
грошей або у формі символічного продажу за певну суму, з одного
боку, гарантували міцність даруванню і полегшували обертання
ленних земель, з другого - посилювали контроль за леном з боку короля.
Васал міг продати такий маєток тільки за згодою короля, до того ж
покупцеві, здатному нести відповідну службу397. При цьому король,
підтверджуючи акт відчуження, переносив записану ним суму разом з
васальними обов язками на нового власника. Останній повинен був

викупити маєток у попереднього власника. У XV ст. дарування іноді
набували форми застави або продажу398. Запис грошових сум на
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заставні або відчужувані ґрунти служив перевідним векселем, який
компенсував королівському скарбові хронічний фінансовий дефіцит.

Ленне право в Галичині ототожнювалось із служківським правом.
У королівському документі 1519 р. сказано про звільнення васала від
феодального або служківського права  і ленного суду399. Однак не

всі служки були васалами. Б. Греков писав, що польський король
застав у документах галицьких князів двірцевих слуг - військових і
домових, з одного боку, і селян різного юридичного статусу - з другого.
Уся ця маса населення почала називатись по-латині servitores400.

Ще С. Соловйов розрізняв у складі молодшої дружини на Русі
XIII-XIV ст. так званих слуг вільних, людей двору, які перебували на
кормленні і мали, подібно до бояр, право вільного від їзду, і слуг -
промисловиків і ремісників  (садівники, бортники, псарі, бобрівники
і т. п.), які не користувались свободою від їзду. Невільні слуги,
холопи, могли виконувати ті ж функції, що й слуги двірські, і займати
вищі посади у домовому і волосному управлінні. Подібний порядок, на
думку С. Соловйова, поширювався і на південний захід , тобто на
Галицьку Русь401. Цій концепції суперечить точка зору М. Грушев-
ського, який виводив галицьких слуг XV ст. від невільних слуг, що
стали потім кріпаками, прив язаними до землі402. Цей погляд
вбачається нам однобічним так само, як виведення І. Лінниченком слуг і
служок від дрібного руського боярства403, яке втратило шляхетські
права. Оминаючи крайні судження404, ми схильні поділяти думку
Б. Грекова, який бачив у галицьких слугах XV ст. нащадків старих
княжих слуг, дрібних або дуже вже середнього калібру
землевласників , служба яких визначалася від землі. У XVI ст. частина цих
королівських слуг розширила свої володіння, обзавелась кметями і
почала переходити у розряд шляхти, тоді як інші пішли по похилій
площині і влились у тяглу селянську масу405.

Галицькі служки XV-XVI ст., хоч і не мали права виходу,
виконували, проте, земську службу в судах, військову службу і т. д., не
платили замкові чиншів і даней, як кметі, а давали тільки подимне і
стацію (останню тільки в час відвідин гроду королем406). І. Лінни-
ченко схильний був розрізняти слуг і служок. Перші зобов язані були
замкові військовою службою. Крім військових обов язків (включаючи
військову варту в замку, охорону границь волості), вони також
розвозили листи, збирали податки і мита, виконували адміністративні і по-
ліційні обов язки407. Службове становище цих людей прив язувалось не
до особи, а до землі і могло бути перенесене на іншу особу. Публічно-
правовий елемент надання поступався приватно-правовому, і тому ці
особи розпоряджались землею як своєю власністю408.
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Самбірська волость-повіт дає змогу значно збільшити список
відомих науці сіл, населених слугами та служками409. Тут знаходимо і
цілі службові села, і службові анклави у панщинних селах, і
поодинокі служківські двори в чужорідному оточенні, у тому числі і в
селах волоського права. Поряд зі слугами, васалами замку, бачимо слуг
і служок, які ніколи не претендували на шляхетство. У частині Куль-
чиць, яка належала королеві, спочатку сиділи слуги. Одні з них
стерегли (1507 р.) діброву (aspiciunt silvas) і ходили на бобрів (et vadunt
ad venandum fibros qui mandatur), інші були бортниками і давали
півмірки меду . Усією громадою ці слуги давали стаційну телицю і

три колоди вівса. Під час війни вони зобов язані були відрядити дві
упряжки на чотирьох коней кожна. Нарешті, кожен з них окремо
давав по два півмірки (vasa) хмелю, по одній курці і чотири качки. 3-
поміж них тут було 17 слуг, які їздили куди пошлють 410. Поборовий
реєстр 1515 р. фіксує у королівській частині того ж села тільки ловчих
(sors regalis, venatoris)411. 1565 р. про служок тут уже немає мови - усі
кметі сидять на чинші і всією громадою платять за півмірки меду
готівкою412, а 1568 р. усі мешканці королівської частини села сидять
уже на панщині413.

За реєстром фільваркових сіл Самбірського староства 1495 р., в
Луці і Билинці на королівській ділянці сиділи слуги (sors regalis - ser-
vi)414 у поборовому реєстрі 1515 р. тут показано і шляхетську, і
королівську ділянки. У королівській ділянці сидять слуги415. Пізніше
королівські ділянки у цих селах були привласнені шляхтою. За інвентарем
1507 р., у Билині Великій 6 з 9 дворів належали слугам. З трьох дворищ
слуги зобов язані були служити у воєнний час трьома кіньми, а
вдома  - з одним конем (de tribus areis tribus equis ad bellum, unus sed in
domo). У Березниці поряд з чиншовиками сиділи також слуги, які
їздили куди пошлють . У Гордині (Ордині) на одному дворищі тоді ж
сиділо четверо слуг, зобов язаних під час війни служити на одному
коні, а вдома  виконувати доручення куди пошлють . За тим же
інвентарем, з 14 дворів у Татарах у 12 мешкали слуги (на війні - з
одним конем з дворища, вдома - їздили з дорученнями). Подібну ж
службу 1507 р. несли двоє слуг, які становили все населення
королівської частини Бикова. У Чепелях троє слуг були бобрівниками (casto-
res ascipiebant), які виконували також інші доручення, а 11 несли
військову службу (ad bellum uno equo ex area una sed in domo quando
mandatur)416. У Сельці (тут королеві належала /3 землі, шляхті 2/3)
тоді ж усі 17 дворів належали слугам, які їздили куди пошлють 417.
Прості слуги (kmethones serviles) або слуги  і рибалки на чинші і
роботі (servi [...] et pistores, cum censu et laboribus) у 1474-1487 pp.
становили населення Дубрівки (Dąbrówka)418.
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Ще у 1515 р. у названих селах, за винятком Чепелів і Бикова,
захоплених шляхтою, продовжували сидіти слуги. Слуг, крім того,
показано у Пенянах, Татарах (servi nihil dant), Ясениці Сільній (Зво-
рицькій), Озимині, Билині Великій419. Наскільки хитким був їхній
соціальний статус, свідчить те, що замок вже у 1507 р. зробив спробу
запровадити панщину в Луці і Озимині420. На початку XV ст. в
Озимині знаходився королівський двір (curia regiae), і король мав у ній
свою стацію при поїздках на Русь421. У 1565 р. бачимо озиминських
селян на чинші - крім нього вони виконували також повози до Сам-
бора і Дрогобича, а влітку обгороджували і обробляли двірські
городи422. 1686 р. озиминська громада виконувала фільваркову службу, яка
полягала у відрядженні денних і нічних сторожів на дублянський двір
з кожної чверті лану по черзі423. Зі стаціями генетично пов язані були
також і служби кметів (у 1515 р. їх названо слугами) Ясениці Сільної.
1507 р. вони платили куницю з дворища і давали по три колоди і три
півмірки вівса, а королівським службовцям давали сіно і харчували їх.
У воєнний час вони посилали у військо підводи, всією громадою
давали стаційного вола, ялівку і сани424. Татари, за люстрацією 1565 р.,
здавна сиділи на потрібній службі , але коли староста визнав їх
службу непотрібною, їх було переведено на чинш425. За старости Чос-
новського (30-ті роки XVI ст.) у Билині Великій королівські кметі
були переведені на чинш і панщину, але новий староста визнав
кориснішим повернути село на службу, яку у 1568 р. становили роз їзди з
листами 426. У Гордині початково мешкали і шляхта-слуги, і
королівські селяни-слуги. Останні відокремились і перенесли, рятуючись
від повені, свої садиби на вище місце, утворивши окреме село - Гор-
тиничі. Але 1565 р. тут знаходимо лише одного служку (sluszka) з
характерним ім ям - Івана Стрільця427. У Березниці ще в 1686 р.
мешкали четверо служок (sluszkowie), проте послуги двірської не
відправляють  і тому платять з лану 60 злотих428.

У Кульчицях реєстр 1515 р. фіксує королівські дільниці ловчих
(sors regalis - venatores)429. Люстрація 1565 р. про служок тут не
згадує - відгуком старих відносин було те, що кульчицька громада,
переведена на панщину, зобов язана була інвентарем 1568 р., усі разом,
платити за півмірки меду430.

Сприня, Спринка і Звор, що мали обов язок ліси стерегти і
платити чинш, у XVI ст. були переведені на панщину. Урож і Винники
стерегли мости і давали замкові рибу; у XVI ст. вони теж були
переведені на панщину431. За податковим реєстром 1515 р., на королівській
частині цих сіл сиділи слуги (на шляхетській землі тут же сиділи
привілейовані слуги)432. Пізніше привілейовані довели своє шляхетство.
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У селянській громаді часом трапляються поодинокі двори, що
належали слугам. Так, у підзамковому Тершові, що сидів на руському
праві, 1507 р. бачимо слугу, який роз їжджає куди накажуть  (equitat
ubi mandatur)433. 1585 р. тут є возний Івашко Пурт на слугах ,
вільний від усяких повинностей і чиншів434. Можливо, на що вказує його
ім я або посада, це був порташ (ianator) - начальник замкової варти
при в їзді до замку435. По одному слузі у 1507 р. знаходимо і в селах
волоського права: в Головецьку (на 0,5 лану) і в Черхаві (звільнений
від усяких поземельних тягарів - nil dat)436.

12. Легше та земське право на землю.
Антихретичні застави

Казимир III, Владислав Опольський та Ягайлони, прагнучи
привабити на свій бік корінний службовий елемент, не порушували
денних відносин, що склались до них. Військова служба - кінна зі
списом або легша - з луком і стрілами зобов язувала одержувача
земельного володіння, незважаючи на те, що лен поєднувався з вічністю
(спадковістю), властивою феодалові, а не лену, і за офіційною
термінологією був означуваний як надання iure pheudale. Завдяки
військовому обов язкові доступ до шляхетства не був закритий ще у XIV-
XV і навіть у XVI ст.

Процедура перевірки автентичності дарчих дипломів з правами
землеволодіння та шляхетства у XVI ст. була проста, бо зводилась до
свідоцьких показань і не ускладнювалась ні протиріччями у заявах
свідків, ні сутичками між претендентами стосовно одного і того ж
землеволодіння. Так, подібна процедура була проведена 1538 р. з
приводу підтвердження диплома Владислава II Ягайла від 9 вересня
1388 р. на чотири лани землі в Ортиничах на прохання шляхти - Алехна,
Олекси, Станіслава та Остапа Гортинських. Вони займали один з
чотирьох ланів, але претендували на всі чотири. Комісія, визначена
королем, мала зробити обмір чотирьох ланів землі в Ортиничах, про які
йшлося у дипломі 1388 р. Належало також встановити, чи несла
тамтешня шляхта службу самбірському замкові і які обов язки на ній
лежали з давніх часів. У ролі свідків виступали старі люди.
Конкурентами Гортинських щодо тих самих ланів були шляхтичі Патриковичі:
Осташ, Кузьма, Іванко, Яцько Шептицькі, Василь, Іван, Стефан,
Олександр і Денис Тимчаковичі, Сенько Ступницький, Васько та Ілько
Патриковичі. Свідки підтвердили постійне проживання Гортинських в
Ортиничах, їхню давню службу самбірському замкові. Була доведена
ідентичність чотирьох ланів, про які йде мова у наданні 1388 р., з
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ланами, які відомі були з документів та усної традиції під назвами
Воршино, Кумино, Йозепово і Попелівське, або Попівське, дворище.
Комісари вияснили, що і Гортинські, і Патриковичі були прямими
спадкоємцями того Якова, якому призначалося надання Ягайла437.

Не порушуючи старовини відносно форм земельних надань
галицьким слугам, польський уряд не схильний був на перших порах
обмежувати польську шляхетську колонізацію в Галицькій Русі. Сама
польська середня і дрібна шляхта утримувалась від експансії на
неспокійні південно-східні окраїни, де треба було боронити кордони від
постійних ворожих нападів. Не влаштовував польську шляхту і
обов язок (розрахований на українського васала) невідлучно перебувати
на Русі. Формула васальних відносин на галицьких землях була
спеціально пристосована до автохтонного елементу. Польська шляхта
одержувала землю переважно у внутрішніх галицьких регіонах і на інших
правових засадах - на польському (отже, повному, безумовному,
спадковому) праві власності.

Нерідко польські шляхтичі прагнули земельних надань у межах
Галицької Русі з однією тільки метою - отримати кошти від їх продажу
з тим, щоб повернутись до свого рідного краю і придбати там новий
маєток. Перспектива вільного продажу в будь-який час галицького
маєтку і підвищення свого соціального статусу стимулювала
підприємницьку енергію таких шляхтичів. Польська, і не тільки польська,
шляхта прагнула тому перевести свої ленні маєтки на статус
спадкового земського права . Прикладом може служити акт 1535 р., виданий
сандомирському каштелянові і перемишльському старості Петрові
Кміті на вічне володіння селом Секирчичі і частиною Ордині з
переведенням їх з феодального  на спадкове земське право (cum trans-
formatione earum de iure feudale in ius haereditarium terrestre)438. З того
часу Секирчичі назавжди відпали від Самбірського повіту.

Ще за Владислава II Ягайла у практику земельних надань входить
запис грошових сум під заклад землі, так звана антихретична застава.
Оскільки васальна служба прив язувалась не до особи, а до землі,
вона могла бути перенесена на іншу особу. Васал, однак, міг
відчужити такий маєток тільки за згодою короля і за умови, що він знайде
покупця, здатного нести потрібну службу439.

При цьому король, підтверджуючи акт відчуження, переносив
записану ним раніше суму разом з васальними обов язками на нового
власника. Характерна з цього погляду доля сіл Містковичі і Райсько.
Вперше Містковичі фігурують в акті надання їх Владйславом II Ягай-
лом у лен від 24 жовтня 1410 р. Добєславові зі Спрови. 1433 р.
датується запис на Дністковичах (пізніші Містковичі) і Райську 50 гривень
тому ж Добєславові зі Спрови. Король Владислав III актом від 7
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липня 1442 р. записав П. Одровонжеві 300 угорських золотих на Міст-
ковичах і Новому Селі, а 17 жовтня 1458 р. Казимир IV на цих же
селах зробив запис 150 угорських дукатів на користь Добєслава з
Журавиць. Актом від 2 серпня 1485 р. той же король дозволив Беаті
з Тенчина викупити Містковичі, а також Зарайсько, Шарі Береги і
Бабину440.

Ленні надання практикувались ще на початку XVI ст. У 1505 р.
король Александр нагородив за вірну службу  і для подальшого
заохочення Федька Беля, слугу свого двору, з обов язком бути
воротарем (ianitor), землею в с. Білинка Мала у Самбірській волості -
трьома дворищами з мисливськими, рибними та птахоловськими угіддями
на вічні часи з правом відчуження441.

Комісія, яка в 1538 р. перевіряла права шляхти з Ортиничів (як і
Бикової та Винників), мала доручення скарбу перевірити також права
слуг і васалів (servos et vasallos) Бачини, Шадого, Сельця. Усі
шляхтичі, власники землі у цих селах, виявились васалами замку,
власниками ленів і перебували під юрисдикцією старости з давніх часів.
Лише частина з них з невідомих для скарбу причин і невідомо коли
вивільнилась від обтяжливої замкової служби442.

При перевірці прав на землеволодіння і шляхетство 1538 р. зі
шляхти - мешканців Сельця королівські комісари викликали Федька
Дзюрдзя, Сенька Федора Поповича, Стефана Ільковича, Федора і
Стефана Клищовичів, які були законними співдідичами земель у цьому
селі. Ці особи представляли дві лінії одного шляхетського клану, які
вели своє походження від Федька (Phedko) і Федора (Phedor) -
спадкоємців, у свою чергу, Васька Кліща та його брата Івана -
одержувачів оригінального привілею на два лани. Комісія визнала їхні дідич-
ні права. Усі вони традиційно несли замкову службу. Частина з них
були лучниками (Сенько, Кузько Ліхнович, Сенько Попович, Стефан
Ількович, Іванко, Іван, Кліщ, Федір, Кліщ Андрій, Кость названий ).
Не зазначено, якою була служба Гриня, Василя, Іванка Лукавського,
Миська Чобота, Хліба, Миська Івашковича443. Група селецької шляхти
пред явила комісарам привілей Оти (Отто) Ходецького, затверджений
свого часу для Ф. Дзюрдзя і його спадкоємців. Цей привілей служив
також юридичною підставою земельних прав зем янам з Ортинич і
Бачини. Ф. Дзюрдзь, крім того, показав лист Беати з Тенчина, вдови
руського воєводи, на луг і болото. Але й після цього селецька шляхта
мала довести право на ще одне з дворищ, яким вона фактично
володіла444, а водночас і юридичні підстави для звільнення її з цього
дворища від васальної служби. Власники його твердили, що ніколи не
служили самбірському замкові, бо на зразок коронної шляхти були вільні
від служби (neque unquam serviebant ad castrum Sambor, sed liberi erant
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sicut alii nobiles Regni). На цьому дворищі сиділи предки Оришки
Селецької, жінки Лазаря Стецьковича. З них Грицько і Проць Клички
свого часу служили самбірському замкові за земельним наданням
П. Одровонжа, яке належало всім Селецьким, але їхні нащадки
невідомо яким шляхом звільнили себе від службового тягаря445. Оришка
пред явила два королівські листи, один - на 1,5 дворища, другий - на
одне дворище, доводячи дідичне володіння ними446. Комісари внесли
до акту лист старости П. Одровонжа, датований 1446 р. братам Сень-
кові, Оначкові, Пашкові та Ількові зі Сельця з наданням їм за заслуги
двох дворищ - Щуче  і Огловчине , які староста дозволив їм
викупити за 20 гривень у дяка-півчого (cantor Diak). Надання мало силу
на довічний строк; позбавити дворищ тих, хто їх одержав, або їхніх
нащадків король чи староста могли тільки за викуп зі сплатою 40
гривень, записаних на цій землі447. Комісари зрозуміли справу
наступним чином: земля, на якій записані зобов язання П. Одровонжа, мала
бути розділена між Ф. Дзюрдзем та іншими його співдідичами так,
щоб кожен володів тією часткою, яка йому належала спадково (ratione
propinquitatis)448 - згідно з дідичним принципом ближчості та
представництва. Оскільки ж лист старости не мав підтвердження з боку
короля, Селецькі повинні були або відступитись від землі, або нести
з неї належну замкові службу. Комісари відрізали Дзюрдзеві і
Кличкам по півдворища, якусь частку землі - Лазареві, точніше, його
вдові, а решту повернули замкові. Ф. Дзюрдзь зі синами при цьому
заявили про бажання відмовитись від свого півдворища і залишити
собі тільки 3/4 дворища, вільних від служби, на які вони могли
пред явити листи старост і королів. Проте комісари залишили їх при
всіх тих землях, на яких вони сиділи (1 Ч4 дворища), та при
володінні лукою і болотом. Скарб, однак, зобов язував їх платити за
користування угіддями і перебування під захистом замку 1 гривню на
рік449.

Земельні споміщення на основі земського (польського) права
відрізнялись від помість на руському ленному праві, зокрема, тим, що
суб єктом спадкових земельних прав у першому випадку одноосібно
виступав голова родини, окрема особа з необмеженим правом
власності, а в другому - ціла родина спільною рукою  з її звичаєво
обмеженим дідиченням.

Васали-українці прагнули набути рівних прав з польськими зем я-
нами і викупитись від денної служби450. Проте на перешкоді до
нівеляції прав стояв такий атрибут руської денної системи, як її сімейний
характер, що вело до утворення родових гнізд та кланів. Дрібношля-
хетські гнізда охоплювали групи розмножених членів одного роду з
одним родовим іменем, яке походило від назви села. Окремі групи
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родичів носили ще свої прізвиська. А. Прохаска відносив ці лени до
староруської системи і зазначав, що в XVI ст. у Галичині залишались
тільки королівські лени451.

Васальна служба воєнних слуг могла мати альтернативний
характер. Участь в ополченні замінювалась гарнізонною і навіть
адміністративною службою. Так, 1509 р. король звільнив від участі в
ополченні, з огляду на участь в охороні самбірського замку, Петра Мечисько-
го і Георгія Радиловського, а Петра Ожеховського було звільнено від
ополчення за те, що його син служив у Дрогобицькій жупі452.
Шляхтич з Бложева 1512 р. був звільнений від замкової служби і від участі
у фортифікаційних роботах тому, що виконав свій васальний
обов язок участю в земських ополченнях453.

Сейм 1562 р. виніс ухвалу про ліквідацію усіх ленів, наданих
королем Александром незаконно після пйотрковського сейму 1504 р. У
1576 р. шляхта скасувала право короля роздавати королівські землі на
основі лену і будь-які його права стосовно земельних володінь, які
вважались ленними. Шляхта таким чином звільнилась від ленної

залежності, а землі, які вважались у держаннях, перетворювались на
дідичні маєтки454.

Застава майже до середини XVI ст. залишалась найбільш
поширеною формою втрат короною значних комплексів маєтків. Антихре-
тична застава при цьому перетворювала васальну службу на атрибут
речових відносин і могла разом з записаною сумою за згодою короля
переноситись на інших осіб455. Формально до викупу, а по суті без
повернення, цілі комплекси королівських маєтків таким чином
переходили до рук шляхти і безперешкодно обертались. Тільки в 1504 р.
ці форми застави були вилучені з практики, і єдиною формою
зобов язань на королівських маєтках на майбутнє допускалась лише застава з
амортизацією кредитного капіталу за рахунок прибутків з маєтку456.

Обтяження грошовими зобов язаннями служили додатковою
гарантією спадкового володіння королівськими маєтками у формі,
перехідній до повної власності - земського (польського) права457. Тому,
зрозуміла річ, подібні записи не практикувались відносно ленних (в
українській формі) дідицтв.

13. Розвиток панщинної системи

в кінці XV  першій половині XVI століть.

Закріпачення селян і доля королівських селян

Правовий статус села певною мірою накладав свій відбиток на
економічне становище селян (структура і співвідношення між формами
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ренти, її рівень, об єкти оподаткування, способи фіскальних
обчислень). Необхідно зупинитись на повинностях селян, які сиділи на
українському праві, у порівнянні з іншими правовими режимами.
Зворотним боком цих процесів була станова консолідація земельної
шляхти. Це все вимагає ретроспекції визначених процесів.

Найдавнішою основою платежів руських  сіл на Самбірщині
служила, очевидно, старовинна данина з диму , а також нерегулярні
підношення ( стації , поклони 458). Подимне вибиралось за звичаями
Руської землі , з кожного дому, або диму, по два гроші широких або
чотири малих 459. Панщина (польова і городова) і повози відомі тут
з дуже ранніх часів.

Згідно з грамотою 1394 р., король відмовлявся на користь самбір-
ського старости від подимщини і всіх інших різних податків,
поборів, даней, робіт, їздових повинностей, повозів  (laboribus, equitaturis,
vecturis)460. Є вказівка про городову панщину у перемишльському
замку самбірських і дрогобицьких сіл461. Панщина згадується у
грамотах князя Лева , але ставитись до їх відповідних свідоцтв треба з
великою обережністю.

Згідно з реєстром 1495 р., на землях фільварку с. Містковичі
працювали села (iste ville lalorant) Райсько і Зарайсько (пізніше злились
у Зарайсько), Береги, Бабина, Пеняни і Містковичі (Nyesthcowicze), на
землях купновицького фільварку - Купновичі, Роздяловичі, Шептиця,
Острів, Блажів, Чернихів. Решта польових сіл утворювали маєтності
(praedii), в яких ряд сіл перебували на панщині. Це такі маєтки: доро-
жівський (Дорожів, Якубова Воля, Биків, Ортиничі, Пруси, Schyehyrz-
nicza [?]), озиминський (Лужок, жупні села Нагуєвичі, Ясениця, Котів
і робітні села Мокряни, Пруси, Бронниця, Озимина, половина
Винників і половина Сельця; Пруси, напевно, були поділені між дорожів-
ським і озиминським фільварками), дублянський (Дубляни, Татари,
половина Билини, королівська частина Билинки; шість тутешніх кме-
тів працювали і разом з тим платили чинш на зразок руських сіл
[secundum villas ruthenicales; частина Гордині]), ольшаницький (Оль-
шани, Чаплі), ваневицький (Ваневичі, Стрілковичі, Торчиновичі),
підгір я (з селами Тарановичі, Морозовичі і знову Schehyrznicza), дубрів-
ський (Дубрівка, Дуричі), підзамковий (Березниця, Стрільбичі, Стріль-
бицька Воля, Смольниця, Стрілки і робітне Тершів)462.

Річну панщину по 12-14 днів на рік виконували села німецького
права вже у першій половині XV ст. (Котковичі, або Чуква, Дорожів,
Якубова Воля, Дубляни, Торчиновичі - по 14 днів, Ольшаник - 12
днів, Стрілковичі - частина по 12, частина по 14 днів)463. У руських
робітних селах працювали що накажуть  і коли накажуть  - тут
панщина не могла бути значною за обсягом464. Цікаво, що панщина

151



ЧАСТИНА ДРУГА

тієї частини с. Губичі, яка сиділа на німецькому праві, кількісно
виражалася у 1526-1636 рр. формулою що накажуть 465. Отже, не саме
тільки руське право було винне у поширенні панщинної системи. А крім
того, воно не вичерпувало себе панщиною у сфері феодальної ренти.

Про абсолютне переважання панщинних сіл можна говорити тільки
стосовно шляхетських приватних сіл, тоді як у королівщинах польова
панщина стояла на першому плані ( коли накажуть ) в 14,14 відсотка
усіх сіл. У стількох же селах відсотково вона становила в рік 12 або
14 днів466.

Основною тенденцією в розвитку феодальної ренти XIV-XV ст. на
Самбірщині, рівно як і в цілій Україні, було розмежування державних
повинностей і феодальної ренти. Надаючи приватним особам села з
людьми, князь (пізніше король) відмовлявся на їхню користь від усіх
або частини прибутків, від права полювання, від польової і замкової
панщини, права суду над людьми і т. д. У XIV-XV ст. ще зберігалась,
проте, на користь князя (короля) данина з диму , стації, городова'
панщина, повози. У кінці XIV ст. на галицьких землях
приватновласницькі селяни руського і німецького права платили королеві з диму
по колоді вівса і по 2 гроші широких. У XV ст. подимне,
загальнодержавна щорічна данина, платилось тільки грішми. Стацію у XIV-
XV ст. скрізь давали худобою - ялівками, волами або іншими
продуктами. Як правило, вона накладалась на цілу сільську громаду або
волость. До складу поземельних селянських платежів входив також так
званий дріб  - птиця, яйця та інше. Одна з тенденцій в еволюції
феодальної ренти у XIV-XV ст. полягала в поширенні грошової ренти.
Друга тенденція, пов язана з зародженням фільварків, виражалась у
зростанні панщини467.

Уже в останній третині XV ст. на галицьких землях починається і
йде з заходу на схід ломка аграрних відносин. Услід за мазовецькою
холмська шляхта в 1477 р. на красноставському сеймику узаконила
щотижневу одноденну панщину як мінімальну. Торунсько-бидгощські
сеймові постанови 1520 р. встановлювали для земель Корони
одноденну з лану панщину як мінімум. Цими постановами шляхті було
надано волю у питанні про нормування селянських повинностей.
Держава відтоді більше не втручалася у шляхетсько-селянські економічні
відносини. На середину XVI ст. нормою панщини стає щоденна від
полудня (крім неділі) - три повних дні на тиждень з лану. Іноді від
панщини звільнявся ще і торговий день, але вже у 1564 р. траплялась і
чотириденна панщина. Загородники скрізь працювали два дні на тиждень.

У Самбірському старостві чинш неробітних  сіл зріс протягом
1507-1568 рр. номінально у три рази, а з урахуванням падіння курсу
грошей за цей же час - у 1,4-1,8 раза. У панщинних селах Самбірщини
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при майже незмінному номінально, а реально зменшеному чинші
панщина збільшилась мінімум у три рази, а в селах німецького права
вона зросла у 11-13 разів. Села волоського права довше рятувались
від панщинного тягаря. На 70-ті роки XVI ст. навіть віддалені гірські
села працювали на фільварок до 12 помічних  днів (на фільварок
доводилось їздити або ходити за 5-7 миль)468.

Разом з економічним наступом на селян (ріст експлуатації та
захоплення земель) погіршується їх правове становище. Холоп міг мати
родину і деяку власність, міг викупитись за ту суму, за яку був
проданий. Генетично зв язані з холопами галицькі замкові слуги,
наприклад, сотенні, одержали обмежене право виходу за умови продажу
свого господарства рівноцінному заступникові469. На Самбірщині ще
у середині XVII ст. існували, servi роепе, тобто раби з покарання, але
цей інститут був у XVII ст. пов язаний не стільки з руським
правом, скільки з судами німецького права470. Звичаєву практику, яка
засвідчує похолоплення, можна спостерігати завдяки актам карного
процесу війтівсько-лавничого суду с. Чуква з посиланням на
саксонський магдебурзький закон про злодіїв . Карна сесія цього суду 5 лютого
1681 р. засудила двох злочинців за злодійство до страти на шибениці з
тим, щоб вони висіли між небом і землею, аби птахи клювали 471.
Проте нам не відомо жодного випадку, коли б цей суд практично
виконував своє право меча (jus gladii) і власні смертні вироки. Далі взяття
на тортури472 (що було процедурою слідства) цей суд не йшов.
Смертний вирок, як правило, замінювався карою, яка в давнину
означала громадську смерть, або втрату роду і племені , - вигнанням або
віддачею злочинця у холопство. Право помилування  належало при
цьому дідичному війтові473 або державцеві королівського маєтку.
Якщо смертна кара замінювалась холопством, засуджений давав на
себе війтові кабальний запис, зобов язуючись бути його підданим і
служити йому до смерті . Війт, зі свого боку, надавав помилуваному
город землі  та матеріальну допомогу зерном і одягом, оскільки

засуджений втрачав усі права маєтності474. Помилуваний і взятий на
поруки в 1651 р. лентвійтом і писарем суду слюсар Станіслав Піонт-
ковський зобов язався визнати себе немовби невільником  і служити
своєму панові, доки накажуть475.

Особиста залежність (підданство) селян у Галицькій Русі
складалась поступово, побутовим  шляхом, без юридичного оформлення
загальнодержавним законодавчим актом. 1435 р. галицьке віче
(зібрання посадової знаті) прийняло ухвалу про регламентацію селянського
виходу: під виглядом поширення польської практики встановлювалась
оплата за вихід (допускався вихід із села не більше 1-2 селян) у
розмірі копи (60) грошів, джебра пшениці, двох колод вівса, чотирьох
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руських  колачів, чотирьох курей, воза сіна і воза дров. За вічевою
постановою 1444 р. феодал, який взяв викуп, але не відпустив
селянина, ма* заплатити три гривні штрафу. 1445 р. строк виклону
(виходу) обмежувався двома тижнями після Різдва з тим, щоб протягом
наступного третього тижня були залагоджені усі зв язані з виходом

конфлікти у судовому порядку. Проте галицька практика дещо
відрізнялась від цих норм. У XV ст. за вихід платилася гривня (48 грошів).
Заборонявся перехід з-під одного правового режиму під другий,
причому в селах руського права вихід дозволявся тільки кожному зайвому
у своєму десятку (понад десятому) господареві. Цей порядок

поширювався і на села волоського права, але тут вихід не обмежувався твердо
встановленим терміном, а плата за нього становила 12 грошів. Німецьке
право не зв язувало терміном, але зумовлювало вихід підшуканням
рівноцінного собі заступника476.

Звернімо увагу на те, що порядок регулювання виходу сприяв
підтриманню демографічної рівноваги через збереження десяткової
системи. Таке регулювання у громаді народонаселення початково,
напевно, було справою самої громади. З цим пов язаний і такий платіж, як
куниця (kunicza) - платилась при виході заміж дівчини або вдови з
одного села до іншого. Куниця, як і вихід, становила на Самбірщині
у 1568 р. 1 гривню. Оберемне  у розмірі 6 грошів платили при
виході бідні, усе майно яких можна було винести в оберемку477.

Вихід за всіх умов міг бути доконаним тільки вдень, при свідках,
представниках громадської адміністрації, у присутності пана і того,
хто викочовував  (переманював) до себе селянина. Загалом по
Україні в кінці XV ст. селяни ділилися на похожих  і непохожих . Непо-

хожі (вони ж отчичі ) спадково володіли землею на дідичному праві,
вони становили основну масу волосних людей, які здавна стали
тяглими і виконували різні повинності на спорудженні фортець, доріг,
платили стації і данини478. Сама громада була зацікавлена у тому, щоб
не випустити їх зі села. Пан мав над цими людьми та їхніми землями
повну владу - міг продавати, віддавати у найми, вимінювати їх.
Наданою грамотою від 2 травня 1457 р. Казимир IV на домагання шляхти
зобов язався не приймати у свої маєтки людей данних, извечных, се-
лянистых, невольних , зобов язавши, у свою чергу, феодалів не при-
имати селян з королівського домену4'7.

Похожі люди  зберігались на Самбірщині, мабуть, ще у XVII ст.
Різницю між похожими і непохожими добре ілюструє акт самбір-
ського замку 1668 р. Хима Сировичова, родом з Розлуча, змінила не
тільки місце мешкання, але й підданство - королівське на підданство
панові Турецькому - і мешкала в Турці у своїй халупі при городі
чимало часу на службі у місцевих панів. Оскільки Хима до переходу в
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Турку сиділа у Розлучі на дідичній землі, замок зажадав повернення
її до Розлуча на свою дідичність. Інакше поставився замок до її синів.
Вони у Розлучі ніколи не були осілими  і покинули його в
дитинстві, працювали у різних місцях, у тому числі наймались на роботу
до турківських панів. Повернення до Розлуча для них не було
обов язковим. Згідно з вироком замкового суду, їм вільно було
залишатися в Розлучі дідичами 480, але на це мала бути їхня добра воля.
Акт самбірського замкового суду 1633 р. розкриває процедуру

зміни підданства. Виходець з Черхави Микола Дубик багато років тому
осів у Старому Самборі. Незважаючи на цю давність, в акті 1633 р.
він названий підданим з Черхави . Отже, законність його виходу
заперечувалась, піддавалась сумнівові. Але на захист М. Дубика
виступив доживотний посесор Черхави і Ольшаника Еразм Конюшовський
Струсь. Його заява з цього приводу була внесена до актової книги.
Згідно з нею М. Дубик, оскільки він вийшов зі села за приятельською
угодою (тобто за згодою громади) і сталося це давно, а крім того, він
дав за себе викуп посесорові, його належить звільнити від підданства на
вічні часи481. Отже, від підданства можна було викупитись.

Джерела дають нам можливість ближче розглянути похожих. Це
були не тільки оберемники , не зв язані з громадою поселенці, але
й інші залежні люди - комірники, халупники, загородники, ремісники,
орендарі землі, посаджені паном; при цьому вони іноді зберігали від
діда і батька право виходу. В основі їхньої залежності часом лежав
договір - лист добровільний , запис . Феодал видавав такому
похожему грамоту, за якою він зберігав свободу виходу і право служити
тому, кому б хотів482. Аналогічний договір міг бути і договором про
підданство. Тривалий час продовжувала існувати категорія селян, які
володіли землею на доброму праві (емфітевсисі). Такі селяни
розпоряджались своїм наділом, могли продати його з відома пана і вийти з
маєтку. Найбільш рухливою категорією сільського населення були
різні елементи, які вибились з нормальної господарської колії, -
зайві  їдці в родині, які, щоб вижити, оволодівали ремеслом,

підселювались на правах комірників у селянських дворах, ставали загородника-
ми, підсадками тощо і не мали у громаді своїх дідичних наділів.

Правове становище селян на Самбірщині дозволяє твердити про
завершення процесу узалежнення вже у першій половині XVI ст. Це
завершення тут передувало остаточному утвердженню фільваркового
господарства, хоч загалом правова і економічна еволюція проходили
паралельно. Уже на 30-ті роки XVI ст. самбірська шляхта дивилась на
підданих як на об єкт своєї власності. Нобілітарна ментальність
підказувала шляхтичеві, що він своїм підданим володіє на підставі
повної власності як рухомою річчю і знаряддям праці, - він може
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цим своїм правом розпорядитись на свій розсуд, наприклад, передати
його шляхом застави тимчасово у чужі руки - у держання, вживання
і посідання , навіть, оскільки мова йде про повноваження власника,
у повну власність (in iure dominio et proprietate). Про широке
застосування віддачі підданих у заставу (modo obligatorio) під забезпечення
боргових зобов язань з передачею цих людей, як усякого заставного
майна, кредиторові у формі так званої ужиткової застави, свідчить
актова книга самбірського гроду 30-х років XVI ст. Протягом 1531-1537 рр.
на 326 її сторінках було вписано десятки подібних актів. Заставні
селяни повинні були відпрацювати певну кількість панщинних днів не
на свого пана, а на його кредитора. Далі наводимо реґести найбільш
характерних записів (облят).

1) Актом від 26 липня 1531р. Стецько Гортинський віддає на рік
дім з городом і з усім до тієї загороди належним у заставу (invadiavit
et obligavit) за 20 злотих; 2) П. Уруський віддає у заставу чотирьох
кметів: своєму синові Георгію - Одеська і Міхна, а Пєстжиковському -
Івана Скіпку і Сенька в с. Заріччя за 10 гривень (marcis) боргового
зобов язання у заставу (invadiavit et obligavit) на рік; 3) Андрій
Уруський пускає 1530 р. своєму синові Федькові п ятьох кметів - Сте-
ця, Романа, Васька, Гната і Калина - ус. Лопушна в заставу
(invadiavit et obligavit) від Різдва до Різдва; 4) 13 січня 1531 р. Станіслав Тар-
гановський, власник Таргановичів, Підгір я і Морозовичів, складає
розписку в тому, що Семаш з Ваневичів позичив йому ЗО гривень зі
записом боргового зобов язання на трьох кметях, добрих господарях
(bene possessionatos) Івашкові, Миськові і Пашкові з Таргановичів;
Семаш має держати, мати і посідати на праві панування, володіння,
заставним способом  (tenebit, habebit et poissidebit in iure dominio et

proprietate modo obligatorio); 5) 17 лютого 1531 p. той же Тарганов-
ський і дідич війтівства у Стрілковичах віддають у заставу (invadiavit
et obligavit) Ванькові і Васькові Блажовським, дідичам у Блажеві,
кметів, добрих господарів, а саме: у Таргановичах - Проця, Волошина,
Івашка Нагорнича, Пашка Паінковича, Тимка і Мишка, у Підгір ї -
Гриця, Гната і Подольчика, у Стрілковичах - половину всіх
війтівських загородників у забезпечення боргу на 200 злотих; 6) 21 січня
1533 р. С. Таргановський віддає у заставу Васькові Блажовському та
іншим Блажовським у Блажеві кметів добре заможних (bene

possessionates): у Таргановичах - Проця, Івашка, Миська, Панчука та
Саноку, у с. Podywsze - Олексу, Гната і Гриця, у Стрілковичах -
половину землі на війтівстві; усе це - під суму 260 злотих483.
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14. Право королівських селян на землю

Осередком економічних інтересів скарбу і водночас сільського
общинного життя остаточно стало окреме село або невелика, з 2-3 сіл,
їх група (ключ), підпорядкована адміністративно фільваркам. У
руських  селах на королівщинах ключі об єднували від 10 до 20 сіл. У

галицьких інвентарних описах 60-х років XVI ст. знаходимо свідоцтва
того, що поряд з виборними представниками общини діяли наказні
агенти двору, які носили ті самі назви, що і ці представники общини,-
тивунів, війтів. Вони були обліковцями фільваркового урожаю і
розпорядниками панщинних робіт. Під такого тивуна виділявся вільний від
повинностей наділ, який міг переходити разом з посадою у спадщину
його дітям484. Усі самбірські фільварки спочатку обслуговувались в
основному населенням сіл, які сиділи на руському праві . Значну
роль відігравали у фільварковому господарстві також села німецького
права, які зрівнялись на середину XVI ст. з руськими  стосовно
панщинних обов язків.

Майже всі фільварки, відомі тут з джерел середини XVI ст.,

існували вже наприкінці XV ст. Але якщо у кінці XV ст. не існувало

якихось великих за розмірами фільваркових посівних площ, то на кінець

20-30-х років XVI ст. фільварки на 10-20 і більше ланів були
звичним явищем485. Річний збір хліба на всіх фільварках Самбірського
староства, Озиминської волості, старосільського і мединицького
фільварків та Дрогобицького староства міг дати 25-30 тис. корців зерна486.

Королівським селянам служило добре право  на землю. Селянські
земельні наділи Самбірського староства визначались скарбовою
канцелярією терміном алод487. Королівські комісари у 1565 р. неухильно
констатували факт дідичного володіння землею королівських підданих
волоських  сіл, пояснюючи його генезис закупництвом  (zakupieńst-
wo). Селяни вважали свої землі купленими у князів-осадників, яким
платили копу грошей осадчизни , і тому, зазначають комісари,
торгують ними між собою як своїми дідичними 488. В обґрунтуванні

дідичного права у гірських селах велику роль відігравала праця,
затрачена колоністами на розчистку поля на сирому корені . Однак в умовах
єдиного сеньйоріально-вотчинного режиму земельні права самбірських
селян були неоднакові489.

Вище право власності на землі королівських селян належало
королеві, тому ці селяни не могли бути власниками своєї землі.
Селянське право на землю не було гарантоване жодними законами, а отже,
юридично воно не могло бути власністю. Заперечення дідичного
права королівських селян на землю декларувалось загальнопольським
законодавством XVI ст., зокрема, литовськими статутами селянам
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заборонялось продавати свої землі без дозволу короля490. В інвентарі
Самбірського староства 1585 р. знаходимо таке характерне зауваження
ревізора: селянин передав іншому селянинові свій земельний наділ у
рахунок компенсації за вбивство його сина; на думку ревізора, без
згоди короля робити це він не мав права491. Верховне право
земельного пана делегувалось королем старості. Не має тому дивувати те,
наприклад, що 1603 р. староста передав наділ Івашка Урди з Волоши-
нової Волі, який разом з синами протягом 16 років знаходився далеко
за межами рідного села, в обхід і на порушення звичаєвого права
ближчості до цієї землі, яке належало цим втікачам або найближчим
їхнім родичам, кредиторові втікачів Івашкові Лочинці. І. Лочинка
побудувався на одержаній землі і, оскільки цю землю йому пан дав ,
суд звільняв його від усяких обтяжень борговими зобов язаннями492.
Отже, воля землевласника виявилась сильнішою від звичаєвої норми.

Нахил у бік лібералізації практики поновлення дідичного права
втікачам при поверненні їх на старі місця пов язаний зі
спустошеннями, завданими татарськими набігами першої третини XVII ст.
Скарбові залежало на тому, щоб повернути втікачів і ліквідувати
земельні пустки. У 30-х роках XVII ст. повернення втікачів віталося, їх
не тільки звільняли від покарання, але й від повинностей терміном на
один рік. Селяни добре знали про право на пільгу і скаржились на
старост, які порушували волю короля у цьому пункті493. Для
утримання селян на землі використовувалась кругова порука з боку сім ї
або общини. Сімейний поручник (наприклад, Величко з Кульчиць
1609 р.) на випадок втечі підопічного був зобов язаний платити 10
гривень штрафу494.

Проблема пусток на кінець першої чверті XVII ст. добре
сформульована королівським декретом, оголошеним у 1624 р. на зборовому
суді всім країнам Самбірської економії: Серед підданих усіх країн
заходять суперечки, а саме: дехто за власним свавіллям, вдавшись у
пияцтво і пустившись у пошуки легкої роботи, програвшись, іде геть
зі своїх вотчинних земель, і тому, щоб не гинули встановлені
інвентарями прибутки короля, громади платять з таких пусток (податки) і
зазнають руїни. Князі ж як осадчі, властиво для того і приставлені,
уникаючи зайвого клопоту, про те не дбають, а осаджують (тільки таких. -
В. /.) добрих господарів, яких вони одержують від старост. Пізніше такі
втікачі, дізнавшись, що добрий хазяїн, угноївши його землю, огородивши
її, заплатив жовнірщину, побори і виконав усі повинності,
побудувався, бажаючи принести користь і собі і своєму пану, мають звичку
через .десять і більше років турбувати правом ближчості і зганяти з
землі таких хазяїв . Згідно з декретом 1624 р., новопоселенець,
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посаджений на пустий наділ, набував право володіти ним на вічні
часи 495.

Хоч земельноправові норми ніколи не скасовувались, їх
застосування на практиці в умовах кризи панщинно-фільваркової системи
наштовхувались на нездоланні суперечності і перешкоди. В умовах
воєнної руїни і загального розорення другої половини XVII - початку
XVIII ст. скарб не міг розраховувати тільки на оселення прийшлих
поселенців. Проблема заселення пусток могла бути вирішена загалом
шляхом повернення дідичів. Збереження дідичного права і можливість
повернення у будь-який час полегшували селянам також тривалий
відхід на промисли, який забезпечував матеріальні передумови для
відбудови свого господарства.

Скарб і адміністрація дивились крізь пальці на факти по суті
необмеженого розпорядження землею з боку селян і громад. Адміністрація
відмовилась від безпосереднього втручання у земельні відносини у
громадах. Розрахунок полягав у тому, що підупалий селянин сам
забезпечить собі під контролем громади тяглоздатного заступника, і таким
способом на громаду перекладалось подолання демографічних втрат.

Полегшені були для селян також кредитні операції під заставу
землі. Поземельні угоди відбувались у сільських урядах поза всяким
контролем з боку замку, але під наглядом громади. Ці процеси
протікали суперечливо і визначились особливо чітко у кінці XVII - на
початку XVIII ст. Уже на 80-ті роки XVII ст. близько V3 всіх
громадських і надільних земель Самбірської економії угрузло в заставах, і
скарб знов був змушений повернутися до питання про право селянина
на землю.

Борги стали головною перешкодою для повернення втікачів.
1664 р. троє синів Яцька Стайстича, який утік свого часу до
Угорщини, повернувшись до свого ґрунту, тут же зазнали атак з боку
кредиторів Яцька. Зборовий суд заборонив цим синам перезаставляти
землю і розплачуватись за батьківські борги рухомими речами , тому що
королівські землі не можуть бути обтяжені жодними боргами 496.

Проте робились спроби примусового нав язування обтяжених
борговими зобов язаннями пусток наявним господарям з
перекладанням боргів на громаду. У відповідь на домагання кредиторів селяни,
які сіяли пустки, заявляли, що вони засівають їх не зі своєї волі, а за
розпорядженням замку і платити з них не будуть (Підбуж, 1678 р.). Скарб
побоювався, щоб земля не потрапила до рук шляхти 497.

У 60-70-х роках XVII ст. підхід до подібних казусів залишався
прагматичним, і його важко підвести під єдиний принцип звичаєвого
або публічного права. Те чи інше розв язання цих казусів диктувалося
господарським сеньйоріальним інтересом. Наприкінці XVII ст. скарб
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декларує право верховного земельного власника більш категорично і
вже не обмежується констатацією своїх прав, а відмовляється
визнавати претензії заставодержальників, якщо борг виник без його відома.
У XVIII ст. була вироблена досить ефективна система контролю за
приватними селянськими поземельними угодами, про яку уже йшлося.
Кредитні операції селян були поставлені під подвійний контроль
громади і замку. Головну причину злиднів і заборгованості скарб бачив
у практиці, що укорінилася , коли боргові розписки і зобов язання на
своєму майні і землі робилися приватним порядком (privato ausu), без
реєстрації в актових книгах замкового суду498. У XVIII ст. були
анульовані внески (легати) на користь церков. Коли Федьо Янів і Іван
Шорка взяли за дозволом сільської громади пусті земельні наділи у
тягло, то були записані легати на користь місцевої церкви. Громада
зажадала, щоб нові володільці платили відсотки по легатах. Суд у
1764 р. анулював ці записи, а громадських старших попередив під
карою у 100 різок надалі не обтяжувати королівські землі легатами499.
У XVIII ст. в актах купівлі-продажу з являються вказівки на те, що
акт вчинено за дозволом адміністрації. Записи про продаж землі
визнавались тільки у тому випадку, якщо вони вносились у книги
замкового суду, а не нижчепоставлених інстанцій - крайничих або
громадських судів500.

Королівський селянин не мав права продавати королівський ґрунт
стороннім людям - шляхтичеві, городянинові, духовній особі або
приватновласницькому селянинові. Селянин продавав свої земельні права
у тому обсязі, в якому сам ними користувався і тільки королівському
підданому501.

У XVIII ст. застосовувались і давно випробувані способи боротьби
з втечами селян: встановлювався термін повернення їх до свого двору
під загрозою позбавлення дідичних прав. Комісарським декретом від
5 жовтня 1736 р. підданим економії, які через велику руїну, неврожаї,
утиски і беззаконні здирства розійшлись і туляються по різних
місцях , пропонувалось повернутись до своїх земель і власності
протягом шести місяців (від 1 листопада до ЗО квітня). У випадку
неповернення у цей термін покинуті ними наділи підлягали роздачі серед
господарів, які залишились у громаді. Війтам і присяжним, тобто сільським

. 502
урядникам, наказувалось утримувати в цілості пусті хати і халупи .

Одночасно адміністрація у XVIII ст. вела облік втікачів, виявляла
 місця їх згромаджень і посилала туди своїх емісарів, щоб спонукати
втікачів до повернення у рідні місця. Всього у Перемишльській землі,
згідно з ламентацією шляхти, тільки за два місяці 1739 р. вирядилось в
їлиб України і до Волощини з жінками, дітьми, юлами  до 100 тисяч
селян, так що увесь край був увергнутий у мерзоту запустіння (abo-
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minabilem desolationem) настільки, що в деяких селах ледве
залишилась стріха, під якою жевріє світло і ночують злидні 503. Не мали
успіху спроби застосування строку щодо повернення втікачів у рік і
шість тижнів, який визначався загальнодержавним законодавством (в
наших актах уперше він згадується у 1754 р. в розпорядженні
скарбової комісії Самбірської економії). Ті з утікачів, які знехтують цей
строк, сказано в розпорядженні комісії, втратять право на землю504.
Згаданий документ виявився утопічним, бо був пов язаний зі
збільшенням селянського тягла, тоді як селяни-старожили не мали змоги
освоїти свої власні пустки.

У XVIII ст. селянин міг втратити дідицтво також унаслідок
недбальства, пияцтва, непослуху, ухиляння від виконання повинностей.
Господарства, підупаді через втрату працездатності голови родини,
переходили під опіку громади або найближчих родичів505. Замок не
скупився на погрози позбавити дідицтва на адресу гультяїв , які у
скрутні часи кидають землю, а в добрі вимагають її назад 506. Розрив
між правом і практикою виявився у міцності дідичного права на
землю, яке трималось на Самбірщині до кінця Речі Посполитої. Норми
звичаєвого права виявились тут винятково живучими і певною мірою
блокували кріпосницьку  скерованість статутного права. Право кровної
ближчості  до землі продовжувало зобов язувати і після 1768 р.507, коли
воно було скасоване сеймовим законодавством, існувати в практиці
сільського судочинства. Тим більше не в стані зламати звичай
виявились бюрократичні підзаконні  нормативні  акти відомства маєтків
королівського столу.

Це добре можна бачити на прикладі давності, протягом якої
селянин зберігав право викупу, повернення або відновлення господарської
діяльності на дідичній землі, яка лежала пусткою. В актах не
зустрічаємо жодного випадку застосування на практиці визначених скарбом
термінів (наприклад, півроку). У різних країнах і землях цей термін
був різним, часом досягав значної тривалості508. Викликає сумнів, що
у цілій Україні діяв саме десятирічний термін509.

Звичаєва галицька практика дає нам багатий самбірський матеріал
у цьому плані. В низці випадків селяни добивались повернення своїх
вітчин і дідицтв через десять і навіть 100 років по закінченні терміну510.
Право на землю у випадку перебування дідича в полоні зберігалось
за ним аж до повернення додому. 1625 р. Павло Хрущ просив дозволу
в громади зайняти півтори чверті лану землі, яка стояла порожня
після захоплення у татарський полон власників землі, зобов язуючись
виконувати з неї всі повинності і відразу ж повернути її спадкоємцям
на випадок повернення когось з них. При цьому він обумовлював для
себе право на компенсацію за будівлі і кошти за поправлення  землі.
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Три особи з громади виступали поручниками від її імені щодо
дотримання цих умов511. Брати захопленої у полон разом з дітьми Анастасії
Дулички зі Стрільбичів забрали її землю собі для спільного
користування аж до повернення сестри з полону512.

Ось ще цікаві приклади. Один з них знаходимо в актовій книзі
Гвоздецької країни. Крайничий суд 6 грудня 1768 р. розглянув спір
між Іваном Ластівкою і Федьом Дроздиком за ґрунт Гикалівка  у
с. Стрілки. Протягом 70 років, які передували 1735 р., цей грунт лежав
пусткою, і лише після цього громада дозволила зайняти його Іванові
Шору, який обробляв його упродовж 20 років і погасив іпотечну
заборгованість, що лежала на ньому. Після смерті І. Шора ця земля
перейшла до його зятя І. Ластівки, який сидів на цій землі 13 років.
Минуло понад 100 років, протягом яких ніхто з дідичів не заявляв
претензій. І ось один з них, Федьо Дроздик, самовільно захопив її,
угноїв і вирішив засіяти. Крайник разом з людьми з громади
прийняв у цій справі компромісне рішення. Ф. Дроздик як дідич одержав
2/3, а І. Ластівка, який утримував грунт в культурному стані, - */3
спірної землі513. Дочка Василя Голубинки, вдова з Морозовичів,
учинила в самбірському замку 21 лютого 1668 р. позов проти Стефана
Копчака і Дмитра Мельника, які захопили і відмовляються повернути
їй півчвертка  поля у Пуриковській чверті і лан у Березниці, що
протягом кількох десятиріч лежав пусткою, поки його не захопили
позвані. Розслідування показало, що цей півчверток був дідичний з діда
і батька  названої вдови - батько її мало уживав його і продавав його
Мондичеві. С. Копчак при цьому твердив, що на згаданому ґрунті
йому належить 16 злотих, позичених його батьком небіжчикові
батькові вдови, проте документа на це не мав. Позивачка могла
присягнути самотреть, тобто з двома свідками у тому, що спірний ґрунт хоч
і був завжди пустий, але вільний від усякого обтяження
зобов язаннями. У разі, якби присягу було доконано, вона мала вступити у
права дідички цього ґрунту, а якби захотіла знову його продати, то
найближчим до купівлі мав бути Д. Мельник, який вклав на поправу
землі свою працю514.

Отже, з певністю, яка не виходить, однак, за станом джерел за

межі норм українського права, можна сказати, що у Прикарпатському
регіоні право дідичності, якщо ґрунт не був дідичами проданий,
залишалось у силі практично безстроково, причому безперервність
обробітку землі не була обов язковою умовою для його дії.

Дещо інакше виглядає у XVII ст. справа на території, на якій
знаходилась Озиминська волость. Створюється враження, що тут

звичаєва практика знала обмеження строку давності. 1646 р. у Сприні
дідичеві Лаврові Бикалику було відмовлено у поверненні поля, яке тримав
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у заставі (і мав на це запис) Василь Мельник. Мотивом відмови було
те, що поле 50 років тому відпало  від предків Бикалика і не
перебувало після того в їхньому користуванні, причому за цей час
переходило з рук у руки і було в держанні кількох осіб та в спільному
ужитку (громади?). Суд залишив В. Мельникові спірний ґрунт515.

8 березня 1646 р. на зборовому суді Котівської жупи був зроблений
запис у справі між Петром Свереданом з Підбужа і Сеньом Мельни-
ковичем, позваним щодо того, що останній купив чверть лану землі з
порушенням ближчості і, як сусід позивача, коїв йому всілякі
прикрості. Позваний, проте, показав запис жупного уряду, з якого
випливало, що він уживає той ґрунт вже понад 10 років, і запис не можна
було скасувати, бо вільно було продавцеві продати ґрунт кому він
хотів, а ґрунт має залишатись за тим, кому записаний. Суд залишив
позваного при його купівлі. Продавець, проте, зробив заяву, що якби
хтось з Лєчат (дідичів), ближчий, ніж він, до тієї ріллі, повернувся з
татарського полону ( з татар ) раніше, ніж записові жупного уряду
сповниться 20 років, то може відібрати цю землю, сплативши її
теперішньому володільцеві суму, за яку останній її придбав. А якщо,
сказано було на тому ж суді, на час цього повернення додому записові
сповниться 20 років, то цей володілець буде мати вічність на згаданій
чверті. А поки що ніхто не повинен турбувати даного володільця516.
З запису випливає, що у долині Бистриці була прийнята інша звичаєва
норма, згідно з якою діяв 20-річний строк давності.

Масько Кушнір з Підбужа дав позов Андрієві Лаврову з претензією
на дві півчверті  ріллі за правом ближчості. Землю цю він разом зі
своїм пасербом купив у свого стрия Лучиця, але, не маючи повної
суми грошей, яку потрібно було заплатити, у рахунок доплати віддав
у заставу на вічні часи (wiecznemi czasy) одну з півчвертей і таким
чином відпав  від неї. Згодом цю півчверть у Лучиця купив
А. Лаврів. Останній не мав, однак, жодних документів, бо при акті ку-
півлі-продажу ніяких записів не робилось, а тільки були учинені літ-
купи  (могорич). Зборовий суд з зізнання достойних людей  ухвалив,
що оскільки та справа зайшла давністю  (iż dawnością to zaszło),
позваний на ґрунті уфундувався , то залишити його при тому ґрунті,
бо якби вільно було одному марнотратному або гультяєві добре осілого
підданого зрушувати і в нівець обертати , він би тільки того і хотів517.

Добре право  на землю служило сільському населенню, яке
сиділо на руському праві, а також практикувалось у селах волоського
права. У першому випадку воно спиралось на містичне уявлення про
нерозривний зв язок між землею і дідичем і про дідичне право як
боже , або природне, природжене  право, якого ніхто не може бути
позбавлений. Будучи сильним у волоських селах, дідичне право
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базувалось у них на закупництві (zakupieństwo). Але волоське право
не завжди і не скрізь надійно захищало дідича518.

15. Землеустрій сільських громад
у Самбірській волості

У літературі заведено вважати соціальний термін тіун , або
тивун  (на означення голови сільської громадської адміністрації),
однозначним індикатором руського правового статусу галицьких сіл, а
термін князь  вважається семантичним відповідником цього терміна
у селах волоського права. У той же час князь  у Молдові і серед
молдовських переселенців у Галицькій Русі зазвичай ідентифікується
з ватаманом. Проте це стосується тільки непривілейованих і ненобілі-
тованих князів. Альтернативною назвою для привілейованого князя
найчастіше у XVI ст. виступає солтис. Зараз не торкаємося способу
вживання терміна війт , який мав тенденцію перетворюватися на
універсальний термін і протягом XVII ст. став таким на ознаку
сільського старшини - незалежно від правового статусу. Подібність інститутів
німецького і волоського привілейованого осадчого права, а у зв язку
з цим і термінологічна нівеляція шляхом використання єдиного
німецького терміна пояснює той факт, що сам термін солтис  втратив
диференціюючу властивість, і коли мова йшла про німецьке солтиство,
то потрібний був додатковий термінологічний індикатор, який
дозволив би відрізнити його від волоського солтиства-князівства
(наприклад, scultetiam seu advocatiam in villa Kothkowycze Гаврилки Пелки у
Самбірському повіті (1513)519 і scultetia seu knyastwo in villa Cothova
того самого повіту [1519]520).

Найбільше тивунств (тивунатів) у XVI ст. залишалось у північній
частині Озиминської волості та на сусідніх з нею територіях
Дрогобицького староства. Усі тутешні тивуни у XVII ст. сидять на дрібних
ділянках, часом дрібніших від селянських, і виконують
адміністративні функції щодо фільварків. Так, тивуни (tywon) з Літньої і Ясе-
ниці Зворицької сиділи на чверті лану, вони були вільні від данин,
кожен з них тільки доглядає панщини 521. У Лішні бачимо одну
чверть тивунову522, у Колпці є тивон і лісний 523, у Бикові - чверть
тивонська 524 і т. д. На купновицькому фільварковому дворі такі
обов язки розпорядника коло панщинних робіт виконував тивун Павло
Борилка. Він давав комісарам відомості про врожайність фільваркових
полів. Правда, оскільки він був новим урядником , дати повні
відомості за кілька років він не мав змоги. У той же час сільську громаду
Купновичів очолював війт Сидорець , який, однак, був не стільки

164



'РУСЬКЕ" (УКРАЇНСЬКЕ) ПРАВО

представником громади, скільки адміністрації. У цьому селі
знаходилась також ділянка ріллі, яку тивон тримав, але помер; хто буде її
тримати, якщо тивоном стане, буде з неї (податки) платити 525. Отже,
панщинно-фільваркова система інтегрувала сільську громаду і
намагалася підпорядкувати її собі.

Змішування термінології, що стосувалася волоського сільського
урядування, відбувалось не тільки на галицькому ґрунті, але й на
східнороманському (переважно молдовському), звідки ця термінологія
переносилась на галицькі землі переселенцями. Цікавий матеріал у
цьому плані містять надані грамоти перших молдовських господарів
XIV-XV ст. Змішана термінологія виступала там ще й у XVI ст.: ва-
таман , суддя  (жуде), князь  (і княгиня ) (с. Должешть, 1546 р.)
таксономічно і семантично збігалися526. Об єктами надань висту-пали
поселення, які носили описові і патронімічні назви, утворені від імен
віджилих свій вік представників общинної старшини - князів, жуде,
у Східній Молдові - ватаманів типу: де є кнез Оника , де бу-ли
кнезове Балош і Данчул , село, де був суддя Костянтин , де був
ватаман Останко . Часом усе поселення - всього лише Кристі кнеза
дім"521. Кнези згаданих грамот - це, як правило, реалії недавнього
минулого. Кнез або залишався під владою нового власника, соціально
деградуючи у сільського старосту, або зникав з поля зору. Але часом
він сам, мабуть, одержував надання на село, яке й заснував528. Термін
князь (кнез) стосовно сільського урядника-судді поступово виходить з
ужитку як такий, що суперечив феодальній стратифікації Молдови. З
цієї точки зору термін був незручним і для галицьких земель: у
XVII ст. він уживався тут як династичний; офіційно ж голови громад
називались війтами , урядами , ватаманами і тивунами529.

Усе це переконує, що простий непривілейований князь і тивун
виконували однакові функції, і ці терміни могли застосовуватись до
однієї і тієї ж особи. Простих непривілейованих князів і тивунів
зближувала також усна форма судового процесу - відсутність сільських
громадських актових книг.

Д. Мототолеску виділяє на галицьких землях простих князів
селянського стану: Як король, так і приватні землевласники дарують і
продають князтва (cnezatele) особам селянського стану. Вирізнити їх
можна за епітетом vir providus 530. З другої половини XV ст. князтва
дарувались також і шляхті, відзначає дослідник, а говорячи про права і
обов язки князів, не бачить відмінностей між привілейованими і не-
привілейованими серед них. Князтво для нього становить сукупність:
1) земельної фундації, 2) поліцейських функцій (ідеться про збір
кримінальних доказів, переслідування злодіїв), 3) судової функції (функції
кримінально-цивільного громадського суду), 4) осадчих функцій,
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включаючи нарізку ланів і запрошення до укладання угод з

поселенцями. Д. Мототолеску поширює на всіх князів право на млин,

корчму, фолюш, право мати, подібно до солтисів, так зване navsie,

villagium або silięte - плац або майдан у центрі села, де поселялись

ремісники, право полювати у лісах та вивозити звідти полеглі дерева,
право вилову риби, випасу худоби, збирання меду диких бджіл і,

нарешті, право на колядки - добровільні (пізніше - нормовані) святкові

пригощення від поселенців531.
Але в Галицькій Русі більшості цих прав були позбавлені тивуни

(навіть привілейовані) і прості непривілейовані князі.
Спільними у становищі осадчих як руського, так і волоського

права були неподільність володіння тим комплексом матеріальних благ,
які становили матеріальну базу війтівського або тивунського уряду, та
спадкування наданого добра за сімейним правом. Привілей від 12
лютого 1655 р. на тивонство  у Синевідську Верхньому Стрийського
староства пред явив тивон  Григорій Димицький з братами Василем
та Іваном, а в Синевідську Нижньому тоді ж посесором тивунства на
трьох чвертях ріллі  названо Федора тивона з братами і братани-
чем  (племінником по братові) Дмитром. Усі вони несли двірську
службу. Найскоріше, тут маємо до справи з руськими  тивунами532.

Ще більш розгалужені кровно-родинні спільності утворювали носії
волоського права - як у Галицькій Русі, так і особливо на східноро-
манських землях. У Молдові господарські надавчі грамоти
адресувались часом не тільки певному служебникові, але й усьому роду
його  і всьому племені його , включаючи племінників по сестрі і
братові з усіма їхніми нащадками, а серед відчужителів родових
вотчин і дідизн часом виступало разом (спільною рукою) об єднання до
ЗО родин533. Там частіше, ніж на галицькому ґрунті, великі сім ї
залишались неподільними і після смерті батьків - при свободі сімейних
ПОДІЛІВ534.

Землі руських громад були розкидані (sparsim modo Ruthenico), і
ділянки, що належали різним господарям, утворювали шахівницю,
тоді як у селах німецького права вони становили цілісний масив (in
una linea secundum ius Theutonicum). Однак шахівниця була властива
не тільки землеустрою сіл руського права - регулярний уклад полів
не завжди вписувався у гірський рельєф волоських сіл. Зберігся запис
від 23 березня 1772 р. акту продажу землі в крайничому суді у Голо-
вецьку. У ньому читаємо: В усьому тому селі ланові чверті більше
за давнім звичаєм повинні братись у розрахунок як такі, що повинні
йти в шахівницю 535. Про землеустрій в Підбузькій країні, де села
сиділи на волоському праві, читаємо в екстракті інвентаря 1768 р.: В
цілій країні [...] осілі лани з пустими ланами з давнього часу, одні від

166



"РУСЬКЕ" (УКРАЇНСЬКЕ) ПРАВО

других не будучи відокремлені, знаходяться в ужитку підданих, і хоч
в інвентарі слідом за давніми інвентарями і робиться їх
розрізнювання, то лише для обліку в графах таблиць осілих з пустими
разом 536. У деяких селах Волосянської країни537 знаходимо ту саму
умовність земельних мір і часом шахівницю538.

Походження руської  шахівниці Ф. Персовський пояснює так.
Дворища, або хутори, розростаючись, відпаростковували щораз нові
утворення. Між дворищами-метрополіями і дочірніми висілками
зберігався зв язок і єдиний уклад полів, а дочірні дворища володіли
ділянками як у дворищі-метрополії, так і у відвойованих у лісу оранках539.
Той же генезис мала шахівниця і в непривілейованих селах
волоського права. Аналогічний процес міг мати вторинний характер.

Село у вигляді територіально спаяних дворищ (деревень) К. Пот-
канський вважав перехідною формою до сучасного села, яке, на його
думку, сформувалось тільки у XV і XVI ст.540 Село зі щільно збитою
забудовою, що утворює вуличні ряди, панує у XVI ст. Реліктова мік-
ротопоніміка дозволяє судити про початкову структуру поселень.

Дворища у Галицькій Русі XIV-XV ст. служили самостійними
об єктами королівських надань і приватних трансакцій541. Прикладом
розростання дворища у село може служити Медвеже дворище,
назване як об єкт королівського надання 1392 р.542; у XVI ст. воно
виступає як село Медвежа у Самбірській волості. Цікаво відзначити, що
поселення подібного типу в Галичині могло носити назву деревні .
Так, виселок, який вийшов з с. Кобло, пізніше село Коблянська Воля,
1499 р. був відомий під назвою Деревня543.

Найчастіше висілки відомі під назвою кут . Село Кавчин Кут
(згодом стало зватись Кавсько), що лежало  просто при Лисятичах
(Стрийське староство), було висілком останніх і складалось у 1565 р.
з трьох дворищ. На одному з них сиділи Хартимовичі (екзогамний
колектив з п яти родин), на другому - Ханчовичі (стільки ж родин), а
третє дворище Хартимовичі і Ханчовичі поділили між собою,
оселивши на ньому своїх синів544. У с. Вівня кути, які становили чотири
дворища, розташовані були на другому боці потоку Вівня, від Стрия 545.
Кути завжди знаходились на межах громадських земель ( Кут Лепи
за р. Бистрицею на землях Лужка Дольного, війтівське поле Кут  у
Чукві на Дністрі; такі ж Мниший кут  у Бабині, кути в Яворові, Су-
шиці Риковій, Купновичах і т. д.)546. Кути зустрічаються в селах усіх
правових режимів. У XVI ст. вони були як населені ( Кути Сер-
бенчат  у Черхаві, що становили маєтність  сімейної громади,
Попівський кут  у Стронній, кути Венгерський , Костельний  у

Дрогобичі547), так і пусті мікротопоніми. Останні - це сліди земельної
реформи королеви Бони, коли кути (хутори) зводились докупи з
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метропольним сконцентрованим поселенням. Для таких ліквідованих
поселень уживали також терміни селище (в Рикові - поле на старих
селищах 548) і висілки  (так, висілками (wisziolki) називано Медвеже
(Niedźwiedze), Конопну і Тершу у Дрогобицькому старостві549). Іноді
кутами ставали зимівники - вони давали початок висілкам, а далі й
селам550.

Генетично зв язані між собою як одне ціле були села Битля, Ви-
соцьке Нижнє і Ботелка Нижня.- В інвентарі 1768 р. вони описані як
одна сільська громада зі спільним окладом громадських податків, що
вписувалися в одну громадську книжку, - з огляду на те, що
нерозривно зв язані між собою осілостями . У XVI ст. в це об єднання
входив й Ігнатовець551.

Селам руського права адміністрація часом надавала регулярний
земельний уклад на зразок німецького або того, який практикувався при
нарізці ланів у селах волоського права. Про Березницю в інвентарі
1568 р. читаємо: Були в тому селі, коли сиділи в коло (okrągiem),
підсадки, які мали дещо городів і платили 4 гроші 9 денарів, але
потім село було повернуте вздовж (для того і рілля була розміряна), так
що йому прибуло ланів чотири з половиною зі служками. Бо перед
тим було тільки 8,5 зі служками 552. Для Березниці маємо вказівку на
довжину ланів - вона становила 15 стаян553.

У селах руського права загалом дворища і лани були поділені дуже
неоднаково. У Берегах селяни сиділи не на ланах, а на чвертях,
оскільки поля йшли тільки в один бік на 5 стаян , а з другого було
болото554. У Бложеві рілля поділялась на 10 полів, кожне з яких
містило 4 четвертини по 5 загонів, у довжину 7 стаян і називалось
умовно чвертю555.

У селах німецького і волоського права, де існували для цього
умови, лани і окремі поля витягувались у довгі смуги таким чином, що
будь-який земельний наділ відрізнявся від інших тільки за шириною
і тягнувся від границі до границі . Землеустрій у гірських селах
волоського права збедільшого визначався бідністю ґрунтів, двопільною
сівозміною і дворищно-сімейною структурою землеволодіння. У
відповідності з двопіллям усі лани таких сіл витягувались вузькими
смугами і поділялись упоперек бігів  (борозни) лінією забудівлі на
дві половини556. У с. Волошинова Воля громадських ланів, які
розділені на два поля, з одного боку села - 14,5 і з другого - 14,5, так що
коли одне поле засівають, то друге - уторує 557. Угор називали толокою,
а посіви - цариною. У більшості гірських сіл Самбірської волості толока
і царина мінялись місцями щорічно. А от у Підбузькій країні (Лукавиця)
вони мінялись раз на два роки558, у Дрогобицькому старостві - раз на
три pOKHJ .
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Відомий Самбірщині і такий термін, що відносився до
громадського землеустрою за волоським правом, як хотар ( хутар , футар  -
топоніми Футори біля Бродів; села Chutar і Polanki, засновані у 1572 р.,
злились пізніше в одне с. Волосянка560; про певну громаду сказано:
на її футарах 561). Цим волоським терміном у Молдові означували
територію села в установлених межах 562. Є всі підстави

ототожнювати хотар  з балкано-слов яно-волоським терміном котар. Поліць-
кий статут присвячує громадському інститутові з цією назвою аж
вісім обширних статей563. З них зрозуміло, що котар - це пасовище і
ліс, які знаходяться на межах сільських громад у володінні не однієї,
а кількох сільських громад. Звичай не дозволяв перешкоджати
випасові худоби на котарі не тільки мешканцям даного села, але й
сусіднього, якщо воно не знаходиться по той бік третього котара564.
Б. Греков слушно намагався зв язати котар з тією округою (на його
думку, це мала бути верв), по якій розшукували, згідно з Руською
Правдою , річ, що загинула, або татя (злодія)565. О. Єфименко
побачила в Руській Правді  натяк на особливе значення трьох границь у
відведенні слідів злодія566. Можна з певністю сказати, що зв язок між
трьома громадами носив характер сусідського зв язку, який переходив
на інші трійки (кожне село могло входити в кілька комбінацій
трійок), які таким чином територіально не були замкнені, а в
кінцевому рахунку уся волость була охоплена цими перехідними мінливими
зв язками.

Напевно, з футарами  пов язане було і ігровище . У 1572 р.
шляхта Ільницькі з Самбірського дистрикту , доручаючи
перемишльському хорунжому Миколаєві Тарлу як депутатові сейму домогтися
повернення віднятих у них Боною маєтків, у випадку успіху обіцяла
змурувати для нього замок в Ільнику на ігровищі на пасовищі
нашому спільному  (na igrowiszu па pasowisczu naszem spólnem)567. На іг-
ровищах  напевно відбувались ігрища , про які нагадує нам Повість
временних літ 568.

Ватажчини зустрічаються переважно у селах волоського права. У
східних романців термін толока  (toloaca), поряд зі звичайним
значенням пару, або облогу, - громадського вигону для дрібної худоби і
птиці (за другим поясненням - для великої худоби) поблизу села, мав
ще значення спеціального майдану в самому селі для ігор молоді і
святкових забав - ідеться про синонім ватажчини569.
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16. Соціальна структура сільських громад.
Громадське членство. Сільські мешканці поза громадами

Термін громада  (gramada у східних романців) мав в Українських
Карпатах, як і по цілій Україні, значення громадської сходки та
організації спадкових землеволодільців і платників феодальної ренти.
Члени громади у XVI-XVIII ст. називались у своєму середовищі
люди , сусіди  (vicini), господарі . Термін мужі  мав специфічне
ритуальне  значення і вживався тільки у судах стосовно учасників

судових процесів. На відміну від людей , добрі люди  - завжди
громадські старші (у громадсько-ієрархічному розумінні) або старші
віком ( старці ), наділені особливою вагою в общині, охоронці
звичаєвих норм, що вважались компетентними особливо у тих справах, в
яких мала значення давність (з питань земельних границь та
спадкоємства нерухомостей). Щодо власника землі (короля чи пана) селяни
називались підданими . До утвердження підданства (XVI ст.)
повноцінні господарі і тяглеці називались кметями, але пізніше за ними
закріпилась, поряд з назвою підданий , зневажлива назва холопи
(chłopi). Повноцінні господарі і тяглеці виступали під назвою
громадських господарів. Це - голови домогосподарств, участь яких, особиста
або через представників, у громадських сходках була обов язковою.
Термін хлібник  означав остаточно не виділених, не відокремлених
у господарському і тягловому відношенні від батьківського дворища
голів молодих родин. Це могли бути і сторонні особи. Вони жили на
своєму хлібі , мали свій двір і хату і платили за користування лісом
спеціальну платню (zleśne). Хлібники не мали самостійного
представництва у громаді, але могли заступати голову дворища у виконанні
певних громадських обов язків (наприклад, в участі у зборах). До
громади з обмеженим правом входили підсадки і городники (загород-
ники).

1608 р. у Мединичах кожен з ЗО підсадків мав по півчверті у
царині і толоці. Загородники були менше забезпечені - мали тільки по дві
грядки на городах570. При нормі панщини 5 днів тижнево від полудня
для кметів загородники і підсадки працювали 2 дні пішки, розвозили
листи і прикладувались третім грошем  до громадських чиншів
(пізніше давали чиншу 1 злотий 6 грошів)571. У Мединичах до
панщини (один день на тиждень), згідно з інвентарем 1686 р., залучались
20 халупників і комірників, кожен з яких платив також 6 грошів572.
Таку ж тижнево панщину відбували загородники у Містковичах і Роз-
дяловичах. Три дні від полудня працювали вони у Пенянах, а в
Берегах - навіть однаково з кметями при чинші від 6-11 грошів до 1
злотого573. Самим лише подимним обмежувались платежі тих підсадків,
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які сиділи на кметіх полях , наприклад, вісім підсадків із Зарайська
і 15 з Черхави574.

У комісарському декреті 1609 р. про загородників Дублянського
ключа сказано: загородники, які сидять на цілих загородах і крім
городів мають певні ділянки поля, як у Дублянах , повинні працювати
у тиждень від полудня і платити 12 грошів, а ті з них, які мають
тільки городи або до них дуже мало поля, як у Дорожеві, Татарах і
Прусах , повинні платити чинш, працювати тільки два дні у жнива і
на складанні сіна у стоги, у Дорожеві - ще й прясти по три лікті
прядива. З халуп і домів, які за звичаєм сини мають при батьках або
брати при братах, або також чужі при рільних людях на їхніх
дворищах і селищах , або з присаджених халупок , де господарі
живуть своїм господарством , під претекстом користування лісом і
пасовищами платився чинш у розмірі 12 грошів. Нарешті, ті
загородники, які або виселились зі своїх халупок, або мають свою худобу і
господарський інвентар у домах при інших господарях і живуть на
власному хлібі , зобов язані були, крім двох грошів подимного, як
звичайні комірники , під претекстом користування громадськими
угіддями платити ще чотири гроші, всього, отже, по 6 грошів575. У Пеня-
нах (1585 р.) вісім осіб комірників платили від 6 до 10 грошів576. У
1686 р. комірників змушували навіть працювати півдня у тиждень на
фільварок577. Інтереси комірника репрезентував господар, у якого він
мешкав, за нього він і відповідав578.

Загородники і підсадки перебували в залежності від кметів-госпо-
дарів, іноді - від привілейованих посесорів або від громади, не
будучи повноцінними її членами. З дробленням кметівських наділів
загородники і підсадки, які мали до V8 лану (дворища) землі, у
XVIII ст. не виділялись серед селян за розмірами господарства.
Нерідко з їхнього середовища обирали тивунів і війтів, призначався
допоміжний персонал фільварків. У Пенянах в 1585 р. тивуна бачимо на
повній загороді, на загороді ж сидів і тивун Онишко в Містковичах,
війт Сидорець  у Купновичах579. Правда, то були, мабуть, наказні
тивуни і сиділи вони на громадських 'наділах, звільнених від
повинностей.

Підсадок міг підсаджуватись  до дворищ, іноді грунти підсад-
ківств розбирають люди , а підсадківські халупи селяни зносять на
свої дворища 580. Коли розлуцький князь приєднав до своїх земель
халупу підсадка, а загородника зігнав з його підсадчини, ревізори
переклали на князя чинш з обох - по 6 грошів581. Чиншові платежі
вносила за втеклих підсадків громада582. У Лукавиці ж за подимне з
трьох підсадків платили ті господарі, на чиїх полях вони сиділи- 1 .
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Часто можна знайти вказівки на те, що підсадки і загородники були
ремісниками (коваль, ткач, корчмар, митник тощо)584.

Соціальний статус сільського мешканця поза сільською громадою
визначався привілеями, які носили або особистий характер, або були
прив язані до особливих привілейованих земельних наділів, які
протистояли тяглим громадським землям. Частина солтисів, вільників,
священиків та їхніх синів, мельників, корчмарів не входила до складу
привілейованих володільців - вона орендувала відповідні об єкти
господарювання разом з землею у громади або у привілейованих
господарів. Загальна правова нівеляція породила спільний для всіх
осадників термін - війтівство, який наприкінці XVII-XVIII ст. почав
застосовуватися і щодо сільського уряду , тобто голови громадської
адміністрації, громадського старшого, виборного з числа тяглих селян,
позбавленого матеріально-земельної дотації, незалежного від
правового статусу села. З причини викупу привілейованих солтиств-вій-
тівств і князтв-війтівств, з якими пов язувався васальний військовий
обов язок, уряд змушений був обміркувати альтернативу контингентові
озброєних вершників з числа субвасалів. Саме з цією метою за
Стефана Баторія була запроваджена ланова, або вибранецька, піхота585,
яка рекрутувалася зі селян. На вибранців перейшла назва солтисів.

Сільська аристократія майже до кінця XVII ст. була тісно пов язана
з громадою, займаючи у ній керівні позиції. Громадський сільський
уряд  (урядника) в селах волоського права займав представник кня-
зького клану за вибором громади. З цього ж клану виходив і
священик (hospodyn, baytko). Часто це були шляхтичі. Соціально дальші
від громади, вони були зв язані з нею генетично, бо становили
органічну частину всієї системи сільської структури. Ще ближчі соціально
громаді були тивуни. Коли у XVIII ст. ці елементи почасти
перетворились на посесорів привілейованих ланів, шляхтичів, орендарів, то
зв язок між ними і громадою був утрачений. У XVI - першій
половині XVII ст. їх єднали ще досить міцні зв язки. Проте вже у 1609 р.
комісарським декретом старості заборонялось залучати до кметівських
робіт і повинностей священиків, війтів, князів, мельників, корчмарів.
Це стосувалось не тільки держальників королівських привілеїв, але й
корчмарів-орендарів, які торгували двірським пивом586. У селах
волоського права в громадських сходках ще у XVI ст. брали участь па-
рохи і сільські князі; відомий, наприклад, декрет волошинівських
князів, священиків і всієї громади від 1609 р.587 Священики брали участь
у зборових судах ще в XVII ст. У 1666 р. посаду урядника руської
громади Тершова займав син пароха Яцько Остащат588.

Інструкція замкової адміністрації крайникам 1765 р. уже відносила
солтиса, вільника (вибранця) і поповича до числа осіб, які не нале¬
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жали до громади , і забороняла їм займати в громаді виборні
посади589. З общиною цих людей пов язували певні економічні
інтереси, у першу чергу - спільне користування альмендою. Громада
брала на себе повинності з вибранецького лану і в цьому відношенні
підлягала судові сільського уряду 590.

Священики брали участь у сплаті громадських поборів з поголів я
овець і свиней, яких вони пасли в королівських лісах, як і інші
піддані 591. З того часу як поголовний податок почали платити селяни,
тобто з кінця XVI ст., виборці  (поборці, збирачі) його обирались
всіма мешканцями села592. Від сплати за користування лісом
звільнялись ті з членів князьких кланів, хто виконував функції виборних
голів громади ( урядів ), тобто виконував громадську службу, або ті,
котрі займали громадські уряди спадково за королівськими надавчими
дипломами593. Та цей порядок був чинним для XVI-XVII ст. З кінця
XVII ст. шляхта-посесори - привілейовані односельці селян на землі -
були позбавлені права займати посади сільських урядів .

До кінця XVIII ст. у Самбірській економії зберігались шляхетні і
прості війти  - нащадки осадників-князів. У Мшанці 1766 р. з трьох
ланів війтівських (князьких) половина належала шляхті, подружжю
Кобельницьких-Пюрковських, які вносили до скарбу 600 злотих
щорічного доходу, а решта перебувала у дідичному володінні учтивих
Мшанецьких, Гузелевичів і 19 інших осіб (Стецьковичів, Петраш-
ковичів та інших). Кількість їх перевищувала усі тогочасні норми, але
встановити, кого вважати твердими посесорами, а хто як супернуме-

рарії, тобто зайві, понад норму, підлягає виключенню з числа посесорів,
вияснити комісарам було важко594. Частина супернумерарїїв, напевно,
була виселена на тяглі землі, бо разом з громадою вони відбували всі
скарбові повинності595. Було взято за принцип, що особи, не вписані у
привілей, підлягають приєднанню до громади з усіма наслідками, які
звідси випливали. 1747 р. з клану в 27 осіб простих князів у Голове-
цьку законними були визнані тільки 5 з них596. У с. Гвоздець князтво
з млином було засноване на трьох ланах. 1682 р. на одному лані сидів
Олександр Лопушанський, на двох - Гриньо Павлів зі сином, Іван Капан-
чов ят, Василь Сеньов ят з Іваном і Василем, дорослими синами, Кость і
Гринь Запеч яти, Дмитро Сеньов ят, Прокіп Сеньов ят з сином Іваном,
син Андрія Сеньов ята Іван зі сином Іваном, який мав 5 років, і
другим сином Гринем, брати Гринь та Іван Касевичі. Вони мусили
захопити громадські лази, щоб якось прогодуватись. Густота заселення
війтівських ланів перевершила тут максимум, що допускався
скарбом, - з кінця XVII ст. мало бути найбільше по чотири особи на кож-

507
йому ланг .
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Привілейовані війти (князі) стосовно громади виступають у XVII-
XVIII ст. як учасники в одержуванні ренти, яку складали третина
чиншу, помічні робочі дні під час оранки, косовиці або в жнива, а також

святкові почесні підношення - колядки, колачі, не рахуючи доходу від
судових штрафів. У соціальній ієрархії це ставило їх високо над

громадою. В інструкції комісарам, скерованим у Самбірську волость,

король Ян III 1680 р. писав про велику кількість звідти скарг з сіл на
утиски в повинностях, забори  (загарбання) та інші кривди з боку
особливо війтівств, князтв і вільництв , також орендарів і сусідів
названої економії, на шкоди у посівах, захоплення земель і обмеження
прав у роботах598.

У міру того, як проходила інкорпорація війтівств (князтв),
змінювалось становище священиків і їх синів, зв язаних з князтвами. Там,

де зберігались привілейовані князтва, до кінця XVIII ст. зберігались і
зв язані з ними плебанії. У селах Криве і Лінина, наприклад,
посесори війтівств одночасно по черзі виконували роль священиків599.

Більшість садиб священиків у гірських селах були спадкові,
пов язані з князтвами. Посилались вони на стародавні привілеї.
Спадковість утримання плебанії, як і князтва, королями за поданням старост
забезпечувалась доживоттям, часом подвійним - з цесією на ім я
нащадків, експектативами, шляхом запису на війтівстві суми витрат на
освоєння цілини, у формі символічного продажу плебанії скарбом або
символічного внеску священиком певної суми в казну600.

При ініційованому самою громадою заснуванні церкви під садибу
священика відводилась п ята частина громадської земельної
осілості 601. Роздача духовних бенефіціїв була прерогативою короля з
подання старости. Тому постанова Замойського собору 1720 р., яка
поряд зі скасуванням спадкування і купівлі парафій та запровадженням
системи посвяти у священичий сан перемишльським єпископом
присвоїла останньому право надання бенефіціїв602, зустріла з боку
скарбу заперечення. Універсалами 1737 і 1757 рр. скарб заявляв про
невизнання цієї ухвали. Отже, після Замойського собору маємо
надання парафій і королем, і перемишльським єпископом603.

Вільності , пов язані з плебаніями, становили імунітет для остан-
 .

. -604
ніх щодо повинностей і податків, про що говорять окремі привілеї  ,
декрет скарбу 1692 р. і універсал 1710 р. Священики звільнялись від
усякого обтяження державними податками, від контрибуцій і
приватних поборів під будь-яким претекстом 605, крім визначеного
інвентарем чиншу. Плебанії належало право користуватись альмендою,
безкоштовного випасу свиней і овець у королівських лісах,
безкоштовного помелу зерна у місцевому млині, право тримати підсадків і заго-
родників606.
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Парох підбирав собі хлопців для прислуговування у церкві і
допомоги в господарстві. Іноді це була парохова рідня. За приписами
скарбу, на одному лані не повинно було знаходитись більше як двоє синів
або помічників пароха, однак це часто-густо порушувалось607, а
точніше сказати, майже ніколи не виконувалось.

Іноді населення платило парохові скопщину  - по копі вівса з
дворища (лану), обумовлену привілеєм, або проскурне  по 15 грошів
з двору608, а також нерегламентовано, за звичаєм, підносило яйця,
птицю, прядиво. На селах, крім ремонту церкви, лежали добровільні
на пароха відробітки населення609. Часом такі добровільні відробітки
перетворювались на своєрідні панщинні помічні дні, що викликало
численні скарги селян. У відповідь на них 1761 р. була видана
скарбова декларація, що забороняла на майбутнє подібні роботи на паро-
хів610. Прибуток йшов священикові також від сповідей, поховань.
Щоб збільшити свої прибутки, окремі з них вдавались до шантажу
(закривали на якийсь час церкви, відмовлялись відправляти вінчання,
поховання померлих, зводили на непокірних звинувачення у
чаклунстві) та погроз611. Видана королем 1764 р. спеціальна ухвала про
плату священикам за відправу обрядів рекомендувала брати
помірковано  і відповідно до достатку парафіян 612.
У 1766 р. в семи країнах (83 села) Самбірської економії

нараховувалось 90 церков зі 126 священиками і 251 сином чи помічником
священика613. Громада, яка не мала зафіксованих документально ланів
під церкву, могла виділити під плебанію певну частину свого тяглого
земельного фонду і побудувати церкву своїм коштом. У цьому
випадку вона брала на себе всі повинності, які належались з виділеної
ділянки (як правило, це були чвертьланові ділянки), натомість
одержувала право називати вищим компетентним інстанціям кандидата у
священики614.

1726 р. уряд, відмовившись від рекрутування вибранецької піхоти,
замінив військову службу вибранців- солтисів  річним внеском у
розмірі 100 злотих на утримання військовика іноземної піхоти (так
званого ланового полку )615. Саме в ці часи на вибранців перейшла
назва солтисів. Вільності  вибранців-солтисів зводились до права
випасу худоби на всіх пасовищах, лугових і лісових, вільного вирубу
дерев  у королівських лісах для власних потреб, права варити пиво і
гнати горілку на власний ужиток та до звільнення від усіх
повинностей і солдатських постоїв616. Зрідка вибранецтво-солтиство
одержувало право млина і корчми, рибальства, право тримати у себе на
господарстві загородників і комірників (у Торчиновичах, Дністрику
Дубовому, Яблінці Верхній)617. Надання вибранецтв-солтиств здійсню¬
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вались у формі доживотних привілеїв, як правило, прямим
спадкоємцям початкового вибранця618.

Вибранці-солтиси мали своїх десятників619. Полкове начальство
розглядало спірки солтисів з приводу спадщини; усі інші справи, які
їх стосувалися, були підсудні громадському урядові або замкові. Те
саме начальство збирало з них лановий збір, викликало на службу,
клопотало за них перед замковою адміністрацією620. Роль збирачів
ланового податку виконували ротмістри за посередництвом замкової
адміністрації621. За законом 1676 р., на одному вибранецькому лані не
повинно було знаходитись більш ніж чотири володільці622. А згідно з
Декларацією про солтисів , виданою скарбом, цих володільців не

могло бути більше п яти623.
Солтисів залучали до різних службових обов язків,

фортифікаційних робіт, а в міру потреби полкова канцелярія могла зажадати
рекрута у повному спорядженні. Проте солтиси рідко відбували службу
особисто, а наймали за себе добровольців624. Частина солтисів (у
країнах) несла службу як гайдуки Перемишльської землі , тобто
виконувала функції земської поліції625.

На середину XVIII ст. в економії нараховувалось 61,5 вибранецько-
го лану; які були у розпорядженні ланового полку626. А всього,
враховуючи лани з перемишльськими гайдуками, вибранецьких ланів
було близько 80 - на них на кінець століття сиділо від 600 до 700
вибранецьких родин, якщо рахувати з супернумераріями627, тобто
виведеними за штат  і поверненими до селянського стану, до громади.
Вільництва виникали унаслідок звільнення від громадського тягла

землі, на якій сиділи або осаджувались селяни, приставлені до будь-
якої справи або служби. При цьому лісництва іноді здавались в
оренду шляхті (у Лужку Вишньому, Лужку Нижньому, Нагуєвичах,
Сушиці, Сухому Потоці та інших)628. В обов язок лісничих входила
охорона лісів від порубок. Лісники часом були членами тих громад,
де вони мешкали. У Стронній у XVIII ст. знаходимо вільників-столя-
рів, в обов язок яких входило виготовлення водоналивних коліс для
скарбових млинів, а також кератів-коловоротів для жуп629. У Голо-
вецьку відомі в кінці XVI ст. будівники річкових суден (statków)630.
Від 1688 р. комісарським декретом адміністрації дозволялось залучати
вільників до гужової повинності у справі забезпечення жуп дровами
за гроші631. У Мединичах вільною від повинностей була писарська
чверть, з якої громадський писар платив лише невеликий чинш632.

Королівською владою дозволялось поселятися на королівських
землях циганам. У Дублянах, згідно з інвентарем 1565 р., чотири родини
циганів платили тільки подимне - по 2 гроші, бо мали лише городи
та хати (domki); один з них мав ще й трохи землі. Займались вони
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ремеслами та купецтвом і виконували на користь замку певні послуги.
Названо три професії, якими вони займались: ковальство, кравецтво,
слюсарство633. Можливо, дублянські цигани користувались привілеєм,
подібним до того, який мали цигани, що мешкали у Бронниці634. На
жаль, зміст цього привілею нам невідомий.

Землі, якими користувались самбірські вільники, здебільшого
входили до числа громадських.

Млини, за наданнями, часом належали мельникам, війтам і князям,

навіть священикам. Іноді вони становили скарбову власність і стояли
на громадських ґрунтах (громада по черзі виділяла мірошників для їх
обслуговування або наймала мельника чи здавала млин в оренду).

У гірських країнах переважаючим у королівщинах типом корчми і
млина були війтівські оренди  і млини. Для ключів характерні
самостійні млинарства і корчмарства; у XVIII ст. вони являли собою дожи-
вотні посесії або безпосередньо вважались громадськими. У
королівських ключах Самбірщини привілейованих війтівств з правом мати
корчми і млини було мало; тут війтівства або були вже викуплені, або
виникали в готових селах на руському  праві. Надання права на
млин та корчму залишалось за королем, який міг передати його
окремим особам разом з однією чи кількома чвертями землі (разом усе це
становило привілейовані млинарство  або корчмарство ) або
доручав громаді побудувати на своїй землі корчму чи млин і посадити при
них корчмаря або мельника.

Прибуток з млина у вигляді мірок, що стягались під наглядом
агента замкового головного орендаря - мірочника , а також і видатки
на ремонт млина поділялись між орендарем-корчмарем і мельником
(який працював на корчмаря), з одного боку, і скарбом - з другого у
пропорції */3 : 2/3635.

За привілеєм 1760 р., чотири озиминських мельники мали два
млини і дві чверті. На праві примусу тут зобов язані були молоти зерно
громади Озимини і Нижнього Лужка. Вони ж відбували шарварки  з
ремонту цих млинів, а також забезпечували їх жорнами. Скарбові
йшла V3 прибутку з мірок жита і пшениці, V3 видатків на ремонт
брали на себе мельники, а 2/3 пан  або державця . Мірки за помел
вівса, крупи, солоду повністю йшли мельникам636. У Торчиновичах,
за привілеєм адміністрації, після смерті доживотних мельників
млинарство передавалось у пожиттєве користування їхнім спадкоємцям з
третьої міри, з п ятьма чвертями поля, з вільним врубом у
королівських лісах на власну потребу, а також з правом варити пиво і палити
горілку для власного ужитку під час свят і весілля637. Так само
описані права і обов язки дорожівських і бабинських мельників638.
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Особливий характер мало скарбове млинарство у Бабині. У 1726 р.
воно було надане шляхті у пожиттєве володіння з будівлями, полями,
пасовищами, лазами, лісами, гаями, мірками, підданими і їхніми
чиншами, роботами, данинами, осипами та всім іншим набутком 639. У
Літині скарбове привілейоване млинарство, що належало Липчакам,
навпаки, не мало ані поля, ані угідь (млин стояв на вигоні - толоці )
і тому було звільнене від млинових  повинностей, крім 25 злотих
річного чиншу. Не мало воно права і на користування шарварками для
ремонтних робіт, тому що млин будувався початково без участі
навколишніх громад640.

Млинарські чверті здебільшого підлягали громадському тяглу, яке
включало у себе панщину (у Шептицях, Озимині, Дублянах, Сельці
та інших селах)641. Скрізь у Галицькій Русі звичним для мельників
був обов язок годувати кнура  або давати особливий чинш за него-
дування кнура .

Спадкові права на володіння млином у XVIII ст. належали
старшим з нащадків першого мельника - одержувача привілею і
засновника млина по прямій лінії (ex directa linea), з тією, однак, умовою,
щоб більше ніж двоє мельників при кожному жорні не знаходилось.
Решта родичів мельника приєднувалась до громади642.

Корчма давала незмінно більший прибуток, ніж млин. Корчмарство,
як і млинарство, звичайно, включало у себе земельну ділянку. Часом
одна й та сама ділянка служила і млинарству, і корчмарству
( корчмарська або млинарська чверть )643.

Привілей 1759 р. підтвердив права місцевих корчмарів у Літині на
корчмарство з чвертю  поля, городом і лукою і звільнення їх від
громадського тягла та скарбових повинностей, за винятком чиншу 200
злотих на рік. Подібне бачимо у Березниці - корчма становила тут
самостійну господарську одиницю644.

Слід розрізняти корчми (і млинарства), які сільські громади
тримали в оренді, від власне громадських. Громадською власністю була
корчма у Дубрівці. Громада цього села твердила, що вона не має
окремого корчмарського ґрунту, і протестувала, коли замок і державця
призначили сюди орендаря, тому що громада сама з давніх-давен
тримала корчму і брала напої на продаж де хотіла, у тому числі і в
Самборі . Чинш за корчму громада долучала до загальної суми
громадського чиншу, причому він був знижений для громади тільки за
те, що вона погодилась брати горілку зі замкової оренди. Громада
зуміла довести свої права, які і були відновлені645.

Дорожівська громада, посилаючись на якийсь привілей 1631 р., де
говорилось про обов язок її побудувати з нашого (королівського. -
В.І.) лісу на гостинці корчму , присвоїла собі право на цю корчму, яку
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і здавала в оренду за контрактом, підписаним усіма членами
громади646.

Громади Татар і Торчинович, навпаки, не зуміли довести своїх
прав на корчму і змушені були знести і корчму, і млин647.

Нерідко млинарство (часом з корчмарством) потрапляло до рук
шляхти. Так, шляхта заступила у Прусах працьовитого  Дмитра в по-
сесії млинарської чверті  і півчверті  корчмарської648. Шляхта
оволоділа млинарствами і корчмарствами також у Сельці та Лужку
Нижньому649.

Громадські корчми, не забезпечені юридично, переходили у
власність скарбу. Так сталося з корчмою на громадському ґрунті і за
громадський кошт збудованою  у Торчиновичах650.

Оренда сільських корчем євреями зафіксована ще у XVII ст. А у
XVIII ст. шинкар єврей (називали його просто орендар ) став
невід ємною належністю села. У руках цих орендарів  перебували і
громадські, і привілейовані (війтівські та вільницькі), і скарбові
(інкорпоровані) корчми. Кількість євреїв, сільських мешканців, мала бути
значною, оскільки по селах вони мали свої божниці 651.

Пожиттєві (а фактично з батьків і дідів) посесори привілейованих
земель , які не належали до шляхти, стояли поза громадою, поза
громадським тяглом і навіть часом поза замковою юрисдикцією,
посередині між шляхтою (nobiles) і селянами ( працьовиті , laboriosi) та
йменувались в офіційній актовій мові учтиві  (як прості
привілейовані).

Інтереси цих осіб і громад вступали у суперечність у сфері
землекористування - передовсім альмендою. Учтиві  ігнорували належні
їм платежі, перекладаючи їх на плечі рядових членів громад.

Ревізори 1766 р. у примітці до опису с. Лопушанка писали: У
цьому селі число осіб, які користуються вільностями, перевищує
чисельність населення громади, яка несе скарбові повинності, а коли число
вільних господарів перевищує кількість тих, котрі обтяжені
повинностями, то вони (вільні. - В. І.) почувають себе серед бідноти
привільно і можна сказати, що вільні краще живуть і краще забезпечені
худобою [...], а їх розмноження і обмежені можливості
привілейованих ланів підказують їм пасти худобу і користуватися угіддями
ніде в іншому місці, як на громадських землях 652. Лопушанка у
XVIII ст. не становила винятку. У Головецькому 1724 р. при 10 сіяних
і 7,5 кошеного лану та 66 громадських господарствах налічувалось 27
вільників (на 1 лані), 25 війтів (на 2 ланах), 8 солтисів-вибранців (на
0,5 лану) і 8 священиків і їх синів (на 0,5 лану) - усього 68 осіб на
чотирьох ланах653. Лейтмотивом офіційних замкових і комісарських
реляцій XVIII ст., які йшли зі Самбірщини до Варшави, були
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ламентації з приводу того, що тут розвелося надзвичайно багато

різних людей, які користувались вільностями  і які, не вміщуючись
на своїх осілостях , засівають громадські землі, пасуть і вигодовують
на них худобу, не бажаючи з використовуваних громадських земель
платити будь-які податки разом з громадою654. Цей мотив визначає
основний зміст громадських скарг.

Селяни скаржились на вільників з приводу потрав у громадських
полях худобою, якої ті тримали більше, ніж громада655. У Лужку
Вишньому на громадських землях паслося понад 100 голів худоби
супернумераріїв-вільників656. Останні захоплювали цілі лани ріллі,
вирубували ліси на продаж тощо657. Бронницька громада 1767 р.
скаржилась на попів і поповичів, яких розвелось зараз багато :
набудували собі окремих церков без відома скарбу, присвоївши до них
11 чвертей громадської землі 658. У Літині самих мельників
нараховувалось 14 осіб659.

За інвентарем 1768 р., у 6 країнах (крім Гвоздецької) під
громадами знаходилось 399 3/4 лану землі, під привілейованими простими -
74 лани, під привілейованими шляхтичами - 130 */2 лану, церковних
ланів було 58 */8 (усього привілейованих, отже, - 262 5/8). Виходить,
що за різними привілеями у громад було захоплено 40 відсотків
земель (до того ж кращих) з числа придатних для обробітку. Пусті
землі були у спільному володінні громади і привілейованих господарів,
але останні економічно панували тут повновладно. Населення цих
країн становили 2569 громадських господарів, 73 привілейовані
господарства зі шляхти, 385 простих привілейованих господарств, 133
підсадки на привілейованих землях, 276 священиків і їх синів. Усього
поза громадами законно  тут мешкало 867 господарів, тобто понад
*/4 населення660. Треба мати на увазі, що тут не враховано вибранців-
солтисів . Ревізія 1766 р. по Розлуцькій і Липецькій країнах враховує
останніх, а також осіб, які примазались  до чужих привілеїв.
Громадських господарів у цих двох країнах нараховувалось 1079,
священиків і їх синів - 104, солтисів  (вибранців) - 111, осіб, права
яких були захищені королівськими дипломами, - 149, тих, що
примазались  до чужих привілеїв, - 92 особи661.
У 1760-1772 рр. у Самбірській економії нараховувалось усього 364

світські привілейовані і 109 парафіяльних ланів, на яких сиділо 117
шляхетських, 873 простих привілейованих (з них 442 вибранці на 73
ланах) господарств і 510 священиків і їх синів. Шляхті належало
понад 200 ланів662 - більш ніж половина усіх зазначених ланів. Якщо
врахувати понадштатних осіб, що випали з права  і мешкали під
прикриттям чужих привілеїв, то кожен п ятий лан і кожне четверте
господарство (двір) у королівських селах були під прикриттям (ле¬
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гальним чи нелегальним) привілеїв. Чужий громаді шляхетський
елемент відігравав домінуючу економічну і суспільно-керівну роль.

Економічні позиції шляхти у XVIII ст. зміцнювались за рахунок
орендування різних господарських об єктів Самбірської економії, а
особливо інкорпорованих війтівств, вільництв, вибранств тощо663.

17. Селянський вихід . Шахівниця  полів.
Поселення села волоського права на пограниччі

Самбірської та Стрийської і Дрогобицької волостей

Важливим питанням для сільських громад був вихід з них і
прийняття у них нових членів. З давніх-давен іноді це обставлялося
складною процедурою і вимагало одностайної згоди всіх сусідів664. У
слов янських громадах Візантії у цьому випадку вимагалась порука
старожилів за нововступника665. Головна вимога самбірських громад
до нового члена полягала в тому, щоб він був добрим кметем  і не
намагався потім тікати під другого пана . Число запоручників могло
становити від 3 до 7 осіб666. Громада могла відмовитись визнати
своїм членом новосельця, поселеного у селі замком667. Проникнення до
громади сторонніх осіб певною мірою обмежувалось переважним для
сусіда правом купівлі землі. Це виражалось формулою: do trzymania
gruntów poddani są bliżsi668.

Прийшлим з чужинців громада могла виділяти зі свого земельного
фонду загороди і підсадчини - головним чином, як ми бачили,
ремісникам.

Ще Корчинським привілеєм 1456 р. було ухвалено, що кметь
належить поверненню з застосуванням сили на своє старе місце
(проживання), якщо громада посвідчить його належність до свого складу 669.
Навіть у межах однієї королівщини переходи із села в село не
схвалювались ні скарбом, ні громадою. Так, коли якийсь Лошанчин після
довгих поневірянь у далеких краях повернувся на Самбірщину і
зупинився у Любохорі, то тутешній замковий писар Ворський наказав
видати його разом із сином громаді сусідньої Битлі на її вимогу, бо він
здавна підданий з Битлі і там є його ґрунт 670.
Належність до певної громади була атрибутом, якого не можна

було самовільно позбутись. Громада була зацікавлена у поверненні у
своє лоно саме тих людей, які мали тут свою дідизну і яких не могли
заступити як надійних тяглеців жодні інші особи. Якийсь Іван Грушо-
вець, уродженець Грушової, ще малим хлопцем  потрапив у с. Луку,
де виріс, одружився, завів своє господарство і прожив там ЗО років у
підданстві пана Яна Попеля. За попередньою угодою з Іваном
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громада Грушової, якій у цьому допомагала громада Дорожева,
вивезла його до себе і оселила на його власній вітчизні з усім майном -
худобою, зерном і бджолами. Коли ж до Грушової з явився Я. Попель,
жадаючи повернення назад свого підданого , грушівці зустріли його
камінням і сокирами671.

Інститут селянського виходу мав звичаєво-правову основу, але
феодали узурпували штрафи ( вихід  або виклін  - порівняймо волоське
viclean) за втеклих з громад у розмірі 1 злотого з осілого хлопа  і 6
грошів з бідняка672. Очевидне звичаєво-правове походження мали
також куниці  - своєрідні мита з тих членів громади, які не за
нашого підданого, а за підлеглого іншій юрисдикції будуть видавати своїх
дочок 673.

У Роздяловичах громада платила 1 злотий на рік вини , яка була
покладена на неї невідомо яким старостою  за те, що дозволила
якомусь кметю безперешкодно, із збитком для староства, добровільно
вийти зі села 674. Отже, тут право громади на викуп від неї
перетворилось на її відповідальність за втеклих перед паном.
Практикувався і потік , тобто вигнання з громади, що супроводжувалося
розграбуванням  (позбавленням майнових прав); таке вигнання було
передбачене ще Поширеною Руською Правдою  (стаття 7 за нумерацією
Б. Грекова)675. На Самбірщині воно відбувалося за вироком
громадського сільського суду. Вигнанню з громади і навіть за межі волості
за галицьким звичаєвим правом підлягали чаклуни, грабіжники,
палії676. Це вважалось найвищою мірою покарання.

Сільська громада - головна ознака галицьких сіл руського і
волоського права677. Спроби виділити на терені Галицької Русі окремі
осади на польському праві успіху не мали, писав С. Соханєвич. І
якщо дійовим фактором на руських землях С. Соханєвич вважав руське
і польське право, то з тим застереженням, що йдеться не просто про
руське і польське право, а про руське звичаєве і польське державне
право678. Дослідники не заперечували взаємовпливу, змішання
починаючи з середини XVI ст. усіх типів права (руського, волоського,
німецького і польського) - процесу, на основі якого кінець-кінцем
виробився загальний тип (своєрідний спільний знаменник) сільського
устрою. Розбіжності у поглядах дослідників існували лише в питанні про
те, який з цих типів ліг в основу спільного знаменника. Для М. Гру-
шевського це був німецький тип679. С. Соханєвич ставив на перший
план польський тип, відзначаючи разом з тим, що з формальним
усуненням руського права вплив його ніколи не припинявся і ніколи не
зник остаточно680. Ф. Персовський запропонував критерії, що дають
змогу виділити села польського права у Львівській землі (уклад полів,
форма забудови села, наявність дворищ, сільська ієрархічна терміно¬
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логія, прямі вказівки тощо). Використані ним матеріали Львівської
землі показують, що не можна цілком ігнорувати або переоцінювати
польське право, а тим більше занижувати значення корінного руського
права у формуванні типового західноукраїнського села681.
Підкреслимо, що польське право у Галицькій Русі завжди носило місцевий
відбиток682.

Застарілим слід вважати твердження про те, що в Галицькій Русі
сільська громада припинила своє існування уже в часи пізнього
середньовіччя683. Ще Я. Рутковський зауважував, що на Поділлі і на
Покутті 93 відсотки сіл зберігали общинний уклад навіть у XVIII ст.684
Що стосується галицько-карпатської громади, то вона у тому вигляді,
в якому відома за архаїзмами XVI ст. і в руському, і у волоському
звичаєво-правових варіантах, в основних своїх інститутах, включаючи
інститут князя-кнеза як найбільш характерний, корінням упиралась у
соціальну структуру військової демократії з
військово-аристократичним елементом. Зім ята верхніми верствами феодального суспільства,
ця система дійшла до нових часів у вигляді сільських
інфраструктур685. Зіставляючи особливості вживання термінів князь  (кланово-
династичний титул представників дому , дворища , зі середовища
яких сільська громада обирала собі голову) і жуде  (суддя), вата-
ман , тивун  (вживались у Молдові), або тивун, ватаман, уряд ,
згодом - солтис і війт, що вживались у Галичині стосовно голів сільської
громадської адміністрації, легко помітити, що термін князь  на
розмовному рівні не означав голови сільської громади, і тільки коли
йшлося про такого голову, обраного з числа привілейованого князько-
го клану, він міг репрезентувати громаду перед властями під назвою
князя. Тому привілейований князь міг одночасно бути тивуном,
ватаманом, урядом і т. д.686. На основі ідентичності самих інституцій,
які стояли за цими назвами, у XVI ст. починається термінологічне
нівелювання.

Альтернативно вживані терміни тивун  або князь  характерні для
громад, що сформувались на звичаєво-правовій основі з непривілейо-
ваним головою на чолі. Спільними рисами для цих форм сільського
устрою і для руської сільської організації були дворищна система,
сильне громадсько-демократичне начало та однакові норми звичаєвого
карного і цивільного права, що застосовувались сільськими судами і,
по суті, були українським звичаєвим правом687.

Нерегулярний (хаотичний) уклад полів, або руська шахівниця , ще
не був тут цілком витіснений регулярним укладом. А там, де
топографічні умови не дозволяли перейти на цей уклад, виникала система
невиміряних дворищ , тобто обліково-теоретичних одиниць, що носи-
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ли так само назву дворищ688 і складались з ділянок, розкиданих
часом у різних місцях.

Ідентичність в устрої і функціонуванні громад формально руської
і волоської звичаєво-правової належності дає право розглядати сюжет
про сільську громаду в нерозривній його цілості. Це необхідно для
уникнення повторень. Волоська громада відрізнялась від руської тією
роллю, яку відігравало у ній скотарство і гірське землеробство, а це
зумовлювало відмінність у повинностях. Більшість сіл волоського
права була розташована на великій відстані від фільварків, і це рятувало
їх від панщини. Руські  ж громади перебували у сфері постійного
адміністративного тиску фільваркового апарату примусу і принаймні
до XVIII ст. не мали тієї свободи для виявлення самодіяльних начал,
яку мали гірські села. Ці особливості будуть далі у полі нашого зору.
Окремо розглянемо питання про генезис і еволюцію інституту князя
у громадах волоського права.

Утім, відокремити села руського права від звичаєво-правових
волоських  часом важко. Так, Тершів, Бронниця і Стрілки ще 1507 р.
сиділи на руському праві, а пізніше фігурують серед волоських сіл689.
В Ольшанику люди сидять різним звичаєм 690. У Горуцьку і Літній
у продовж 1530-1536 рр. бачимо князів, тоді як 1569 р. у Горуцьку і
1686 р. у Літній на місці князя сиділи тивуни691. Село Стриганичі, ви-
сілок Лисятич на Дрогобиччині, осаджено на волоському праві, тоді
як у самих Лисятичах сидів тивун692.

У Доброгостові і Уличному, що в Дрогобицькому старостві, 1565 р.
знаходимо ватаманів. 1568 р. їх названо тивунами693, але відомо, що
Доброгостів був заснований 1517 р. на волоському праві694. Правда,
у 1569 р. тут урядує вже спадковий війт Якуб Пшездєцький; на його
користь, згідно з німецьким правом, йшов шостий гріш з чиншу695.
Дрогобицький староста спеціально для свого служебника створив у
цих двох селах війтівства . Проте вони не утримались. 1568 р. тут
поруч з війтівствами (в Уличному з п яти громадських дворищ під
нього виділено було один лан) знаходимо тивунів, вільних від усяких
повинностей, а про доброгостівського війта ревізори зауважили, що
він привілею не показав696. Ця невдала спроба перевести Доброгостів
на німецьке право мала свою передісторію. Солтиство  у
Доброгостові було зафіксовано ще в 30-х роках XVI ст., але 1532 р. Юхно,
руський священик, дістав право викупити його у Васька, Ілька і
Мартина - синів та Івана - племінника покійного Стецька. Після смерті
Юхна 1555 р. тутешнє війтівство відійшло до старости697. Напевно
справа виглядала так: засноване на волоському праві без
королівського надання, село називалось солтиством, що, можливо,

відповідало намірам дрогобицьких старост запровадити тут німецьке право.
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Проте королівського надання на це вони не одержали. Село
залишилось на тому праві, на якому було започатковане. Солтисам
німецького права не вдалося до певного часу усунути непривілейованих князів,
які тут називались ватаманами або тивунами. З останнього видно, що
між руським і волоським правом майже не було відмінностей, тоді як
обом їм протистояло німецьке право. Проте старости свого домоглися.
Згідно з люстрацією 1661-1665 рр., в Уличному бачимо війтівство з
ланом ріллі, корчмою і млином у посесії Стефана Петриковського,
який у змозі був показати диплом Яна Казимира зі згодою (consen-
sum) від 19 червня 1652 р., з наступними його підтвердженнями, на
створення тут війтівства; бачимо, за тією ж люстрацією, війтівство і
в Доброгостові - у посесії Ядвіги Сарніцької. За привілеєм
Владислава IV від 16 лютого 1635 р., доброгостівське війтівство мало лан
ріллі, чотирьох підданих, корчму, млин698.

У всіх інших селах Дрогобицького староства у 30-х роках XVI ст.
(крім Угорська і Вівні, пізніше переданих до складу Стрийського
староства, Колпця і Раделич, заснованих незадовго до 1569 р., про
правовий статус яких немає відомостей), тобто принаймні у Станилі, Трус-
кавці, Модричах, Лішні, Раневичах, Сельці, Деражичах та Мединичах
сиділи тивуни і ватамани699. У 1765 р. тивунщину  за право обирати
своїх тивунів платили Станила, Модричі, Раневичі, Селець, Деражичі,
Болохівці, Губичі, Стебник, Доброгостів, а також включені до складу
старосте Тинів і Орова. Орівці при цьому платили 100 злотих за
суди, бо самі судять 700.

Сусіднє з Самбірським Стрийське староство на перший погляд
складалось майже цілком зі сіл руського права. Згідно з люстрацією
1565 р., у його селах знаходимо або тивунів, або тивунові дворища,
або ж села, котрі за звичаєм інших руських сіл  давали по одному
волові з дворища кожні п ять років (поголовщина), або всі податки
звичаєм  Руської землі, або, нарешті, були заселені русинами . Це

стосувалось Лисятич, Кавчиного Кута, Стриганців, Угорського, Вівні,
Волиці Дольної та інших сіл701. У Стрийському старостві знаходились
також села з привілейованими тивунствами, наприклад, Синевідсько
Вишнє (тут, однак, повинності і данини були двоякі: волоські - з
десятинами від свиней, баранів, овець, бортей і водночас - робота ).
Привілей на тутешнє тивунство показав Григорій Диміцький з
братами Василем та Іваном. Тивунство у Синевідську Нижньому було у
посесії Федора тивуна  з його братами і племінником (тивун
перебував на двірській службі). Овець і свиней тут не тримали702.

Виявляється, однак, що майже всі ці села руського права у
Стрийському старостві становили країну, властиву, здавалось би, тільки
волоському праву. Листом від 5 листопада 1506 р. жидачівсько-
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стрийські старости брати Паневські за згодою короля Александра
надали Янові Пальчику у королівському тоді ще с. Довгому князтво,
виділивши йому дворище і доручивши гірський дозор або край-
ництво 703.

Визначення правового статусу сіл навіть королівськими урядовцями
XVI ст. часом робилось формально, без належної уяви про критерії
такого визначення. Вони часто вважали німецьким кожне село, де
пройшла поміра на лани і земля була нарізана франконськими ланами.
Характерний у цьому сенсі коментар люстратора 1568 р. щодо Сам-
бірської волості. Під заголовком Про німецькі села  читаємо: Села,
що лежать у полі (на противагу гірським. - В. /.), суть німецького
права. Мають своїх війтів, а поміра (земельна міра. - В. І.) хоч і є в них,
але досить неоднакова, і такого перемішання, як у волоських селах, не
викликає. Оскільки вони посаджені на добрих ґрунтах, то при них є
королівські фільварки, а тому мають також панщину і повози 704.

Отже, ще раз переконуємось у тому, що у пограничній смузі між
Самбірською волостю, з одного боку, і староствами Дрогобицьким,
Стрийським - з другого, проходила межа селянської колонізації
молдовського  типу з непривілейованими князтвами і того типу, який

вважається еталоном для волоського права.

Про той землеустрій, який, склавшись у давні руські  часи,
проіснував у Галицькій Русі до XVI ст., ми дещо знаємо з зауважень
ревізорів, які проводили поміру ґрунтів у XVI ст. Мова йде про руський
уклад полів і порядок забудови у селах руського права. Ми вже
знаємо про руську шахівницю . Для нас особливо цінна інформація
інвентаря 1568 р., що відноситься до с. Березниця, одного з тих сіл, які
пов язані з традицією про земельні надання князя Лева Даниловича.
В інвентарі 1568 р. йдеться про те, що до поміри Березниця сиділа в
коло, округом  (okręgiem siedziała), і тільки унаслідок поміри була
видовжена  (obroczono wieś wzdłuż)705.
Круговий порядок забудови ( кругові поселення ) - дуже стара

форма поселень, але добре нам відома з матеріальних реліктів, що
зберігались ще у XIX ст. на Заволжі і Півночі Росії. Ми маємо
докладні описи таких поселень. Один з найцікавіших належить
П. Мельникову і відноситься до заволзьких старообрядських скитів:
усередині великого поселення не було ні вулиці, ні однобічної
забудови. Житлові будівлі у різні боки були розташовані навколо
просторого двору, будівлі стояли задом назовні, лицем на внутрішній двір.
В старі роки,  твердить цей автор, - російська община завжди так

будувалась 706.
Поміра ланів і вимірювання  дворищ XVI ст. зламали старий

уклад полів і порядок сільської забудови. Общинна територія одержу¬
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вала стабільну конфігурацію. Про характер цих змін можна судити з
інформації інвентаря 1568 р. про с. Березницю. Ревізори 1568 р. були,
правда, невисокої думки про якість проведених у зв язку з помірок*
робіт із землеустрою і критикували хижацьку осадницьку практику,
звинувачуючи старост, крайників і князів у здирствах і сваволі.
Передусім унаслідок осадництва було знищено занадто багато лісу та
інших земельних угідь. Виявивши, що розміри дворищ у Стрийській
і Дністрянській країнах неоднакові (у Стрийській вони були удвоє
більші), ще попередні ревізори, замість того щоб зрівняти їх за
площею, збільшили різні поземельні платежі з дворищ у Дністрянській
країні. Площу ж дворищ залишили стару, такою вона залишилась і
після коригувань XVI ст. (у Дністрянській країні дворище рахували по
16 прутів шестиліктевих, у Стрийській - 32 прути завширшки, хоч
часом тутешні прути були такі ж широкі, як і у Дністрянській, а ґрунти
навіть ліпші)707.

Розміри дворищ і ланів встановлювались старостами частково
також у залежності від того, скільки який князь дав грошей старості за
своє князтво (кількасот або й тисячу злотих)708.

18. Питання про ендогамні та
екзогамні колективи. Неподільні сім ї

Сільська громада об єднувала, як правило, мешканців окремого
села. У приватних володіннях Сяноцької і Перемишльської земель
траплялись громади, які об єднували під владою одного феодала
кілька дрібних сіл709. Складні общини з двох-трьох сіл зазвичай
траплялись і в королівщинах. Одну громаду становили у Самбірській
економії села волоського права Битля, Висоцьке Нижнє і Ботелка Нижня.
Ці села інвентарем 1768 р. задля того, що вони неподільно з єднані
між собою посілостями , описувались як одне ціле. Податки і
повинності були зазначені однією спільною сумою і вписувались в одну
громадську книжку 710. У XVI ст. в цей союз  входив й Ігнатовець,
який потім зник або ж був поглинутий повністю Висоцьком чи
перейменований у Ботелку Нижню711.

Неподільні щодо складу поселень громади об єднували і села
руського права . За інвентарем 1568 р., Ваневичі, Дуричі і Морозо-
вичі - це немов одне село . Як уже згадувалось, раніше вони сиділи
окремо і одержали різні назви, але потім, рятуючись від Дністра ,
об єднались разом712. Недарма 1585 р. тут на три села був один
тивун- Павло з Дурич713. Ще у XVIII ст. вони порівну  складались
на всі складки і податки , тоді як Торчиновичі, що утворювали з

187



ЧАСТИНА ДРУГА

ними один ключ, мали інший правовий статус, бо сиділи на
німецькому праві, платили окремо714.

За інвентарем 1586 р., прикордонні села руського права Містковичі
і Зарайсько мали спільну альменду і спільного тивуна Онишка. У
1686 р. вони і далі неподільно сидять на одному праві і основуються
на привілеї, даному обом селам 715. 1585 р. Завадка знаходилась під
однією громадою князя тершівського  (тобто становила одне ціле з
Тершовом)716. Уряди  цих підзамкових сіл називались або князями,
або тивунами. Ботелка (йдеться про іншу Ботелку) і Яворів (1565 р.)
були немовби одне село і один ватаман видає накази  (наказує,
урядує). Обидва села були посаджені на волоському праві717. Усі ці
королівські села або виходили на волосну границю, або були в оточенні
шляхетських сіл. Властивість розривати хотари була, напевно,
притаманна і власницьким межам у рамках волості. У всякому разі, ця
властивість - ознака імунітету. Звідси зрозуміло, що чужою  землею
і чужими  людьми могли бути люди і земля найближчого сусіднього
хотара.

Пережиток зв язків між поселеннями волості особливо добре
відбитий і зберігався аж до XVIII ст. в одному з найбільш загадкових
моментів реліктової процедури гоніння сліду. Мова йде про
поширений у багатьох місцях Карпат і Балкан, а отже, органічний елемент
цього інституту. К. Кадлец слушно відкинув твердження Л. Гетца, що
гоніння сліду споріднене з процедурою зводу  і Руської Правди  і що
в ній звід є запозиченням з чужої звичаєвої системи. На доказ своєї
точки зору К. Кадлец наводив приклади з чеського права (статут Ота, згідно
з яким ultra tres non ducatur , що перегукується з ити ему до третьяго
свода  за Руською Правдою ) і права сербського718. О. Єфименко
побачила в джерелах, які відобразили практику XVII ст., нібито натяк на
особливе значення саме трьох границь , пов язавши його з вказівкою
Руської Правди  позивачеві йти до третього зводу 719. Зроблено
спостереження, що чужі люди  (за 77 статтею Поширеної Руської
Правди  - а след гнати с чюжими людьми а с послухи ) були
мешканцями тієї ж самої волості, до якої належали позвані. При цьому
зазначено, що у кожного села виявлявся тричленний зв язок720, який
не утворював стабільних територіальних блоків з трьох сіл або
якихось спеціальних копних округів 721. Гоніння сліду було
інституцією общинною. Сільські громади відігравали щодо нього
визначальну роль. Разом з тим у ході гоніння встановлювались відносини, які
зв язували у ланцюжок (в будь-якому напрямку) кілька сільських
громад. При цьому у кожного села виявлявся тричленний зв язок.
Кожне з трьох сіл даної комбінації могло входити в аналогічні
комбінації з новими партнерами з числа своїх сусідів. Такий інститут
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міг функціонувати, отже, тільки в рамках великого союзу сільських
громад - волості722.

Незатягненість швів ранніх волосної і сімейно-общинної структур
зумовили складний устрій самої сільської громади XVI ст. на
волоському праві. Поділові молдовських сіл на кути з переважанням
дуальної організації або початково на парну кількість катунів
(патронімій, пізніших дворищ723) міг відповідати на якомусь етапі кінчан-
ський поділ галицьких сіл волоського права. Наприкінці XVI і в
XVII ст. у селах волоського права були ніби напівсамостійні громади
в громаді, пов язані круговою порукою. До громад кінчай
адресуються позови з приводу невидання злочинця або невідведення сліду.
Така вимога, наприклад, заявлена Нижньому кінцю  села Вовчого, а
Вишня громада  Яблінки Дубової тоді ж видала слід Нижній

громаді 724. 1668 р. у невиданні злодія було звинувачено громаду
Вищого кінця по лан пароха і Вищий брід села Вовчого, а 1663 р. -
весь Вищий кінець від Андрія Сеньковича  у Розлучі і т. д. У Сам-

бірській економії поділ на кінці зберігався у Гвоздецькій, Розлуцькій
і Любохорській країнах ще у XVIII і XIX ст.725

Наявні карпатські матеріали не дозволяють погодитись з С. Юшко-
вим, який не допускав можливості, щоб сільське населення було
розбите на сотні і десятки 726. Карпатська громада, розбита на десятки,
цікава для нас тим, що вона мала не тільки фіскальне значення, а й
військове, а також, усупереч твердженню В. Гейноша727, була зв язана
круговою порукою - вона, як і сільський кінець, самостійно відводила
від себе сліди злодія728. Крім того, вона відповідала за своїх утікачів.
Така мікроструктура сусідських колективів, які становили замкнені
популяції, відповідала біологічній доцільності та запобігала
виродженню. Волоська сільська громада зберігала риси, властиві пастушій
або землеробсько-пастушій громаді: перш за все це був тісний
зв язок за походженням групи осіб, які становили союз власників
пасовищ, луків і стад 729. У процесі освоєння твердих ґрунтів, які
вимагали кооперування праці, треба було шукати умови і для відродження
великої неподільної родини, і для виникнення товариських колективів
( товариства , спілки , потужники  - союзи людей, кровно чужих).

У XVI ст. неподільні ( на одному хлібі ) сімейні колективи на
цілих дворищах особливо характерні для сіл волоського права. 1497 р.
у Перемишльському старостві господарства на цілих дворищах
становили в селах руського права 69,31 відсотка, волоського - 97,6,
німецького - 6,3 відсотка730. По Самбірському староству у 1507 р.
відповідно цілодворищні господарства у селах руського права становили 10,2
відсотка, волоського - 20,9 відсотка, німецького - 6,2 відсотка731.
Усього по Самбірському староству на 1568 р. повнодворищних
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господарств у волоських  країнах налічувалось 276 (15,7 відсотка),
неповнодворищних, але не менших, ніж на півдворищах, - 1217 (69,8
відсотка), менших, ніж півдворищних, - 254 (14,5 відсотка)732. У
1585 р. тут відповідно знаходимо 335 (15,7 відсотка), 1480 (69
відсотків), 327 (15,3 відсотка)733 таких господарств. На 1760 р. у старостві
майже зникають дворищні (ланові) господарства (залишилось їх
тільки два), максимальним стає наділ у 0,5 лану (півланові і дещо більші
становили 3,5 відсотка усіх господарств), тигіовим - чвертьла-новий
(чвертьланові і трохи більші становили 40 відсотків). Ще дріб-ніші
господарства становили понад половину усього їх числа734.

Неподільні господарства могли відроджуватись, а поділені
зберігали спільність майнових інтересів і спадкових прав. Жити на одному
дворищі ще не означало жити на одному хлібі . Загалом під цим
виразом, спільним для України, Росії, Білорусі, Литви, Чехії, Польщі та
інших країн, розумілось неподільне ведення господарства735.
Природно, що вогнева система у гірському землеробстві сприяла
консервуванню неподільної сім ї, і на XVIII ст. її залишки можна було
спостерігати у селах волоського права. Особливо швидко відбувався
розклад великих, або неподільних, родин у кінці XVI - на початку
XVII ст. Окремі прості сім ї виділялись на свій хліб  - у розряд під-
садків - хлібників . На одному лані їх могло нараховуватись по
кілька хат - сини при батьках або брати при братах 736.

Отже, вже у XVI ст. дворища втрачають початковий характер.
Проте ще довго їхні мешканці були зв язані між собою майновими,
трудовими, родинними, побутовими відносинами, спільно користувались
ріллею і угіддями, будівлями, інвентарем, худобою, одержаними в
кредит грішми, знаряддями праці, спільно розробляли в лісі нові роз-
чистки під посіви і сіножаті. У другій половині xvn ст. 12 родин, які
мешкали у Міхнівці, носили ім я Сараїв і називались братами, спільно
орали і засівали ютрину  (морг), тобто розчистку в лісі737. Спільною
рукою  дворищани чинять акти купівлі і продажу та беруть у кредит
гроші або речі і віддають борги, несуть спільну відповідальність за
злочини, доконані родичами за законом кругової поруки, мстяться за смерть
або рани своїх родичів738 і т. д.

Дворище - багатолюдна сімейна община, яка об єднувала не
менше трьох прямих і побічних поколінь. Родину, яка складалася з двох
поколінь, прийнято вважати простою. Ю. Бромлей бачить мінімум,
який задовольняє визначення великої родини, у двох одружених парах,
але побічних, родичів - чоловіків, які ведуть спільне господарство
(найбільш типова - братня родина), оскільки це несумісне з
характерним для малої родини порядком спадкування перш за все по прямій
низхідній лінії споріднення. У той же час спільне мешкання трьох по¬
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колінь родичів по низхідній лінії аж ніяк не обов язково становить
відхилення від звичайних норм малої родини739. Г. Анохін згідний
бачити у братній родині велику родину за умови егалітарного-
спадкування власності усіма синами740. Існує чимало інших визначень. Ми
маємо справу з сімейною общиною, яку, як вторинне утворення, на
відміну від первинного, прийнято стадіально визначати як неподільну
родину. Проте навіть у тій стадії розвитку суспільства, де ця форма
була типовою, важко уявити собі соціум, у якому вона повністю
виключала би інші форми.

Ступінь майнової і господарської спільності споріднених родин міг
бути різним. Родини, що жили в одній хаті, могли спільно володіти
ріллею, але окремо - худобою і робочим інвентарем. Етнографія сам-
бірських бойків знає кілька типів сімейної спільності майна і
господарювання ще на початку XX ст. Батько-газда міг жити на одному хлібі,
працюючи й харчуючись спільно з ожененим сином (синами) і зятем
за дочкою. Могли ґаздувати на тих же умовах брати. Часом члени
такої сімейної громади спільно обробляли всю землю або тільки
копані , а худобою володіли окремо. Прості родини могли мати прибудови
при батьківській хаті або окремі житла, але вести спільне
господарство741. Майнова документація фіскального призначення не завжди
відбивала ознаки господарської спільності (часом прості родини
уособлювались батьком), але у приватних актах майнова спільність
завжди підкреслювалась (spoiną ręką; zur gesammten Hand). Нами
зроблено підрахунки контрактів  купівлі-продажу, позики, застави
тощо у старосільській актовій книзі за 1605-1617 рр., які
оформлялись на війтівському уряді, а потім реєструвались у протоколах збо-
рового суду або безпосередньо під час зборів. Зі 182 таких актів у 47
(25,8 відсотка) обидві сторони репрезентовані неподільними
родинами. У подібній книзі за 1666-1694 рр. у 80 (35 відсотків) з 229
актів (крім заповітів, посагів, сімейних поділів) беруть участь неподіль-

742
ні родини .

У XVIII ст. скарб вів цілеспрямовану політику на руйнування
неподільних родин з метою збільшення кількості тяглих господарів. Від
громадських урядів гірських сіл замок вимагав щорічного подання під
час зборових судів списків хлібників , а не самих лише господарів.
При цьому належало не пропустити жодного жонатого хлопа, хоча б
їх кілька Сиділо в халупі  (1765 р.)743. Складались також списки
жіночого населення, дітей. Серед безпосівних, бездомних і
безземельних могли бути члени неподільних родин. У Любохорській країні
1767 р. на 451 господаря припадав 71 без халупи, причому 31 з них
не володів ні землею, ні худобою, 14 не мали землі, але тримали
корів і овець, 21 мав землю і худобу, п ятеро - землю без худоби. У
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той же час 45 самостійних господарств велись силами батька і
дорослих (17 років і старше) дітей, у 14 з цих господарів - одружених
синів'44.

Крізь общину землеробів проглядала племінна* організація , якою
ця община була у своїй первісній формі. В організації карпатської
сільської громади діяла система шлюбних табу з поєднанням
ендогамних і екзогамних колективів у її структурі. Сюди належала
дуальна система кінців745, система штрафів (початково на користь самої
сільської громади) - куниці  за видання заміж дівчат або вдовиць у
чуже село, хоч би воно належало одному власникові і в межах однієї
волості. Чи не було це наслідком екзогамії у межах кінців?

19. Емінентне право на землю сільської громади.
Зрівняльні тенденції у розподілі землі. Земельні переділи

Вирішальний злам у долі галицької общини був пов язаний з XVI ст.
Експропріація громадських неорних угідь, завершена на той час у
приватновласницьких селах, у королівських розтягнулась на
триваліший час. Розграбування, захоплення державно-феодальною
(князівською, а потім королівською) владою і шляхтою волосної альменди,
пусток  позбавляли волость економічної бази і зводили її вище

(емінентне) право на землю до системи сервітутів (віддачі у користування
за плату). Розвиток панщинної системи і викликані нею реформи
стосовно реституції королівського домена (закріплення власницьких
кордонів, поміра дворищ на лани зі зменшенням одиниць земельної міри)
вели до зменшення ареалу селянського землекористування. Розібрання
земельних пусток між селами за чинш і колонізаційний рух XVI ст.
довершили цей процес. Розвиток більш інтенсивних форм польового
землеробства підготував умови для концентрування заснованих на
біологічному або фіктивному спорідненні дворищних поселень, парост-
кування яких раніше призводило до відселення у села дочірніх
утворень - на значну відстань від вихідного гнізда.

Вже у XV ст. процеси концентрування і розростання (вторинний
процес) дворищ у купні села та тіснішого збиття дворищ з
упорядкуванням сільської забудови в межах стародавніх сіл, які набували
вигляду кругових і вуличних, переважали над процесом
розосередженості. У складі волості ізольовані дворища - протосела поєднувались у
вигляді села з розкиданими садибами, укладом полів у вигляді
шахівниці (перехідна форма до сучасного села), а також з селами
регулярного вигляду. Волосна община не виключала село як осередок
общинного життя, що вбирало в себе і концентрувало з часом структурні
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елементи і функції волосної надбудови, яка слабшала, та родинні
структури. На села переходила числова організація, дуальна система.
Регулярне село довгий час залишалось тісним концентратом дворищ.
Панівним типом поселення, одиницею феодального землеволодіння і
господарського режиму, зосередженням общинного життя у XVI ст.
стає тісними рядами забудоване село. Сільська община формується у
мінімальну одиницю розвиненої автономії в рамках обширнішої
волосної конфедерації і поза нею. Головним компонентом сільської
громади ставали господарські комплекси і багатолюдні колективи, що вели
спільне господарство, були згуртовані спорідненням і відомі під
назвою дворищ. Наявність же у мікротопографії і мікротопонімії села
кутів, селищ, старих дворищ  і т. д. залишалась пережитком асоціації
слабо згущених дворищ з купною забудовою і розкиданими полями,
з дочірніми відпаросткуваннями хутірського типу. Осідання пастуших
колективів - катунів - теж вело до утворення сіл, які так само
складались з дворищ (зі задруг на Балканах).

Перетворення купно-кругового типу села в регулярне зі
зменшенням хаотичності полів могло відбуватись поза планомірною
ініціативою феодалів і впливом німецького або польського права. При
одноманітності ґрунтових умов дво- і трипільна система з
примусовою ротацією вела до утворення блоків орних смуг, які
продовжувались кінцями нив , та одноманітних мір землі (норма одноденної
оранки була мінімальною одиницею - ютриною, моргом).

Як згущення дворищ у село, так і впорядкування забудівлі і
ліквідація шахівниці не могли обійтись без загальних або часткових
переділів землі із закріпленням наділів подвірно у спадкове користування.
Нерівноцінність полів могла увічнити шахівницю, зламати
запроваджений у наказному порядку лановий уклад746.

Сільська громада і союз таких громад у феодальні часи - волость -
це перш за все земельний союз. Вищі поземельні права волості і
регулювання нею режиму земельного господарства виявились у тому,

що строки підняття пару, покосів, весняної сівби, збирання овець на
кошари і шалаші, огороджування дільниць  навколо посівів
установлювались спільні для цілої волості або країни. Крайник у підвладних
йому межах визначав черговість в утриманні кошар, відводив місця
для лісових розчисток, розводив угіддя між селами, санкціонував
земельні часткові переділи (підрівняння) і т. д.

Розрізняли громадські землі: а) спільного користування (включно з
примусовим випасом на толоці), б) індивідуального займанщинного
присвоєння (на тривалий час або на один сезон, наприклад, щодо по-
лонинних, лісових і болотних покосів), в) розподілювані між
сільськими громадами по дворогосподарствах пропорційно до дідичних
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осілостей 747. Приймаючи у свій склад нового члена, громада не
тільки відводила йому в наділ оранку, але й заявляла про допущення
його як такого, що пристає до нашої громади, до всіх пусток [...]
всіх ужитків і надежностей 748.

У Самбірській економії у XVIII ст. серед сіл з безладним (у
шахівницю) укладом полів траплялись села, де вся земля, включаючи
ріллю, перебувала у громадському користуванні. Цьому режимові
підкорялись і князі: в Сухому Потоці (Ільницька країна) громада у 60-х
роках XVIII ст. платила чинші і данини разом - як з громадських, так
і з війтівських земель, користуючись землею неподільно . Кожен
клаптик землі, громадські запустілі наділи, вільницькі або князькі
лани, які поступали у розпорядження громади, йшли у загальний
поділ між підданими села , між позосталою громадою , їх
розподіляють між собою люди з громади 749. Від Сухого Потоку не
відрізнялись у цьому плані багато інших сіл волоського права. Такий
порядок існував 1768 р. і в цілій Підбузькій країні. Так можна розуміти
слова про те, що осілі лани, не відокремлені від пустих, є в
загальному користуванні підданих 750.

Шахівниця могла мати як первісний характер, так і вторинний.
Волоські села Львівської і Галицької земель не знали розбивки полів на
лани і унормовані дворища - шахівниця тут мала первісний характер,
була успадкована консолідованим селом від протосільських дворищно-
часткових поселень. Зведення дворищ у село могло викликати
перерозподіл землі з новим закріпленням ділянок у спадкове користування
і відхід, отже, від шахівниці. Але в багатьох селах, де в XVI ст. поля
були розбиті на лани (дворища), відбувається повернення до
шахівниці. Дворища і лани мали в таких селах (переважно руського і
волоського права) чисто теоретичне, обліково-фіскальне значення, а
реально зводились до певної сукупності нив. Ниви носили свої назви,
які мали не патронімічний, а чисто географічний характер. Так, за
відомостями кінця XVIII ст., у Містковичах ниви мали назви
Загородки , Межі сіл , Топольниці ; у Зарайську до ниви Гірки
входили частки Стаха Ниселевича, Івана Плахтія Середнього, Івана
Плахтія Молодшого і т. д. Всього у Містковичах і Зарайську на 62
господарства припадало 3483 ріллі , кожне мало свій наділ більш
ніж у 50 місцях751. У Літині млинарська чверть лану була розкидана
у восьми місцях. Крім того, у трьох місцях мельник мав ділянки
луки, а також у різних місцях - прикуплені ділянки752. У Бабині
чверть Росохачка  була розкидана п ятьма великими і вісьмома
малими ділянками753. У Ведмежій дві вільницькі пусті чверті піддані
розібрали між собою ; у Якубовій Волі громада повинна розібрати
між собою  певне поле; у Прусах обшар ліквідованого фільварку
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селяни держать між громадою . Люди березницької громади
уживають і партиципують  окремий наділ втеклого селянина754.
Про переділи земель сільської общини свідчать джерела Самбір-

ського архіву XVII-XVIII ст. Переділи існували і в ключах, і у
країнах- правда, то були здебільшого часткові підрівнювання і переділи,
а отже, переділи не мали загального і регулярного характеру. 1611 р.
в Кульчицях в оренду йшла нива в ближньому помірку  з
застереженням, що якби ця нива відпала через поміру  від того, хто здає її
в оренду, то він буде зобов язаний виділити наймачеві другу
рівноцінну ниву755. 1608 р. сім господарів зі Сельця видали громаді розписку,
що вони задоволені одержаною від неї компенсацією за те поле, яке
вона пустила в поміру . Цим сімом не вистачило при поділі поля
землі, і вони були компенсовані за рахунок землі в іншому місці756.
1651 р. у Якубовій Волі серед селян сталася незгода з приводу того,
що деякі з них однаково платять чинш, хоч поля держать менше .
Замкова адміністрація рекомендувала державцеві ключа вникнути у
суть справи і потім прирізати землі тим, котрим не вистачило , а до
того часу скинути їм з чиншу757.

Селяни вимагали проведення переділів з мотивів невідповідності
розмірів господарства і тяглового оподаткування. 1604 р. зборовий суд
ухвалив, щоб усі землі с. Вовчого (на волоському праві) були
переміряні на ютрини і у відповідності з кількістю ютрин верстались усі
платежі. Замок обіцяв вислати на місце свого вижа  перед оранкою
на момент переділу758. Так само декретом зборового суду у 1607 р.
громаді Ісай було запропоновано навесні перед оранкою провести
поміру  землі на ютрини, щоб кожен, хто як держить, у

відповідності з якістю ютрин, платив чинш . Був установлений штраф на тих,
хто захотів би перешкоджати помірі759.

Поміра 1607 р. в с. Опака мала на меті усунути нерівність самих
ланів. Перш за все пропонувалось виміряти чотири князькі лани, а
потім відміряти кожному його наділ, компенсуючи коротші біги  за
рахунок лазів, щоб ніхто більше другого не держав . Якби у ході
переділу ділянки відійшли від одних господарів до других, потрібна
була б компенсація за громадською оцінкою. Громада виділила
чотирьох мірників  для реалізації переділу 760.

Громада Волосянки Верхньої прийняла ухвалу, за якою лази, що
йшли вздовж туринської і лопушанської границь, були
перерозподілені за принципом: До чийого поля чиї лази попадуть, той
повинен доплатити другому  за оцінкою присяжних: за ютрину старої
розробки - 2 злотих, за нову або особливо родючу ютрину - удвоє
більше. Що стосується лазів на Черепівці , то вони переділові не
підлягали: Як котрий підданий до цього часу тримав, так і повинно
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залишатися на вічні часи 761. На зборі 1611 р. розлуцькому край-
никові була доручена поміра полів у общині с. Шум яче. У селян, які
мали надлишок розчисток і новин, належало його відібрати і передати
малоземельним. Господарі ж, які втрачали ці новини, зажадали
компенсації за працю щодо їх розробки. Збір 1612 р., проте, відмовив
їм у компенсації, мотивуючи тим, що багаті господарі протягом
кількох десятиріч мали вигоду від того, що чинш за ці землі фактично
перекладався на бідніших. На майбутнє, сказано у постанові збору,
всі повинні держати землю рівно, у відповідності з тим, скільки хто
платив чиншу 762.

Громада ретельно виконувала свою зрівняльну функцію і в другій
половині XVII ст., незважаючи на посилену майнову стратифікацію.

Дозвіл на поміру грунтів у селі Ясениці  (напевно, Замковій) від
ЗО березня 1663 р. був виданий замком у відповідності з постановою
громади цього села від 14 березня. Громада Ясениці надіслала збо-
ровим судовим дозорцям  у Старій Солі скаргу проти багатіїв з
громади серед нас . Йшлося про кривду в грунтах , бо у одних
надміру, а у других ледь десята частка того (землі. - В. І.), а виконуємо
однаково і повністю як скарбовий доход, так і інші податки . Громада
просила віддати розпорядження крайникові виділити для поміри
чужих людей яко урядників , а також мужів, гідних віри,

досвідчених і таких, що розуміються в землемірній справі , які б, за звичаєм
інших сіл , розбили на ютрини всю землю, як тільки зійде сніг і
лід . Один із дозорців у листі до гвоздецького крайника Б. Сільського
і ясеницького урядника Є. Гошовського ім ям старости оголосив це
прохання слушним і заявив, що оскільки багаті і бідні тягнуть
однаковий тягар  (?), то чому б не мати рівного поділу в ґрунтах . Ясе-
ницька громада ухвалила, що той, хто спробує перешкодити
переділові, заплатить 14 гривень штрафу763. Отже, за переділами у XVII ст.
часом приховувались гострі соціальні конфлікти.

1664 р. крайником була проведена ревізія певних ґрунтів  у Лімні.
Йому були показані свіжі розчистки під боберською границею.
Особливо багато претензій у громади було до С. Литовського, який
розорав силу новин , частково скуповував їх у інших селян. Силу нової

ріллі розробили  С. Ігнатів, Л. Посечанин, І. Зориляк, І. Ломницький і
Федашів. Згідно з документом, названим Надходження і розподіл між
громадою певних ґрунтів , частина перелічених осіб зробила перед
сільським урядом заяву, що кожен з них відмовляється на користь
громади від своїх розчисток у лісі між потоком Глибоким і
громадськими полями, за винятком куплених ютрин. К. Ломницький зі
своїми синами, усвідомлюючи кривду, що діється в громаді , теж
передав у спільний поділ своє поле. Усі повернені громаді землі
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підлягали рівному поділові  під наглядом крайника, урядника і
сторонніх людей764.

Можна навести чимало інших згадок про переділи на Самбірщині
у другій половині XVII ст.765 Громадський інтерес часом диктував
громаді приховування від ока замкових властей і крайників нових
таємних розчисток (Яблінка Нижня, 1667 р.)766.

Деякі свідоцтва про переділи можуть розглядатись як такі, що
стосуються загальних переділів усієї громадської землі. Так, громада
Тершова і Завадки 1711 р. звела докупи всі землі, як орні, так і
запустілі, і поділила їх серед позосталих  (до речі, це остання згадка про
переділи в наших джерелах)767. Слова про громадських господарів
Бложви, що ділились четвертинами , на які тут міряли осілість села,
могли б свідчити про періодичність переділів768.

Для більшості сіл - руських , волоських  і німецьких - в актах
відчуження землі ділянки визначались у ширину в абсолютних
одиницях протяжністю і описово - від межі одного і до межі іншого
господаря, а довжина вказувалась однаково: від границі до границі села.
Але такий спосіб виміру мав підставу тільки там, де земельний фонд
села був розбитий на міряні  дворища або стандартні лани -
однакові у межах певного поселення. У тих, однак, селах, де лани і
дворища не були зафіксовані і марковані на ґрунті, визначення границь
втрачало сенс, оскільки періодичні перемірювання змінювали зв язок
між господарем і конкретними ділянками - об єктом його
господарювання. Визначення відчужуваних стороннім особам розмірів ділянок
набувало в цьому випадку загального характеру ( дві частини поля ,
три чверті поля , три чверті поля, залишивши собі четверту ,
четверта частина поля  - Бабина, 1673 р.; півчверті , п яту частину
чверті , без визначення границь - Билина)769. Отже, об єктом дідич-
ного володіння тут була тільки садиба і прив язана до неї ідеальна
частка землі.

На Самбірщині у XVII ст. переділи землі не мали регулярного,
тобто через рівні проміжки часу, характеру.

Переділи в гірських селах найчастіше стосувалися доведених до
культурного стану громадських пусток, а не кметівських дідичних
земель, які міцно приростали  до своїх садиб . Проте можна
припустити, що й тут у XVII ст. відбувалися переділи земель. Припущення
засновуємо на матеріалах стосовно XVIII і XIX ст. інших галицьких
регіонів, де рільничо-пастуше господарство продовжувало існувати і пізніше.
Такими були район Заліщиків, територія Станіславівського повіту,
Маріампіль, Буковина. У XVHI-XIXct. тут існували щорічні загальні
переділи аж до обміну садибами за зрівнювальним принципом770.
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Іван Франко відзначав наявність у пізніший час строго періодичних
зрівнювальних переділів у деяких бойківських селах771.

Переділи землі у громадах не означали їх архаїчності. Вони не
були повсюдними, рідко носили загальний (стосовно переділів усіх
категорій земель) регулярно-періодичний і суворо-зрівнювальний характер772.
Відкинувши тезу про запровадження переділів поміщиками773, серед
факторів, які зумовлювали переділи, історики виокремлювали вплив
системи оподаткування774, тиск приватного феодального землеробства,
впровадження трипілля, ріст малоземелля (земельна тіснота),
руйнування волосних громад, вплив зовнішнього середовища - природно-
географічних умов775. Висловлювалась думка про трансформування
земельних прав споріднених союзів (П. Сільванський) або сімейного
володіння (М. Ковалевський) у владу волосну, а пізніше, з XVI ст., у
владу сільської громади на зайняту територію776. Згідно з О. Шапіро,
право переділів між родичами, яке існувало в рамках волосної
громади, у XVI-XVII ст. було поширене на сільську громаду і внаслідок
змін у системі обкладання повинностями набуло зрівнювального
характеру777. Відносна перенаселеність була викликана системами
господарства, якістю землі та нерівноцінністю окремих ділянок, рівнем
панщинної експлуатації. Перенаселеність і ріст дефіциту родючих
земель далися взнаки передовсім у землеробських панщинних
господарствах. Уже в XVII ст. брак добрив не дозволяв згладжувати
нерівноцінність полів, а панщина не давала змоги економічно виправдано
розширювати господарства за рахунок гірших земель і пусток.
Правильна ротація практикувалась лише на прилеглих до хат дефіцитних
ділянках (загуменках), за межами яких були розкидані ділянки
дальніх полів  та розчистки.
При часткових зрівнюючих переділах у волоських  селах з

регулярними ланами (дворищами) для наддатків використовувались
розчистки при дотриманні принципу грошової компенсації за витрачену
працю. При загальних регулярних переділах розчистки, навпаки, у
поділ найчастіше не йшли, бо при низькій якості вони були не до
порівняння з корінними полями, вимагаючи притому врахування
додаткових затрат праці і ступеня їх виснаженості. У фільваркових
польових (низинних) селах трипілля з системою трьох конів (озимий,
яровий і пар), у яких мали свої частки усі господарі, вело до відриву
полів від садиб, до порушення зв язку між ними, і спадкове володіння
зберігало силу тільки щодо ближчих до дому цілих ділянок,
регулярно угноюваних.

Дворищний уклад, запроваджений у Самбірському старостві за
часів Бони (реформи 1530-1545 рр.), у XVII-XVIII ст. зазнав розкладу.
У переділи міг тоді бути включений весь земельний фонд з утратою
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дідичного зв язку між домом і будь-якою польовою дільницею. Після
1585 р. люстратори не намагались більше подавати подвірних
розписів землі у ключах778, а земським люстраторам 1692 р. вдалося це
зробити тільки щодо сіл Чуква, Дорожів, Грушова, Літиня, Пруси,
Мокряни, Якубова Воля, Коропець, Звор, Викова, Лужок Дольний, Се-
лець, Озимина, Бронниця, Березниця, Кульчиці, тобто щодо сіл
німецьких , волоських , які сиділи на ланах і дворищах779. Інвентарі
1749 і 1768 рр., давши подвірний розпис ґрунтів високогірних країн,
не змогли відбити подібного розпису по Підбузькій, Гвоздецькій і
частково Волосянській країнах780.

Підрівнювання земельних наділів постійно практикувалось у селах
руського  і волоського  права. У XVII і XVIII ст. громади мали
обмінний  земельний фонд із наддатків  і помірків, який піддавався
переділові або щорічно, або в міру виникнення потреби. Наддатки і
помірки розподілялись пропорційно до розмірів наділів. Відповідно
встановлювався грошовий додаток до чиншу з землі. Мешканці
Міхнівця платили за користування такими ґрунтами наприкінці
XVII ст. по 2 злотих 10 грошів, у Лімні - по 2 злотих 15 грошів з
кожного сіяного лану. У Лужку Дольному за панські сіножаті  в
XVII ст. давали 4 злотих 24 гроші, а за поле Хлібовичі у тому ж селі
1732 р. - по 3 злотих з робітного лану781. Податок за сіножаті на
болотах платився подвірно (по гусці з двору або з поголів я худоби).

Лани ліквідованих вільництв люди з громади ділили між собою
так само, як і лани ліквідованих фільварків782.

З пустих земель, які ніхто не сіє і не косить , жодна платня не
бралася - за принципом ubi non aratur, ibi non decimatur  (де не
орють, там не десяткують [не податкують])783.

Ще при заснуванні села волоського  права землі йому відводились
як у подвірне, так і у колективне користування. Перші називались
громадськими, або осілими , stiftunglahnen (у панщинних селах вони
називались ще робітними , а в гірських селах - сіяними ).
Засноване у XVI ст. село Сухий Потік, наприклад, одержало під осілість
62 2/5 шнура. Решта 60 потоків  залишились неміряні - як такі, що
не приносили жодного прибутку. Відведені селу при заснуванні або
при помірі лани (дворища) і становили громадську осілість , на якій
громада осіла 784.

Частина осілості переводилась з часом у розряд пустих і
орендованих ланів, але початкова осілість залишалась контрольною
величиною, за якою, за винятком сіяних і орендованих, у XVIII ст.
визначалась кількість пустих ланів, які виділити безпосередньо на ґрунті
було важко, бо вони у більшості своїй заростали лісом. Орендовані
землі у XVII ст. називались пустими чиншовими 785 у тому випадку,
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коли втрачали прямий зв язок з садибою-двором і садибною смугою,
незалежно від того, у якій мірі вони фактично використовувались під
посів. Вони могли мати у своєму складі пустки, з різних причин
пусто залеглі , угоруючі грунти. Аж до австрійської окупації звичай
забороняв притягувати до громадського тягла людей, які наймали у
даному селі під посів пусті  громадські землі, але не мали тут своєї
садиби і дому. Інший юридичний статус мали пусті дідичні землі. Хоч
вони і переходили формально у розпорядження громади, але ще
довгий час залишались потенційно тяглими і були для неї економічним
тягарем, бо заселення їх було справою безнадійною. Дідичні пусті
землі не могли перейти у розряд пустих чиншових786. Варто було
зорати пусту дідичну ділянку, як вона автоматично ставала тяглою і на
неї переходили всі недоїмки і борги попереднього господаря787.

Прагнучи позбутись таких пусток, громада утилізувала їх у вигляді
пасовищ (приймаючи навіть на випас худобу збоку - за сплатою
опасного  замкові це їй не заборонялось) або здавала в оренду чи в
ужиткову заставу, залишаючи за собою скарбове тягло. Іноді громада
осаджувала на пустих наділах сторонніх людей тільки за податки  (z
podatków)788. На цей шлях штовхав її й скарб. Часом громада
змушена була брати на себе і борги втеклих. Коли в 1768 р. Підбузька
країна під тиском кредиторів зажадала сплати боргів за втеклих
боржників від осіб, які засівали їхні наділи, останні посилались на те, що
вони сіють ці землі за розпорядженням замку. Замок підтвердив своє
рішення, мотивуючи тим, що у протилежному випадку ці землі
перейшли б до рук шляхти-кредиторів і випали б з тягла. Користувачі
пустих наділів зобов язались на рівних засадах з усією громадою
взяти участь у погашенні боргів на суму 292 злотих789.

І скарб, і адміністрація у XVIII ст. постійно вимагали, щоб у селі
не було пусток , щоб громада не поділяла їх між собою самочинно, а
осаджувала на них сусідів або бодай підданих короля790.
Декларований 1694 р. принцип, за яким королівські землі не підлягали
жодному борговому обтяженню 791, і роз яснення у декларації скарбової
комісії 1698 р., що боржники на цих землях повинні ставити до
відома замок і присяжних про здачу землі в оренду, а кредитори не
мають брати більше 10 відсотків річних, залишались на папері792.
Кругова порука перетворювала громаду у добровільного фіскального
агента (Einer fur alle und alle fur einen der Herrschaft biirgen)793. Протягом
XVII-XVIII ст. роль громадської кругової поруки в організації
фіскальної служби посилюється. Цей процес знайшов своє відображення
у зміні принципу укладення інвентарів. Інвентарі Самбірського
староства XVI ст. (1507, 1568, 1585 рр.) дотримувались подвірного
розпису чиншових земельних платежів, а водночас і земельних наділів.

200



'РУСЬКЕ" (УКРАЇНСЬКЕ) ПРАВО

Громаді залишалась тільки екзекуція в реалізації цих розписів.
Інвентарний опис 1686 р. Самбірського староства показує, що поступово
функція основного знаряддя фіску переходить з дворища на сільську
громаду. У цьому ж документі та в інвентарях XVIII ст. ревізори
обмежувалися лише полаяним (або подворищним) обліком платежів, а
також фіксацією кількості громадських ланів (чвертей) або дворищ,
іноді - господарів. Часом дається тільки загальна сума чиншових
платежів, яка лежала на громаді. Внутрігромадська розкладка її
залишалась справою самої громади794. Загальна сума поступала до каси від
громади одним внеском. У XVIII ст. окремі села, зважаючи на їх
злиденність, переводились на так звану таксу , сума якої визначалась
щорічно у вигляді загальногромадського окладу (у другій половині
XVIII ст. це села Стрілки, Лопушанка Хомина, Зджанна, Недільна, Су-
шиця, Коблянська Воля)795.

Громада здійснювала нагляд за режимом земельного господарства,
метою якого було раціональне його використання. Порядок
користування болотами, наприклад, визначався звичаєм. Коли селяни Тинова
скосили траву, то громади інших сіл 1732 р. заявили, що на цьому місці
ніколи не косили, але бувало тільки спільне пасовище. Суд санкціонував
стародавній звичай , за яким усі громади тут без шкоди в посівах

спільно пасли худобу . Луки цих сіл були теж спільними, без усяких
меж . Це - заява на рівні волості. На тому ж рівні було підтверджено
стародавній звичай , що торкався користування спринськими лісами.
Цей лісовий масив по Черхаві, Теребуху і Негрилі названо 1521 р.
пустим  - замкові йшов лише прибуток з того, що селяни пасли

там худобу . Залагодження суперечок, які виникли навколо
розкорчовувань у цьому лісі під колоністів, відкладалось до того часу, коли
зможуть зібратись усі королівські люди або Крайня і старці ,
оскільки це торкалось інтересів цілої волості (quia universa bona alias Kray-
nya habent interesse ad dictas silvas pascendo peccora)796. Цей ліс мав
статус заповідного  вже у 1568 р., що виключало осаджування тут на
сирому корені  нових осад.
У XVIII ст. волосна альменда, економічна база волості, була

розподілена між сільськими громадами. Правила ж використання її
залишались стародавні. Громадський вигін (називався толокою)
угноювався худобою протягом багатьох років і час від часу його зорювали,
але тільки за ухвалою і участю усієї громади. 1759 р. громада Стріль-
бичів звинуватила деяких своїх сусідів у зламанні старого звичаю ,
коли вони без дозволу уряду і громади  розорали на толоці лази
поля , тоді як з давніх років жоден громадський чоловік не
наважувався на це . Крайничий суд наклав на порушників дві гривні
штрафу і 4 злотих покаяння на церкву, зобов язавши загородити посів
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і застеріг, що надалі до порушника, який захотів би класти новий
звичай , буде застосована тільки тілесна кара797. Пасовище
заборонялось перетворювати на луку , тобто косити. Воно мало бути
відкритим для всієї громади798. Ніхто не міг також заборонити випас
худоби на парі799, перегородити, будь-чим дорогу. А при виділенні
будь-якої ділянки в індивідуальне користування дотримувались
правила, щоб не було розриву ріллі (aby rozrywky roi nie było)800. Право
користуватись водою з джерела на чужій ділянці належало не тільки
близьким сусідам, але й гостинним людям 801.
Усі землемірні і землевпорядні роботи належало завершити до

початку оранки і сівби. Відповідні заходи призначались на час, як
тільки зійде сніг  (в одному випадку - на 27 березня)802.

20. Тваринництво. Гірське (полонинське)
відгінне скотарство (вівчарство) на Самбірщині

Про емінентне право громади на землю свідчать і грошові платежі
на її користь з окремих господарів за право випасу овець на кошарах,
а також за розроблювання новин і нивок на корчовищах та цілині. За
право розкопати нивку  під посів або сіножать803 громада на початку
XVII ст. одержувала певну плату804. У XVIII ст. плата за розчистку
землі ділилась на орендний чинш  замкові і внесок у громадську
касу для сплати громадських податків805. Сільський сход користувався
правом землеустрою, примусового режиму сівозміни, відкритих полів
і різноманітного використання землі, розподілу нерозділених між
дворами ґрунтів, загальних земельних переділів. Як парове (угоруюче)
поле , толока , так і царина  після жнив використовувались для
випасу громадської худоби . Цей так званий примусовий випас вимагав
єдиного погодженого часу як для сівби, так і для жнив. Час
встановлювався громадою або звичаєм.

У Галицькій Русі в XV ст. строки випасу і огороджування посівів
встановлювалися ухвалою волосного сходу і були єдиними для всієї
волості806. Худоба паслася під наглядом виділених громадою почер-
гово від кожного господарства пастухів0 .

За давнім звичаєм у долинах пасуть по ярині, поки не буде
посіяно , - читаємо в одному з самбірських актів808. Кожному вільно
пасти на будь-якій луці після того, як скошено отаву , - читаємо в
іншому документі809. Сторонні особи, які користувались на будь-яких
підставах громадськими землями, попереджались громадою у XVIII ст.,
що заявку на озиму сівбу належить робити своєчасно, а саме на
Трійцю 810. Ще з зими було відомо, де навесні будуть сіяти ярові 811.
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Кожен селянин мав свою ділянку  у загальній горожі, що охороняла
царину від потрав. Але, незважаючи на постійний контроль з боку
громади, скарги на окремих осіб з приводу незагороджування ділянок
були досить частими. Замок вимагав у XVII ст. в інтересах економії
лісу зберігати горожу протягом трьох років, а не знищувати її кожен
раз після жнив812.

Примусовий випас - інститут такий же стародавній, як і
повсюдний813. На Самбірщині і Сколівщині у XIX ст. не перешкоджалося
випасати худобу на чужих полях до св. Юрія (23 квітня за ст. ст.) -
навесні і після Покрови (1 жовтня за ст. ст.) - восени814. За постановою
зборового суду Липецької країни, на початку XVII ст. день 23 квітня
встановлюється як крайня дата для огороджування. У 1616 р. громада
Плоского Самбірської волості прийняла аналогічну постанову і
призначила ту саму дату, а також встановила штраф за неогороджу-
вання дільниць у розмірі 2 гривні. Ця постанова була трохи пізніше
продубльована всією Боберською країною і затверджена на зборі815.
Узгіднення терміну огороджування було потрібне тому, що воно діяло
в рамках складної громадської структури (сільська громада і над
нею- волость). До звичайних штрафів за потрави, викликані неого-
роджуванням ділянок, у XVIII ст. додалось ще тілесне покарання 15
різками. Особливо суворо каралось пошкодження городіння. Часом на
цьому ґрунті виникали конфлікти між сільськими громадами, між
громадою і власниками привілейованих ланів816. Слід вказати на те, що
князькі лани огороджувала громада817.

Час огороджування мусив збігатися зі строком збирання овець на
кошари і шалаші. Саме 23 квітня, після завершення огороджування,
овець збирали на кошари і держали на толочних грунтах до Здви-
ження (тобто до 14 серпня за ст. ст.), після чого їх роздавали
господарям. У горах овець пасли довго. Весь час їх перебування на
полонинах поділявся на сезони: літній - до Петра і Павла (29 червня за
ст. ст.) або Іллі Пророка (20 липня за ст. ст.) і осінній - до Покрови.
Після Покрови городіння з полів розбиралось, і худобу можна було пасти
скрізь, не рахуючись з межами818.

У XVII ст. до св. Войцєха (23 квітня) за католицьким календарем
приурочувався збір овечої данини на Самбірщині. В цей же день
громади віддавали замкові великоднього баранця, ягня і кухонного
барана819. Наприкінці XVIII - на початку XIX ст., у період зі середини до
кінця травня, тобто до Трійці, проводився перепис овець. При цьому
були присутні крайник (Ortsrichter), салашник (Salaszinnhaber) і
представник замку (Verwaltungsbeamter)820. Значить, вівці у цей час ще
перебували на громадських землях. Дослідники змішували у ряді
випадків відгін овець на літні пасовища взагалі, у широкому розумінні,
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і відгін їх на гірські луки. Слід врахувати, що в кінці квітня у горах
могли ще триматися холоднеча і сніг. У травні овець могли пасти на
паровому клині, толоці, використовуючи молоді трави. При цьому
овечий гній залишався на ґрунтах ойкумени. Ягнята тоді були ще слабі,
щоб обходитись без маток, і овець тримали поблизу жител, частково
у поблизьких лісах. Частину овець, як і свиней, могли тримати на
лісових пасовищах протягом 20 тижнів, у тому числі на жирі протягом
двох місяців821. З джерел XVI ст. відомо, що ягнят пасли певний час
окремо від овець і баранів. На базі мединицького фільварку було
організовано (1526-1527 рр.) утримання і відгодівлю ягнят на дубовому
жирі місцевих лісів. Перебування ягнят у такому лісі тривало один
або два місяці (усього водночас тут було прийнято з Тустановичів,
Улична та інших місць понад 600 ягнят). Овець за сезон було
прийнято у дрогобицькі ліси понад 1750 голів на різні строки - 8, 10, 16
і навіть 20 тижнів, але здебільшого на 2-4 місяці - з Улична,
Тустановичів, Стиняви, Довгого822.

Доволі важливою громадською справою в селах волоського права
було літнє утримання худоби. Право на встановлення кошар
надавалось крайникам почергово823. Претендент на шалаш (ватаг, салашник)
з зими домовлявся з громадою і наймав 1-3 пастухів824 - такої
традиції дотримувались і у новітні часи. Перед змішанням  овець в одну
отару кожен господар доїв і зазвичай мітив своїх. Пробний надій
називався мірою  і відбувався у присутності усіх членів громади. Тут
остаточно токмились  - домовлялись з вівчарями про умови825.
Результати надою брались вівчарями на карб, тобто відзначались на
палиці ( реваш ), розщепленій надвоє, з яких одна залишалась у
господаря, а друга вручалась ватагові для контролю. Господар пред являв
свою при розборі овець і сиру826. Організація праці з виготовлення
молочної продукції мала елементи громадського колективізму .
Власники овець по черзі ( в очередку ) їздили на полонини і там разом з
вівчарями виготовляли сир. За кілька таких очередків  господар міг
одержати належну йому за пробним удоєм частку в загальній
продукції827.

Член громади, який прийняв на громадську кошару сторонніх
овець, повинен був заплатити громаді по 6 грошів від кожної
голови828.

Зрівнювальні тенденції пронизують усю організацію випасу овець
на громадських землях. Ці тенденції знаходять свій прояв у прагненні
рівномірно розподілити кошарування  усіх полів і запобігти
збагаченню окремих членів громади. Згідно з інструкцією крайникам 1765 р.,
жоден солтис, попович або вільник, який не належав до громади, не
смів збирати весною до себе овець і тримати їх на кошарі, а якщо б
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не слухався, - мусив дати 15 грошів (від тварини) штрафу на користь
громади, на виплату її боргів829. Переважаюче право приймати овець
на кошари або шалаші належало князям. Князь-урядник міг приймати
на свої кошари як громадських, так і сторонніх овець. Князь, який
виконував функції війта або уряду, міг за гроші відступитись на користь
громади від свого права приймати овець збоку. Але громада, якщо
вона не мала власної кошари, зобов язана була віддавати своїх овець
не набік, а на війтівські шалаші 830.

21. Громадське господарство
та громадський бюджет села

Елемент трудової та господарської майнової спільності
(колективізму, або, як казали на початку XX ст., первісного комунізму ) у
сільських громадах навіть посилюється у XVII і особливо у XVIII ст.
Розширюється матеріальна база сільської громади за рахунок
скуплених війтівств (князтв, вільництв), вибранств.

У руках громади опинялись також млини, шерстобитні ступи (фо-
люші), корчми інкорпорованих до скарбу князтв, війтівств, вільництв.
Громада тримала їх за */3 прибутку з них або на тих же умовах, на
яких їх тримали привілейовані посесори і державці у складі різних
господарських комплексів.

Общинне право переносилось і на добровільні угоди, які
перетворювали громаду на робочу артіль зі спільною касою831. Збиватись в
артіль для селян було звичною справою - звідси йшли добровільні
толоки і шарварки на користь пана землі , роботи у вигляді
сусідської допомоги, і багатолюдні мисливські облави на хижих звірів832.
Такі колективні роботи супроводились почастуванням.

Прибуток громади з корчми та млина часом становив значні суми:
громада с. Вовчого у 1686 р. платила з пивної і горілчаної корчми
замкові 300 злотих на рік, з млина з шерстобитною ступою 16 злотих,
мшанецька громада з корчми і винарні - 36 злотих833 і т. д. Ніхто з
членів громади під штрафом 12 грошів не мав права купувати пиво і
горілку по чужих корчмах834. У 1618 р. громада Грозьової зажадала
від війта повернути їй скарбову корчму. Громада була незадоволена
тим, що війт  заборонив їй вільний шинк  з панських вівсів
осінньої стації  на сплату чиншу. Замок підтвердив вільний шинк ,
однак наказав не турбувати війта, який протягом більш як 10 років
регулярно платив чинш з корчми835. Приблизно в той же час громада Ри-
кова скаржилась на князя, який побирав високе чопове мито (0,5
гривні з бочки пива) навіть у тих випадках, коли селяни варили пиво
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на сплату чиншів та інших поборів. Замок підтвердив пільги, на яких
у подібних випадках селянам дозволялось шинкувати пивом, за умови
відпуску корчмі безкоштовно однієї бочки пива з кожного броваря (за-
вару). Підтверджено було також право варити пиво на хрестини та
свята без будь-яких оплат, але щоб виготовлені для цього напої
тримались у домі не довше одного дня836.

Монополія шинку в Самбірській економії належала скарбові. Варто
сказати коротко про цю галузь господарської діяльності у Самбірській
економії. Обсяг виробництва вина і горілки шляхом оренди  броваря,
солодівні, сушарні і винарні у Новому Самборі був у 1772 р. чималий.
Бровар у рік видавав 60 варів, що становило 720 бочок на рік. Бочку
продавали за 12 злотих. Половина одержаного доходу йшла на
видатки. Отже, чистого прибутку було 4320 злотих. Гуральня видавала на
тиждень 1 тис. кварт горілки. Виходячи з того, що собівартість
кожної кварти становила 20 грошів, а продажна ціна - 1 злотий, прибуток
на кожній кварті становив 10 грошів, а за рік на 52 тис. кварт - 17333
злотих 10 грошів837. Касир економії Міхлер у примітці до цього
розрахунку написав: За хорошого керівництва буде вироблятись добре
пиво і прибуток буде вищий. Якщо ж дозволити доставку горілки з
Поділля або з України, прибутку, вище показаного, більше не буде 838. І
все ж економія купувала привезену з України горілку. Так, у липні
1772 р. було виплачено 793 рублі (рубель дорівнював 7 злотим) плюс
1390 злотих за горілку, доставлену з Костянтинова839.

Збут напоїв з самбірської оренди здійснювався через мережу
скарбових корчем, що здавались в оренду корчмарям, головно євреям. До
самбірської оренди належали Новий Самбір з передмістями, а також
корчми у селах Береги, Бабина, Пеняни, Кульчиці, Березниця,
Дубрівка. Віцеадміністратор за дорученням адміністратора укладав контракт
на поставку зерна для оренди. У 1771 р. орендар усієї зазначеної
оренди , підбузький крайник Ф. Гаєвський, зобов язався платити

28 тис. злотих на рік. Йому дозволялось на свій розсуд
використовувати ґрунти, які існували при корчмах по селах. Єдине, що
вимагалось від Ф. Гаєвського, - призначати шинкарями здатних до цього
людей, головним чином з християн840.

Розкладка податків у громаді цілком не збігалася з розрахунками
скарбових комісарів, які фіксувались в інвентарях та люстраціях.
Скарбові розрахунки мали чисто теоретичний характер. Громади
користувались своїми розрахунками і власною фіскальною технікою при
стяганні чиншів та данин. Версталась не тільки загальна сума чиншів,
а й громадські складки - різні цільові збори на громадські потреби.

У 1664 р. в громаді Битлі і Висоцького Нижнього уся посівна
площа була розбита на 633,5 ютрини. Було встановлено, що на виплату
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осіннього і весняного внесків до чиншу з кожної ютрини належало
зібрати по 10 злотих. Обрані для цієї мети 10 поборців  одержали
конкретне завдання - вибрати чинш з певної кількості ютрин.
Окремий поборця  був призначений для збирання від кожної з них свято-
михайлівського чиншового внеску і зборівщини 2 злотих 19 грошів.
Він же повинен був вибрати 749 злотих орендового чиншу з пустих
полів 841. Та сама громада часом рівномірно обкладала чиншем і
надільні землі, і лази, і копані, не дотримуючись диференційованого
підходу до різних категорій земель - і осілих, і орендованих842.
Число кметівських ланів у цій громаді, яке служило для
оподаткування, з 1650 по 1670 р. залишалось незмінним - 41,5 (на 1686 р. воно
досягло 56843), тоді як кількість ютрин з року в рік змінювалась. Одна і
та сама сума чиншу версталась щорічно на неоднакове їх число.

Ось як виглядала поземельна розкладка скарбових податків і
громадських складок 1744 р. в Літині. З кожної робочої чверті
належало заплатити 4 злотих за два півмірки чиншового вівса, 8 злотих
12 грошів голого чиншу з індичками і курками , 18 злотих
державного податку гіберни з експенщизною (видатками на зимові квартири
війську)844, 20 злотих 12 грошів на погашення громадського боргу, 6
злотих на сплату пропоїв, напитих екзекуторами податків, 16 злотих
за евекту солі  на склади, 6 злотих за невідбуття підводної
повинності845.

Зборовий реєстр 1767 р. дає докладні відомості про громадські
бюджети 21 села Гвоздецької країни. Усього було зібрано з господарів
17226 злотих 2 гроші. З них належало внести до каси 13697 злотих
10 грошів, витрачено на громадські потреби  5878 злотих 28
грошів846. Часом громадські складки набагато перевищували скарбові
платежі (наприклад, громада Коблянської Волі витратила на свої
потреби 1299 злотих 13 грошів - у 3 рази більше, ніж було внесено
до каси економії)847.

22. Сільські сходи (віча)

Вищим органом сільської общинної демократії в Галичині XVI-
XVIII ст. були загальні сходки, або віча (wiecze, conventicula, schadzki
z interesu gromadzkiego). Назва віче  вживалась стосовно як сільських
сходок, так і зборових судів цілої країни, куди сходились громади
волоського права усіх сіл країни848. Часом для обговорення питань,
які становили загальний інтерес, використовувались скупчення людей,
які зійшлись з іншого приводу (наприклад, до церкви у святкові дні
або на торги і ярмарки). Справи, які торкались спільних інтересів
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ширшого кола, ніж населення одного села, виносились на окружні
торги або церковні служби у храмові свята. Сільські сходки могли
збиратись спеціально з приводу торгів. Різні трансакції могли
відбуватися на громадському сході і на торгу 849. Сход, тобто збір,
оголошувався або всім мешканцям села, або часом тільки мешканцям
одного кінця - могли одночасно діяти у селі дві громади, в кожному
кінці окремо. Розглядові збору підлягали: розподіл повинностей і
платежів, громадських видатків, контроль за збиранням і витратою
громадських грошей, визначення рекрутів (новобранців), вибори
урядових осіб сільської адміністрації, опіка, громадська допомога
потерпілим від стихійних лих, поліційний і церковний нагляд, утримання
церкви, розпорядження майном утікачів, режим земельного
господарства, питання судочинства. На сходках вироблялись вимоги до
адміністрації, скарги на шляхту та позагромадських мешканців села,
обирались ходоки в громадських інтересах у різні інстанції, включаючи
короля. Як вищий орган самоврядування сходки іноді приймали акти
розпорядчого та нормативного характеру. У XVI ст. різні зміни в
рентних обов язках (тягарях у скарбових інтерсах) вносились
комісарами з формальної згоди ( уступки ) громади. Присутність усіх
кметів або підданих взагалі на зборі була обов язковою.

У відповідь на скаргу самбірських селян про непосильні штрафи,
накладувані на них за те, що до громади не сходяться , королівський
декрет, виданий 12 червня 1593 р. на варшавському сеймі,
підкреслював, що неявка повинна розглядатись як непослух і сваволя  і
староста повинен мати пильне око щодо тих, хто ігнорує розпорядження
урядників про сходи. Крайникові і громаді належало відправляти
неслухняних до старости для дачі пояснень і відбування кари. Якби
будь-хто, ухиляючись від сходу, сховався, такого крайник зобов язаний
був судити, засадивши громадою 850. В інструкції 1766 р. підбузь-
кому крайникові вказувалось: коли крайник прибуде до села і накаже
зібратись до громади, кожен господар повинен з явитись неухильно.
Якщо ж хто не з явиться, а буде відомо, що він сидить вдома, з
такого взяти 15 грошів на церкву . За тим самим документом, неявка на
сход за судовим позовом каралась биттям: вперше - 10-ма батогами,
вдруге - 20-ма, а якби і на третій виклик не відізвався, то вимагалося
винного схопити, закувати у кайдани і послати на примусові роботи
з тачкою  до замку851.
Спосіб сповіщення про сход зводився до розіслання знаку  по

хатах. У 1610 р. у Сяноцькому старостві солтис -князь, одержавши
донесення про знайдений у лісі труп людини, намагався встановити
особу вбитого, а оскільки це не вдалося, він вирішив зібрати людей і для
цього розіслав знак  (obesłał znak), щоб усі зійшлися до громади .
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Коли зійшлись уперше, виявилась відсутність якогось Федора. Люди
сказали, що його немає вдома. На другий день солтис знову послав
знак до громади . Федір не з явився і вдруге. Не з явився він і втретє.
Коли нарешті він був упійманий і приведений до громади, то
намагався виправдатись тим, що у мене знаку не було, хіба що без мене
знак розсилали 852. Подібне мало місце і в Перемишльській землі. На
Самбірщині громада сповіщалась шляхом розсилання ляски , яка
була нічим іншим, як урядницьким жезлом, що вручався обраній на
уряд  особі. За описом староства 1679 р., уряд віддавав

розпорядження стосовно сходу присяжному, той, у свою чергу, посилав
свого десятника  до позосталих присяжних, які, мабуть, з допомогою

десят-ників сповіщали усіх мешканців853.
Члени однієї громади називались тими, що живуть під одним

дзвоном . Звук церковного дзвону - ще один загальноєвропейський
спосіб скликання людей, особливо в екстрених випадках854.
Скликання дзвоном вимагалося гарячим правом , тобто терміновим судом,
гонінням сліду.

Ініціатива відносно скликання громади належала сільським урядам,
крайникам, замковій адміністрації, королівським комісарам. Іноді
термін сходу для вирішення судових справ призначався судами. Так,
1674 р. день сходки громади с. Смольна був визначений ухвалою
замкового суду - через два тижні після винесення цієї ухвали855. Селяни
могли зійтися на сходку і з власної ініціативи, усупереч волі
громадських старшин, особливо в конфліктній ситуації, викликаній
зловживаннями урядових осіб. Іноді терміново громада збиралась на
вимогу окремої особи. Так, 1605 р. у Лінині селянин, який зазнав
пограбування, з явився до князя і заволав на гвалт . Князь тут же зібрав
громаду856.

Місце громадського сходу залежало від його характеру. У багатьох
випадках вимагалась присутність громади на місці правопорушення,
під відкритим небом. У святкові дні громада збиралась біля
церкви857. Для укладення письмових угод або перегляду фінансової
документації потрібне було закрите приміщення. Місцем для складання
різних актів були двір або хата урядника. У XVIII ст. збирались на
фільварковому дворі, але особливо охоче - у корчмі, де завжди єврей
яко орендар у корчмі головує  (wobei allemahl der Jude ais Arendar in
der Schranke presidiert)858.

У Лужку Вишньому 1760 p. відбулась сходка, зібрана з ініціативи
самих громадських людей, яка ілюструє соціальну напруженість, що
існувала у стосунках між громадою і громадським урядом по селах.
Присяжні та інша сільська старшина були викликані для заспокоєння
громадського інтересу до громади , яка ( вся громада ) вже зібралась
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у сільській корчмі. Частина громади сиділа за столом, інші стояли
серед хати. Раптом просто до хати на коні в їхав війт Г. Бедечак,
привітався до присутніх, наказав подати йому горілки і почав намовляти
громаду вийти на війтівську толоку. На зауваження, що до хати на
коні в їжджати не личить, він почав вибачатись. Але відмова громади
вийти на толоку привела війта у шаленство. Він почав ганяти по хаті,
розмахуючи шаблею і т. д.859

Сільські сходи почали збиратись у корчмі десь у другій половині
XVII ст. і стали приводом для шалених громадських пропоїв , які
лягали важким тягарем на громаду. Скарб щораз неприхильніше
ставився до пропоїв і в другій половини XVIII ст. поставив корчмарів у
певні рамки - контролював міри і ціни напоїв, обмежував певною
максимальною сумою відпуск горілки та пива одній особі, забороняв
відпускати напої у борг вище встановленого максимуму,
запроваджував реєстри відпуску напоїв. Усе це відбувалося з урахуванням
матеріального достатку кожного відвідувача корчми.

У сільській громаді в Галицькій Русі жодна угода, жоден візит
офіційної особи, залагодження будь-якої справи не обходились без могоричів і
частувань. Цього вимагав не тільки місцевий звичай - він відомий і по
всій Європі (наприклад, німецький Gemeindebier)860.

До сільських сходів належали збори, приурочувані до календарних
термінів внесення чиншових платежів. Вони відбувались два-три рази
на рік (у XVII-XVIII ст. припадали в гірських селах за католицьким
календарем на дні св. Войцєха (23 квітня), св. Михайла (29 вересня) і
св. Мартина (11 листопада) або тільки на Михайла і Мартина)861.
Дублянський ключ вносив чиншові гроші в касу економії на св. Петра
(кінець квітня) і св. Мартина862 (1609 р.).

Той з періодичних сходів, який збігався з завершенням
фінансового року (ЗО червня), ставав приводом для переобрання
представників громадської адміністрації і, передуючи елекційному зборові сіл
волоського права, - по суті підготовкою до звіту перед збором. Згідно
з інструкцією крайникам 1765 р., ця підготовка полягала в тому, що
громадський уряд і присяжні повинні були зібрати з господарів збо-
рівщину, підготувати звітну документацію (внести у громадську
книжку  всі грошові прибутки і видатки) і прозвітуватись перед
своєю громадою863. Громадські старші, які не забезпечили такої
підготовки і не змогли відповісти на поставлені зборовими суддями питання,
піддавались покаранню864. Підготовка до збору включала у себе і
розкладку податків, при якій сільська громада була присутня усім своїм
складом865.
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Інструкцією 1766 р. крайникові ставилось в обов язок напередодні
зборового суду об їхати всі села для обрання ( постановления )
урядників, старших у громаді 866.
У слуханні звітів своїх старших громадський сход виявляв

прискіпливість. Прикладом може бути збір 1650 р. у Старій Солі, де до
жуйного двору для верстання жовнірщини  (оплати солдатських постоїв)
зійшлась громада старосільських передмість. Один із присяжних, Іван
Туча, запитав своїх колег-присяжних: Скільки вибірки кладеться на
нашу сторону  і дістав відповідь: 50 злотих. Я, - сказав Туча, -
протестую, що на нас так багато кладеться вибірки . Громада висловила
незадоволення діями присяжних загалом щодо розверстки вибірки  і
зажадала пояснень, для якої мети призначали додатковий збір по 5
грошів і куди пішли ті гроші867. У 1668 р. стрільбицька громада
виявила зловживання з боку свого уряду  - Стефана Стрільбицького. За
присвоєння 230 громадських злотих він був усунутий замком без
права займати будь-яку посаду, зв язану зі збором грошей868. У 1665 р.
тією ж громадою було виявлено утаювання іншим громадським
урядом, Яном Стрільбицьким, значної суми, сплаченої під час збору з
поголовного податку869.

Переобрання урядів і присяжних відбувалось у волосних селах за
оголошенням крайника, зверненим до всієї громади. Спочатку
обговорювалось питання про кількісний склад громадського правління.
Потім громада обере зі свого середовища і поставить на уряд кого
захоче , - читаємо в документі870. Можливо, обранці громади
проходили на зборі країни процедури затвердження і, можливо, до
цієї процедури відносилась сплата ними так званого елекціонального
( урядницького ); його, за старим звичаєм, мав платити той, кого
оберуть, а не громада871.

Особи, призначені за громадським вибором  на посади, повинні
були залишатися при урядуванні протягом усього року872. Але
інструкція підбузькому крайникові 1766 р. передбачала заміну уряду, який
не впорався зі своїми обов язками, через півроку873. Виборна служба
була обов язком. Особа, яка відмовилась, наприклад, від посади
присяжного, платила штраф874.

Згідно з Ординацією доброго порядку , виданою референдаріатом
наприкінці XVII ст., вибори кандидатів у війти і присяжні (на кожен
з цих урядів вимагалося по два кандидати) на спільних зборах
сільської громади належало проводити в установлений час або згідно з
місцевими звичаями 875.

Практикувались, нарешті, самовільні або таємні сходки, які часом,
у періоди соціальних напружень, могли функціонувати протягом
тривалого часу і навіть перетворитись на штаб повстання876. Практика
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таємних сходів у Галицькій Русі мала і свою назву - таємні збори .
1632 р. селяни Ляшок, незадоволені зростанням повинностей і
надужиттям з боку мостиського старости, зібрались ранньою весною на
таємне зібрання , на якому виробили свої вимоги і обрали ходоків

до короля877.
Комісарський декрет 1608 р. містив вимогу, адресовану Озимин-

ській волості, щоб селяни збирались до громади не так як досі, по
неділях і на кожне свято, але тільки для збирання чиншів та інших
податків з приводу будь-якого розпорядження та розподілу робіт . А
за відсутність на громаді, - сказано в декреті, - не повинні
стягуватись вини, хіба який-небудь підданий проявив би впертість і
сваволю 878. Деякі зібрання громади мали, як правило, судовий характер.
Люстрація 1660 р. свідчить про с. Орове (Horowe): В тому селі
збором судяться 879. Сільськими суддями виступали присяжні та інші
урядники880.

Ідея перетворення сільської громади у допоміжний і слухняний
апарат адміністрації народилась ще у той час, коли, з одного боку,
формувалась панщинно-фільваркова система, а з другого - відбувався
викуп скарбом непотрібних  солтиств і князтв. 1530 р. Сигізмунд І
висловив волю мати по селах обраних селянами за згодою старост
гідних довір я мужів, які б вели облік панщинних повинностей 881.

Король хотів бачити цих осіб представниками і обранцями поселенців, але
у панщинних селах вони, як правило, призначались. У 30-60-х роках
XVI ст. з являється князь або тивон на службі двірській 882.

Більшою свободою в обранні сільської старшини користувалися
чиншові села. 1666 р. громади Підбузької країни скаржились на своїх
присяжних тивунів  старості А. Біскупському з приводу незаконних

поборів і потурання цим тивунам з боку зборових дозорців Котівської
жупи. Дозорці запевняли, що винні самі громади, тому що скрізь по
селах самі поставили на посади серед своїх таких  недобросовісних
осіб. Оскільки ж селяни зажадали зміщення з уряду свого тивуна, під-
жупник дозволив їм провести вибори - хай оберуть чоловіка,
догідного і дворові і громаді 883. Замок рекомендував у XVII ст. жителям
Татар: Оскільки не ладять зі своїм війтом, хай обирають іншого 884.

У панщинних селах утворився адміністративний дуалізм: поруч з
громадським війтом діяв тивун-прикажчик (або службовий тивун). У
XVII ст. цей дуалізм поступово зникає. Інкорпорація викуплених вій-
тівств-князтв перетворює громадського війта одночасно і на виборного
голову сільської адміністрації, і (в панщинних селах) на агента замку.
Проте із запровадженням у XVII ст. системи здачі в оренду фільварків
функція службового війта-тивуна стає зайвою. Вона злилася з функціями
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нівельованого, однакового для всіх правових режимів і напрямку
господарської діяльності, єдиного типу сільського війта.

У декларації про призначення урядників у селах  1768 р. крайни-
кам рекомендувалось дотримуватись принципу змінюваності
урядників, оскільки особи, які займають ці посади кілька років підряд,
впевнені у своїй незмінюваності, поводять себе незалежно, пропивають
громадські гроші, з року в рік тримають у себе кошари, а бідним
держати не дають, чинять потрави і т. д. При цьому на них немає ніякої
управи, бо, випередивши громаду, вони самі ж на неї скаржаться885.
Підкреслювалось, що кандидат в уряди не повинен бути ні бідним, ні
багатим. У питанні про те, на який час вручалась урядницька ляска ,
адміністрація вагалась. В одних інструкціях громада одержувала
право замінити уряд, якщо він не справлявся з обов язками, через
півроку після одержання ляски, в інших (1757 р.) крайники попереджались,
що заміна урядника не може статись раніше, ніж через рік886.

Новообраний уряд і присяжні приносили перед крайником присягу,
текст якої, датований 1767 р., звучить так: Я присягаюсь Господу
Богові і єдиній Святій Трійці, що, обраний громадою на уряд
присяжного (відповідно уряду . - В. /.), буду триматись і поводитись
спокійно, достойно, тверезо, чесно, старанно і справедливо, не потураючи
нікому з родичів і приятелів моїх, не утискаючи вбогого, нічого не
приховуючи на шкоду скарбові в своїх інтересах, не пити за рахунок
громади, звітуватись перед громадою в грошах у призначеному
крайником місці, а також тримати звіт перед крайником 887. Громадський
уряд, який би чинив несправедливо, мав бути відсуджений і
скинутий , більше того, підданий покаранню батогами888. Несумлінний
уряд  міг одержати 100 батогів і бути скинений з посади на два-три
роки або навіть і навічно 889. У XVIII ст. не можна було скинути
його без громади , а обирати належало всією громадою 890. Це
зрозуміло, бо йдеться про простих війтів із числа селян, про соціально
знівельований тип наказного сільського голови, яким він став у
XVIII ст., втративши судівство як головну свою прерогативу.

У сільських сходках брали участь повноцінні громадські господарі
(gospodarze), голови родин, яких називали кметями, повноправні мужі.
Навряд чи можна поширити на українське село твердження С. Кутше-
би про те, що громада охоплювала всіх підданих села , а не лише
осілих891. Можна, однак, з певністю сказати, що безземельні
комірники і навіть малоземельні підсадки користувались правом голосу у
справах громади. За них, бодай початково, несли відповідальність
голови тих родин і дворищ, до яких вони належали. На підсадків і
загородників не поширювалась громадська розкладка повинностей, і
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тільки за користування сільською альмендою вони приєднувались до
громадських складок892.

У XVIII ст. громада могла відсудити від війтівства  війта, але на це
треба було мати дозвіл двору. Громада Билина, наприклад, у 1702 р.
звернулась до замку з проханням поставити уряд, а також присяжних
і лісничих 893. За настирливим проханням  громади Лопушанки збо-
ровий суд дозволив їй обрати собі нового лісничого для охорони лісу
і потоку, в якому ловилась форель894. У 1661 р. вся громада  Кривки
заявила про своє незадоволення присяжними, яких вимагала віддати під
суд, і просила зборовий суд дозволити їй обрати інших присяжних895.

До складу громадського управління, поряд з урядом-війтом,
присяжними та десятниками (виконавцями), входили різні інші посадові
особи. У кожному селі був карбівник, або шафар, для обліку забору
пива і горілки на громадські інтереси . Як пояснювала ординація
замку для Мединицького ключа 1710 р., карбівник стежив, щоб селяни не
купували напоїв у чужих корчмах; щомісячно або поквартально
карбівник доставляв карби -реєстри пропоїв до замку. До того ж у
правління входили: лісничі , мірочники (мінялись щотижня і брали
на карб видачу у млині виміру із сусіку), виборці , поборщики ,
або лемники  (збирали, децькували  різні побори; 1664 р. у громаді
Битлі і Висоцького одночасно діяло десять виборців  ( поборців ),
кожен з яких мав певне завдання і певну ділянку - окремо збирались
поземельні збори, окремо з поголів я худоби і окремо чинш з пустих
полів ; кожен з поборців мав внести у громадську касу певну суму
грошей), землеміри ( люди гідні і грунтів або меж і границь
свідомі ), у більших селах волоського права - писар896.

Усі перелічені посади функціонували під орудою громадських
старших, які, у свою чергу, були підпорядковані крайникам і державцям
ключів та фільварків, піджупникам. Активну роль у громадському
житті XVI-XVII ст. без якоїсь конкретної функції відігравав священик.

У справах, де юридичне значення мала давність, великої ваги
набували свідоцтва старих людей - по сто років і більше . При розгляді
межових спорів на межі або на власницькій границі збирались дві
громади, а вирішувала спір колегія семи старців (homines senes) - за
їхнім одностайним розсудом (iuxta senum testium per omnis concordibus
et unanimis), підтвердженим особистою присягою кожного897.

Реальна влада на селі була в руках уряду  (війта, тивуна і т. д.),
присяжного (присяжника) та десятника. Ці три урядові особи часто
виступають спільно, і важко буває розмежувати їхні функції. У XVI-
XVII ст. присяжними могли бути родичі князів, священиків, але
загалом вони стояли соціально ближче до громади, ніж князь, і нерідко
репрезентували її інтереси у конфліктах з урядом. У цей період
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однією з найважливіших функцій присяжних (й уряду) був
громадський (приятельський) суд. Так, приятельський суд у Мшанці одного
разу на початку XVII ст. відбувався у домі під головуванням урядника
Стецька Мшанецького у присутності присяжних (scabinus iuratus ho-
nestus) Івана Мшанецького і Савки Гаєцького та тамтешнього
священика і громади898. Про пригнаний до села слід злодія належало
сповістити не десятника, а присяжного. Присяжний міг на вимогу однієї
зі сторін накласти арешт на спірну річ або особу.

Уряд  ніколи у XVI-XVII ст. посадово не виступає одноосібно, а
виступає у комбінації урядник і громада , вся громада і князь .

Вироки громадського суду з найважливіших справ підлягали
внесенню у сільські книги899. При всій громаді  або перед паном край-
ником і громадою  судились великі карні справи900. Князь і громада
розглядали питання опіки901, сімейних поділів, замирення
боржників902, укладення акту продажу землі або худоби903. Війт і крайник
видавали при цьому завірені печаткою копії актів продажу-купівлі904.
За печаткою війта видавались виписи з війтівських книг, різних
документів - заповітів, розписок905. Усно укладені в селах акти, приватні
угоди та майнові акти можна було згодом внести у замкові актові
книги на підставі свідоцького відтворення на папері, завіреного
підписами та печатками.

Тивун або війт могли стягати штрафи за різні вчинки  з
винуватих тільки через присяжників. Апеляційною інстанцією щодо
сільських судів у XVI-XVII ст. вважався замковий суд, у XVIII ст. - суд
крайника906. Але перш ніж звертатися до вищої інстанції, селянин
мав шукати справедливості у свого уряду 907.

Тивун або війт були зобов язані доставляти злодіїв та
правопорушників, яких не компетентні самі судити, до замку, а громада мала
допомагати у цьому908.

Князь (або тивун) не мав права розпоряджатись десятниками і
використовувати їх для особистих послуг, оскільки десятник був
громадським слугою , а не князьким (1696 р.)909. Незалежним у XVIII ст.
від князів та інших урядів проголошувався і присяжницький уряд.
Коли 1759 р. недільнянський князь впровадив у практику призначення
присяжних на свій розсуд, йому було вказано на неприпустимість
подібних дій910.

Посадово старші урядники оголошували по церквах королівські
універсали та ординації скарбу і замку911. Уряд і присяжні, відповідно
до тексту даної ними присяги, зобов язані були звітуватись у
прибутках і видатках перед громадою912. У спеціальну громадську
книжку, видану замком, уряд вносив записи про те, хто що дав, скільки
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всього і куди витрачено 913. Крім того, він одержував у замку зразки
мір для напоїв, зерна та муки914.

Десятник - це передусім сільський поліцай. Він за
розпорядженням вищої влади скликає село на громаду , виступає судовим
виконавцем, екзекутором поборів і повинностей, деліктної заборгованості.
У супроводі присяжного, рідко сам, оскільки самому виконувати
призначену йому місію було небезпечно, він обходить двори, децькую-
чи  і грабуючи  (тобто конфіскуючи рухомі речі) неспроможних або
недобросовісних платників. Книги штрафів (вин) зборових судів
XVII ст. заповнені записами про відбиття у десятника, а то й уряду
та присяжних дєтського  (децького) та конфіскованих речей і
живності (у XVIII ст. заборонялося конфісковувати тільки робочу худобу
та робочий інвентар, без яких боржник не зміг позбутися боргу)915.
Від старовинних функцій десятника зберігся обов язок розподіляти
наряди на пограничну сторожу916. Гадаємо, що у громаді десятників
було як мінімум двоє - по одному на кожен сільський кінець (у Гнилій,
наприклад, згадано вишнього десятника , а отже, мав бути і нижній917).
Присяжних, до речі, у громаді теж було як мінімум двоє. Але в одній
громаді можна було зустріти їх троє (Бронниця, Тисовиця, Коблянська
Воля, Волошинова Воля)918, у Стронній їх було 1677 р. четверо919.

Ось приклади, які засвідчують діяльність присяжних і десятників.
Урядник с. Галівка записав в одній з книг вин: Юрко Шманович
відбив децьке у мене, самого уряду, присяжних і десятника 920. Там
само читаємо: Іван Шиморак у десятника відбив децьки і мене
(урядника. - В. І.) ображав, називаючи розбійником . Згодом цей
злісний неплатник з явився до згаданого урядника додому і обзивав його
самого і присутніх там присяжного Стеця Михайлова і десятника
Івана921. З допомогою десятника крайник викликав до свого суду по-

922
званого .

Лісничі були не в кожному селі, а лише там, де малися значні
лісові масиви. Сільські громадські лісничі перебували під зверхністю
замкового лісничого923.

Найдавніша згадка про громадського писаря відноситься до 1604 р.
(Грицько з Кобла). У 1607 р. згадано писаря Мазура з Тершова. І той,
і інший виступають у парі з присяжними924. До того, як князі були
усунені від юрисдикції, писар вів судові акти та нотаріальні записи.
У XVIII ст. на писаря покладалось ведення реєстрів прибутків і
видатків, недоїмок925.

Каденція уряду і присяжних закінчувалась разом із поданням ними
річних звітів. Замок рекомендував залишати на посаді найсумлінніших
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Представники громадської старшини, які вміли догодити замкові,
повністю або частково звільнялись від повинностей і чиншів, а іноді
одержували земельні дотації, вільні від тягла. У Дорожеві 1686 р. від
тягла вільні були громадський війт з півлану і десятник - з півчверті
лану, у Билині - громадський війт з чверті лану927. У Лішні вільні
від усіх тягарів були тивунова чверть  і дві чверті лісних 928. У
Смольній в 1696 р. громадський війт був звільнений від тяглових
обов язків з чверті, з якої служить , без права перекладати їх на
громаду929.

Оскільки старшина у XVIII ст. обиралась з вузького кола заможних
господарів, то всі вони поперемінно займали різні посади в громаді
майже безперервно. Колишні  і актуальні  уряди та присяжні
виступали при цьому солідарно. Дорожівська громада посвідчила на своїх
громадських війтів, усунених назавжди від посади, що вони,
займаючи її неодноразово, обманювали громаду . Спираючись на багатіїв,

деякі урядники, всупереч інструкціям, залишались при уряді по 10, 15
і 20 років, користуючись при цьому повною безконтрольністю.
Вивчившись усяким способам обману вбогих людей , Ф. Удин
беззмінно протягом 20 років займав уряд присяжного у Сприні. Його
оточувала зграя посіпак, молодих спритних людей , які тероризували
громаду. Він змушував їх бігати з плітками до замку і брехню видавати
за правду , сіяв розбрат між люди . Непокірному Ф. Удин
загрожував: Ми тебе в кайдани до замкової тюрми вкинемо і гривні великі
дасиш, і худоби тебе позбавимо . Навіть як Ф. Удина було усунено
замком з посади і був призначений інший присяжний, він змусив
останнього відмовитись від уряду на свою користь930. Лейтмотив
скарг громад проти старшини у XVIII ст. - утискання нею вбогих:
присвоєння громадських грошей, захоплення пусток , пияцтво за
рахунок громади. Пропої стали справжнім бичем громад. У Задністер-
ському ключі війти і присяжні цькували людей собаками931.

Запорукою громадської безпеки і спокою вважалось чергування
сторожів у селі. Тримати сторожів було публічним обов язком
громади, порушення якого тягло за собою покарання. У 1612 р. самбірський
замок нагадував громадам сіл Липє, Бистре і Михновець,
посилаючись на ухвалу минулого збору, щоб вони мали постійних сторожів
все літо по ночах 932. У 1664 р. громада с. Вовчого, хоч і видала слід
злодія у сусіднє село, була піддана штрафові на дві гривні за те, що
сторожів не мають 933. Громада Гнилої тільки відшкодувала збиток
потерпілому односельцеві, у якого було викрадено сім волів, і до того
ж заплатила 48 злотих штрафу за те, що не тримала сторожі 934.
Функція сторожів полягала, напевно, у тому, що вони повинні були
реагувати на крики про допомогу і підняти громаду на сполох935.
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Наявність сторожів навіть у тому випадку, коли вони не врятували від
злодійства, знімала з громади вину. Так, 1659 р. злодії, зв язавши
сторожів, захопили 12 баранів з мшанецької кошари. Сторожі вночі не

впізнали злодіїв, а кричати не могли (бо, напевно, їм заткнули роти).
На цій підставі громада була визнана вільною  від покарання936.

Становить інтерес казус 1677 р. з білоденними розбійниками . На
гостинці між Опакою і Котовом на парубків зі шляхти Івановських
було вчинено напад серед білого дня. Розбійники випрягли і забрали
волів, а самих возіїв прив язали до дерева. Другого дня Івановські,
дізнавшись про подію, звернулись до громад Опаки, Заліктя і
Бистрого, скликаючи їх на слід. Громади взялись за слід і вивели його
на ґрунти с. Бистрого, де він і згубився. Самбірська курія (двір)
анулювала вирок котівського жупного суду, яким три названі громади
мали відшкодувати збитки. Вказавши на бездоказовість сліду, курія у
своїй сентенції зауважила, що не можна було змушувати шукати слід
білоденних розбійників  (białodziennych zbójców)937. Удень
розбійників легко було впізнати (бодай те, чужі вони чи свої ).

При демократизації соціального складу сільської старшини між
громадою і урядницькою верхівкою відстань у XVIII ст. не
зменшилась, а збільшилась, порівнюючи з тими часами, коли у селах
волоського права уряд  обирався з князьких родин і посада війта-уряду
була фактично спадковою. У ті часи нерідко громада і уряд діяли
солідарно проти шляхти і адміністрації, між ними не було помітно
соціального антагонізму такої гостроти і суспільного дуалізму в громаді,
як у XVIII ст. Громадські уряди стали, зрештою, знаряддям у руках
сеньйоріально-державної адміністрації, відірвались від того
суспільного ґрунту, на якому сформувались усі громадські структури, інститути
та традиції. Суспільним ґрунтом для сільської адміністрації нового
типу була бюрократизація усієї системи.

23. Сільські суди

Громада не могла збиратись з кожного незначного приводу у
повному складі. Між сільськими вічами постійно діяли судові засідання
в присутності тивуна і багатьох людей 938, уряду і людей з

громади 939; іноді війт доручав суд присяжним , присяжні судили за
дорученням громади940 або справа точилася перед судом князя і
присяжних 941.

Якщо віче, або збір усієї громади, можна зіставити з білоруською
великою копою, то перелічені вище суди, на яких були присутні
люди з громади , - з малою копою. Можна знайти на Самбірщині
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ознаки і комісарської копи (комісарських зборів, тобто таких, які
діяли у присутності королівських комісарів), але тут вони більше
пов язані зі зборовими судами, юрисдикція яких поширювалась на
велику кількість сіл. Білоруська гаряча копа  мала свій відповідник
у гонінні сліду, а також у процедурі трясіння дому942.

Суди чужих людей, тобто такі, діяльність яких здійснювали не
особи кожної конкретної громади ( люди віри гідні, тобто чужі ),
практикувались головним чином при розгляді земельних та межових
справ, особливо коли сторони у процесі належали до різних
землевласників або різних сіл. Товариські (jednacze) галицькі суди мають
пряму аналогію у білоруських товариських (третейських) судах943.
Тут громада сама не судила, а виділяла для судочинства на прохання
сторін спеціальних суддів. Це - приятельські композиційні суди, суди
медіаторів, приятелів, людей до угоди добрих  або сторонніх людей,
сусідів. Композиції застосовувались для вирішення справ про вбивства
під час сварки, для поділу спадщини. У них могли брати участь
родичі, урядуючі особи944.

Постанова приятельського суду називалась приятельською угодою
(decretum amicabile). Офіційними судами Польщі, які користувались
магдебурзьким правом, сентенції посередників (приятелів) до апеляції
не брались. Більшість справ у громадах на загал вирішувалась
шляхом арбітражу. На малих сільських зборах відбувалось оформлення
приватних угод, за що члени колегії або писар одержували пам ятне
грішми.

У порядку суспільного переслідування до сплати штрафів
притягувались картярі. А перелюбників і розпусників присяжні і громада
зобов язані були доставити на зборовий суд945. Покарання за зраду
чоловікові не залежало від волі ошуканого супруга946. Навіть особа,
яка пробачила кривдникові завдану їй словесну особисту образу, але
не звернулась до суду, платила гривню штрафу (відшкодування такої
кривди у разі звернення до суду постраждалий вбачав тільки у
пробаченні)947.

І. Черкаський у своїй класифікації білоруських кіп розрізнював два
їх типи, надаючи цим типам особливого значення. Одні копи
скликалися офіційними судами для проведення на місці лише слідчих актів
(слідство на копі, або шкрутеніум, котре, без сумніву, виводилося зі
звичаєвого права, було впроваджене конституцією 1578 р. у практику
гродських судів при карних процесах), інші - тими ж судами не лише
для проведення слідства, але й усіх необхідних за звичаями судових
актів до формулювання вироків і навіть їх виконання948.

Чітку класифікацію сільських судів і сільських сходів навряд чи
коли-небудь вдасться визначити: ми не знаємо жодної ознаки, яка
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мала би виняткове значення для тієї чи іншої різновидності. Зазначені
форми копи нас цікавлять передусім як аналогія стосовно звичаєвих
галицьких форм сільських судових сходок.

У галицькій звичаєвій практиці знаходимо сільські сходи, метою
яких було тільки проведення слідчих дій. Громада бере участь у
повному складі в слідчих діях у так званих ругових судах. Деякі польські
історики, засновуючись на німецькому походженні самого слова
руги  (die Riige, das Riige), пов язують цей інститут з німецьким
впливом і плутають його з іншим інститутом, який мав і чисто польську
назву - roztrząsanie949. Нам на галицьких землях невідомі періодичні
руги, подібні до польських. Галицькі руги були ближчі до російського
повального обыска , в якому вбачають початок слідчого процесу, що

полягав в опитуванні під присягою усіх хлібників даного поселення з
метою виявлення конкретного злочинця або речових доказів950.
Подібний інститут відомий уже в часи Помезанської правди951, у дещо
ускладненій формі він зафіксований Литовським статутом 1588 р. ( копа
присяжна )952, відомий сербському і взагалі слов янському, а також
литовському та волоському праву953.

На відміну від регулярних, раз на рік, західноєвропейських Dorfrii-
gen або tranches verites954, у галицькому рутовому суді маємо справу з
крайнім засобом, що застосовувався до тих громад, які втратили
довір я з боку правосудця.

Процедура рутового суду в Чукві (селі на німецькому праві) в акті
від 13 березня 1647 р. самбірського куріального суду викладена так.
Духовні особи зі Самбора і Котова, говорячи про часті випадки
викрадення коней, висловили підозру на двох мешканців Чукви як
можливих винуватців. Оскільки підозра нічим не була підтверджена,
замок вдався до ругового права , причому було дано таке
роз яснення: Рутовий суд призначається з самих присяжних, які зобов язані
перші присягнути за себе і за своїх колег, що нічого не знають (у цій
справі. - І. В.) [...] Потім сусіди повинні один за одного присягнути,
кожен окремо, так: я не знаю за моїм сусідом ніяких крадіжок і не
помітив його в жодному злому вчинкові; говорячи так, я, такий-то,
присягаю всемогутньому Господу Богові, єдиному в Святій Трійці,
благословенній пресвятій Діві Марії і всім святим, що не знаю і не
чув про жодного злочинця в нашому селі, який би міг заподіяти
шкоду (позовникові. - В.І.) [...], або нашим сусідам, як у стодолі, у
кошарі, в рибі у ставу, рівно в кінській збруї [...], як і інших шкод, що
діялись у нашому селі, і хай мені допоможе Бог і всі святі і муки
Христові 955.

Неправильно було би робити висновок, що руги застосовувались
тільки до суб єктів німецького права. Після пожежі 1610 р. у во¬
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лоській  Ботелці, під час якої вщент згоріла садиба священика і у
вогні загинула попадя, зборовий суд призначив загальне ругове
право . Уся громада, кожен з хліба , тобто голови всіх родин, що
мешкали на своєму хлібі, зобов язані були з явитися до Самбора на чолі
з урядом, де кожен сам за себе і за свій дім , по черзі, починаючи з
уряду, мав заприсягтися в тому, що не знає, хто міг бути палієм. Уряд
при цьому присягався за себе і за свою челядь956. У цьому випадку
громада ругувалась перед самим старостою.

Найчастіше рути відбувались за постановою зборового суду на
місці у присутності крайника і князтв. Громада Яблінки Дубової
приносила присягу у подібній справі представникам від кожного десятка
(по одному від десятка - dziesyąthka)957. На рутовому суді в Яблінці
Чернецького (початок XVII ст.) з приводу частих крадіжок волів, у
зв язку з чим підозра впала на громаду цього села, був присутній роз-
луцький крайник і всі князі країни958. У 1667 р. зборовий суд
призначив руги для однієї частини села Михнівця, зауваживши, що
сусіди від Мацька Михнов ята до Гриця Манков ята повинні були

виправдатись присягою один за другого перед крайничим судом 959.
Ругові суди призначались на прохання потерпілих, які приносили з

замку спеціального листа з наказом зійтись до громади . Від
позивачів залежало анулювати руги960.

Привід для трясіння був той самий, що і для ругів, - невідведена
підозра. Коли сушицька громада у 1652 р. висловила підозру на били-
чан, що в їхньому середовищі повинні бути злодії, оскільки часто
сліди вели до їхніх ґрунтів, биличани запропонували сушицьким селянам
трясти все їхнє село. Останні відмовились від трясіння, а на биличан
усе ж був покладений обов язок шукати злодіїв і відшкодувати збитки
потерпілим961.

Трясіння анулювало руги. Якщо ж воно не було проведене
своєчасно, руги його замінювали. Оскільки громада Стрілок не провела у
себе належного розслідування і не трясла село, старосільський жуп-
ний суд у 1697 р. мав намір наказати, щоб у ній один за другого
присягався ; але оскільки крадіжка була дрібна і така присяга могла
пошкодити громаді морально на майбутнє (у випадку серйозного
злочину громада втратила би можливість присягати за руговим
правом ), то суд наказав їй задовольнити претензію потерпілого962.

Лінинська громада на вимогу шляхтича-позивача у 1694 р. трясла
себе з кінця в кінець , після чого, не маючи інших засобів
захиститись від звинувачення, готова була один за другого як сусіди
принести присягу. Справа відбувалася на землях, а потім і в суді Старої
Солі, який судив за нормами німецького права. Суд замінив руги
присягою дванадцяти мужів за магдебурзьким правом 963.
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У категорію розслідувань на сільському сході треба віднести також
процедуру гоніння сліду, яка докладно вже описана нами у
спеціальній статті964, а також форми божих судів  (як-от: ходіння під
деревом , обволання трупа ), що практикувались на Самбірщині ще
у XVII ст. і пізніше.

Ритуал conclamatio - триразове вигукування імені померлого -
заснований на вірі у так звану cruetatio, тобто чудесну здатність трупа жертви
до кровоточіння у присутності свого згубника965. У Карпатському
регіоні цей звичай виступає під назвою обволання трупа  (wołanie na
pogrzeb, obwołanie trupa). У німецькому праві він відомий під назвою
суду біля труни  (Bahrgericht). За описом Якоба Ґрімма, він мав
місце тоді, коли вбивцю не викрито, але була підозра на одну або
кількох осіб. їх підводили до труни і наказували доторкнутися до
мертвого тіла у переконанні, що при доторку вбивці з трупа повинна
вилитись кров. Якщо ж кров утримається в рані, підозрюваний
звільнявся від підозри. Я. Ґрімм вказує, що цей звичай зафіксований у
Пісні про Нібелунгів , у Річарді III  В. Шекспіра, в одному з

романів В. Скотта966.

Особливість галицької модифікації цієї процедури полягала в тому,
що випробуванню піддавались по черзі усі члени громади. При
похованні вбитого обволання на всю громаду  відбувалось судовим
приставом (возним). Про наслідки випробування він доповідав у вищі суди.
1600 р. священик з Дуричів зробив заяву у самбірському суді з приводу
убивства його сина невідомим злочинцем, і його заяву підтвердив возний,
вказавши, що він особисто вчинив волання на похороні967.

1601 р. у Мшанці відбулись одночасно вбивства чотирьох осіб
(шляхтичів Мазя Тимка, Івана Поповича та Івана Василіва Лукавських
і нешляхтича Івана Щебечика). Родичі вбитих, Іванко і Макар Лукав-
ські, вказали як на можливих убивць на трьох братів Рогачев ятів, але
возний з Блажова, який волав на похоронах  (na pogrzebie
powoływał), відвів від них підозру968.

14 листопада 1650 р. до старосільського жупного суду з явився пан
Стефан Комодзінський з громадою Нанчулки Владичної, маєтку
перемишльського владики, з вимогою видати тіло жорстоко вбитого Федора
Хомина, знайденого на ґрунтах Лінини Великої. При цьому були
присутні родичі вбитого і возний генерал , якого С. Комодзінський просив
описати рани. Підозра впала на Олексу Спурдзяка, Демка Качурика та Івана
Фендилича з Лінини, які разом із загиблим, гуляли у нанчульській
корчмі, а потім повели його до Лінинки. Підозрювали і тестя убитого, що
мешкав у Лінинці. На вимогу усіх родичів та С. Комодзінського підозрілі
були взяті під варту, а потім доставлені до трупа; коли вони
підійшли, кров пустилася з трупа (krew się z trupa dobrowolnie puściła), хоч
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він пролежав протягом довгого часу, і навіть коли його везли на
підводі і трясли, кров не показувалась . Потім С. Комодзінський
просив возного обволати  вбитого, що той і зробив у жупі і на
ринку Старої Солі. Правда, забобонний звичаєвий суд підвів, бо
незадовго після того були знайдені справжні убивці969.

Процедура обволання  застосовувалась, як бачимо, у селах і
руського, і волоського права. Вона практикувалась у властиво волоських
землях, наприклад, у Трансільванії (proba cadaverului)970.

Розгляд карних злочинів вимагав присутності усіх членів громади.
Присяжний Тисовиці казав: Ми всі були на сліді . Урядник цього ж
села Стефан Волошиновський, маючи на увазі ту ж саму подію,
заявив, що він біг на слід з громадою , і був громадою знайдений
вірний і свіжий слід  у напрямку Дністра. А потерпіла від злодія пані
Тисовська казала, що тисовчани вийшли на слід всі, мало хто з них
не вийшов 971.

Звуком дзвону була скликана на слід громада Стронної у 1677 р.972
Якщо громада була невелика, її скликали криком973. Микола Сивків
зі Заліктя говорив у 1659 р.: Коли я заволав на свою громаду, щоб
на слід виходили і допомогли знайти мого шкідника, пішли зі мною і
відвели слід до самого Зджанського кордону 974. Відсутність будь-
кого на шкоді  або на сліді  без виправданих мотивів тягнула за
собою підозру на нього і звинувачення975.

Існувало загальне правило, яке зобов язувало громади і всіх сусідів
надавати допомогу будь-кому, хто зазнав пограбування або
розбійницького нападу і криком просив порятунку. Особливе значення, яке
надавалось крикові, відобразилось у технічних  термінах (наприклад,
за Я. Ґріммом, Krieggeschrei)976.

Громаді належало право винесення вердикту в карних справах.
Вердикт повинен був дати загальну одностайну відповідь на питання:
винен чи не винен той, хто був під підозрою. Виправдальна присяга
з участю співприсяжників, або послухів, які були виділені громадою
і виступали як її репрезентанти у вищих інстанціях, мала значення
безумовної довіри до показань оскарженого. Такий вердикт,
підтверджений ротою або співприсягою ротників, мав абсолютне значення і вів
до звільнення позваного з-під варти. Співприсяжники, ротники у
цьому випадку виступали захисниками невинно оскарженого. Тим самим
вони чинили від імені громади допомогу своєму членові у вищих
судах977. Абсолютне значення мав і звинувачувальний вердикт
(konwinkacja). Він означав, що громада відступалась від оскарженого
і видавала його вищим карним інстанціям, які і визначали конкретну
міру покарання та забезпечували виконання вироку.

223



ЧАСТИНА ДРУГА

У громадах руського, на відміну від волоського, права не велось
запису судових актів. Це сприяло консервації архаїчних
процесуальних форм, розрахованих на збереження у пам яті інформації, корисної
для подальшого її усного відтворення у свідоцтвах перед судом.

Назва судового мита - пам ятне (pamiętne) - завдячує своїм
походженням усній формі процесу, коли послухи  повинні були
запам ятовувати хід і наслідки судоговоріння або переговорів з метою
погодження якоїсь угоди. Процедура усйого укладення угод вимагала
передачі грошей не з рук у руки, а через руки урядника. Землю
символізувала зелена вітка. Посвідчуючи усною заявою у самбірському
замковому суді акт продажу братами Величками поля Хомі Киселю, куль-
чицький тивун сказав, що він своїми руками  взяв чотири злотих у
Киселя і передав їх братам Величкам978. Гадаємо, що ми маємо тут
справу з певним моментом урочистої форми передачі речі у власність
іншим особам - так званою манципацією, відомою у Стародавньому
Римі з часів законів XII таблиць979. При усній формі акту відчуження
момент унаочнення символіки мови і юридичної символіки мали
значення психологічного фактора, що активізував діяльність пам яті. При
угодах про нерухомість велику роль відігравали свідки, серед них -
учасники могоричу (літкупу)980. Виявлення волі скріплювалось
символічним обрядом передачі традентом покупцеві зеленої різки. Найско-
ріше, зелена різка символізувала землю як її частку (pars pro toto)981.
Виводячи слово litkup з німецього Litkauf, дослідники схильні бачити
в самому звичаї німецьке запозичення, тоді як зелену різку  виводять
з польського звичаєвого права982. На галицьких землях у XIV-XV ст.
вживався термін могорич , а в стародавній Русі - термін литки 983.
Якщо покупець не покладався на пам ять свідків і уряду, то письмова
реєстрація акту в замкових книгах у тих же Кульчицях відбувалась за
усною заявою тивуна та інших офіційних осіб громади. Справедливим
є твердження А. Гуревича що, в традиційній формі норм народного
права відбивалась соціальна діяльність, яка набирала характеру
постійно відтворюваних стереотипів поведінки, обов язкових для всіх
членів суспільства 984. Громадське життя у селі було просякнуте
жорстким конформізмом. Відступ від будь-якої норми поведінки
розглядався як підрив стародавніх підвалин, і громада відповідно на нього
реагувала.

Громада зобов язана була вживати профілактичних заходів проти
злочинності. Вона не мала права не реагувати на погіршення, як
кажуть сьогодні, криміногенної ситуації. Перша реакція на це - ругові
суди. Обґрунтовуючи необхідність ругування , замок так описує
обстановку, що склалась у XVII ст. вздовж дороги, яка вела з Нового
Самбора до Дрогобича. Тут не минало жодного ярмарку , щоб на
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гостинці не випрягали і не забирали волів і коней, грабували і
роздягали, забирали зерно985. Громада Гнилої 1661 р. відмовилась від
присяги з приводу викрадення свиней, бо серед нас є такі, що і самі не
знаємо, що з ними робити і ще довго за них не наплатимось і не на-
присягаємось 986. Громада Яблінки заплатила 300 злотих шляхтичеві
за украдених у нього коней тільки тому, що вона терпіла у себе в селі
Костовича, тестя злодія, Стасика з Соколик, якого вона і раніше
виручала з тюрми987.

Громада повинна була також видавати замкові осіб, які
загрожували ( перехвалки ) будь-кому підпаленням або вбивством988.

Отже, громаду карав суд не тільки за скоєний злочин, але й за не-
усунення злочину989 за звинуваченням у невидачі і приховуванні
злодія, недоносійстві, попусканні990. Звичай диктував норми суспільної
поведінки, які становили основу правопорядку. У той же час все було
пронизано духом кругової поруки991. В основі останньої лежала
колективна відповідальність за підтримання правопорядку і обов язок
надати допомогу кожному, хто, зазнавши нападу або насильства,
вимагав її криком.

У 1641 р. в актову книгу війтівського суду Чукви було вписано
декрет  старости С. Оджеховського, згідно з яким всі, як комірники,

так і кметі, якщо б будь-хто потрапив у будь-яку біду, (і) якби
знайшовся хто-небудь такий, хто би не допоміг і не біг (на поміч), то
зобов язані платити 10 гривень вини 992. Декрет адресувався усім
селам Самбірської економії, а звичай, який покладено в його основу,
існував з глибокої старовини. За ненадання допомоги, коли її
вимагано криком (na gwałcie pomocy żądano), громада відповідала як за
порушення не тільки елементарної норми моралі, але й за
правопорушення993. Відповідальність громади, однак, залежала від реагування
самого потерпілого, і якщо він не кричав (nie wołał na ratunek), то
втрачав позов994. Проте можна було кричати скільки завгодно, але
безуспішно, якщо поблизу не було людей. Наведемо характерний приклад. 1670 р.
Л. Губич скаржився на громаду Смерічки, яка нібито не реагувала,
коли він волав з урядом на допомогу  проти грабіжників, що
силоміць захопили у нього волів. Громада, однак, переклала всю вину на
шістьох своїх сусідів, провина яких полягала начебто у тому, що вони
чули крик, але не волали на громаду 995. Видно, їхні двори
знаходились на околиці села (або на Куті), у тих межах, в яких крик ще
можна було почути, але він не доходив до густонаселеної частини
поселення. Назва міри довжини волання або крику (150-170 ліктів)996
дозволяє нам судити про практичну сферу її застосування.

Акти земельних угод між мешканцями різних сіл і різної
підсудності розглядались змішаними судами або судами чужих людей. При
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продажу лазу поля Сеньком Кубаєм, підданим пана Гошовського з
Явори, селянинові Василевичу зі с. Вовчого присутні були розлуцький
крайник з усією громадою вовчанською  і пан Гошовський, а також
чужих людей було чимало . Підписали акт і притиснули до нього

свої печатки крайник і пан Гошовський997. Люди з громади  не були
пасивними асистентами при відчужуванні землі. В одному акті
XVIII ст. сказано, що люди з громади  у Стрільбичах не дозволили

QQQ
розділити майно між молодшими синами за життя матері .

Князь і громада  розглядали справи про опіку999. Крайникові
напевно належала у XVI-XVII ст. в кожному з підлеглих йому сіл певна
кількість судів (решту судів судили сільські уряди). При відвіданні
крайником села збиралась уся громада і відкривалась крайницька
сесія сільського суду. Роль крайника була та сама, що й уряду. Суд
являв собою змагання сторін, які називались iściec, powód або actor, з
одного боку, і pozwany - з другого. Роль судді полягала в тому, щоб
контролювати змагання, не допускати непередбачених звичаєм засобів
доведення своїх прав, стягувати з позваного  установлені митні
платежі на свою користь і в королівську касу1000.

Громадський суд розглядав межові конфлікти, потрави, справи про
порушення майнових прав, угод, родинні колізії, тілесні побої. У
карних справах громаді належало слідство. Потерпілий мав освідчитись
присяжним  або людьми обіслати  (obesłać), обвести  (obwieść),
обложити , тобто апелювати до громади, волати на ґвалт, оповісти
свою шкоду урядові або присяжному 1001, вимагати провести огляд,
візію  (oglądać szkody) і зробити оцінку збитків, побоїв ( szacunek

liudzki , jako ludzi oszacują 1002). На зізію запрошувано возного1003.
Якщо спірка велась за межі і жодна сторона не могла виставити

свідків, можна було вдатись до особливого виду ордалій, сенс якого
зводився до свідоцтва самої землі. На краю ниви збирались учасники
спірки. Той, хто закликав у свідки землю, відходив на другий кінець
ниви і на межі, яку відстоював як свою власну, викопував скибу
дерену і з нею повертався назад. Далі, поклявшись у своїй правоті і
закликавши у свідки землю, клав скибу собі на голову і швидко
простував тією лінією, яку вважав справедливою межею. Усі ті, що
зібрались, зі страхом стежили за ним, будучи переконані, що свята земля
покарає його раптовою смертю, якщо він припустився неправди1004.

Ця ордалія має найбільше спільного з процедурою вирішення
межових спорів у східнороманців, де застосовували присягу з дерном
на голові, засновану на вірі, що земля, як і вода, сонце або вогонь,
здатна метатись за порушення своєї чистоти1005. Ми не знаходимо в
наших актах згадок про цю процедуру, але вона практикувалася на

Самбірщині і описана в цих краях етнографами у XIX ст.1006
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Маючи на увазі руське і волоське право, потрібно виділити
головне, що внесло XVI ст. в еволюцію соціальних структур сільського
населення Карпатського регіону. У XVI ст. майже єдиним типом
аграрного поселення, одиницею феодального землеволодіння зі своєю
системою землеустрою, підпорядкованою єдиному господарському
режиму, зосередженням общинного співжиття стає тісно сконцентроване, із
зімкнутою забудовою село. Сільська громада могла входити до складу
адміністративно-територіальних конгломератів (ключів, країн, жуп) і
становити мінімальну одиницю автономії в рамках волосної
конфедерації . Суспільну основу цієї складної системи становили

колективи родичів, які виникали внаслідок сегментації сімейних общин на
малі і великі родини, що зберігали між собою певні майнові зв язки.
Демографічні процеси, що відбувались у Карпатах в XVI-XVIII ст.,
настільки ідентичні з тими, які відбувались на Балканах, що науковий
опис їх, зроблений на балканському матеріалі, може бути цілком і
повністю застосований до Карпат без будь-якої натяжки.
Скористаємось тут описом Ю. Бромлея1007. Для порівняння з карпатським
матеріалом зішлемось на свою статтю1008. Основною формою сімейної
общини в Українських Карпатах була, як і на Балканах, братня сім я.
Сегментовану сімейну общину могли утворювати дядьки і племінники
по батьківській лінії, двоюрідні брати по батькові. Особливо тісні
зв язки між братами, навіть якщо вони не мали спільного
господарства, частково пояснюються тим, що земельні ділянки розділених братів
знаходились у безпосередньому сусідстві. Патронімічне - від імені
голови родини - батькове йменування, яке постало унаслідок розпаду
великої сім ї, могло виникнути, однак, тільки при розпаді великої
батьківської, а не братової, сім ї.

Рішучий злам у долі галицької сільської общини на королівських
землях був пов язаний з XVI ст. Розграбування князівською, а потім
королівською владою і шляхтою волосної альменди, пусток
позбавляли волость економічної бази і поступово зводили її емінентне право
на землю до системи сервітутів. Розвиток фільварково-панщинної
системи і викликані нею реформи з реституції (відновлення)
королівського домена (утвердження власницьких границь, поміра  дворищ
на лани, розведення пусток між селами за чинш) і колонізаційний рух
XVI ст. мали довершити цей процес.

Володіння дідичним тяглим наділом і двором давало господареві
право користуватись ужитками в неподілених угіддях громади,
добавкою за рахунок громадських помірків , розподілюваних громадою
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між дворогосподарствами пропорційно до дідичних осілостей , а
також угіддями громадського користування. Трипілля на
диференційованих за якістю (у тому числі унікально високої якості) землях при
нестачі гною, шахівниця, розклад сімейних господарських союзів
посилювали земельно-передільну тенденцію, яка, однак, не стала
панівною. Відносна перенаселеність, ріст дефіциту родючих земель і
диференційованості ділянок за якістю, яка посилювалась за трипілля з
його системою полів і конів, а також дроблення наділів вели до
регенерації шахівниці навіть там, де вона була вже ліквідована у ході по-
міри на лани .

Переважали, однак, часткові переділи земель, що торкались
головним чином наддатків та розчисток. Дідичне право на землю було
надзвичайно міцним там, де воно зберігалось при регулярному укладі
полів. Там, однак, де регулярний уклад не прижився, дідичення
відносилось не до цілого наділу, а тільки до садиби, і не до конкретної за
розміром і місцеположенням земельної ділянки, а до відносної
абстрактної частини ( долі ) певної цілості.

Сільська громада як податний союз на кінець XVIII ст. була дуже
міцно скована круговою порукою. Домінія зберігала за собою лише
загальний контроль за розкладкою повинностей.

Про сільську громаду можна говорити тільки там, де в основі
сільської організації лежало руське або волоське право. Загалом варто
відзначити, що в процесі розвитку община поступово перетворилася у
допоміжну ланку феодальної адміністрації і тягловий союз. Подолання
зростаючих, у міру виникнення і розвитку ринкових відносин,
соціальних протиріч у своєму середовищі велось громадою традиційними
урівнювальними засобами - колективною організацією робіт,
панщинними роботами та за примусовим наймом і за добровільним підрядом.
Сільська громада на Самбірщині зберігала до XVIII ст. функції, які
надавали їй характеру поземельного союзу. У XVIII ст., з обмеженням
селянського дідичного права на землю і прав громади розпоряджатися
пустками, ці функції простежуються слабо. Найбільше, однак, були
урізані права громади як союзу взаємозахисту в карних справах і як
союзу з підтримання внутрішнього миру.

У той же час шляхта за рахунок селян посилювала свої економічні
позиції у королівських землях з допомогою лихварської кабали та
земельної експансії. Цікаво, що австрійський уряд відразу після анексії
галицьких земель вважав своїм першорядним завданням розмежувати
приватні і королівські землі, тобто здійснити те, що здавалось вирішеним
кілька століть, тому. Після ліквідації васалітету 1569 р., коли
завершилася консолідація шляхетського стану, ця експансія не тільки не
зникла, але ще й посилювалася - принаймні ніколи не припинялася.
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Селянські (непривілейовані) князтва, про які досі йшлося, базувались
на звичаєвому праві з його локальними народними відмінностями, що,
у свою чергу, випливали зі способу життя, а саме заняття
скотарством. Волоська соціальна верхівка, однак, здавна вдавалася до рецепції
чужого державного права - не конче слов янського, а й німецького.

Поступово волоське право втрачало свою етнічну належність і
стало правом населення певного способу життя і занять. З іншого боку,
руське право втрачало офіційну підтримку. Під виглядом гуманних
новацій уряд припиняв чинність окремих норм руського речового права
на галицьких землях з мотивів його відсталості. Законодавством про
спадкоємність була скасована відумерщина, вперше - ще Віслицьким
статутом. З того часу відповідна ухвала вперто втілювалась у життя.
У 1533-1539 рр. вона, наприклад, дублювалася спеціально для сіл
Стрийської і Дрогобицької волостей, окремо - для Самбірської
волості. Відумерщину було оголошено негуманним здиранням шкіри з
мертвих  (exactio spolium de mortuis et inhumana).

Разом з тим звужувалась сфера застосування руського права, а отже, і
можливість його самостійного розвитку у тодішніх мінливих історичних
умовах.
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ЗАСЕЛЕННЯ ВЕРХІВ ЇВ СЯНУ, ДНІСТРА, СТРИЯ.
ВОЛОСЬКЕ ПРАВО

1. Німецьке право на Бойківщині

Німецьке право не відігравало у заселенні Українських Карпат
якоїсь значної ролі, але не слід заперечувати його певного впливу на
організацію сільського життя через посередництво волоського права і
польської етнічної колонізації. Викуп (skup - скупівля), а по суті згін,
шляхтою і старостами солтиств німецького права масово пройшов на
галицьких землях у XV ст. Пан у своєму селі, згідно зі згаданим
статутом, міг відібрати солтиство у непокірливого і передати його
іншому, міг викупити його, заплативши солтисові ту ціну, за яку той його
придбав. Одночасно тими самими суб єктами на рівнинних і
врожайних землях, особливо поблизу фільварків, зганялись за дозволом Варт-
ського статуту 1423 р. (статут містив статтю Про непотрібних і
непокірних солтисів 1) з князтв осадники волоського права, які встигли
вичерпати свої осадницькі функції і виявились тому непотрібними .
Колонізація гірських земель розгорнулась пізніше - у XVI ст.,
стимулюючи поширення волоського права у новій його модифікації. Отже,
розквіт волоського  заселення не збігався з німецьким , він при-пав
на пізніший час.

У королівщинах викуплені солтиства та князтва зазнавали
інкорпорування до великих комплексів маєтків. Тут процес скупівлі розтягнувся
надовго, і, отже, солтиства існували порівняно довше2. Більшість
солтиств німецького права на Самбірщині була скуплена скарбом з
приватних рук та інкорпорована до складу староства ще у XV ст. 1469 р.
в Самбірському старостві зафіксовано солтиства у селах Билина,
Ольшаник, Шаде, Дубляни та Кобло, інкорпоровані з передачею вічної
донації  старості. Крім того, староста тоді ж одержав право на викуп
солтиства у Стрілковичах3. Щодо дорожівського солтиства, то ще в
1445 р. воно перебувало у руках старости П. Одровонжа; він тоді ж
продав його приватній особі, зобов язавшись виклопотати новому
власникові привілей на вічність  до смерті4. Ще в 1495 р. тут було
добре  війтівство5, але в 1565 р. пам ять про нього зберігалась лише

у зв язку з ділянкою землі, яка була війтівською, а тепер, після скупу
війта, її тримають Мибько і Хведько Войтовичі 6.
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Інкорпорація солтиств до складу староства супроводжувалась,
звичайно, втратою ними значення самостійних одиниць землеволодіння,
пов язаних з ними рент та судово-адміністративної служби. При
цьому судові і адміністративні функції передавалися зазвичай простим
війтам, позбавленим спадкової матеріальної дотації, або виборним чи
навіть спадковим лентвійтам (сільським війтам). Простому війтові
іноді надавалася невелика ділянка землі (часом уламок колишнього
солтиства), звільнена від поземельних тягарів (часом податки
перекладались на громаду). 1686 р. у Дублянах ще знаходимо війта7. Тут і
надалі зберігався війтівський правний суд 8. Тільки в 1743 р. дублян-
ських простих війтів було позбавлено прав, що служили їхнім
предкам , включаючи право суду9.

Німецьке право рідко застосовувалось для заснування нових
сільських осад. Воно надавалось переважно уже готовим оселям.
Перевагою німецького права перед корінним українським для селян була
відсутність щотижневої панщини, але тільки в ранній період заселення
регіону, бо в другій половині XV ст. панщину виконували і села
німецького права. Правда, як уже вказувалось, на відміну від українських
сіл, де селяни працювали що накажуть , у селах німецького права
панщина у XV ст. була визначена 12-14 днями на рік. Натомість у
селах німецького права поселенці не могли примиритися з
авторитарним режимом солтиського управління і відсутністю громадського
самоврядування. Не можна також не враховувати ще однієї обставини,
яка не йшла на користь співжиттю німецьких  колоністів і
поселенців на корінному (руському) праві. Польський уряд використовував
німецьке право для полонізації корінного населення. Засновуючи село
на цьому правовому режимі, солтиси часто одержували з самого
початку земельні ділянки під будівництво костелу. Якщо їм не вдавалось
залучити на волю  справжніх німців, то у таких осадах охоче
поселялись католики з поляків або іншої національності.

Характерний такий приклад. 1430 р. в Новому Самборі було
видано привілей короля Владислава II Ягайла доброчесному  Райдонію,
яким йому дозволялось заснувати на р. Лукавиці село під тією ж
самою назвою на 50 ланах, з яких три лани відводились на солтиство
(scultetiam) з повною юрисдикцією, а також з правом побудувати
корчму, млин, осадити ремісників, викопати став. Солтиству
призначався сьомий гріш від чиншів і третій від штрафів - ці гроші та
штрафи мали сплачуватися селянами. Один лан землі був виділений
під церкву (pro ecclesia), два лани - під вигін для худоби. За це
солтис мав служити під час війни на двох конях з двома балістами.
Поселенці ж повинні були з кожного лану платити у королівський скарб
щороку по одній гривні10. Село засновувалось на повному німецькому
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магдебурзькому праві: поселенці названого села мали судитись перед
своїм солтисом, солтис же перед нами , тобто перед королем (іпсоїае
praedictae coram suo sculteto, scultetus vero coram nobis vel iudicio
nostro generali dum per terram nostram sigillo nostro sigillatum evocatus fue-
rit et cittatus). Як Райдоній, так і його спадкоємці одержували солтиство
у дідичне володіння з правом вічно тримати, продавати, міняти і т. д.11
Уже в 1507 р. Лукавиця сиділа на волоському праві. В інвентарі 1585 р.
про Лукавицю сказано: Осіла на німецькому праві, а потім старости
приєднали її [...] разом з усіма волоськими селами . На той час тут
одночасно сиділи Сень тивун (Syen thiwon), вільний від тягарів з
рації служби , і князь Іван Лукавський12.

Маємо датований 1522 р. привілей короля Сигізмунда І мешканцям
(incolarum) с. Торчиновичі на користування німецьким правом.
Особливість цього надання полягає в тому, що воно адресується громаді, а
не солтисові. Привілеєм Торчиновичі були переведені з руського права
на право тевтонське магдебурзьке  (de jure [...] ruthenico in jus theu-
tonicum maydeburgense transfertur) з тим, щоб селяни мали судитися у
солтиському суді згідно з нормами магдебурзького права (in qua juris-
dictio judicandi villanos secundam formam juris magdeburgensis).
Переведення Торчиновичів на німецьке право з руського мало відбутися
принаймні до 1507 р., бо в цьому році у Торчиновичах уже сидів
лентвійт. Справа в тому, що викуп солтиств, як правило, зводився до
інкорпорування солтиського господарського комплексу і жодною
мірою не означав обов язкового позбавлення села права судитися згідно
з нормами німецького права. Це право, суб єктом якого була громада,
підтверджувалось у наведеному випадку королівським дипломом. Ді-
дичного солтиса у цьому випадку заміняв (часом виборний) лентвійт,
функції якого зводились в основному до головування в суді та до
адміністративного нагляду. Відомо, що після 1522 р. лентвійт у
Торчиновичах обирався громадою13. Уряд лентвійта тут згадується і 1585 р., і
пізніше (у селах, де солтиство не зазнало викуплення, лентвійти були
заступниками війтів-солтисів і виконували функції суддів). У
компетенцію лентвійта входили великі і малі справи - вбивства, підпали,
пролиття крові, покалічення.

У XVIII ст. у Торчиновичах, як того вимагав замок, суди
відбувались у війта або підвійта вдома, не сп яну, а по-тверезому , тоді як
інші сходки в громадських інтересах  належало проводити тільки в
оренді або скарбниці , тобто в корчмі. Той же війт провадив розкладку
чиншу не в корчмі, а в халупі писаря Токарського14. Війт і писар були
першими персонами сільського уряду в Торчиновичах у XVIII ст. Якщо
до цих персонажів німецького права додати такий його невід ємний
речовий атрибут, як війтівсько-лавнича книга, стане зрозумілим, що
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йшлося про утвердження бюрократичного начала. Лентвійт Торчино-
вичів Лучко у 1585 р. сидів на лані, з якого платив чинш, хоч, як
зауважив ревізор, за службу мав би бути вільним 15.

Від 1765 р. маємо перелік старших цього села. Це стандартний
набір посадової номенклатури німецького сільського права: війт, підвійт,
шість присяжних; були також колишні війт, підвійт і двоє
присяжних16. Принагідно зазначимо: 1735 р. громадську старшину Ваневичів
репрезентують правний війт  Іван Копак, підвійт Степан Лесич,
присяжний Гринь Козачек17.

Грушова і Літиня Дублянського ключа перейшли у XVI ст. до
складу Дрогобицького староства з рук шляхти разом з німецьким правом,
але без солтиства. 1530 р. у Літині бачимо тивуна18. Солтиство-вій-
тівство тут було скуплено шляхтою. У XVII ст. ці села сиділи на
одному праві 19 - німецькому, на підставі привілею, який, будучи
виданий у 1531 р. і, напевно, підтверджений у 1632 р., адресувався
обидвом громадам. У привілеї 1531 р. зазначено, що ці села сиділи
на німецькому праві ще до того, як вони перейшли під короля з-під
шляхти, тільки повинності (у тому числі панщину) виконували по-
руськи . З переходом їх до короля дрогобицький староста Я. Камйо-
нецький ліквідував тутешній фільварок і анулював панщину. Жителі
цих сіл одержали право судитись виключно за німецьким правом, а
вихід  їх був можливий за умови підшукання рівноцінної заміни20.

Про громаду Грушової сказано 1756 р., що вона повинна обирати і
подати на затвердження замку лавників - двох з Верхнього кінця і двох
з Дольного, також карбівників - одного для верхньої оренди і
другого для дольної. Обрані особи мали скласти присягу на вірність
громаді в дублянському дворі. Лавники мали приймати нараховані й
зібрані поборцями для погашення суми заборгованих податків. Суми,
витрачені з відома війтів і на поточні потреби, затверджувались під
час звітів перед громадою. Карбівник у присутності лавника брав на
карб кожен пропій, а орендар (корчмар) тут же вписував його до
свого реєстру21.

Лентвійти судили з присяжними або лавниками, а книгу, в яку
вносились судові декрети і приватні акти, вів писар22. Суспільне
становище сільських правних лентвійтів у XVIII ст. було досить незавидне.
Управитель державці Дублянського ключа так побив був лентвійта у
Грушовій, що той втратив розум, і тепер ніхто у громаді не хоче
бути війтом 23.

З ведення лентвійтівського суду Літині і Грушової були вилучені
справи, що становили компетенцію королівського права: про підпали,
насильства, розбій на дорогах і пролиття шляхетської крові24.
Натомість німецьке речове, карне і цивільне, право застосовувалось у
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неурізаному вигляді. Уже згадуваний королівський привілей Торчи-
новичам від 1522 р. проголошував звільнення від підсудності як
солтиса або лентвійта (scultetum alias lęthwoith), так і всіх поселенців
села руському, польському або будь-якому іншому праву і
переведення їх під магдебурзьке право. Проголошувалось також вилучення їх
від усякої влади і підсудності будь-яким воєводам, каштелянам,
старостам (ab omni potestate et jurisdictione omnium et singulorum pallati-
norum, castellanorum, capitanearum) і зазначалось, що повинні вони
судитись в усіх цих справах перед своїми солтисами та лентвійтами25.

Аналогічного типу солтиські суди ще у XVIII ст. існували в
Грушовій (це засвідчують грушівські громадські книги  1715 р.), у Дуб-
лянах (1748 р. тутешній війт показав, що його предки виправили собі
привілей на чверть (лану) громадського поля , на зразок (per modum)
війтівств)26. Про Дубляни відомо, що вони були частково заселені
українцями, частково католиками, напевно, поляками. У третій чверті
XVI ст. виникло питання, чи повинні українці зі своїх ланів давати
дублянському костелу десятину, оскільки значна частина ланів, на
яких колись поселились католики, перетворилась на пустки і була
зайнята українцями. 13 лютого 1570 р. було видано декрет старости
Гербурта і комісарський декрет 4 липня 1586 р., які зобов язували
українців платити десятину з покинутих католиками ланів: з кожного
такого лану належало віддавати костелу один рік колоду пшениці,
другий рік - колоду вівса. За виконання цього розпорядження мав
відповідати тивун Валентин, який стояв на чолі української громади27.

Німецьке право в гірських місцевостях зустрічаємо передусім у
поселеннях, що були центрами солеваріння. В Ясениці Зворицькій люст-
рація 1565 р. фіксує наявність скупленого війтівства. На його землях
було посаджено двох кметів. Коли там виникло і зникло війтівство,
не знаємо, тільки 1507 р. тут бачимо тивуна і сплату руських данин ,
вин і податків28. З гірських сіл на німецькому праві у 1524-1527 рр.
сидів на війтівстві і брав шостий гріш зі селянських чиншів війт
Стебника (у 1569 р. його замінив тивун)29. Солтиство німецького
права відоме було і в Нагуєвичах - ще у 1430 р.30 Пашко, син Боти з
Морохова, продав його за 80 празьких злотих Янові Омельчичу.
Солтиство у Нагуєвичах згадується й у 1507 р. Тут війт (advocatus) на
ім я Йоган брав сьомий грош з чиншів, а також тримав млин з усіма
прибутками. Тут же знаходимо і лентвійта (viceadvocatus) на чверті
лану31. Викуп солтиства було здійснено у 30-х роках XVI ст. 1537 р.
у Нагуєвичах бачимо вже не дідичного власника, а посесора
війтівства або солтиства32. Посесори нагуєвицького війтівства стають
фактичними дідичами, спираючись на приховану дідичність  та вдаючись
до фальшування відповідних юридичних актів. На німецькому праві
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Нагуєвичі залишались і у XVIII ст. при всій хиткості юридичних
підстав.

Неабиякого клопоту завдавали королівським комісарам протягом
більш як століття вправи  нагуєвицьких війтів щодо підробки
королівських дипломів. Комісари змушені були вдаватися до
текстологічного аналізу, відповідно до вимог тодішньої науки, - з метою
викриття фальсифікацій. Головним об єктом критики виявився фальсифікат
привілею, виданого нібито Сигізмундом III 4 лютого 1603 р. Привілей
містив у собі надання солтисові права брати сировицю на один черінь
з королівського вікна , а також права на шостий гріш з чиншів;
привілей підпорядкував солтисові лентвійта, тивуна, лісників і присяжних
( згідно з давніми звичаями ) і надавав йому право номінації їх.
Ставлення королівської канцелярії до цього документа (він був заобля-
тований у перемишльській гродській книзі під 1657 р.) змінювалося.
Права нагуєвицьких війтів не викликали сумніву після того, як актом
від 14 жовтня 1639 р. Владислав IV надав війтівство у формі
переведення (cessio) прав на ім я вдови нагуєвицького війта Анни Новаль-
ської. У дусі доброзичливості щодо війтів складено і комісарський
декрет на ім я посесора війтівства Дрогоцького (водночас самбірсько-
го підстарости) від 20 вересня 1656 р. з застереженням
адміністраторові економії, щоб він залишив при посесії нагуєвицького війта і не
чинив йому ніяких перешкод у правах. Але комісарський декрет
1671 р. містив критичні зауваження стосовно привілею 1603 р. Правда,
ця критика майже не йде далі критики слів . Текст привілею 1603 р.
наводиться з певними виправленнями (наприклад, замість grodzkie
у тексті останнього - grodźbę ). У той же час до тексту 1603 р.
додано вираз: зберігаючи апеляцію від війта до наших судів
королівських . У новому тексті була відсутня згадка про Нагуєвицьку жупу.
У комісарському декреті від 20 лютого 1682 р. знаходимо критичні
зауваження щодо змісту документа 1603 р.: В усіх правдивих привілеях
нагуєвицьким війтам відсутні спеціально виділені і описані
повинності і роботи, які належали нагуєвицьким війтам від громади, крім
привілею Сигізмунда III, вигаданого і по-польськи написаного з
незвичайними для канцелярії термінами і обставинами . Декрет 1682 р.
рекомендував залишити громаду Нагуєвичів при старих повинностях
(день від полудня з хлібника жати, один день на рік від полудня і
також з хлібника косити, збиратися на аварійний шарварок до греблі)33.

У 1731 р. при черговій ревізії прав нагуєвицьким війтам було
запропоновано пред явити привілеї. З цієї нагоди в книгу самбірського
замку було внесено обляту привілею Владислава IV 1639 р. на ім я
Анни Новальської. Наведемо тут переказ цього привілею. Частково
він повторював формулювання 1603 р. Насамперед це стосувалося
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трактування права солтиса щодо населення як права сеньйоріального
і правового становища селян під владою війта як підданства .
Війтівство у формулюванні 1639 р. йшло у посесію з усіма переліченими
земельними угіддями, обшарами, млинами, ставами, корчмою тощо,
притому, читаємо у документі, сировиці на один черінь з вікна
нашого дозволяємо і надаємо на вироблення солі всілякої . Далі: Даємо
і надаємо громаду нашу і обивателів села Нагуєвичів з усім
послушенством, і юрисдикцією, і роботизною, податками, чиншем, що
належить з них, поклонами, скаргами, судами, винами, які би тільки
були присуджені згідно з їхнім магдебурзьким правом на місці перед
самим війтом і які більше належать самому війту, а зверхність самбір-
ського замку не повинна вдаватися в жодну юрисдикцію і притягувати
наших підданих до тягарів, крім різних чиншів, які належать
скарбові, при тому, що шостий гріш з того чиншу йде на війтів . Війтові
належало право обирати лентвійта, присяжних, тивуна і лісничих, які
мали під тією ж війтівською владою ( згідно з оригінальними
привілеями та давніми звичаями ) перебувати. У привілеї 1639 р. також
читаємо: Та ж громада і мешканці села нашого Нагуєвичі [...] повинні
відправляти кожен хлібник нашому війтові шарварки, городіння, закіс,
і зажин, і колядки давати та інші роботи, толоки, як і по інших
війтівствах , з почастуванням учасників цих робіт пивом. В акті
підкреслювався доживотний характер надання, а можливість викупу
застерігалась обов язковим поверненням війтам записаної на
оригінальному привілеї грошової суми34.

1731 р. комісарський суд у самбірському замку розглянув скаргу
нагуєвицької громади на свого війта Кшечовського. Мова йшла про
тижневу панщину, якої домагався від селян війт, спираючись на той
самий фальсифікат Сигізмунда III 1603 р. Суд відмовив війтові у його
претензіях і залишив громаду при старих повинностях - при річних
толоках та гвалтівних шарварках35.

У 1751 р. нагуєвицькому війтові знов було запропоновано показати
оригінал війтівського привілею. Підвійт Іван Шумилович пред явив
обляту пожиттєвого привілею Сигізмунда III від 4 лютого 1603 р.,
внесену у перемишльську гродську книгу 1657 р. і наведену в
комісарському декреті від ЗО жовтня 1671 р. Там сказано, що війти
дістали від короля під свою владу громаду і мешканців села [...] з
усяким послухом і юрисдикцією [...], скаргами, судами, винами якими б
то не було, присудженими на підставі магдебурзького права, котрі
вини належать самому війтові, а зверхність самбірського замку не
повинна втручатись в будь-яку (його. - В. І.) юрисдикцію і не
притягувати наших підданих з будь-якого приводу, крім (як вимагати. -
В. І.) річних скарбових чиншів [...], зберігаючи апеляцію від війта до

237



ЧАСТИНА ТРЕТЯ

наших королівських судів, з правом призначати лентвійта, присяжних
і лісничих 36.

Комісари у 1751 р. висловились з приводу всіх цих нагуєвицьких
документів так: оскільки оригінальних привілеїв бракує, а обляти з
певних причин виглядають підозрілими, особливо облята привілею
Сигізмунда III від 1603 р., написана по-польськи в незвичному для
королівської канцелярії стилі (а оригінали грамот Сигізмунда III та
Владислава IV, написані по-латині, не «дають ніяких відомостей про
повинності), то питання про ці документи треба розслідувати. Між
тим, громада заперечувала, що вона коли-небудь відбувала будь-які
роботи37.

Королівські акти, про які йшла мова, висловлювали реагування
королівської влади на селянські скарги проти війтівської сваволі.
Відомий нам також і зміст нагуєвицької скарги проти посесора війтівства
пана Казимира Турського, адресований королеві 1636 р. Селяни
звинувачували його в узурпації юрисдикції над ними. К. Турський, зокрема,
претендував також на права дідичного землевласника Нагуєвичів і
йменував їхніх мешканців своїми підданими  на тій підставі, що це
село буцімто було засноване його дідичними втеклими селянами, та
чинив необмежену сваволю. К. Турський розправлявся з людьми, які
насмілювались доходити своїх прав. Його слуги хапали і жорстоко били
селян у їхніх власних хатах або у війтівських дворах. Романа Драша,
наприклад, спершу побили в його хаті, потім, прив язавши до ніг
мотузку, виволокли на подвір я, збили і ледь живого кинули на віз.
На війтівському дворі йому було відраховано 100 ударів
посторонками, після чого кинуто до в язниці з забороною годувати.
Посилаючись на татарську небезпеку, К. Турський звелів насипати навколо
війтівського двору земляний вал і збирав зі селян гроші на кулі та
порох. Влаштовуючи лови з багатолюдним почтом гостей і челяді, він
кіньми і зграями хортів нищив селянські посіви і врожай, ганяв селян
на панщину без жодної норми і міри. Залякані його погрозами,
селяни ховались по лісах, часом там і ночували. Одного разу він наказав
ув язнити десятеро мужів  з числа старшини.

У 1638 р. К. Турський виступив уже сам у ролі скаржника на
громаду. З допомогою свого підручного намісника  і орендаря млина
Андрія Коблянського посесор війтівства децькував  селян, тобто
збирав з них недоїмки. У селі піднявся бунт проти війта. Зі скарги
останнього, поданої королеві 27 липня 1638 р., відомо, що селяни
відмовились виконувати підданські повинності , організували втечу
чотирьох війтівських підданих війта, захопили або знищили чимало його
майна, вбили А. Коблянського і побили війтівських слуг, загрожували
вбити і самого війта. До селян приєдналися зваричі Нагуєвицької
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жупи на чолі з кошовим (кошем подавали черінникам солону ропу з
колодязя) Іваном Климаком та бондарем Іваном. Громада організувала
своє виборне самоврядування. Було налагоджено охорону громадських
і скарбових лісів від незаконних порубок війта. Реквізовані на
порубках підводи, худоба і сокири передавались у користування селян.
Бойкотуючи війтівський суд, громада сама судила правопорушників та
злочинців. Зваричі відбили у війта і визволили з в язниці Петра Реху-
цького, який і вбив А. Коблянського, а також Гната Кошового, який

чинив замах на життя останнього. Було звільнено з ув язнення ще
п ятьох в язнів, звинувачених у посяганні на війтівське майно.
Громада заборонила своїм людям виходити на війтівські толоки, на війта
орати, косити, жати і в язати снопи, вивозити на його поле гній,

ремонтувати мости, паркани, окопи і рови  замку, відробляти шарварки
біля млина. Унаслідок цього всього війтівський хліб зігнив на корені,
через несвоєчасний ремонт греблі зі ставу повтікала риба. Громада
бойкотувала війтівські корчми і млини і влаштувала свій власний
бровар вдома у Івана Климака. Селяни припинили платити війтові куниці,
віддавати колядки, не допускали його людей до вибрання
торговельних зборів на місцевому ярмарку, до соляних вікон черпати розсіл на
черені. Усіх збитків війт оцінював у 8800 злотих. Крім того, К. Тур-
ський зазнав шкоди від потрав у хлібах і в сіні, від порубок у лісах
(ліс вивозили до Дрогобича на продаж, до жуп на паливо тощо). Коли
агенти війта намагались реквізувати у селян худобу та інше майно за
потрави і неогороджування дільниць або за самовільну рибалку у
війтівських ставах, селяни відбирали у них силоміць з боєм грабіж .

Громада також видворила зі села п ятьох війтівських підданих ,
переслідувала його челядь і слуг, які ховались у замку. Збитки війта по
цих статтях були оцінені у 9 тис. злотих. Селяни ігнорували
оголошувані війтом сільські сходки. Коли війт послав свого челядника
Яна Мазура збирати ярмаркові митні збори, громада схопила його і
кинула до в язниці. Повістки з вимогою з явитись до війтівського
суду демонстративно знищувались селянами. Натомість, у відповідь на
заклик організаторів бунту М. Бондаря з двома синами, Андрія Палю-
ха, теж з синами, Івана Климака та Івана Гутника, під війтівським

замком почала збиратись уся громада. Серед тих, хто там був, зі

співчуттям обговорювався намір вбити війта. Люди казали, що цей намір
був підтриманий підстаростою Ястшембським38.

Отже, протягом майже двох років громада тримала у своїх руках
розпорядчу, виконавчу і судову владу. Проте суперечності між
громадою та війтом не припинялися. Драматичні події, які тоді
відбувались, свідчили про несумісність у селі німецького права відносного
демократизму сільської громади і війтівської адміністрації.
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Королівська адміністрація вкорочувала сваволю солтисів у тій мірі,
в якій вона загрожувала економічним інтересам скарбу. В той же час
вона застерігала не чинити ніяких перешкод війтам у їхніх правах
(декрет комісарів на посесора війтівства Дроґоцького від 20 вересня
1656 р.39), нагадувала громаді про підпорядкування війтові сільського
уряду згідно з давніми звичаями 40, про неухильне виконання всіх
повинностей і обов язків кожним господарем41.

Німецьке право не могло в Нагуєвичах укорінитися міцно. 1638 р.
доживотний державця нагуєвицького війтівства, звинувачуючи громаду
в непослусі, вказував, зокрема, на те, що селян не влаштовував
війтівський суд і вони шукали собі інших суддів  або самі ж у різних
справах [...] без відома і дозволу позивача (війта. - В. І.) таємно
засідають у судах, чинять суд і примирюють сторони 42.

Невдовзі віднайшовся початковий (локаційний) привілей
Владислава II Ягайла 1424 р. з наданням німецького права Нагуєвичам.
1678 р. привілей був підтверджений. Серед інших було підтверджено
і право нагуєвицьких війтів на експлуатацію одного череня, на якому
виготовлялась лише грудкувата (товп яста) сіль43.

Нагуєвицьке війтівство належало до того типу солтиств-війтівств, які
умовно можна назвати псевдомагдебургіями. До таких війтівств
відносимо і спринське44.

Найдавнішим для Самбірщини сільським земельним наданням на
німецькому праві був локаційний привілей 1395 р. щодо заснування
на магдебурзькому праві Стрілковичів та продаж цього села дідичем
Поділля і Самбірської землі  Шпитком (Спитком) з Мельштина за 26
марок празької монети обачному  (providus - отже, нешляхтичеві)
війтові Миколі Сердечку та його нащадкам, потомкам і законним
спадкоємцям у вічне дідицтво (perpetue haereditaria) з повним правом
володіти, розпоряджатись, передати, відчужити . Війтові

Стрілковичів також надавалося право розчистити чотири вільні лани: два лани
земельного нарізу на свій та своїх наступників ужиток, один - під
церкву і плебанію і один - pro biforibus via pecudum, quae vulgoriter
dicitur skotnik, тобто на вигін. Війтові дозволялось посадити у селі
шевців, кравців, м ясників, поставити будки рибників, різників та
інших майстрів (fabrum), закласти рибний ставок, побудувати млин і
корчму. Поселенці звільнялись на певний час від усяких повинностей
і платежів для облаштування господарства. Термін волі  залежав від
якості ґрунтів. Відповідно до їх якості (рівні землі, ґрунти, які
вимагали розчистки з-під лісу і відведені під винницю , тобто
виноградник) поселенці користувались волею 8, 14 і 20 років. Після закінчення
років волі мешканці мали платити такий самий чинш, як мешканці
Нового Самбора. На війта йшла сьома частина чиншів і так само
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сьома частина з усіх інших платежів. Від присудів будь-яких судових
справ війтові мав йти третій денарій  за німецьким (тевтонським)
правом, а королеві - два. Як у малих, так і великих справах поселенці
(іпсоїае) ніде в іншому місці, як перед самим солтисом, солтис же
перед королем , притягуватимуться до відповідальності згідно з

нормами магдебурзького права. Солтисові надавалось право птахоловства,
полювання на дрібних тварин у королівських лісах та водах45.

Привілеї такого типу, як локаційний привілей Стрілковичам, мало чим
відрізнялись від привілеїв на німецькому праві, надаваних містечкам.

Німецьке право, застосоване у локаційних наданнях, на Самбір-
щині виступало у двох різновидах - магдебурзькому і средзькому.
Різниця між ними нам невідома. Абсолютно переважали посилання на
магдебурзький зразок. Про средзьке право відомо відносно с.
Ольшаник46 і м. Стара Сіль47.

Маємо зміст й однієї з найдавніших дарчих грамот на три дворища
землі у селі Білинка (Bielinka), підтвердженої Владиславом III Варнен-
чиком 21 серпня 1442 р. та на сеймі 29 травня 1505 р. королем
Александром. Три дворища-лани, про які йде мова, належали солтиству
(війтівству), що було створене на магдебурзькому праві на підставі
привілею від 5 вересня 1395 р. Солтисові йшла шоста марка з чиншів
та інших платежів, третій денарій з присудів у великих і малих
справах; йому слугувало також імунітетне право судити мешканців села
виключно за магдебурзьким правом, сам він міг бути покликаний
тільки перед королівський суд. Отже, йшлося про село німецького
права. У привілеї мовиться також про право птахоловства і
полювання солтиса на дрібних тварин та про його збройну службу з одним
лучником48. Солтиство тут існувало ще в 1462 р., а 1507 р. воно вже
не згадується. Натомість маємо тут шістьох слуг, що відносились до
громади і сиділи на трьох дворищах (areis), з яких належала військова
служба на трьох конях (de tribus areis tribus equis ad bellum), а вдома
їздять за дорученнями 49.

Іноді викуплені солтиства могли бути повністю і безслідно
інкорпоровані до приватних маєтків або у королівські села, іноді лишали
слід у привілейованих або тяглих земельних ділянках, часом являли
собою тільки судівництво за німецьким правом. Іноді магдебурзьке
походження села видавав характер повинностей. Ревізори XVI ст.
часом не в стані були розібратись, з яким правом вони мають справу.
Так, 1568 р. вони визнавали, що їм невідомо, яким правом сидить на
мокрянському війтівстві тамтешній війт: документального
підтвердження його прав їм не довелося бачити. Інвентар 1507 р. відносив
Мокряни до сіл руського права  (двоє кметів - на волоському праві).
За словами ревізорів, мешканці Мокрян роблять війтові , роблять
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також фільваркові ( до двору ). Від кількох років це війтівство разом
зі с. Шаде, а також роботу чотирьох кметів (liuszi), млин, корчму,
коляду тримав пан  Бронєвський із Шаде. На Бронєвських, котрі
невідомо в який спосіб стали дідичними війтами , нараховувалась також
третина з чиншів , яка свідчить більше про волоське, ніж німецьке

право. Самі вони не знали, за яким правом держали війтівство50. Не
зміг показати документів на доказ прав власності на чотири лани та
своїх привілеїв мокрянський війт і у 1686 р.51 Маємо пряму
джерельну вказівку про те, що права дідичного солтиса на німецький манер
у Мокрянах узурпувала шляхта Бронєвські 52.

Селяни не довіряли війтівському судівництву і збирали таємні
сходки, на яких громадою чинили суд. За це вони карались
кримінальними судами53. Думається, що в поведінці громади знайшло свій
вияв незадоволення нав язаним їй німецьким правом. Незвичними для
селян були авторитаризм солтиської влади, вельможно-панські
замашки солтисів.

У тих селах, де німецьке право укорінилось, солтис-війт був
одноосібним начальником, а самоврядування громади зводилось нанівець,
особливо коли влада в селі опинялась у руках польського шляхтича54.
Князь волоського права був зрозумілішим для селян і ближчим до
громади, навіть якщо він ціною військової служби здобував
шляхетську гідність, адже він органічно виростав із громадських звичаєвих
структур і був ближчий міфологічному менталітетові горян. Єдине,
що робило німецьке право терпимим, це його несумісність зі
щотижневою польовою панщиною стосовно кінця XV - початку XVI ст.

Лейтмотив селянських скарг проти сільської старшини у XVIII ст.
банальний - утиски вбогих. Так, в одній з них зазначено, що торчи-
новицький війт і присяжний роблять потурання своїм приятелям та
родичам , здирають податки з убогих, а заможним або тим, хто в
громаді був свого часу старшим, або прощають борг, або зменшують
його суму55.

Особливе місце серед солтиств (війтівств) належить війтівству у
Чукві (початкова її назва Котковичі). В інвентарі Самбірського
староства 1568 р. у Котковичах відзначене добре війтівство , яке тримає
війт Куля. До війтівства належали стави, троє кметів, корчма, млин.
Поруч зі старою корчмою Куля побудував другу. Селянам він
забороняв молоти зерно в самбірському млині на шкоду інтересам скарбу.
Громада звинувачувала війта у привласненні громадських земель
(лазів), на яких він осадив понад 10 загородників, а крім того, кількох
королівських селян змушував працювати на своїй роботі і т. д.56 В
інвентарі Самбірського староства 1585 р. про тамтешнє війтівство
читаємо: У тому селі дідичним війтом є Міхал Побєдзінський, який не
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захотів ані з явитись з громадою (до комісарів), ані показати свої
права і не пред явив привілею, за яким тримав війтівство. Так само
під час ревізії й. м. пана Замойського його предок Ян Куля не довів
своїх прав. А пан Фалєцький у своїй ревізії сповіщає (між тим), що
навколо того війтівства заходить багато сумнівів, бо (війт) привласнив
собі понад десять загородників, яких посадив на сільському майдані
(na nawsiu) і ціле королівське й. м. село захопив, бо підданим короля
й. м. нема куди випустити ні гуски, ні качки з двору. А ті загородники
могли би сісти на тих пустих ріллях, які обробляють, і тим самим на
майдані було би просторо. Млин також і корчму має, а права ніякого
не довів, а люди скаржаться, що пиво в його корчмі продають
задорого і погане [...] Скаржились також королівські люди на того війта, що
він пустив воду з Дністра по новому річищу до свого млина на їхню
велику шкоду [...] і границю з боку Стрілковичів інакшу учинив,
через що їхні поля від них відходять .

За фундацією Казимира IV від 1457 р., затвердженою Сигізмундом І
Старим 1510 р., у Котковичах знаходилась католицька плебанія. На її
утримання йшли прибутки від двох домів на самбірському передмісті,
6 гривень з податку на шевські ятки, повна десятина з купновицького
фільварку, з двох обшарів, що відійшли від Котковичів до ольшан-
ського фільварку, з колишнього місцевого війтівства. Плебанія мала
костельний обшар, але його було віднято разом з іншими обшарами
до скарбового фільварку.

Селяни Коткович давали плебанії, крім того, за відправу церковних
служб, месне  (messalineum, meszue, mesne), або осипу, - з кожного
королівського лану колоду жита і колоду вівса, з півлану - 0,5 колоди
жита і півколоди вівса від усіх підданих, як поляків, так і русі .
Плебанія, нарешті, мала месне, або мешне , від деяких господарів, які
засіли на лядських ріллях  (na rolyach lyaczkiech). На момент, коли
складався цитований документ, німецьке право не заважало
адміністрації експлуатувати місцевих селян на панщинних роботах, їх
змушували працювати щодня, крім торгового дня, неділі та урочистих
свят 57.

Соціальна напруженість у сільських громадах німецького права,
яку певною мірою загострювали релігійні та міжетнічні відносини,
була відчутнішою, ніж в інших селах. Сільська верхівка німецьких
сіл користувалась з адміністративної автономності та судового і
податкового імунітету. Мова йде про частковий податковий імунітет,
оскільки у XVI-XVII ст. апарат стягання рентних та інших платежів був у
руках війтівських урядів.

Про судовий імунітет ясно сказано в інвентарі Самбірського
староства 1568 р. з приводу села Лукавиця: Засіло на німецькому праві
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[...] Але потім це село старостами було притягнуто до вічових зборів
разом з волоськими селами 58. Отже, до цієї зміни село не належало
до числа тих поселень, які судилися судовими зборами; останніми
судилася решта сіл Самбірської економії, включаючи і села руського
права.

На відміну від волоського права, німецьке застосовувалось не
тільки при заснуванні сільських поселень, але й міст та містечок. У
міських привілеях німецьке право виражало свою самобутність повніше,
ніж у сільських. Прикладом може служити лист  дідича і пана
Самбірської волості  Спитка з Мельштина від 13 грудня 1390 р.
колишньому ланьцутському війтові Генрикові, який, будучи підтверджений
у 1395 р. королем, послужив юридичною підставою заснування міста
Нового Самбора і міського уряду59.

Занадто велика влада, яка зосереджувалась у руках дідичних війтів
зі шляхти, спонукала королівський уряд відмовитись від практики
роздавання війтівств не у доживоття, а у дідичність. Викупивши сам-
бірське війтівство 1545 р. з рук можновладців Одровонжів, уряд
переніс усі права, які служили спадковим війтам, на користь міського
уряду; від того часу на місці спадкового війта бачимо обраного
містом війта-урядника, який за свої послуги поруч з іншими урядниками
міста одержує доходи від судових справ60.

Німецьке право використовувалось при заселенні ґрунтів на добрих
рівних землях, придатних для фільваркового господарства. У
конкуренції з фільварком солтиство, звичайно, програвало, до того ж
фільварковий ґрунтовий ареал збільшувався не в останню чергу і за
рахунок солтиських земель. Тому в досліджуваному регіоні поблизу
фільварків нескуплені солтиські маєтки не траплялись. Зазвичай
спостерігаємо, як солтиство або війтівство розпадається на складові елементи,
що самостійно існують після викупу - окремо юрисдикція, окремо -
ґрунтова війтівська посесія без юрисдикції (advocatio sine iurisdictione)
і окремо - адміністративний уряд при фільварку. Зникає обов язок
військової служби з війтівства - солтиства. За послуги
адміністративного порядку сільський війт одержував рідко більше чверті лану з
колишнього війтівства, вільної від обов язків і платежів, або ж чверть
громадського лану з перенесенням скарбових обов язків і чиншів з неї
на громаду. Солтиства і війтівства німецького права в ключах уже в
XVI ст. були рідкісним явищем, до XVIII ст. з них дотривали лише
поодинокі - згідно з інвентарем 1760 р., чотири у Задністровському і
два в Мединицькому, усього шість посесорів61.

Нагадуємо, що ревізори плуталися часом з визначенням правового
статусу окремих сіл. Наприклад, Березниця у XVI ст. фігурує і як
село руського  права, і як село німецьке  - у переліку німецьких сіл,

244



ЗАСЕЛЕННЯ ВЕРХІВ ЇВ СЯНУ

з одного боку, і у конкретному описі цього села як села на руському
праві - з другого. Це саме стосується Кульчиць, які фігурують і серед
руських сіл, і у переліку німецьких . Тут ми не бачимо солтисів або
війтів62. До речі, Кульчиці брали участь у зборах (на збори вони
давали по дві прості курки , кожна з яких оцінювалась у півгроша), а
отже, не могли належати до німецьких сіл за своїм судовим
устроєм63. Єдине, що давало привід зарахувати до числа німецьких  сіл
Березницю, був регулярний уклад полів на основі франконської
системи земельних мір. Про поміру полів на лани у Березниці говориться
в інвентарі 1568 р.: Були у тому селі, коли ще у коло (okręgiem)
сиділи, підсадки, які мали трохи городів і платили по 4 гроші 9 денарів,
але потім село було розгорнуте у довжину, тому і поля розміряні, так
що прибуло їх (підсадків. - В. І.) 4,5 зі служками [...] перед тим їх
було зі служками 8 V2. Підсадки не мають нічого, окрім домів на тих
ріллях, з котрих чинш від інших господарів іде сповна. Однак, якщо
будуть в змозі якою роботою допомогти, (хай буде) як і в інших
селах, так і в тому, (хай допоможуть) ці підсадки, одне тільки, щоб
тяжкість їм не була роблена 64. Дворища були тут розміряні на лани,
кожен з яких мав 12 восьмиліктевих прутів65. Унаслідок поміри
селяни втратили значну кількість надільної землі - це були, звичайно,
найкращі, добре загосподарені ґрунти. При лркації на німецькому
праві у селян було відрізано таку частину їхньої землі, яка
відповідала співвідношенню між старими дворищами і новими ланами.
Франконський лан, що містив 43 */2 польського морга, мав 48 загонів,
а 4 загони становили так звану загороду, або город, який був */12
часткою лану, тобто мав 3,62 морга польського66.

Виділення у компетенцію окремих судів німецького права (у
Галицькій Русі - ще в XIV ст.) судочинства відносно солтиської власності
забезпечувало солтисам значну юридичну і суспільну самостійність і
свободу розпоряджання. Єдиним обмеженням, яке накладалось
формуляром деяких локаційних грамот на солтиса при відчуженні майна,
було те, що заборонялось робити це без відома власника-дарувальни-
ка67. Практикувався також, як знаємо, спосіб надання німецького
права без солтиства або війтівства68.

На відміну від князів, солтиси (і колоністи на німецькому праві)
володіли своїми маєтками на підставі дідичного права до повного
припинення їхнього чоловічого та жіночого роду за майоратом
старшого сина (ех majoratu starszego syna)69.

По-справжньому переломним моментом у розвитку солтиств (і
князтв) був період 1499-1519 рр., на який припадає, зокрема, сеймова
конституція 1511 р., що повторила в основному постанову 1423 р. про
солтисів. Закладені в цей період основи колонізаційно-міграційної
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політики скарбу діяли приблизно до 1563 р. Оскільки всі листи
старост відносно продажу князтв без королівських підтверджень були
анульовані, а відносини князя або солтиса-війта з поселенцями і
королем, як і сам волоський правовий статус, почали визначатись
державно-правовим актом - локаційною або підтверджувальною грамотою
короля, то вилучення з-під діючого державного правового режиму на
користь будь-якого звичаєвого або запозиченого ззовні права стало
виключною прерогативою короля70. Королівська канцелярія, як
правило, ігнорувала видані раніше листи старост, а тому привілеї, видані
на готові солтиства і князтва, вважались локаційними грамотами.
Насправді новозасновані  села могли існувати задовго до тієї дати, яка
була виставлена на привілеї.

2. Політика скарбу щодо солтиств і князтв у
XVI столітті Подальші тенденції розвитку

Волоське князьке (осадниче) право як державна інституція ще не
сформувалося остаточно, коли вже зазнало впливу солтиського
права71. Інститути князя і солтиса, що розглядались як занесені ззовні,
дуже зблизились між собою (нівеляція йшла на основі солтисування
матеріальної бази, службових обов язків осадчого перед емінентним
земельним власником і обов язків поселенців перед солтисом). А тим
часом статус простого, незатвердженого  князя настільки тепер
відрізнявся від статусу князя привілейованого, що відмінності у статусі
привілейованих осадчих на німецькому і волоському праві в очах
суб єкта емінентного земельного права не мали істотного значення.

У процесі міграції волоське право, на думку К. Кадлеца, перестало
бути звичаєвим правом будь-якого народу і з часом стало правом
населення певного способу життя і господарювання72. Оскільки, однак,
насаджування його було прерогативою держави, у рамках даної
державної структури воно набувало характеру державної інституції.
Юридичною основою її був акт королівської влади.

Надання війтівств-солтиств у формі спадкової власності мало на
меті привабити осадника перспективою компенсації витраченої праці
і коштів і надійними гарантіями володіння з поверненням вкладених
коштів спадкоємцям. Досвід реституції королівщин показав, однак,
ненадійність королівського слова і недостатність висловленого у старос-
тинських листах та королівських дипломах вічного  принципу такого
роду держань.

Матеріальну гарантію надійності володіння солтиствам у коро-
лівщинах давав запис під солтиство грошових зобов язань (часом
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фіктивних) - чи то у формі продажу, чи у формі іпотеки та застави.
Але такий запис посилював речовий елемент у відносинах між дару-
вальником-землевласником (королівською владою) і одержувачем
такого роду запису. Васальні відносини ставали атрибутом
грошово-кредитних або іпотечних за формою відносин, які король формально мав
право перервати в однобічному порядку у будь-який момент, але з
виплатою зазначеної у привілеї суми.

Така практика, яка виявляла себе, зокрема, в заселенні пусток,
здійснювалась у XVI ст. паралельно з тенденцією скупівлі осадництв,
що вичерпали своє призначення73. Обидві тенденції по-різному
проявляли себе як стосовно давно заселених територій зернового господарства,
так і регіонів, де переважало скотарство. У першому випадку домінувала
скупівля солтиств, що економічно зміцнювало фільварок, тоді як у
гірських регіонах на перший план виступало господарське освоєння і
окультурювання нових територій шляхом їх залюднення
(промисловиками або скотарями).

Самбірський староста П. Одровонж у 1532 р. був уповноважений
королем провадити отаксування і скупівлю всіх війтівств  у старостві
на свій розсуд74. Аналогічне право одержав у 1557 р. староста Петро
Боратинський75.

Оголошені такими, що підлягають скупівлі, самбірські солтиства,
проте, до XVI ст. не завжди зазнавали інкорпорування. Часом вони
навіть не змінювали господарів, і все зводилось до зміни титулу
держання. Скупівля здійснювалася або старостами, або часом доручалася
третім особам. Мета викупних операцій середини XVI ст. полягала,
видно, у заміні спадкових князів довічними посесорами76. Будучи під
загрозою скупівлі, доживотник не міг дозволити собі впертості і
непослуху77.

Практика перерозподілу королівських солтиств середини XVI ст.
передує конституції 1563 р., яка усунула юридично спадковий
характер солтиств і оголосила всі королівські солтиства такими, що
знаходяться на скупі 78.

Доживоття стає з 1558 р. єдиною формою держання стосовно
війтівств. Натомість виробилась форма прихованого спадкування. Це
досягалось різними юридичними фікціями. Так, якщо підтвердження
Сигізмундом І листів і привілеїв попередніх королів і старост
ігнорували декларовану останніми вічність  і гарантували тільки довічну
посесію (in usufructu possessione), іноді з ясно вираженим обмеженням
свободи розпорядження (без права видачі у заклад, продажу і
відчуження у будь-якій формі без дозволу короля79 і з попередженням про
закінчення довічного терміну80), то надання доживотної посесії одним

247



ЧАСТИНА ТРЕТЯ

привілеєм кільком членам родини утривалювало фактично доживоття
до кінця життя найдовголітнішого з них.

Прихована форма спадковості мала місце також завдяки
розпливчастій формулі надань другої половини XVI ст. на вічність , яка,
однак, відносилась не до маєтку, а до грошової суми або грошової
компенсації: одержувач міг держати, мати і володіти  нерухомістю і
земельними угіддями зі своїми нащадками завжди і вічно , поки їм
не буде виплачена належна за оцінкою сума 81.

Викуп шляхтою королівських солтиств у осіб простого звання
особливо інтенсивно проходив у 1551-1610 рр.82 Сеймові конституції
1607-1620 рр. і 1647 р. призначали війтівські посесії людям добре
заслуженим  на війтівському поприщі і забороняли їх інкорпорацію.
Конституція 1662 р. оголошувала будь-яке війтівство, що перебувало
в руках плебея, вакантним для заслуженого шляхтича. Завершують цю
прошляхетську лінію ухвали про позбавлення нешляхтичів прав
доживоття на солтиства в конституціях 1667, 1669, 1736 і 1764 рр.83

Німецькі села часом важко виділити зі загальної їх маси в
Галицькій Русі. Тому нелегко визначити приблизну їх кількість. Існує думка,
що майже половина всіх поселень цього регіону на середину XV ст.
сиділа на німецькому праві84. Напевно, це завищена оцінка. Але осад
німецького права мало бути більше, ніж на початок XVI ст., тому що
можливості скупівлі їх у другій половині XV ст. були майже
вичерпані85. Лише Казимиром III починаючи з 1352 р. було видано
щонайменше до 40 локаційних грамот стосовно Галицької Русі. У XV ст. на
Самбірщині домінувала колонізація міст і сіл на німецькому праві.
Щоправда, переважання солтиств серед об єктів локаційних надань
частково пояснюється термінологічно - домінуванням терміна сол-
тиство  стосовно осадництв будь-якого правового статусу. Правова де-
фінітивність такої ознаки, як наявність річної польової панщини,
втратила свою однозначність остаточно у XVI ст. Разом з тим
регулярний уклад полів перестав у XVI ст. бути ознакою тільки німецького
права. Відмінність осель німецького права від сіл волоських
зводилась у цьому відношенні головним чином до відмінності мір
земельної площі - ідеться про лан і дворище. По-перше, лан був
менший від дворища (земля в регіонах поширення німецького права була
кращою); по-друге, дворище було поселенням великої родини.
Регулярний уклад культурних угідь запроваджувався там, де дозволяв
рельєф місцевості, а також відносна одноманітність ґрунтів за якістю.
Регулярний уклад полів як новацію XVI ст. бачимо у той же час і в
руських селах (наприклад, Кульчиці, Березниця), а шахівниця
практикувалась у тих селах німецького права, де умови не дозволяли
запровадити регулярний уклад86.
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У вступі до інвентаря 1568 р. ревізори виділили розділ Про
німецькі села . Там читаємо: Села, що лежать у полі, суть
німецького права. Мають своїх війтів, а поміра хоч і є в них, але доволі
неоднакова, хоч такого замішання, як у волоських селах, це не викликає.
Оскільки посаджено їх на добрих ґрунтах, то при них запроваджено
фільварки, а тому мають також робити і повози 87.

Отже, солтиство або війтівство - це передусім інституція осадни-
чого права зі сукупністю відповідних звичаєво-правових норм,
відомих під назвою німецького права. Німецьке право іноді визначають як
правову форму чиншової системи. Але це визначення втрачає свій
сенс стосовно реального значення чиншових відносин для
характеристики німецького (сільського) права в реальних умовах XVI ст.

Устрій села, відповідний цій системі із застосуванням німецьких
правових норм у судочинстві, у процесі локації власне й одержав
назву ius theutonicum (німецьке право). Приваблюючими для поселенців
елементами цієї системи у XIV-XV ст. були, крім волі , частковий
економічний (звільнення від усіх або частини поземельних обтяжень
перед державою, а також тижневої панщини) і судовий (звільнення
від підсудності урядовим суддям) імунітети. На середину XVI ст.
вичерпався фонд придатних для землеробської колонізації пусток (це
мали бути добрі ґрунти ). У той же час вичерпали свої корисні для
землевласників функції і самі солтиси. Згін солтиса зі землі відкривав
можливості для розширення фільваркового господарства. Солтис
ставав непотрібним, зайвим.

Заселення наданої під поселенців території проводилось осадником
(locator), якому належали за його осадницькі клопоти різні матеріальні
пільги. Осадник одержував більший земельний наділ, ніж рядові
поселенці, - від двох, як мінімум, до шести ланів, вільних від поземельних
обтяжень. Він одержував на свою користь V6 прибутків від чиншів, які
належали земельному власникові, третину усіх надходжень від
пенітенціарних (штрафних) платежів та оплат, а також спеціальні
(патримоніальні) права - володіння млином, корчмою, право осаджувати на
своїх ґрунтах підсадків, ремісників і навіть кметів.

В обов язки солтисів входило стягування з населення чиншових
платежів та податків, головування у сільських судах, що дає підстави
говорити про солтиса як володільця лену. Стосовно прикордонних
підгірських регіонів можна твердити про військове значення солтиств в
організації прикордонної служби на базі пільгового земельного парце-
лювання. У цьому відношенні князтва могли, однак, компенсувати
скорочення військового, рекрутованого з королівщини, контингенту
внаслідок викуплення солтиств.
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Більша частина приватно-шляхетських солтиств зазнала скупівлі у
період до 1563/1564 рр. Королі, як правило, доручали провадити ці
операції своїм старостам і державцям. У XVII-XVIII ст. солтиства
юридично втрачали свій суто локаційний характер, а солтиси - дідич-
не право.

Ці зміни практично почались ще до 1563 р. Уже тоді
застосовувалась практика здавання солтиств у довічну посесію. У другій
половині XVI - на початку XVII ст. кожне дідичне солтиство після смерті
осадника віддавалось у довічність. Тому всі солтиства, що виступали
в локаційних документах як вічисті (дідичні) держання, трактовано
довічними заставами. Клаузули локаційних привілеїв того часу і більш
пізні, у яких йдеться про дідичне посідання солтиств, мають лише
теоретичне значення. У королівщинах такі солтиства були позбавлені
юрисдикції і зводились тільки до господарського маєтку. Деградує
публічно-правовий статус солтиств, які втрачають разом зі
скороченням цілого ряду прав і функцій свої інституційні ознаки88.

Довше (у XVII-XVIII ст.) зберігались господарства солтиств у
королівщинах (солтиства стали тут хлібом добре заслужених ).
Унаслідок інкорпорації солтиські маєтки перетворювались на строкові
оренди приватних володільців зі шляхти. В інших випадках на
перший план виступала судова природа скупленого війтівства, часом з
пониженням соціального статусу солтиса до рівня сільського старости
і судді, тоді як війтівський господарський комплекс безслідно
поглинався фільварком.

3. Сільські суди німецького права. Суд у Чукві (Котковичах).
Інші сільські війтівські суди на Самбірщині

Значний інтерес для вивчення судової практики становлять книги
німецького війтівського суду с. Чуква (Котковичі), яке одержало
німецьке право 1415 р. і пізніше входило до складу Самбірської економії.
Найдавніша з тих книг liber furti, тобто книга про крадіжки, охоплює
період 1586-1680 рр. і містить записи карних актів. Суд до кінця
XVI ст. відбувався на дворі дідичного війта , до того ж шляхтича, у
його присутності або за його наказом і його іменем. Отже, тут ми
маємо справу з солтиством або війтівством, що лишалось неінкорпо-
роване скарбом; було воно таким і у XVIII ст. Воно становило дідич-
ну  (спадкову) власність шляхти, але, на відміну від князтв, не у
сімейній, а у приватній формі, вільно відчужувалось, переходячи від
одного власника до іншого. Усього збереглося дев ять книг, що
охоплюють 1586-1818 рр.
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Інтерес до цих книг виправданий тим, що галицькі солтиства у
своїй масі були скуплені урядом ще у XV - на початку XVI ст., і
судові книги їх, втративши практичне значення, не збереглися. Ще
1469 р. у Самбірському старостві солтиства з юрисдикцією існували
у селах Дорожів, Билина, Ольшаник, Шаде, Дубляни і Кобло, хоч і
були інкорпоровані з передачею вічної донації  старості. Крім того,
староста одержав право на викуп солтиства у Стрілковичах89. Доро-
жівське солтиство вже перед 1445 р. перебувало у руках старости
П. Одровонжа - продав він його у цьому році у приватні руки,
зобов язавшись виклопотати новому власникові привілей на вічність 90.
Ще в 1495 р. тут було добре війтівство 91, але в 1565 р. пам ять про
нього зберігалась лише у зв язку з ділянкою землі, яка була
війтівською, а тепер, після скупу війта, його (війтівство. - В. І.) тримають
Мисько і Хведько Войтовичі 92. Інкорпорація солтиств до складу
староства супроводжувалась звичайно втратою ними значення
самостійних одиниць феодального землеволодіння, господарств і зв язаних з
ними рент та судово-адміністративних служб. При цьому судові і
адміністративні функції передавалися звичайно простим війтам,
позбавленим спадкової матеріальної дотації, або виборним чи навіть
спадковим лентвійтам, якщо це стосувалось тільки судових функцій.
Простому війтові іноді надавалася ділянка землі, звільнена від поземельних
тягарів. Так, хоч дублянське і ольшанське солтиства 1537 р. були
інкорпоровані Боною у Самбірське староство, проте 1686 р. тут ще
знаходимо старого війта, який не війтує 93. Там же надалі зберігався
війтівський правний суд 94 принаймні до 1743 р.95
Значення самостійних феодальних господарських комплексів до

кінця XVIII ст. зберігали лише солтиства у Стрілковичах, Мокрянах та
Нагуєвичах. Усі вони були позбавлені адміністративних (урядницьких)
служб уже в XVII ст., але виконували функції суду. Правда, нагуєвиць-
кі війти мали формальне право здійснювати юрисдикцію щодо
власних підсадків та комірників, а також щодо робочого персоналу
війтівської солеварні - жупи. Спроба цих війтів узурпувати юрисдикцію
над громадою їхнього села викликали з боку останньої впертий опір.
Боротьба селян вилилась, як ми бачили, у повстання проти війта.
Проте війтові вдалося з допомогою сфальсифікованого привілею не
тільки узурпувати функції, властиві солтисам, але й виходити за межі
солтиського права на практиці. Права стрілковицького війта
заперечувалися селянами ще 1568 р.96

Війтівська юрисдикція на легальній підставі лише у Чукві
функціонувала безперервно від початку існування і до останньої третини
XVII ст. Переживши інкорпорацію, вона продовжувала функціонувати
далі, а війти іменували себе дідичними навіть у другій половині
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XVIII ст. Проте судівництво у Чукві було відірване від земельного
держання. В інвентарі Самбірської економії 1686 р. сказано, що Чук-
ва, згідно з локаційним привілеєм, мала би мати 60 ланів, з яких
ревізори ідентифікували 52 V4 лану. Серед привілейованих ланів - пле-
банських 2, попівських 4 (на дві церкви - нижню і верхню) і вибра-
нецьких 2 - немає згадки про солтисько-війтівський ґрунтовий
наділ97. У сесіях війтівського суду цього села наприкінці XVI - на
початку XVII ст. не відзначається присутності старости або його
представника. Війт-шляхтич сам заступав у ролі судді феодального
сеньйора. У записах 1599 р. значиться, що суд відбувався тут за
дорученням шляхетного дідичного війта  М. Побєдзінського у
присутності лентвійта (viceadvocati) Альберта Курдзелі та його присяжних
лавників  (per scabinos juratos). Останні перелічені поіменно: Ян Лех,
Тома Боярик, Андрій Дукачик, Гаспар Вач, Григорій Яндрович,
Альберт Секафін, Себастіан Бачек 98.

Кількість засідателів-лавників (septem scabinos) наприкінці XVI -
на початку XVII ст. була постійною99, але пізніше змінювалась100.
Середньовічний польський коментатор магдебурзького права Б.
Троїцький, посилаючись на практику м. Магдебурга, називає
максимальною кількість присяжників 11, але допускає у невеликих населених
пунктах та містечках меншу їх кількість: від шести-семи до трьох101.
У Нагуєвичах у 1649 р. суд на війтівському дворі відбувався під
головуванням лентвійта з участю 12 присяжних102. Повний склад (in ple-
naria residents)103 війтівського трибуналу в Чукві вимагав присутності
семи лавників і лентвійта, але сесія могла відбутися і в неповному
складі. Часом на засіданні був присутній сам війт, а серед засідателів
- католицький парох . Війт був обов язково присутній на гайних
судах, які відбувалися у присутності всієї громади і розглядали карні
справи104. Після того, як тутешній війт Стефан Закліка у 70-х роках
XVII ст. був позбавлений королівською адміністрацією спадкових прав
і магдебурзької юрисдикції105, засідання трибуналу відбувались уже з
дозволу  управителя задністерського фільварку або державці
однойменного ключа і управителя фільварку, іноді під керівництвом лент-
війтівського намісника . Кількість лавників при цьому скоротилась до
чотирьох-п яти106. Та в 1716 р. знову бачимо тут дідичного  війта
пана Г. Голейовського. Сесія суду з його дозволу  відбувається 23
вересня під головуванням лентвійта у присутності шести його колег  і
виділеної сільською громадою особи107.

Оскільки і лентвійт, і лавники призначалися війтом, то ці уряди
часто становили пожиттєвий або навіть спадковий привілей вузького
кола сільської верхівки. Так, 1599 р. серед лавників зустрічаємо Яна
Леха, 1623 р. - Яна Леховича, 1681р. - Валентія Леховича. 1599 р.
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лентвійтом був Альберт Курдзеля серед лавників, а 1623 р. бачимо
Миколу Курдзелевича, 1649 р. - Криштофа Курдзелевича, лентвійтом
1716 р. був Якуб Курдзелевич. Лавники Альберт Чижович (1676 р.) і
Войцєх Чижович (1681 р.), а також представник громади в сільському
трибуналі 1716 р. Францішек Чиж - напевно, представники однієї
родини108.

Згідно з настановами магдебурзького права, сентенцію суду
виносив не суддя, а присяжні. Проте вона відбивала волю шляхтича-війта,
бо від нього залежало призначення не тільки лентвійта, а й лавників.
Так, у привілеї нагуєвицькому війтові, підтвердженому у 1686 р.,
зафіксовано право призначати і лентвійта, і присяжних109. Війт мав
право скасувати вирок лавників110. К. Добровольський відзначає два
способи утворення лави. Призначення практикувалося тільки з боку
пана (короля) і лише там, де солтис був скуплений. При дідичному ж
солтисі лавники, на його думку, займали посаду пожиттєво,
кооптуючи нових членів у міру відкриття вакансій. При цьому лавників могла
нібито обирати громада. На думку дослідника, незмінюваність
лавників забезпечувала їхню незалежність як захисників громадських
інтересів111. Насправді було не так. Виборність утверджується тільки
стосовно простих лентвійтів та правних  війтів - там, де солтиса
було скуплено. Крім цього, між громадою та колегією лавників була
прірва - останні захищали інтереси або пана, або війта і сільської верстви,
від яких залежали.

Введення у XVIII ст. у Чукві до складу трибуналу представника
общини мало на меті саме обмежити сваволю війта і лавників, а
також управителів маєтку. Не можна не погодитися з Я. Рутковським,
який стверджує, що вся магдебурзька система загалом виступала
антагоністом общини112.

У нас немає відомостей про способи утворення колегії лавників у
тих селах, де солтиства були скуплені та інкорпоровані або де
привілей на суд магдебурзького права належав самій общині, як у Торчино-
вичах Самбірського та Грушовій і Літині Дрогобицького старосте.
Лентвійта могли бути і виборними, і призначуваними. Лентвійт Тор-
чиновичів Лучко 1585 р. сидів на лані землі, з якого платив чинш, хоч
за службу повинен був бути вільним 113. Лучко, мабуть, був тяглим
селянином. У цьому селі суди відбувалися у домі війта або підвійта
ще у XVII ст.114 Спеціальні війтівські земельні парцели знаходимо у
XVII-XVIII ст. у Мокрянах і Дубрівці115. На них могли сидіти як
виборні (з затвердженням вибору феодальним двором), так і спадкові
прості війти. Безумовно, виборними були правні  війти в селах, де
привілей на німецьку юрисдикцію тримала сама громада. Громада
Грушової скаржилась у XVIII ст., що через насильства державці ключа
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ніхто в громаді не хоче бути війтом116. Початкові привілеї
зобов язували солтисів судити не за яким-небудь іншим, як тільки
магдебурзьким правом , з вилученням з-під юрисдикції воєвод, старост і
каштелянів в усіх будь-яких справах, як великих, так і малих ,
включаючи крадіжки, убивства, підпалення і тілесні пошкодження117.

Як уже зазначалося, солтисові переважно належало право на
одержання третини від судових штрафів118. Недаремно війт Нагуєвичів
домагався привілею, за яким він не лише дістав би під свою владу
громаду і мешканців села [...] з усім послухом і юрисдикцією [...]
скаргами, судами , а й мав би право збирати вини , тобто штрафи,
які б належали і йому119. Правом брати штрафи на свою користь
користувалися і війти Чукви та Стронної120. Лентвійт Торчиновичів за
привілеєм 1522 р. одержав право судити населення села в усяких
великих і малих справах, як то вбивства, підпалення, пролиття крові і
тілесні пошкодження 121. З компетенції лентвійтівського суду Літині і
Грушової вилучалися справи так званого королівського земського
права : про підпали, розбій на дорогах і пролиття шляхетської
крові 122. Останнє, мабуть, вилучалося з компетенції й інших селянських
солтиських судів. Апеляція на рішення судів простих лентвійтів села
Дорожева, як, напевно, й інших сіл німецького права, ішла на початку
XVII ст. до замкового суду123.

Практику судочинства солтиського суду в її завершеному вигляді
спостерігаємо тільки у Чукві. Сесії судів тут поділялися на звичайні,
гайні і карні. Звичайні потрібні  або невідкладні  сесії (iudicium пе-
cessarium) розглядали різного роду цивільні і майнові конфлікти,
реєстрували угоди між селянами124. Карні сесії (iudicium criminale banni-
tum) скликалися спеціально з приводу конкретного злочину у
терміновому порядку125. Гайний суд відбувався у присутності всієї громади
(prawo gayne [...] przy okoliczności wszystkiej gromady, sąd zagaiony
criminalni)126.

У день гайного суду селяни звільнялися від панщинних робіт127.
Цей суд збирався у дворі дідичного війта у його особистій
присутності128, у присутності державці або його представника129 в
королівських селах, пана або його представника - у представника села130.
Під час гайних судів відбувалося опитування всіх жителів села під
присягою з метою виявлення можливого злочинця. Судові сесії
збирались неперіодично. Можливо, гайні суди відповідали так званим
великим судам  з участю старост або бурграбія, що відбувалися тричі на рік.
Магдебурзьким правом солтисові дозволялось особисто проводити три
суди на рік з одержанням усієї суми штрафів на свою користь131.

Б. Барановський вважав, що суд війта і лавників у селах
німецького права вирішував усі цивільні та карні справи, крім тих, які потре¬
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бували ката. Він припускає, що сільські суди правом смертного
вироку взагалі не користувалися, а якщо часом і виносився горловий
(смертний. - В. І.) вирок, то його тут же замінювали тілесними або
іншими карами 132. Сільські магдебургії постійно користувались
правом меча . Війтівський суд Чукви застосовував тортури і виносив
смертні вироки. Так, на тортури було віддано у 1647 р. Яна Великого
і Суровку, 1676 р. - злодія-рецидивіста Івана Мороза133. За мету при
цьому ставилося виявити співучасників злочину, а також встановити
участь катованих у попередніх нерозкритих злочинах. Карна сесія цього
ж суду у присутності представника державці Задністерського ключа в
складі заступника лентвійта і п ятьох лавників 5 лютого 1681 р., з
посиланням на саксонський магдебурзький закон про злодія ,
засудила Андрія Снопка та Шимона Москаля за злодійство до страти на
шибениці з тим, щоб вони висіли між небом і землею, аби птахи
клювали 134. Правда, смертний вирок, як правило, не виконувався, а
замінювався вигнанням - карою, яка у давнину означала громадянську
смерть, або втрату роду і племені . Право помилування  при цьому
належало дідичному війтові. Так, приречена 1649 р. на основі
магдебурзького права за чародійство Сусанна Жолнерчанка була помилувана
вигнанням із села посторонками на заміну смертної кари135. Смертна
кара могла бути замінена холопством. Злочинець при цьому давав на
себе війтові кабальний запис, зобов язуючись бути його підданим і
служити йому до смерті . Війт, у свою чергу, надавав помилуваному
город землі  і матеріальну допомогу зерном та одягом, оскільки

засуджений втрачав усі права маєтності136. Помилуваний і взятий на
поруки 1651 р. лентвійтом і писарем суду слюсар Станіслав Піонтков-
ський зобов язався визнати себе немовби невільником  і служити
своєму панові, доки накажуть137.

Такого роду servi роепе, тобто раби з покарання, служили в Польщі
об єктом різних приватних трансакцій, у тому числі купівлі-прода-
жу138. Відомі вони у ті часи і в Молдові139. Існування стародавнього
руського інституту прощеників 146 пояснюється цим же звичаєм. У
дещо трансформованому вигляді зустрічаємо цей звичай у Двинській
уставній грамоті: вдруге пійманий тать  продавався у холопи, а
втретє - підлягав страті на шибениці141.

Засудженого на страту могла за звичаєм врятувати від смерті також
дівчина, яка побажала би взяти його собі за чоловіка. Р. Кайндль був
переконаний, що цей звичай занесений в Україну і в Польщу
німецькими колоністами і знаходить цю практику (у бойків вона не
зустрічається) не лише в Галичині, а й у Катеринославській губернії142.

Право скасування смертного вироку і помилування належало також
державці маєтку. З волі і милосердя  державці 1681 р. смертна кара
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згадуваним уже Снопкові і Москалеві була замінена на 100 ударів
різками кожному143. Можна вважати, що в усіх цих випадках маємо
справу з деформацією норм німецького права під впливом
слов янського, яке у давнину не знало смертної кари. Немає її, зокрема, у
Руській Правді .
Німецьке право доволі міцно і довго трималося по селах, де

проживало польське (або німецьке) католицьке населення. Українське ж
населення не хотіло приймати німецької юрисдикції. У Нагуєвичах,
наприклад, пожиттєвий посесор війтівства звинувачував у 1638 р.
громаду в тому, що вона не визнає війтівського суду і що селяни
шукали собі інших суддів  або самі ж у різних справах [...] без відома
і дозволу позивача (війта. - В. І.) таємно засідають у судах, правлять
суд і залагоджують спірки 144.

У селах зі змішаним населенням православні часом мали свій суд
на чолі з тивуном, що існував поряд з лентвійтівським судом, як це
було на початку XVII ст. у Дорожеві145, Дублянах і Торчиновичах146.
Безумовно, це пояснювалося не тільки опором католицькій експансії
(німецьке право часом було її знаряддям) і боротьбою за збереження
самобутності, а й тим, що общинний суд українського ( руського )
права, який складався з виборних тивунів, або ватаманів (пізніше
вони теж називалися війтами), та присяжних, був демократичнішим і
ближчим селянській масі.

Чим пояснити незвично тривале функціонування дідичного сол-
тиства, а далі й суду німецького права в Чукві аж до 1818 р., тоді як
господарство солтисів зазнало інкорпорації десь у кінці XVI - на
початку XVII ст.? Причину треба шукати в тому, що Чукву заснували
етнічні німці, для яких німецьке право було звичним. На цей рахунок
маємо пряму джерельну вказівку. В інвентарі 1568 р. читаємо:
Спочатку в тому селі осіли німці  (zasiedli byli naprzód w tej wsi
niemczy)147. Однак це не заважало асиміляції мешканців. Уже в 1568 р. у
Чукві було двоє священиків і дві церкви, нова і стара (крім костелу)148.

4. Історіографічні зауваження:
теорії походження волохів  та волоського права

Аналізуючи процеси міграції, в ході яких у середньовіччі
формувались східні романці, треба застерегти, що ми, зокрема, мимохіть
торкаємось часів слов яно-романського симбіозу, а точніше, його
спадщини у волоській культурі. Ближчою до основних проблем нашого
дослідження є міграція волохів на їхню другу батьківщину  - ту
територію, де їх застала історія, якщо дотримуватись міграційної теорії
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східнороманського етногенезу, тобто на територію Данії. Не беремо на
себе розв язання цього питання по суті, обмежуючись лише
історіографічними довідками.

Заселення карпатських галицьких теренів, стимульоване і
регульоване інтересами феодального землеволодіння і частково політичними
та оборонними мотивами, що випливали з прикордонного положення
місцевості, відбувалось на основі службово-привілейованого пар-
целювання і надання пільг новим поселенцям. Практична діяльність
щодо заселення, контрольована у королівщинах старостами,
доручалась осадчим із числа селян або шляхти і була пов язана з наданням
осадчим земельних наділів на ленному праві.

Ось як описує ревізор 1568 р. купівлю у старост війтівств:
Прийшов хлоп до старости, просив, аби йому на котрімсь потоці

дозволив осадити село, даючи йому кількасот, а часом і кілька тисяч
злотих, і тоді ж само виговорив собі ріллю, третини, млин, колачі і т. ін.
Старости не мали їм суперечити і бути на перешкоді, оскільки не
мали з того (ґрунту, який продавали. - В. І.) жодних пожитків, а лише
після висидіння волі по кільканадцять літ, котрих дочекатись не
сподівались, а отак - що спеклося, то й відкраялося, про майбутнє не
дбаючи. На це (старости. - В. І.) видавали їм (осадникам. - В. І.) свої
листи, затвердження яких потім одержували в канцелярії
(королівській. - В. /.). Князям то також одразу оплачувалось, бо, розмірявши
поля, великі (грошові. - В. І.) осадчини з кожного хлопа брали - по
копі, що вже стало звичним (usitatum), і навколо того вже не
торгуються. Звідси селяни ті королівські ґрунти вважають за куплені за
власні гроші від князів і торгують ними між собою як своїми дідич-
ними 149.

У цьому уривку відтворено осадницьку практику недавнього на
той час минулого - прояв одного з етапів колонізації Українських
Карпат, якому передувала тривала (в кілька етапів) еволюція. Ця
еволюція завершилася у XVII-XVIII ст.

Йдеться про колонізацію гірських теренів у XVI ст. і заснування
сіл на волоському праві. Тільки локаційні (ерекційні) дипломи та
інвентарні описи містять у собі перелік всього комплексу прикмет, які
дозволяють визначити правовий статус конкретного села. У цих
джерелах мова йде про привілейовані князтва. Але здебільшого маємо
справу у джерелах з випадковим зазначенням тих чи інших ознак
організації в населених пунктах суспільного і господарського життя.
Передусім це стосується непривілейованих князтв. Відсутність
однозначних індикаторів правової належності того чи іншого села, суміш
в одному селі ознак і термінології, властивих різним правовим
режимам, засвідчують, що на галицьких землях у XVI ст. ще не виробився
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єдиний, нівельований, тип сільського устрою, хоч тоді й відбувалася
нівеляція сільських устроїв у процесі асиміляції общинних інститутів
панщинно-фільварковою системою. Можливо ще виділити волоський
тип сільського устрою, незважаючи на те, що повністю уніфікованого
волоського права не існувало. Якщо брати до уваги ту його
різновидність, яка названа нами молдовською , або непривілейованою , не-
затвердженою , то слід визнати, що вона була ближчою до руського
права (часом відмінність зводилась до інтитуляції осадчого: осадчий
волоського права ідентифікувався, наприклад, тільки терміном
князь , але становище його і майнове, і суспільне не відрізнялося від
становища руського тивуна), тоді як привілейований князь був
ближчим до солтиса німецького права. Звідси розбіжності в літературі у
визначенні місця волоського права у типологічному ряду відносно
руського і німецького прав. На думку Ш. Рудштейна, наприклад, князі
ототожнюються скоріше з ватаманами руських сіл, ніж з
солтисами 150. Дослідники, які відштовхувались від привілейованого
волоського права, приходили до протилежного висновку. У першу чергу це
торкається А. Стадницького, який не бачив різниці між німецьким
солтисом і волоським князем, а волоське право загалом ототожнював
з німецьким, пристосованим до пастушого способу життя151. Б. Греков
відзначав несумісність німецького права у галицькій рецепції з
общинним управлінням, тоді як ані руське, ані польське, ані волоське
право не загрожувало існуванню общинного ладу в Галицькій Русі 152.

Виходячи з теорії континуїтету румунського етногенетичного і
культурного розвитку на карпатських землях, румунська історіографія
ототожнювала волоське право з румунським і відносила румунську
колонізацію  Карпат до дуже ранніх часів, коли існування
румунського етносу неможливо довести153.

Теорії континуїтету протистоїть міграційна теорія. У центрі уваги
її прихильників стояло питання про час приходу волохів з Балкан на
північ від Дунаю. Для них поява волохів тут раніше XII ст. була
принаймні небезспірною154. Волоське право у Карпатах вони розглядали
як модифікацію переважно німецького права, пристосованого до
потреб пастушого способу життя155 або до потреб українського
православного населення156.

К. Кадлец розробив теорію волоського права як права пастухів-но-
мадів балкано-карпатського типу безвідносно до їхньої етнічної
належності. Прийнявши міграційну теорію походження східних романців, він
вважав, що на свою другу батьківщину , у Семигороддя
(Трансільванію), волохи прийшли у XIII ст. сформованою народністю, але без
свого народного права. Властиве волоське право сформувалося у Се-
мигородді як право пастушого населення - на зразок автономії тамтеш¬
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ніх німецьких поселенців. Тут же склалось і волоське речове право, яке
носило відбиток слов янського впливу. Оскільки ця система іїрава
належала кочовому пастушому народові, то перехід його до осілості і
землеробства позбавляв її сенсу існування157. Це право на північно-
угорських землях (Закарпатська Україна), на думку Р. Кайндля, стало
волосько-руським , або, краще сказати, німецьким, інститутом,

пристосованим до пастушого побуту158. Схема Р. Кайндля в основній
своїй ідеї збіглася з обережно сформульованою М. Грушевським
теорією159, а в кінцевому рахунку трансформувалась у теорію деетнізації.
Остання знайшла свій крайній вияв у працях філолога Д. Крин-
джалова (Кринджале). У 30-х роках він зробив спробу на підставі
топоніміки і термінології пастушого господарства простежити східноро-
манські впливи і походження так званого волоського пастухування у
слов янських Карпатах. За його висновком, волоський кочовий
елемент етнічно ніколи не був чисто романським. Услід за Е. Длугополь-
ським160 Н. Кринджалов вказав на сильний балканський струмінь у
цьому елементі. Сприйнявши балканський спосіб пастухування,
надавши йому нових життєвих сил, він поширювався з району приток
Тиси як на захід, так і на схід , - писав Д. Кринджалов у 1938 р.161
В останніх своїх працях цей учений пішов ще далі у запереченні
етнічної основи волоського права162. Деетнізування  проблеми було
реакцією на крайнощі сполітизованої континуїтетної теорії з її
національним суб єктивізмом. Позитивне значення цього напрямку
полягало у нагромадженні фактичних даних, які суперечили поглядові на
слов янокарпатських волохів як на румунів.

Інший напрямок розвитку волоського права представлений у
працях слов янських дослідників. Так, згідно з теорією І. Лінниченка,
волоське право являло собою щось середнє між руським і німецьким,
але мало самостійне значення і рецептувалось ще за часів галицької
політичної самостійності при влаштуванні поселень на волоському
праві163. Носіями волоського права, близького до руського і чужого
німецькому, Я. Любомирський вважав волохів164.

Не заперечується етнічний характер волоського права у сучасній
польській літературі165, а у формуванні нівельованого пізньофеодаль-
ного типу устрою галицьких сіл німецькому праву відводиться
підлегла відносно руського звичаєвого і польського державного права
роль166. З поселеннями волохів (етнічних) зв язував поширення на
галицьких землях самобутнього волоського права Б. Греков167.
Тенденція сучасної наукової літератури, присвяченої волоським проблемам,
полягає в неприйнятті крайнощів. Учені щораз більше схиляються до
думки, що істина лежить десь посередині між теоріями континуїтету
і міграцій. Що стосується волоського права, його походження та ет¬
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нічних коренів, то стосовно Карпат дослідники великої ваги надають
східнослов янському ( руському ) факторові, не ігноруючи, однак,
певної ролі волоського етносу на галицьких територіях168.

У концепції Д. Мототолеску, якщо виключити поняття румунське
право  і румунські колонії  (адже волохи - предки не лише румунів),
містився позитивний момент. Цей учений, далекий від думки Й. Ніс-
тора про споконвічно румунські території  у Галичині, не схильний
перебільшувати німецького впливу. Він натомість говорить про
слов янський домінуючий вплив на формування волоського звичаєвого
права у волоському етногенезі, підкреслює велику спільність
руського  галицького права і волоського, на якому могли осаджуватись
і українці і яке адаптувалось на галицькому ґрунті - тільки у XV ст.
воно було витіснене польським державним правом169.

Втрата терміном волох  етнічного змісту як на Балканах, так і у
слов янських Карпатах, де волохами з часом почали називати кочові
пастуші, а потім землеробсько-гірські групи170, дала підставу рядові
дослідників звести волоську проблему до походження пастушого
гірського елементу поза будь-якими конкретними етнічними рамками.
Якщо не торкатись особливостей інституту князя, то до рис
галицького волоського права, як і цього права на інших слов янських землях
аж до кінця XVI ст., звичайно відносять особливість господарського
укладу, що визначається роллю скотарства, характером повинностей,
які зводились до данин продуктами тваринництва (овеча данина та
інші), або робіт, пов язаних з лісовими і солеварними промислами, до
обов язку участі у воєнних походах та в охороні фортець і кордонів
під керівництвом своїх князів. Характерними для сіл волоського права
були також сімейно-общинна форма володіння землею (дворища),
полегшене право переходу з одного маєтку в інший без зміни правового
режиму, общинне самоврядування на рівні села і країни, інститути
зборів-віч, близькість карного і цивільного права з українськими
відповідними формами тощо171.

У науці питання про початок колонізації на волоському праві в
Галицькій Русі вирішувалось у залежності від того, якої теорії
волоського етногенезу дотримувався той чи інший автор - теорії континуї-
тету або міграційної. Прихильники міграційної теорії відносили
прибуття волохів з Балкан на територію сучасної Румунії, а звідти на
територію Молдови до досить пізнього часу - відповідно XIII і XIV ст.
Майже на два десятиріччя після появи праці К. Кадлеца про волохів
у нерумунській науковій літературі запанувала міграційна теорія, яка
не допускала появи волохів у Галицькій Русі раніше кінця XIV ст.

Більшість нерумунських істориків вважала, що на підвладних
Угорщині землях волохи з явилися не раніше XIII ст. і лише у XIV ст. за¬
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йняли південні схили Карпат з боку Мараморошу; майже одночасно
(спорадично ще у першій половині XIV ст.) вони з явилися на
підвладних Польщі українських теренах - Гуцульщині, Самбірській і Ся-
ноцькій землях.

Важко сказати, на чому, крім теорії континуїтету, грунтував своє
твердження П. Домбковський, який припускав існування волоських
осад  у Польщі в Хет.172, але сучасні йому і пізніші польські
дослідники допускають значно ранішу, порівняно з зафіксованою у джерелах
XIV ст., появу колоністів волоського права на галицьких землях,
відсуваючи її до XII XIII ст.173

Відбиваючись від наукової критики, прихильники теорії
романського континуїтету підкріплювали свої позиції свідоцтвом рунічного
напису 1070 р. про землі блакументів , ототожнюваних коментарями з
волохами, або болохівцями, відносили спорадичну появу волохів на
галицьких землях до ХІ-ХП ст., а інтенсивну їх міграцію - до XIII ст.,
співвідносячи ці відомості з повідомленням Галицько-Волинського
літопису про болохівців і візантійською звісткою 1152 р. про галицьких,
як вважають, волохів174.

Представники міграційної теорії намагались відтворити шляхи
волоських міграцій у Карпатах. Назагал, згідно з цими теоріями,
міграції виглядали так: поволі просуваючись, з відривом окремих груп, на
північ, носії волоського права (протягом XV ст. - за однією версією,
у кінці XIV ст. - за другою, у XVI ст. - за третьою версією)
проникають у Бескиди, щоб уже в кінці XV ст. виявити свою присутність у
Словаччині (на Ораві), а потім, на початку наступного століття, у
Сілезії та Моравських Карпатах. Отже, протягом дуже тривалого часу
домінував рух з півдня на північ і зі сходу на захід1 .

Наявність серед західнокарпатських волохів українців як основної
маси поселенців волоського права достатньо засвідчена прямими
джерельними згадками про русинів, або про рутенів чи волохів . Часом
волохи , осілі в Західних Карпатах, самі свідчили про те, що вони
вважають своєю батьківщиною Польщу, тобто українські землі під
владою Польщі176. Сяноцька земля, як підкреслює А. Фастнахт,
становила у XIV - середині XVI ст. частину територій, розташованих
на великому шляху пастуших балкано-румунських міграцій 177. Разом
з тим цей же автор відзначає, що більшість імен і прізвищ поселенців
волоського права у межах цієї землі мала руський характер ,
причому їх носії рекрутувались не тільки з руських територій на північ
від Карпат178.

К. Добровол£ський, підсумовуючи свої багаторічні дослідження
карпато-балканських топонімів, оронімів та гідронімів, 1938 р. писав,
що близько 100 назв виявляють румунські, албанські, сербські і бол-
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гар-ські елементи. Далі цитуємо: Повторювані назви відтворюють
великий шлях, який тягнеться вздовж всіх Північних Карпат, від
Моравських Карпат через Сілезький Бескид, Західний Бескид аж до Чор-
ногори. Звідти цей шлях тягнеться через зовнішні Карпати і
Румунські Карпати, зокрема, Роднянську групу, через невисокі пасма на
Семигородській височині, через Біхарську групу і Трансільванські
Альпи, переходячи на Балкани біля Залізних Воріт на Дунаї. На
Балканах цей шлях розділяється на другорядне відгалуження, яке
тягнеться вздовж Балканських гір у Болгарії і виявляє відносно більш слабі
топонімічні зв язки з Карпатами, і на головне крило з рядом бічних
відгалужень. Головне крило йде вздовж гірських пасом, що замикають
улоговину Морави, звідти до Красова, Динарських Альп і Албанських
Альп, пасом у долині Вардара аж до групи Пінда і Олімпа 179.

Уява про те, що гірські регіони Карпат залишались незаселеними
до XIV ст., суперечить певним історичним реаліям. До числа останніх
належить безперервність усних бойківських історичних переказів і
легенд, записаних у XIX ст., які сягають у глибину XIII ст. Часом вони
приурочувались до конкретних географічних пунктів або місцевостей
у високих горах180. Історична пам ять мешканців Бойківщини, якщо не
брати до уваги генеалогічні міфи, не містила в собі подій і ситуацій,
пов язаних з масовою імміграцією їхніх предків у цей регіон ззовні.

5. Інші аспекти волоської проблеми
в науковій літературі про волохів.

Волоське право у світлі бойківських матеріалів

Важко переоцінити роль волоського права та його носіїв у
заселенні Карпатського регіону. Якщо М. Бернгаут зумів виділити на
території Руського воєводства 130-160 поселень на волоському праві181, то
К. Кадлец у 1916 р. виявив 332 таких села, з яких 94-у Сяноцькій,
83-у Самбірській волостях-землях (усі, крім трьох, королівські, а
шість віднесені до цього розряду або до однієї зі зазначених волостей
зі застереженнями)182. Т. Голбан порахував 500 галицьких сіл на
волоському праві183. П. Домбковський відзначав неповноту списку волоських
осад у Галицькій землі, наведеного К. Кадлецем184. К. Вольський звернув
увагу, що кількість сіл на волоському праві у Перемишльській землі
була значно більшою, ніж вважалося185.

За підрахунками А. Фастнахта, лише у Сяноцькій землі на 1650 р.
знаходилось не менше як 148 поселень (у тому числі 16 міст) на
німецькому праві (32,3 відсотка від усієї кількості поселень), 158 (34,5
відсотка) - на волоському, а решта (33,2 відсотка) осад становили се¬
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ла руського права186. Подібні підрахунки по Львівській землі
належать Ф. Персовському. Тут із 121 села 46 сиділи на німецькому праві,
24 - на волоському187. Загалом роль волоського права у колонізації
зменшувалась з півдня на північ.

Самбірська волость у XVI ст. входила до складу Перемишльської
землі, але вона часто виступає як самостійна земля. Такою ми
знаходимо її і в списку волоських осад, запропонованому К. Кадлецом188.
Попри те, що в цьому списку Самбірщина представлена найбільшою
кількістю осад, К. Кадлец не назвав тільки по Самбірській волості
Багновату, Битлю, одну з Ботелок, одну із Завадок, Бистре, один із
Дністриків, Гвоздець, Гнилу, Гусно (або Ушне) Вишнє і Гусно Дольне,
Якубову Волю, одну з Ясьонок, Кіндратів, Криве, Лінинку Малу, Ло-
пушну, Мокряни, Миту, Сухий Потік, Стрільбичі, Стрільбицьку Волю
(Билич), Свидник, Турочку Матенчину, Тиху, Урож, Волошинову
Волю, Зджану, тобто 28 королівських (або частково королівських
поселень), які виникли головним чином після 1565 р. і фігурують уже в
інвентарях Самбірського староства 1568 і 1585 рр. Не назвав К. Кадлец
також шляхетські села Матків, Комарник, Висоцьке Вишнє, Лосинець,
Топільницю, Ольшаник, Вижлів, Новошицю, Тур є та інші, єпископські
села Нанчулку Владичну, Лаврів, Спас, Бусовище; одні й другі з
певністю можна віднести до волоських. Усього їх 41, переважно це
стародавні осади. Дослідники не завжди враховують зміни правового статусу
сіл і переведення їх з німецького (Лукавиця) або руського (можливо,
Тершів, Завадка, Стрілки, Ясениця Сільна, Бронниця189) на волоське
право. Часом в одному селі сиділи дві громади на різних правових
режимах190. Для XVI ст. важко виділити села волоського права, які
зазнали викупу і були включені ще в кінці XV ст. до числа
фільваркових панщинних сіл, а також непривілейовані села з простими князями
на чолі. Часом в українських селах знаходимо окремі двори, що
сиділи окремо на волоському праві.

Волоське право не було чимось соціально однозначним на різних
територіях і на різних стадіях свого розвитку. Не скрізь воно досягло
своєї завершеності. На довгому шляху розвитку це право пройшло
свій доправовий, звичаєвий, етап.

Державцями королівських привілеїв, суб єктами волоського права
аж до кінця XV ст. виступали не рядові князі, а волохи-емігранти
вищого рангу - воєводи і крайники, яким доручалось заселення обшир-
них пусток ( пустинь  або полів ), гірських багнистих та лісових
пасовищ. Серед об єктів їхніх надань були цілі села або групи сіл (з
кметями, мешканцями) на ленному праві.

Значний інтерес становить історія західноукраїнського
шляхетського роду герба Сас. Він походив від правителя Молдови - воєводи
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Саса, якого вигнав звідти засновник Молдовської держави та її
воєводської династії Богдан. Один із синів Саса, Стефан, перейшов
близько 1348-1349 рр. на польську службу в Сяноцьку землю, яка
першою з галицьких земель на той час відійшла до Польщі, і став
родоначальником галицьких Сасів. Керівна роль у волоських військових
прикордонних поселеннях забезпечила Стефанові, а потім Данилові,
його родичеві, шляхетські дипломи і земельні надання. Сини, онуки і
товариші по зброї Стефана разом з польським шляхетством здобули
собі за Владислава Опольського і Владислава II Ягайла шляхетський
герб Сасів. Пізніше чисельність їхніх одногербівців поповнилась за
рахунок простих князів - волохів, нобілітованих за воєнні заслуги
шляхом адопції191.

З просуванням польського кордону на схід і втратою волоською
колонізацією етнічно волоського характеру Саси поширили свої
земельні володіння у Самбірській, Стрийській і Дрогобицькій волостях,
їхні розгалужені нащадки осідають у Берестянах, по течії Бложівки,
у Бисковичах, Максимовичах, Волощі, Воютичах, Мокрянах, Надибах,
Тершакові. Ідеться про численних Тарнавських, Попелів, Гошовських,
Созанських, Радиловських, Уруських та інших. З 60 родових гніздищ,
які користувалися гербом Сасів, 40, за підрахунком Л. Виростека,
виявляють своє волоське походження192.

У літературі питання про час виникнення носіїв топоніма волохи
у Галицькій Русі значною мірою зберігає переважно термінологічний
характер. Розв язання його дослідники бачили у встановленні моменту
перших згадок у джерелах відповідного топоніма. Сам цей момент
відносили до другої половини XIV ст. При цьому не завжди
враховувалось, що такий термін не мав однозначного змісту. Що стосується
східнороманського елементу серед волохів, який не можна ігнорувати, то
йому надавалась вагоміша роль у складі осадницької верхівки (йдеться
про воєвод, крайників і князів), ніж серед рядових поселенців.

Початок волоських населених анклавів треба шукати у структурних
сукупностях карпатських горян, відомих під назвою воєводств  і
країн , генетично пов язаних з напівномадичними групами типу

хорди. Це дуже давня форма суспільної організації193. Дату 1303 р. як
час найранішого джерельного повідомлення про носіїв етноніма
волох , а водночас і терміна воєвода  на українських землях194, можна
взяти до уваги. Проте це не означає остаточного вирішення питання
про час появи самих волохів. Л. Виростек зв язував початок заселення
носіями цього етноніма галицьких земель з поширенням польської
влади на Сяноцьку землю, яке датував 1340-1345 рр. Необхідність
створення оборонної системи поруйнованих татарським погромом і
війною земель начебто спонукала польський уряд звернутись до во¬
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лохів - вихідців з угорських володінь. Перші вихідці зі Семигороддя
і Східної Словаччини, Мараморошу і Молдови могли, згідно з цим
поглядом, з явитись у Сяноччині відразу ж після 1340 р., а
господарська діяльність волохів  щодо розкорчовування лісу і закладання
нових осад почалась принаймні у 50-х роках XIV ст.195

Привілейовані села волоського права виникали на Бойківщині
упродовж другої половини XV-XVI ст. або на базі старих сіл, або на
пустих  землях - лісових і польових. Джерела не містять відомостей
про переселення з-за Карпат багатолюдними групами селян- волохів
узагалі, в тому числі етнічних волохів. У той же час волоський
етнічний елемент, який простежується у переселенському русі на
галицький грунт, був, судячи з даних ономастики і топоніміки, наслідком
інфільтрації неподільних родинних колективів переважно зі
середовища соціальної верхівки і в ролі осадників. На рівних і виположених
місцях основним джерелом заселення пусток селянами був процес роїння,
тобто розпаду багатосімейних общин-дворищ з виділенням простих
родин на висілки.

Як правило, заселення в горах відбувалось уздовж річкових долин.
Філіація вела до виникнення скупчень новобудов навколо метрополій.
Ці процеси супроводили формування сучасного типу сільського
поселення.

Перша згадка про Самбірську волость (1375 р.)196 у часі майже
збігається з першою звісткою (1377 р.) про волохів і волоське право
на цій території. Волохи виступають у північно-східній багнистій
частині волості, яка пізніше, у XVI ст., відома була під назвою Озимин-
ської волості і становила у кінці XIV ст. своєрідну волость у волості,
волоське воєводство , підпорядковане самбірському старості і самбір-
ському гродському судові, де напевно відбувались волоські сесії і
судові віча.

Суперництво за галицьку територіальну спадщину штовхало
польський уряд запровадити у другій половині XIV ст. у пограничній з
Угорщиною Самбірській волості організацію управління загальнополь-
ського зразка197. Закріпленню анексії мало сприяти запровадження тут
уже на 1357 р. посади старости польського типу (першим старостою
став Андрій). На Сяноччині воєводське управління і первісні
земські  суди староруського взірця зберігались до кінця XIV ст., а в
інших анексованих волостях заміна староруських інститутів
адміністративними установами польської системи розтягнулась до середини
XV ст. (у Дрогобицькій волості принаймні до 1443 р.)198.
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Самбірських краях - Турку, у Стрийських - Сколе, Болехів, Долину, Рож-
нятів, Калуш. Підгір ям він вважав у Галичині територію від північних
схилів Східних Карпат до Дністра, Поділлям - землі від р. Стрипи до кордонів
Російської імперії, а отже, - Тернопільський і Чортківський округи. Гірське
населення сіл Луква біля початків р. Луквиці, Сливки і Ясень під Калушем
на правому березі Лімниці І. Вагилевич відносив до перехідного типу від
бойків до гуцулів. На його думку, від Сяну мешканці сіл Смольник, Дверник
і Дидьова становили перехідний тип від бойків до лемків (Wahylewić /.
Bojkowe... S. 30-31). Місцем мешкання гуцулів він вважав гори Покуття і
Буковини та південні схили Карпат у межах Угорщини {Ejusd. Huculowe...
S. 475). Ці відомості важливі для нас тим, що в їх основі лежать польові
дослідження, хронологічно найстарші. На гуцульсько-бойківській розділовій
лінії І. Вагилевич виділяє наступні опорні пункти: гора Попадя на Стрий-
щині, потік Лімниця, відхил на рхід до м. Солотвина на р. Бистриці Солот-
винській; біля Надвірної (на р. Бистриці Надвірнянській) лінія у нього
спрямовується на південь до Делятина, на схід - течією Пруту до Коломиї,
відхиляється поблизу Пруту і р. Лужкова на південь до Яблонова, на південний
схід по р. Пістині до Косова і до самих Кутів, прямує в Буковину до Серету
і Волохів  (Ibid. S. 485-486). Я. Головацький нараховував 133 бойківських
села на території між верхів ями Дністра і р. Лімницею {Головлцкий Я.
Народные песни Галицкой и Угорской Руси. Москва, 1878. Ч. И: Обрядные
песни. С. 712-717). А. Княжинський визначає межі бойківського діалекту в
наступний спосіб: західний кордон - між лінією р. Лабірця на Закарпатті і
р. Ослави на галицькому боці - до Волоської і Сільної Тиряв; північний -
між Тирявою і Коросно (Коростенко) і далі по лінії Стара Сіль - Кобло -
Урож - Уличне - Болехів - Долина - Перегінсько - Солотвин; східний - між
Солотвинською і Надвірнянською Бистрицями' (тут галицький кордон
переходить напрямком просто до марамороського Сигета); південний -
прямує українським мовним кордоном між Сиґетом та ріками Лабірцем і
Бодрогом (правим допливом Тиси); на північ від цієї лінії залишаються міста
Берегове, Мукачів, Ужгород {Княжинський А. Межі Бойківщини 11 Літопис
Бойківщини. Самбір, 1931. Ч. 1. С. 36). Іван Зілинський виділяв півден-
нозакарпатський говір як архаїчний {Зілинський І. Границі бойківського
говору // Літопис Бойківщини. 1938. Ч. 10. С. 83). Межу бойківського
діалекту він проводить починаючи з заходу, з Ліського повіту, через Присліп -
Криве - Завій - Полянку - Савкавчик - Солиню - Бібрку - Мичківці - Угорці -
Лобизву - Гошевчик - Рябе - Галівку - Плоске - Бітів - Тисовицю -
Стрілки - Лужок Горішній - Недільну - Залікоть - Опаку - Східницю - Івашків-
ці - Доброгостів - Бистре - Уличне - Довголуку - Розгірче - Тисів -
Болехів - Церковну - Сташківці - Розточки - Мізунь Новий - Максимівку -
Грабів - Лоп янку - Спас - Луги - Липовицю - Сливки - Ясень - Осмолоду
(Там само. С. 80).

16 Гуцульщина... С. 27.
17 Висоти тут не перевищують 600-900 м, і тільки в Горганах досягають

1600-1700 м. (Украинские Карпаты. Природа. Киев, 1988. С. 19).
18 Там же. С. 108.
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19 Fastnacht A. Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650. Wrocław,
1962. S. 54-65.

20 Falkowski J., Pasznycki B. Na pograniczu... S. 23.
21 Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии (Очерки теории и

истории). Москва, 1981. С. 17, 19, 31-32, 48; Бромлей Ю.В., Грацианская Н.Н.
Проблемы этнографического изучения... С. 9-11, 13-14.

22 Kolberg О. Pokucie. Cz. I. S. 17. За Австрійської монархії
Коломийський повіт Галицького циркулу займав площу 83,3 кв. миль (Kalinka W.
Dzieła / Wyd. drugie. Kraków, 1898. T. X: Galicya i Kraków pod panowaniem
austryackiem. S. 18). Я. Фальковський вважав, що на гуцульсько-бойківському
пограниччі, де пустинна колись смуга розділяла три етнічні групи (район
Пісочної, Порогів, Ясеня), маємо справу з двома етнічними групами:
гуцулами і підгорянами. Заселення цієї граничної пустки приблизно на початку
XVI ст. йшло з двох боків: визначено гуцульський елемент виступає тут
почасти як старий етнічний субстрат, почасти як наслідок експансії з півдня,
від Космача в долину Пруту і далі у трьох керунках: до Ворохти, Делятина і
Бистриці Надвірнянської, зустрічаючись тут з природною експансією з
півночі (Falkowski J. Zachodnie pogranicze Huculszczyzny. S. 18, 150).

23 Цікаві дані про національний (а не віровизнавчий) склад населення
м. Снятина подає інвентар 1752 р. У Старому місті вірменам належало 43,
полякам - 133 будинки. Вірмени, крім того, мешкали на Новому передмісті.
Євреї мали на вулицях міста і в передмістях 140 будинків і дворів. На Ясь-
кому передмісті 288 дворів належали русинам . Про волохів немає мови -
носії волоського права, які тут, безумовно, були, не вирізняються поміж
русинами . У той же час підкреслюється, що бурмістр, який проживав на

православному Яському передмісті, був грек (Львівська наукова бібліотека
імені В. Стефаника НАН України (далі - ЛНБ НАН України), від. рукописів,
ф. 5 (Оссолінські), on. 1, спр. 2826, арк. 1-5зв.).

24 Не можна не погодитись з Д. Кринджале, що навіть кочовий
волоський елемент  ніколи не був етнічно чисто романським і ніс у собі балкан-
ський струмінь (Crdnjala D. Rumunske vlivy v Karpatech se zvlaStnfm zretelem
k moravskemu ValaSsku // Knihovna Sboru pro vyzkum Slovenska a Podkarpatskó
Rusi pfi slovensk6m dstavu v Praze. Praha, 1938. Ć. 10. S. 465, 367-468. Див.
також: Krandzalov D. Valasi na Morave. Materiały, problemy, metody. Praha,
1963).

25 Kadlec К. Valasi a valasske pravo v zemich slovanskych a uherskych. S
uvodem podavajicim prehled theorii a vzniku rumunskeho naroda. Praha, 1916.
S. 200-203, 259.

26 Ibid. S. 437, 438, 439, 441. Угорці за перших Арпадів зберігали
городовий (замковий) устрій - слов янські жупи, згодом названі комітатами. За
цим же зразком формувались і волоські дистрикти. У замковій (городовій)
системі Угорщини волоські кнези і воєводи стали згодом важливим
компонентом (Ibid. S. 227). У Семигородді в одному з дистриктів (Hatszeg)
уже з 1360 р. під наглядом каштеляна діяли судові сесії, де головував
каштелян, а судову колегію становили 12 представників кенезатів, 6 священиків
і 6 простих волохів (Hunfalvy Р. Die Rumanen und ihre Anspriiche. Wien und
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Teschen, 1883. S. 107). Королівські села, що мали дипломи з наданням князтв

на закарпатоукраїнських землях, відомі з другої половини XIV ст. Це були села
Доробратово, Медяниця, Арданово, Загаття, Колодне, Станово (Думнич Ю.В.
Волохи  Закарпатья по данным грамот XIV в. // Славяно-волошские связи

(Сборник статей). Кишинев, 1978. С. 151). У 1387 р. угорська королева
Марія надала Янові та його братам волоський кенезат (князтво) в Берегівському
комітаті з обов язком внесення з нього в королівський скарб половини всього
збору з волоської п ятдесятини (Там само). Тут всі волоські князі, судді і
прості волохи перебували, як і в Галичині, під юрисдикцією бурграбіїв
(каштелянів) (Hunfalvy Р. Die Rumanen... S. 130). Мати короля Матвія Корвіна
Єлизавета, як володарка мукачівського замку, 1364 р. дарувала якомусь Сан-
домирові пустку на зразок солтиств  під Мукачевом, а магнат Петро
Петрович у 1555 р. надав Ладиславові та його синам під умовою замкової служби
кенезат поблизу того ж самого замку (Ibid. S. 103). Волоські князі (кенези) в
Угорщині поділялись на привілейованих (затверджених королівським
дипломом і тим самим нобілітованих) і простих (останні залишались звичайними
сільськими суддями [Ibid. S. ПО]). Воєводи волохів з являються на підлеглих
Угорщині землях ще в XIII ст. (Ibid. S. 112, 113). Сферою компетенції воєвод
були країни (kraina, krayna). Не конче бачити в країні інститут волоського
права. Досить взяти під увагу старовинні руські україни .

27 ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 4933, с. 6-11, 13-14,
19-22.

28 AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, D 1, v. 1, k. 244v., 247,
248v.; Центральний державний історичний архів України у Львові (далі -
ЦДІА України у Львові), ф. 14 (Перемишльський земський суд), on. 1,
спр. 258, арк. 151-152.

29 ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 2837, арк. 1-14;
Biblioteka Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu (далі -
BZNO), oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 444. Зазначені села Підбузької країни
знаходились на кордоні з Дрогобицьким староством. У дарованих грамотах
молдовських воєвод в титулатурі сільських старост, як і в Підбузькій країні,
допускається вживання синонімічних термінів ватаман, суддя, князь як
синонімів (Documente privind Istoria Romaniei. Veacul XVI: Moldova. [Bucureęti],
1953. Vol. I [1501-1550]). Непривілейовані князтва Самбірського східного
пограниччя можна віднести до гуцульсько-молдовського типу. Характерні
вагання люстраторів у визначенні титулу тершівського сільського голови: в люстрації
1565 р. його названо солтисом (Жерела до історії України-Руси. Львів, 1895. Т. І:
Описи королівщин в землях XVI віку. Т. І: Люстрації земель Галицької й
Перемиської / Під ред. М. Грушевського. С. 254), хоч село платило волоську
баранячу данину; в інвентарі 1568 р. - тивуном (tiwon), який, проте, складає
дворові сири і поклони (AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, ark. 203) і
тримає лан землі; 1686 р. тут бачимо вже півлану князьких (BZNO, oddz.
rękopisów, rkps 9553, s. 83). У Лужку Дольному за люстрацією 1565 р.
зафіксовано солтиса, який дає земельній зверхності 2 злотих на рік, а водночас
сказано, що це село сидить волоським правом  (Жерела... Т. І. С. 268).
Prawem woloskiem тоді ж сиділа і Бронниця; її мешканці повинні були давати
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до двору баранів, ягнят і сири, але їх було переведено на чинш (31 гріш на

рік), з якого третина йшла солтисові (!) (Там само. С. 226).

30 Докладно про це: Инкин В.Ф. К вопросу о происхождении и эволюции
волошского института князя  (кнеза) в галицкой деревне в XV-XVIII вв. //
Славяно-волошские связи. Кишинев, 1978. С. 114-148.

31 Kadlec К. Valasi a valasske pravo.... S. 261, 263, 317.
32 Szczotka S. Studia z dziejów prawa wołoskiego w Polsce // Czasopismo

Prawno-Historyczne. Poznań, 1949. T. II. S. 364; Długopolski E. Przyczynki do
osadnictwa wołoskiego w Karpatach // Sprawozdanie kierownika Filii c.k. Gim-
nazyum św. Jacka w Krakowie za rok szkolny 1915/1916. Kraków, 1916. S. 8-
13; Stadnicki A. O kniaztwach we wsiach wołoskich z poglądem na Wójtowstwa
we wsiach na magdeburskiem prawie osadzonych. Druga część rozprawy O
Wsiach Wołoskich . Lwów, 1853. S. 3-10; Kadlec К. ValaSi a valasske prdvo...
S. 289, 316-317 (pozn. 2), 339.

33 Bujak F. Studia historyczne i społeczne. Lwów, 1924. S. 68.
34 Historia chłopów polskich. Warszawa, 1970. T. I. S. 346.
35 ФилиповиН M.C. Структура и организащф средн>ов)ековног катуна //

Симпозиум о средн>ов]ековном катуну одржан 24. и 25. новембра 1961 г. Са-
pajeeo, 1963. Кн>. П: Одіел>ен»е исторг ско-филолошких наука. Кн>. 1. С. 53, 81.

36 Масйгек J. Valaśi v Zśpadnfch Karpatech v 15.-18. stoletf. К dejinam osid-
leni a hospodarsko-spolećenskćho vyvoje jiżnfho Teśinska, jihozśpadnfho Polska,
severozdpadnfho Slovenska a vychodm Moravy. Ostrava, 1959. S. 36, 98-99;
Dostał F. ValaSskd povstdm za tficetiletć valky (1621-1644). Ze zapasu
vychodomoravskeho lidu. Praha, 1956. S. 17; Dobrowolski К. Bemerkungen zu
Forschungsmethoden liber die Hirtenkultur in den Karpaten // Viehwirtschaft und
Hirtenkultur. Etnographische Studien. Budapest, 1969. S. 211-212; Krandzalov D.
Zur Frage des Ursprungs des Hirtenwesens und seines Wortschatzes in den
Karpaten // Viehwirtschaft und Hirtenkultur... S. 220-221; Podolak J. Tradićne ovciarstvo
na Slovensku. Bratislava, 1982. S. 221; Бромлей Ю.В., Грацианская Н.Н.
Проблемы этнографического изучения... С. 10-11.

37 Ъур!)ев Б. Території'ализащу а кату иске оргацизащце до Kpaja XV ejeKa
(катун-кнежина-племе) // Симпозиум о средн»ов)ековном катуну... С. 164.

38 ФилиповиН М.С. Структура и организащца... С. 64^-65, 70-71, 89.
39 Трифуноски J.C. Географске карактеристике средн>ов]ековних катуна

влашких // Симпозиум о средн»ов]ековном катуну... С. 36-37; ФилиповиН М.С.
Структура и организащца... С. 45.

40 Трифуноски J.C. Географске караісгеристике... С. 34.
41 Ъур})ев Б. Територи]ализащуа катунске организащце... С. 145, 148.
42 ФилиповиН М.С. Структура и организащца... С. 51-53.
43 У Чорногорії, як і в Галицьких Карпатах, до новітніх часів дотривала

сімейно-дідична форма землеволодіння, хоч і у модифікованій формі
(Sobociński W. Własność rodzinna a wspólnoty plemion, bractw i wsi w Czarnogórze
w XIX і XX w. // Kwartalnik Historyczny. Warszawa, 1969. R. LXXVI. N 1.
S. 163-177).

44 Persowski F. Osady na prawie ruskiem, polskiem, niemieckiem i wołoskiem
w ziemi lwowskiej. Studjum z dziejów osadnictwa. Lwów, 1926. S. 29, 30, 88,
94. В гуцульських гірських селах панувало малоземелля. У XX ст. на одного
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мешканця припадало від 0,05 до 0,07 га ріллі (Мандибура М.Д. Полонинське

господарство Гуцульщини другої половини XIX - 30-х років XX ст. Історико-
етнографічний нарис. Київ, 1978. С. 16).

45 Бырня П.П. Сельские поселения Молдавии XV-XVII вв. Кишинев,
1969. С. 39-40. М. Філіпович дає таке визначення катуна: це група людей з
кількох породиць або домачинств, згуртованих навколо свого голови або
провідника, під чиїм керівництвом вони виконували свої обов язки перед
домінією. Разом з тим це і назва поселення, в якому мешкала така група
(ФилиповиН М.С. Структура и организащуа... С. 45). На Самбірщині кути
були поширені у селах як волоського, так і неволоського права. Див.,
наприклад, на волоському праві кут Лепи за Бистрицею  на землях Лужка
Дольного, кути в Яворові та Сушиці Риковій і на німецькому праві війтівське поле
Кут у Чукві над Дністром. Кути знаходимо й у селах руського права - Бабині
( Мніший кут ) та Купновичах (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 536, арк. 12;
спр. 517, арк. 796; спр. 630, арк. 34; ЦДІА України у Львові, ф. 142
(Громадський уряд с. Чуква), on. 1, спр. 2, арк. 60). Трапляються кути, які становили
приватне володіння ( Кути Сербенчат  у Черхаві, Попівський кут у Стронній
та Костельний у Дрогобичі [НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 796;
спр. 536, арк. ЮЗзв.; (BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 39]). Інвентар
Самбірського староства 1568 р. оповідає про кут, де були поселені три
висілки, які стали селами (Лінина, Потік Великий і Тиха [AGAD. Metryka
Litewska, dz. IV-B, N 22, k.70v.]). У Галичині кути називались ще зимівками
СReinfuss R. Ze studiów nad kulturą materialną Bojków. Warszawa, 1939. S. 32;
порівн.: Sava V.A. Inseminąri despre Vrancea. Studiu introductiv // Documente
Putnene. Focęam, 1929. Vol. 1: Vrancea; Odobeęti; Cimpuri. P. XXII-XXIII). У
наших текстах знаходимо ототожнення кутів з лазами. У підтвердженні
1593 р. привілею на князтво Комарницьким або Риковським сказано: у
додаток до чотирьох дворищ, якими володіли здавна, вони одержують
розкидані по різних місцях ділянки землі, тож вони були тепер власниками
тих ланів cum particulis agri obszar dicti in rivulo Stodulski, cum campo dieto
wolosianka, cum angulis lazy dictis  (ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5,
on. 1, спр. 2837).

46 У кінці XV ст. громади, не вміщуючись у своїх границях, шукають
виходу: кожен займає землю де кому зручно, що веде до розірвання осад, а з
частин утворюються нові оселі  (Persowski F. Osady na prawie ruskiem... S. 20).

47 Rozdolski R. Wspólnota gminna w Galicji Wschodniej i jej zanik. Lwów,
1936. S. 12-15, 20.

48 Ibid. S. 20-21, 27-28, 32.
49 Жерела... T. I. C. 177-179.
50 Там само. С. 151. У c. Вівня на Стрийщині Кутом названо відособлені

на другому боці потоку Вовня, до Стрия , чотири дворища (Там само. С. 189).
51 Там само. С. 187. У великих сім ях, які входили до складу цих

утворень, довго зберігалась майнова спільність. Скористаймося з відомих уже
прикладів такої спільності на матеріалах с. Одрехова. Гриць Зінкевич,
мешканець цього села, мав у своїх добрах  на дворищі разом з неподільними
братами 200 овець і п ять голів рогатої худоби та фруктовий сад. Десятник з
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Одрехови Дрогош мав зі своїм неподільним братом ЗО овець (Линничен-

ко И.А. Черты из истории сословий в Юго-Западной (Галицкой) Руси XIV-

XV в. Москва, 1894. С. 185, прим. 2).

52 Ъур!)ев Б. Територщализащца катунске организащуе... С. 163.
53 Жерела... Т. I. С. 22-23. Люстрація 1565 р. повідомляє, що за

Коломиєю є в достатку лісів і пустинь (полонин), де люди з різних сіл
цілорічно пасуть вівці і свині, особливо коли уродиться на буковині жир,
споруджуючи собі там кошари, іншими словами, обори для жител. А пасуть
там переважно вівчарі з таких сіл: з Ланчина, з Печеніжина, з Ключової, з
Сопорівського, з Лючі, з Березова та з інших [...] Бо ж там, кажуть, і так
воно є, що всі полонини і великі ліси аж до Бескида - королівські, і трудно
(сказати), щоб люди без того щось мали, якби не пасли там свій скот
(Жерела... Т. І. С. 24). Те саме було у Снятинському старостві - на волоській і
угорській границі . Там в лісах є багато бучини, ялиці та інших дерев, на
яких буває омела . Коли уродить жир на бучині, туди зганяють з
навколишніх панських сіл і всього староства свині на випас  (Там само). На
Закарпатській Гуцульщині 1600 р. тільки в чотирьох селах Рахівщини (Руна,
Рахів, Требушани, Ясиня) селяни тримали 2821 вівцю, 321 корову, 407 волів,
97 коней {Мандибура М. Д. Полонинське господарство Гуцульщини... С. 20).
1515 р. у Галицькій землі зі 121 села вівчарі мешкали у 31 і всього мали 3750
овець (Źródła dziejowe. Warszawa, 1902. Т. XVIII. Cz. 1: Ziemie ruskie. Ruś
Czerwona / Opisana przez A. Jabłonowskiego. S. 169-172). У Коломийському
повіті із 17 сіл вівчарі були зафіксовані у 16 селах, мали 2900 овець. (Ibid.
S. 172-173). Для Чернівецької округи відома загальна сума гоштини , тобто
овечої десятини, за 1591 р.; вона становила 23400 овець (Dokumente privind
Istoria Rommiei. Veacul XVI: Moldova. 1951. Vol. IV (1591-1600). P. 24).

54 Пироженко П.Х. Об использовании материалов поземельных кадастров
в изучении динамики растительного покрова Украинских Карпат и
Прикарпатья (неопублікована доповідь; мала бути виголошена на міжвузівській
конференції у вересні 1968 р. в місті Владимирі).

55 Зубрицъкий М. Велика родина в Мшанци Старосамбірського пов. //
Записки Наукового товариства імені Шевченка (далі - Записки НТШ). Львів,
1906. Т. LXXIII. С. 119-123; Франко /. Причинки до української ономастики//
Науковий збірник, присьвячений Михайлови Грушевському учениками й
прихильниками з нагоди Його десятилітньої наукової праці в Галичині (1894-
1904). Львів, 1906. С. 185-218. Див. також: Инкин В.Ф. Крестьянское право
дедичности  и ближести  на землю в коронных имениях Галичины XVI-

XVIII вв. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1969. Киев,
1979. С. 38-49.

56 В інвентарях Перемишльського староства 1494-1497 рр. і Самбірського
староства 1507 р. метричні (землемірні) терміни дворище  і лан
вживались строго диференційовано: виключно стосовно поселень німецького
права, дворища ж фіксуються тільки відносно сіл руського і волоського
права. Той самий принцип видно в інвентарі Самбірського староства 1568 р.
Інакше користується відповідною термінологією люстрація Руського
воєводства 1569 р. Термін дворище, згідно з нею, неподільно панує у прилеглій до
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Карпат території, яка становить клин, що звужується у західному напрямку і
включає у себе староства Снятинське, Галицьке, Теребовельське, Стрийське,
а також південно-східну частину Самбірського. У староствах Рогатинському,
Дрогобицькому, північній частині Самбірського термінологія альтернативна:
дворища або лани виміряні , тобто розмічені, лани або дворища виміряні ,
дворища або лани , нарешті - виміряні дворища  і виміряні лани . Ці

терміни свідчать про реформу, проведену за зразком поміри на волоки  за
часів королеви Бони в середині XVI ст. у коронних маєтках Галичини (Ин-
кинВ.Ф. Дворище и лан в королевских имениях Галичины XVI-XVIII вв. //
Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства СССР. Москва,
1974. Сб. VIII. С. 27-28. Див. також: Kadlec К. ValaSi a valaśske pravo...
S. 319).

57 Бромлей Ю.В. Становление феодализма в Хорватии (К изучению
процесса классообразования у славян). Москва, 1964. С. 152, 176-177. Про
сімейні общини у бойків див.: Инкин В.Ф. Крестьянское право дедичнос-
ти ... С. 38-49.

58 Инкин В.Ф. Дворище и лан... С. 32.
59 Falkowski J. Zachodnie pogranicze Huculszczyzny. S. 8-9; Кубійович В.

Пастушство Буковини // Праці Географічної Комісії НТШ. Львів, 1935.
Вип. І. С. 96.

60 Kral J. Ćornś hora... S. 144.

61 Kubijovic V. Pastyrsky zivot... S. 60-61. Новосамбірський замок був
побудований з дерева: Das Samborer Schloss nur von Holz errichten und daselbst
zu Verwahrung der Acten kein feuersiche risches Gewolbe vorfindig ist  (BZNO,
oddz. rękopisów, rkps 9716, s. 2).

62 Kaindl R.F. Pasterstwo i wierzenia pasterskie u Hucułów // Lud. Lwów,
1896. R. II. S. 208. Крім того, відзначають такі прикмети фізичної будови
цього коня, як невелика голова, товста і коротка шия, швидкі очі, переважно
кара масть. На кінець XIX ст. ця раса майже зникла (Мандибура М.Д.
Полонинське господарство... С. 49). Порівняймо кавказького коня: конь мой идет
осторожно / пробует камни ногой  {Полонский Я. П. Лирика. Проза. Москва,
1984. С. 58).

63 Мандибура М.Д. Полонинське господарство... С. 49-52. У системі
європейської сільськогосподарської спеціалізації і обміну на грані XVI-
XVII ст. українські зони скотарства (Поділля і басейн Західного Бугу), поряд
з- Молдовою, Волощиною, Угорщицою, Данією і Швейцарією, належали до
домінуючих. Подільська велика рогата (м ясна) худоба надходила на ринки
Центральної і Західної Європи через Познань і Вроцлав, а від Вроцлава до
Бюттштедта і далі майже до Рейна {Бродель Ф. Материальная цивилизация,
экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Москва, 1986. Т. 1: Структуры
повседневности: возможное и невозможное. С. 209). Половина подільських
волів у першій половині XVII ст. проходила через теребовельську митницю. У
Снятині, де схрещувались волові дороги  з Поділля і Молдови, відбувались
ярмарки худоби, на яких, при особливій активності снятинських купців, гурти
часом міняли власників і далі скеровувались через Коломию, Галич, Рогатин,
Бібрку і Львів, звідки одне відгалуження дороги вело на Жовкву, Томашів,

274



ЧАСТИНА ПЕРША

Замостя і Люблін - до Варшави і Ґданська, друге ( королівська дорога ) -
через Судову Вишню, Перемишль, Ярослав, Ланьцут, Жешув, Краків, Ополє,
Бжег і Вроцлав - до Нюрнберга. Провідна роль серед ярмарків худоби
належала ярославському. Дорога з Гуцульщини вела через Сатанів, Теребов-
лю, Тернопіль, Золочів, Буськ, Кам янку-Струмилову, Белз, Тишівці, Замостя
СHorn М. Handel wołami na Rusi Czerwonej w pierwszej połowie XVII w. //
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. Poznań, 1963. T. XXIV: Rok
1962. S. 75, 78, 81, 83, 84). Неважко помітити прив язаність цих шляхів до
ареалу поширення волоського права та кормової бази. Час від часу по дорозі
волів віддавали на годівлю.

64 Кльонович С.Ф. Роксоланія. Поема / Пер. з латинської М. Білика. Київ,
1987. С. 27-28.

65 Kolberg О. Ruś Czerwona. Cz. I. S. 52, 53. Коні, яких гуцули називали
бойками , напевно належали до мішаної породи і мали різноманітну масть

(гніду, буру, ворону, кару, білу, сиву, строкату).
Ы) Kubijovic V. Pastyrsky zivot... S. 13.
67 Reinfuss R. Almwirtschaft und Schafhaltung... S. 302-322.
68 Ці форми, однакові для Карпат і Балкан, вивчені станом на ХІХ-ХХ ст.

засобами багатьох наукових дисциплін (Podolak J. Tradićne ovciarstvo na Slo-
vensku. S. 219). Бойківські вівці напевно належали до тієї поширеної скрізь,
як у Карпатах, так і на Балканах, грубо- і кучерявошерстої (переважно
чорної) раси (Reinfuss R. Almwirtschaft und Schafhaltung bei den Lemken in den
Niederen Beskiden. S. 21-22), яку називали сільською  або волоською
вівцею (cakla, Zackelschaf, ovis aries strepsiceros; див.: Podolak J. Tradićne
ovciarstvo na Slovensku. S. 22, 219-220). Різновидністю її була гуцульська
раса (,Simonenko /. Almenwirtschaftliche Schafzucht der ukrainischen Bevolkerung
in den Waldkarpaten im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts // Viehzucht und
Hirtenleben in Ostmitteleuropa. Ethnographische Studien. Budapest, 1961. S. 365).
M. Іванов характеризує Zackelschaf як молочну худо- і довгохвосту породу
{Иванов М. Ф. Волошские овцы // Материалы, издаваемые Комиссией для
изучения производительных сил России при Российской АН. Ленинград,
1924. С. 31). У XIX ст. в Галичині існували ще якісь види Zackelschaf -
безрогої, з розвиненими, округлими формами крупної волоської вівці, з
довгим білим руном або білими тільки головою і ногами, теж молочної, тоді
як м ясо вони давали грубе (Там же. С. 34). Гадаю, що Zackelschaf завдячує
своєю назвою (Zacke - зубець, зазубрина) знакам власності на вухах, якими
мітили молодих овець, перед тим як уперше їх випустити під час змішання
до громадської отари на кошару або на полонину {Podolak J. Tradićne ovciarst*
vo na Slovensku. S. 141-142). Іноді така помітка (знам є, затинок, обірка)
наносилась вівці на ніс {Мандыбура М. Д. Гуцульское полонинское хозяйство
второй половины XIX- начала XX в. // Карпатский сборник. Ethnographia
Carpatica. Труды Международной комиссии по изучению народной культуры
Карпат и прилегающих к ним областей. Москва, 1972. С. 9). У Словаччині
таку вівцю звано бірка . Ця раса грубо- і кучерявошерстих овець (у лемків -
переважно чорних), відома під назвою цакля , була повсюдно поширена у
Карпатах так само, як на Балканах {Reinfuss R. Almwirtschaft und
Schafhaltung... S. 310).
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69 Бромлей Ю. В., Грацианская Н. Н. Проблемы этнографического
изучения... С. 12, прим. 18.

70 Krandzalov D. Zur Frage des Ursprungs des Hirtenwesens... S. 221-223;
Ejusd. Valasi na Morave...; Cranjala D. Rumunske vlivy w Karpatech...;
Клепикова Г.П. Функционирование и генезис пастушеской терминологии в
славянских говорах Карпатского ареала (на украинском диалектическом
материале) // Карпатский сборник. 1976. С. 22-26.

71 У середині XV - XVI ст. осади волоського права розповсюдились
далеко на північ у межах як Польщі, так і України. Дослідження сучасних
лінгвістів дають підставу твердити, що не тільки культурні, пов язані з від-
гонним пастухуванням (Walde-Tierhaltung), але й мовні ознаки, спільні для
Карпатського ареалу, вузькими смугами поширювались на значні відстані від
Карпат, зокрема, в українське і білоруське Полісся (Bernstejn S.B. Zu einigen
SchluBfolgerungen und Perspektiven der linguistischen Erforschung der Karpaten-
Donau Region // Carpatoslavica. Bratislava, 1985. XIV. 1/2. S. 88, 100-101).
Волоські осади в другій половині XV ст. сягали південної частини
Люблінського воєводства {Jawor G. Imigranci ruscy і wołoscy we wsiach województwa
lubelskiego w. późnym średniowieczu (XIV-XV w.) // Annales universitatis Mariae
Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia. Lublin, 1990. Vol. 43-44: 1988-1989.
S. 17-18), а в другій половині XV - XVI ст. десятки осад на волоському
праві з являються у Белзькому воєводстві, Холмській землі ( волості ) і
Волинському воєводстві (в останньому на півночі) (.L[ubomirski] J.T. Północno-
wschodnie wołoskie osady // Biblioteka Warszawska. Warszawa, 1855. T. IV
(LX). Zesz. CLXXVIII: Październik. S. 9-130; Mototolescu D. D. Jus Valachicum
'in Polonia // Studii din istoria dreptului vechiu rommesci. Bucureęti, 1916. Vol. I.
P. 10-11, nota 8). Для поселення їм визначаються луки в лісі  (Lfubomirski] J.T.
Północno-wschodnie wołoskie osady. S. 100). Села Бабичі і Рожанець закладено
посеред лісів Замєховського замку , с. Верещиця - в соснових борах Вере-
щинських , с. Оженна - в Лежайських лісах, де мінливість річища Сяну
утворила багаті пасовища , с. Кулишків - у березових лісах на землях сіл
Сельце і Воля Дворецька. Волохами освоювались болота (Ibid. S. 13). Деякі
села повністю жили під волоським правом, землі не мали зовсім і, крім
данин з поголів я худоби та військових обов язків, не були обтяжені ніякими
іншими повинностями. Так, с. Щуровичі в Буському старостві 1533 р. давало
лише саму струнгу  (овечу десятину) з 200 овець, с. Стольня над Бугом у
1510 р. давало її з такої ж кількості овець, причому всі вівці належали
волохові Тінку . У Белзькому воєводстві с. Заболоття Городельського староства
1510 р. давало десятину з кількох тисяч овечого поголів я, с. Немирів тоді ж-
зі 115 овець. Один тільки волох Рад  мав у с. Чаниш 300 овець. У Любомль-
ському старостві в с. Берестя волохи 1510 р. мали 200, 1538 р. - 300 овець,
у с. Мошне - 500 овець ще 1572 р.; у с. Тилевче волохи жили на землях, які
належали князям Радзивіллам і Четвертинським, з них одні давали овечу
данину  з 500, інші - з 300 овець. Село Кошин у Холмській землі мало 1508 р.
254 вівці, а 1564 р. струнга з цього села становила 12 овець (якщо давали кожну
двадцяту вівцю, то виходить, що всього було 240 овець) (Ibid. S. 11, 12, 14).
Далеко не всі села волоського права виникли на пустому місці ( на сирому
корені ) і далеко не всі заселялись волохами. Багато сіл було закладено
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українцями, які одержували волоське право і мали своїх князів (Ibid. S. 13).

Часто колоністи-волохи осідали в старих руських  селах, утворюючи

змішані оселі. При цьому частина села давала овечу данину, а частина мала

свої дворища, з яких відбувала поземельні повинності. Наприклад, Дубно

1538 р. мало 140 овець і 4 дворища , Добротвір і Кам янка 1543 р. -

декілька дворищ і декількасот овець  (Ibid.). Podoldk J. Niektóre problemy po-

rovndvcieho Stildia l udovych kultur karpatskej oblasti // L udova kultura v Karpa-

toch. Etnographia Carpatica. Prace Medzinarodnej komisie pre Studium l udovej

kultury v oblasti Karpat. Bratislava, 1971. S. 54-55.
72 Кльонович С. Ф. Роксоланія. C. 25-39.

73 Ще І. Вагилевич звернув увагу на спільність багатьох топонімів Бой-
ківщини і території Белзького воєводства, але був переконаний, що спільні
назви поселень бойки (за його помилковою концепцією останні - нащадки
кельтів) принесли зі собою в гористий край з Белза , а самі перетворились
з мешканців багнистих низин у швидких і легких  горян (Wahylewić /. Boj-
kowe... S. 43-44). Насправді було навпаки. Перехід до землеробства волохів
на нових місцях, серед багон, відбувався часом під тиском екстремальних
обставин. Пристосування до незвичних природних умов важко давалось і
людям і тваринам. Вівці гинули від частих епізоотій. 1545 р. у Белзькому
старостві довелось продати всіх овець, не чекаючи їх повної загибелі від
якоїсь пошесті; у 1569-1570 рр. у Любомльському старостві поздихали всі
вівці, залишилось лише кілька голів (L[ubomirski] J. Т. Północno-wschodnie
wołoskie osady. S. 22). Вівчарям доводилось братись за обробіток землі. У
с. Любич (Белзьке староство), наприклад, 1548 р. мешканці посідали багато
поля всупереч звичаю волоського права, яке дозволяє мати його тільки
потроху  (Ibid. S. 24). Подібна ситуація склалась у с. Верхрахани: оскільки
селяни тут володіли землею і не мали худоби, то вони були переведені на
поземельні тягарі, незважаючи на їхній опір і посилання на волоське право.
У Буському старостві ще 1510 р. волохи, обробляючи землю і не маючи
овець  (agros colentes, oves non habentes), не хотіли платити податки
поземельно, тримаючись своїх привілеїв (Ibid. S. 23). За королівським декретом
1578 р. Любомльське і таким самим декретом 1589 р. Кам янецьке староства
повинні були перевести на поземельні повинності усіх колишніх пастухів
(Ibid. S. 18).

74 Зламання дворищної системи добре ілюструє доля с. Любич. Закладене
волохами  Якобом і Мичком у Белзькому старостві, воно 1472 р. мало 700

овець і 3 лани . 1508 р. волохи поселяються також у поблизьких селах Тар-
наватка і Верхрахани. Поки поблизу не було фільварку, ці волохи  сиділи
волоським правом на дворищах . Близько 1558 р. пани переміряли дворища

на півланки ,, посадили на них відокремлених від батьків синів , тобто
розділили неподільні раніше сім ї, а земельні надлишки , що утворились
внаслідок цієї операції, викопане готове рілля , дещо прикопавши до них
толоки, пустили під фільварок  (Ibid. S. 35, прим. 3).

75 Приклади, що підтверджують наявність етнічних волохів, знаходимо у
Я. Любомирського. У поборових книгах кінця XV - початку XVI ст. увагу
вченого привертають до себе записи, де термін волох  уживається не в
професійному, а в етнічному значенні, наприклад, стосовно с. Міст (майбутнє
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м. Августів): 600 овець, 2 корчми і дворище волохів ; с. Незнамів: в

частині русинів 3 лани, в частині волохів 4]/2 лану ; с. Чаниш: в частині русинів
З лани і корчма, у волоській частині 2 лани і 300 овець ; с. Оглядів: в частині
русинів 4V2 лану і корчма, у волоській частині - 500 овець  (Ibid. S. 11).
Волохи, які сидять на ланах, нічим не відрізняються від русинів, вони
відбувають однакові з ними повинності. Термін волох  тут не може означати
пастух , оскільки цей волох безповоротно відірвався від вівчарства. Про

етнічних волохів ніби говорить і Волоська вулиця  в м. Добротвір (Ibid.
S. 78). І все ж таки немає повної певності, що тут ми маємо справу з
етнічними волохами. Це могли бути не етнічні, але етнографічні  волохи,
наприклад, ті самі пастухи-гуцули, які виділялись на волинському фоні своєю
етнографічною екзотикою. Більш певно можна виявити етнічно волоський
елемент серед верхніх верств носіїв волоського права. Згадуваний польський
поет як мешканець Галичини не сприймає етнографічних рис галицького
горянина як щось екзотичне і тому не виділяє його.

76 Бромлей Ю.В., Грацианская Н.Н. Проблемы этнографического
изучения... С. 11. Аналізуючи стан вивчення волоської  проблеми в науковій
літературі, автори доходять висновку, що східнороманський елемент, ймовірно,
переважав на ранніх етапах колонізаційного процесу (Там же. С. 10).

77 Линниченко И. А. Черты из истории сословий... С. 170-185; Kadlec К.
Valasi a valaSske pravo... S. 289-407; Stadnicki A. O wsiach tak zwanych
wołoskich na północnym stoku Karpat (Dodatek: Zbiór dokumentów tyczącyh się wsi
wołoskich na północnym stoku Karpat i wójtówstw w tychże wsiach). Lwów,
1848; Lfubomirski] J. T. Północno-wschodnie wołoskie osady; Грушевсъкый M.
Історія України-Руси. Львів, 1905. T. V: Суспільно-політичний і церковний
устрій і відносини в українсько-руських землях XIV-XVII в. С. 177, 194-195,
373-380; Nistor J. Migratiunea rommeasca їп Polonia in secolul XV §i XVI //
Academia Romma. Memoriile sectiuni istorice. Bucure§ti, 1939. Ser. 3. T. 21;
Mototolescu D. Jus Valachicum...; Persowski F. Osady na prawie ruskiem...;
Wolski К. Osadnictwo okolic Pruchnika w XV wieku // Rocznik Przemyski.
Przemyśl, 1958. T. IX. Zesz. 1: R. 1957. S. 63-117; Fastnacht A. Osadnictwo ziemi
sanockiej...

78 Miklosich F. Uber die Wanderungen der Rumunen in den Dalmatischen
Alpen und den Karpaten // Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissen-
schaften. Philosophisch-historische Classe. Wien, 1880. B. 30: Historische Notizen
von Herm prof. Kałużniacki. S. 58. Bem. 99. Цю думку підтримує Д. Мотото-
леску (Mototolescu D. Jus Valachicum... Р. 12-13). У Сяноцьку Лемківщину
волохи приходили не тільки з підвладних Угорщині земель (Марамороша,
Семигороддя, навіть Словаччини), але і з Молдови (Fastnast A. Osadnictwo
ziemi sanockiej... S. 219). К. Кадлец припускає, що гуцульські осади в
Галичині і Буковині утворились з переселенців- волохів  з Марамороського комітату
(Kadlec К. ValaSi a valasske pravo... S. 296).

79 ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 2837, с. 57-58; AGAD.
Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 464v.

80 У цьому ряду стоять гідроніми Молдавиця і Молдава на Буковині
(Кубі-йович В. Пастушство Буковини. С. 28).
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81 Це Угрин і Угринківці в районі Чорткова і Заліщиків, Угорці - під
Поморянами, Угринів на Бережанщині біля Підгайців та село тієї ж назви на Жов-
ківщині. Натомість на територію південніше Калуша, Станіславова і Стрия
припадає сім аналогічних назв (Угерсько, двічі Угорники, Угринів Горішній і
Угринів Долішній, Угринів Середній і Угринів Старий), навколо Самбора -
три (Угорці Винявські, Угорці Заплатинські, Угорці Незабитовські). Далі -
Угорка під Перемишлем, Угорці - на Сяноччині (Йосифінська (1785-1788) і
Францисканська (1819-1820) метрики. Перші поземельні кадастри Галичини.
Покажчик населених пунктів / Склали П. Пироженко, В. Сіверська. Відп. ред.
П. Захарчишина. Київ, 1965. С. 312-313). Ці назви показують, безвідносно до
етнічного складу іммігрантів, напрямок міграцій. Найстаршим топонімом
цього ряду був літописний Угровеськ у Холмській землі, західніше Бугу
(Західного Бугу) (Летопись по Ипатскому списку / Редакция С. Н. Палаузова,
указатели А. П. Труворова. Санкт-Петербург, 1871. С. 483, 490, 503, 506, 558,
573).

82 L[ubomirski] J.T. Starostwo Ratneńskie. Wyjątek z historii osad wołoskich
w Polsce // Biblioteka Warszawska, 1855. T. IV (LX); Mototolescu D.D. Jus Vala-
chicum... P. 11-12.

83 Kadlec К. ValaSi a valasske pravo... S. 332.
84 Ibid. S. 268. Князями тут виступають русини , а термін князтво  ви-

ступає синонімом солтиства (scultetia seu kenezeatus).
85 Ibid. S. 319. Неподільні сім ї існували на Бойківщині ще у XX ст.

(Охримович В. Про останки первісного комунізму у Бойків-Верховинців в
Скільськім і Долинськім судовім повіті // Записки НТШ. 1899. Т. XXXI-
XXXII: Реферати, призначені на київський археольогічний зїзд. Перша
половина: археольогія, історія, етнографія. С. 4-16).

86 Kadlec К. ValaSi a valaSske pravo... S. 261, 264, 269; Hunfalvy P. Die
Rumanen...

87 Думнич Ю. В. Волохи  Закарпатья... С. 150-153.
88 Hunfalvy Р. Die Rumanen... S. 87. Угорський король Карл І Роберт (1301

1342) на догоду папському престолові застосував збройну силу щодо
православних підданих з метою примусити їх відступитись від своєї церкви, але
зазнав поразки. Двічі православні повставали і виганяли королівські війська
зі своїх земель на Закарпатті (Kozmmova A. Podkarpatskd Rus. Prace a zivot
lidu po strance kulturm, hospodarskć a n&rodopisnć. Praha, 1922. S. 5). Спроби
пап Климента XV (1342-1352) і Григорія XI (1370-1378) навернути у
католицтво волохів з допомогою семигородських францисканців і шляхом
організації волоської католицької єпископії, як і репресивна політика угорського
короля Сигізмунда Люксембурзького (1437 р. дворянам і князям
заборонялось тримати у себе попів-схизматів, православним попам не дозволялось
відправляти обряд хрещення новонароджених, заборонялись шлюби між
католиками і православними), тільки підігрівали відданість своїй церкві з
боку волохів (Kadlec К. ValaSi a valaSske pr£vo... S. 439; Dobrowolski К. Zur
Frage des Hirtenwesens... S. 211).

89 До кінця XIV ст. закарпатські волохи як адепти православ я визнавали
в особі галицького владики главу своєї церковної ієрархії. Цікаво відзначити,
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що в 70-х роках XVII ст. мукачівським єпископом був Йосип Волошинів-
ський, родом зі Самбірщини. 1670 р. він зрікся на користь рідного брата
Стефана, поповича з Волошинової Волі, своєї спадкової земельної частки, яка
становила всього два прути землі (НБ ДНУ, від. рукописів, спр. 553, арк. 243зв.).

90 В офіційних документах і ситуаціях навіть фамільні (родові) імена
перекладались волохами на українську мову; наприклад, Юго Дурній (замість
Простул), Данчу Черній (замість Негря), Журж Долга (замість Лунгул),
Головатий (замість Кепецине) (Косничяну М. Студиу асупра нумелор де персоане.
Кишинэу, 1973. П. 24, 34). Тільки у 1401 р. Молдові одержала від
константинопольського патріарха свою єпархію і митрополита (Hunfalvy Р. Die Ru-
manen... S. 125-126).

91 Украинские Карпаты... С. 19; Бойківщина... С. 29-30. Згідно з В. Кубі-
йовичем, кордони Бойківщини збігаються з лінією Карпат. Не доходять вони
до неї тільки на північному заході, у верхів ях Дністра і Стривігора (Стрв я-
жу), де в гори вклинюються підгоряни, і на південному заході (Закарпаття),
де в гори вклинюються словаки. На півдні Бойківщина займає і ту ділянку
низовини по Тисі, яку заселяють взагалі українці. На заході бойківські
Карпати обмежуються долинами Лабірця, Сяну і Стривігора, на сході - Лімниці
і Тересви. У цих межах вони займають площу 19 тис. кв. км (Кубійович В.
Розміщення населення в Бойківських Карпатах 11 Літопис Бойківщини. 1938.
Ч. 10. С. 38-39).

92 Бистриця бере початок з гори Розлуча в с. Кропильник (AGAD.
Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 181v.).

93 Бойківщина... C. 30.
94 Jabłonowski A. Pisma. Warszawa, 1911. T. IV: Wołyń, Podole i Ruś

Czerwona. S. 453-455. При зазначенні кордонів використано також інвентар Сам-
бірського староства 1568 р. (AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 62,
89, 94, 105, 109, 110, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 124, 135, 138, 140, 146,
149, 152, 156). Там знаходимо термін волость (włość) у застосуванні до
округів міст Лісько, Хуст, а також комітату Унг (Уж).

95 Грушевський М. Сторінка з історії українсько-руського сільського
духовенства (по Самбірських актах XVI в.) // Записки НТШ. 1900. Т. XXXIV.
С. 1-82. Док. № 55.

96 AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, Ś 1, v. 1, k. 93 (27), 97
(31)v.

97 Matricularum Regni Poloniae Summaria, excussis codicibus, qui in Charto-
phylacio Maximo Varsoviensi asservantur (далі - MRPS). Varsoviae, 1961. P. V:
Sigismundi Augusti registempora complecten (1548-1572). V: Acta vicecancel-
lariorum 1548-1572. 2. N 3699, 3701, 8339.

98 Ibid. 1915. P. IV: Sigismundi I regis tempora complectens (1507-1548).
V. 3: Acta vicecancellariorum (1533-1548). Addit. N 449; Akta grodzkie i
ziemskie z czasów Rzeczypospolitej polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego
we Lwowie (далі - AGZ). Lwów, 1878. T. VII: Dyplomataryusz / Wyd. O. Piet-
ruski і X. Liske. N 26; AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 260.

99 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 521, арк. 211-220. Цікаво відзначити, що
у Хирові на початку XVII ст. проводились зборові суди самбірських селян,
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які зборились  тоді постійно у самбірському замку (Там само. Спр. 517,
арк. 95).

100 MRPS. 1905. Р. I: Casimiri IV regis tempora complectens (1447-1492).
N91; P. IV. V. 3. N 1555, 11237, 11294; addit. N 1235; Materyały archiwalne
wyj^e głównie z Metryki Litewskiej od 1348 do 1607 roku / Wyd. A. Prochaska.
Lwów, 1890. N 44.

101 Inwentarze żupy solskiej z 1558 roku / Wyd. A. Keckowa // Kwartalnik
Historii Kultury Materialnej. Warszawa, 1954. R. 2. N 4. S. 700. У другій
половині XV - на початку XVI ст. старосільські солеварні називались
перемишльськими жупами (MRPS. Р. І. N 91 (1450 р.); 1910. Р. IV. V. 1: Acta cancella-
riorum. N 1555 (1460 р.); 1912. V. 2: Acta vicecancellariorum 1507-1535.
N 11237 (1517 p.), 41294; V. 3. Addit. N 1235. Незадовго до 1559 p. старо-
сільські передміщани зобов язані були косити сіно під Медикою на
перемишльського старосту (5 км від Перемишля) (Inwentarze żupy solskiej...
S. 710).

102 ЦДІА України у Львові, ф. 14, спр. 259, арк. 327.
103 Fastnacht A. Osadnictwo ziemi sanockiej... S. 31. 1541 p. актом

комісарів границя була проведена тим же П. Кмітою на ділянці між селами
Міхновець і Мшанець на самбірському боці і селами Чорна, Бандрів,
Стебник - на зовнішньому (ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1,
спр. 2837, с. 133).

104 AGZ. Т. VII. N 21.
105 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 237.
106 Ibid. K. 245-245v.
107 Lustracja województwa ruskiego 1661-1665. Wroclaw; Warszawa; Kra-

ków; Gdańsk, 1970. Cz. I: Ziemia przemyska i sanocka / Wyd. K. Arłamowski i
W. Kaput. S. 114-116; AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 237-246.

108 AGZ. 1888. T. XIII: Najdawniejsze zapiski sądów przemyskich i
przeworskiego / Wyd. O. Pietruski і X. Liske. N 1108.

109 ЦДІА України у Львові, ф. 9 (53), on. 1, спр. 1 (Acta castrensia sambo-
riensia), арк. 72, 80.

110 Там само. Арк. 230-273зв., 274, 288. На 1568 р. під Бабиною паші і
вигони над Стрв яжем здавались у найм передміщанам і сусіднім селам (Там
само. Арк. 227зв.). Стадо короля  паслось також на пашах с. Береги (Там
само. Арк. 280).

111 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 245v.
112 Греков БД. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века.

Москва; Ленинград, 1953. С. 284.
113 Грушевський М. Чи маємо автентичні грамоти кн. Льва? Критично-

історична розвідка // Записки НТШ. 1902. Т. XLV. С. 18.
114 Там само. С. 4.
115 Materyały archiwalne... N 125; MRPS. Р. IV. V. 1. N 2055; V. 2. N 17173;

AGZ. 1880. Т. VIII: Dyplomataryusz kapituły przemyskiej obrządku łacińskiego /
Wyd. O. Pietruski і X. Liske. N 22; 1876. T. VI. N 3, 6.

Materyały archiwalne... N 26; AGZ. T. VII. N 75; Miklosich F. Uber die
Wanderungen... S. 33. Бисковичі 1407 p. віднесені до Перемишльської землі,

281



ПРИМІТКИ

1444 р. - до Самбірської волості і Перемишльської землі, 1458 р. - до
Перемишльської волості (Dąbkowski Р. Zaginione księgi sądowe województwa
ruskiego i bełskiego // Studya nad historyą prawa polskiego / Wydawane pod
redakcją O. Nalzera. Lwów, 1921. T. VIII. Zesz. 1. S. 36). Слід принагідно
зазначите що Містковичі зобов язані були 1410 р. замковою панщиною у
Перемишлі: Владислав II Ягайло записав тоді Добєславові зі Спрови 50 гривень на
Містковичах з усіма ужитками, зарезервувавши для себе лише роботи на
перемишльський замок (cum [...] laboribus villarum pro castro Premisliensi
reservatis [Materyały archiwalne... N 26]), хоч джерела XVI ст. без вагань
відносять їх до Самбірського староства. Не дигіно, що не тільки Городовичі (Го-
родоничі), Сусідовичі, Надиби (Наділи), але навіть Баранчичі і Дубрівку
(Домбрівку), незаперечно самбірські села, перемишльські гродські акти XV
ст. відносили часом до Перемишльського дистрикту (AGZ. Т. VII. N 75).

117 AGZ. 1886. Т. XI: Najdawniejsze zapiski sądów sanockich 1423-1462 /
Wyd. O. Pietruski і X. Liske. N 2703.

1.8 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 490v.
1.9 Жерела... 1897. T. II: Описи королівщин в руських землях XVI віку. Т. П:

Люстрації земель Перемиської й Сяноцької. С. 48; MRPS. Р. IV. V. 1. N 3013,
3072; V. 3. N 18411; Źródła dziejowe. Т. XVIII. Cz. 1. S. 37-38; Rutkowski J.
Podział dochodów w żupach ruskich za Zygmunta Augusta. Poznań, 1927. S. 118-
119.

120 Барвінський Б. Конашевичі в Перемиській землі в XV і XVI ст.
Генеалогічно-історична монографія // Записки НТШ. Львів, 1930. Т. С: Ювілейний
збірник на пошану Акад. Кирила Студинського. Ч. II: Праці історичні. Дод.
№ 2. С. 144-145 (Записки НТШ. Т. С.). Потік Глибокий протікав через Мед-
вежу. 1531 р. лінія волосної границі проходила між Нагуєвичами, Ведмежою
Волею і Ясеницею (Зворицькою) на самбірському боці і Деражичами, Ліш-
нею та Унятичами - на дрогобицькому (Archiwum miasta Drohobycza. Z
archiwum Drohobycza zbiór przywilejów, aktów, dekretów granicznych, lustracyi, me-
moryałów i t. p. / Wyd. F. Gątkiewicz. Drohobycz, 1906. N 18).

121 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 89, 94, 104, 105, 109, 110,
112, 113, 115, 117, 118, 120. Це Довге не слід плутати з Довгим (пізніше
Довжки), заснованим у 1556 р. (Жерела... Т. І. С. 237). На користь Стрий-
ської волості Самбірщина втратила територію, яку спочатку займали села
Кропивник, Довге, віднесені до Самбірщини відповідно 1447 і 1558 рр.
(AGZ. 1901. Т. XVII: Najdawniejsze zapiski sądów grodzkich lwowskich 1469
1506 / Wyd. A. Prochaska. N 1333; MRPS. 1919. P. V. V. 1: Acta cancellariorum
1548-1572. N 7487).

122 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 1-2. До державного
кордону на лінії Жупане - Яворів з закарпатського боку прилягали села
Мукачівської волості Воловець, Верецько, Утречко, Латорка, Денихів і містечко
Ухо та села Ушківської й Хустської волостей Комарники, Тиха, Волосянка.

123 Жерела... Т. І. С. 221-222. Тоді ж Озиминська волость була приєднана
до руських  жуп (Там само. С. 265). В інтересах солеваріння до Старосіль-
ської жупи були також, заради лісів, приєднані села Сяноцького староства
над Сяном - Улич, Добра, Гломча (Turska J. Inwentarz żup Samborskich z 1558
roku // Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa. Wrocław, 1957. T. I. S. 297). До
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волості  Мединицького ключа 1686 р. входили Мединичі, Горуцько, Билець,

Липиці, Раделичі. До Самбірської економії на той час увійшов також

Лішнянський ключ (села Лішня, Медвежа (Niedźwiedzia), Колпець [Kołpiec])

(BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9547, s. 48-59).

124 Kuczera A. Samborszczyzna. Ilustrowana monografia miasta Sambora і
ekonomii Samborskiej. Sambor, 1935. T. I. S. 12.

125 1 495 p. у Самбірському старостві (з Озиминською волостю) було вже
9 невеликих фільварків. До одного з них, що знаходився на передмісті
Нового Самбора, належали села Кульчиці, Шаде, Котковичі (Kothcowicze, пізніша
Чуква). Фільварок (praedium) у Містковичах обслуговували селяни Місткови-
чів (Nyestkowicze), Зарайська і Райська, Берегів, Бабини, Пенян. До купнови-
цького фільварку відбували панщину (ad quo predium iste ville laborant)
селяни Купновичів, Розділовичів, Шептиці, Острова, Бложева, Черняхова. До
фільварку у Дорожеві (Дорозові), крім цього села, належали Якубова Воля,
Биків, половина Гортинич (або Ортинич), Пруси, Секирчичі, до озимин-
ського - Озимина, Бронниця, Лужок (Долішній), Пруси (частина?), Нагуєвичі
(з жупою), Ясениця (з жупою), Котів, Мокряни, частина Винник, частина
Сільця, до дублянського - Дубляни, Татари (Thartary), Гординя, частини
Билини, Луки, Билинки, до ольшаницького - Ольшаник і Чепелі (Czapyele),
до ваневицького - Ваневичі, Торчиновичі (Starczynowicze), Підгір я, Тарано-
вичі, Морозовичі. Селяни Дубрівки і Дуричів ходили на роботу на свій
фільварок. Заведено було фільварок під старосамбірським замком, куди належали
міщани  (мабуть, передміщани Старого Самбора), а також села Березниця,
Стрільбичі, Стрільбицька Воля, Смольниця, Тершів і Стрілки (AGAD.
Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1, N 657, k. 9 (2)-10 [3]).

126 Ibid. K. 72 (6), 73 (7) i in.
127 Ibid. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 248, 277v., 282; Жерела... T. II.

C. 45. На цій території у 1565 p. налічувалось 7 тільки королівських великих
фільварків (самбірський, замковий, ваневицький, дубрівський, бабинський,
містковицький, або ністківський, купновицький), не рахуючи шляхетських (у
кожному приватновласницькому селі), а також фільварків в Ольшанику і Чер-
хаві, що належали до староства, але перебували у приватному держанні
(AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 247).

128 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 233v.
129 Ibid. K. 239.

130 AGAD. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 402, 403. Напевно, Кульчи-
цька діброва колись починалась від'с. Дубрівка. Не стількй через збирання
жиру (жолудів) для свиней і попас для купецьких коней по дорозі на
ярмарок, скільки через хижацьке розкорчовування під ріллю шляхтою-зем янами
(особливо після того, як було на пустині  Шадипотік (vastitas dicta Schady-
pothok) серед пущі закладено с. Шаде (Źródła dziejowe. Т. XVIII. Cz. 1),
діброва, яка славилась бортями і ловищами, зазнала таких втрат, що вже у
1568 р. скарб змушений був скоротити ставку річного прибутку з неї (AGAD.
Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 129-129v., 178; Materyały archiwalne...
N44).

131 MRPS. P. IV. V. 1. N 5940; НБ ДНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 56-
57, 107, 162-163; спр. 542, № 268; спр. 527, № 3; спр. 555, арк. 278-279.
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Австрійського чиновника у 1772 р. вражали, як доказ безгосподарності,
високі пні, що їх лишали лісоруби (BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9716, s. 9).
Шумина , Шумова  у південних і західних слов ян - гірський ліс.

132 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 213.
133 Ibid. K. 180v.

134 AGZ. 1935. T. XXV: Lauda sejmikowe halickie 1696-1772 / Wyd.
W. Hejnosz. N 57, 290; 1911. T. XXI: Lauda sejmikowe. T. II: Lauda wiszeńskie
1648-1673 / Oprać. A. Prochaska. N 136, 275; 1914. T. XXII: Lauda sejmikowe.
T. II: Lauda wiszeńskie 1673-1732 / Oprać. A. Prochaska. N 267; НБ ЛНУ, від.
рукописів, спр. 525, № 1265; спр. 569, Ш 28; спр. 547, № 457; ЦДІА України
у Львові, ф. 13 (Перемишльський гродський суд), on. 1, спр. 575, арк. 637,
664, 871-874; спр. 579, арк. 971; спр. 582, арк. 1014; спр. 624, арк. 188-189;
спр. 625, арк. 700-703, 2285-2287; ф. 159 (Галицька фінансова прокуратура),
оп. 8, спр. 758, арк. 34-37; спр. 571, арк. 111-114: ЛНБ НАН України, від.
рукописів, ф. 141 (А. Чоловський), on. 1, спр. 1503, арк. 47, 49, 57. Село
Раделичі сиділо поміж боліт  (ЦДІА України у Львові, ф. 14, on. 1,
спр. 258, арк. 212).

135 У 1517 р. під Селець король надав Дзюрдзю луку Рудниця  разом з
болотом на злитті потоків Черхавки і Бабинця, що прилягали до діброви
(MRPS. Р. IV. V. 1. N 4553). ,

136 Жерела... Т. І. С. 265; НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 30;
MRPS. Р. IV. V. 1. N 5940; V. 2. N 8727.

137 MRPS. Р. IV. V. 2. N 9308, 14942; V. 3. N 1119, 18808; ЦДІА України
у Львові, ф. 14, on. 1, спр. 258, арк. 141-149.

138 ЦДІА України у Львові, ф. 14, on. 1 спр. 258, арк. 80, 202; НБ ЛНУ,
від. рукописів, спр. 536, арк. 158; MRPS. Р. IV. V. 3. Addit. N 359; Archiwum
miasta Drohobycza... S. 57; AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 490.

139 До Деражич дорога дуже багниста , але саме село сиділо на ґрунтах
врожайних і рівних , до яких підступала діброва (ЦДІА України у Львові,
ф. 14, on. 1, спр. 258, арк. 146; Archiwum miasta Drohobycza... S. 57).

140 Lustracja województwa ruskiego... Cz. I. S. 120. У Мединичах відстань
до певного пункту зазначена від валу (ab aggere) (AGAD. Archiwum Skarbu
Koronnego, dz. LVI, D 1, v. 1, k. 271). В обов язок громади Бронниці входило
направляти греблі і шлюзи (groble і upusti), для чого селяни городять і хмиз
возять  (grodzą і chrosty wożą czteri dni na rok kiedy im rozkażą) (Жерела...
T. I. C. 268).

141 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 178-179.
142 Жерела... T. I. C. 294-295; AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22,

k. 490v.

143 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 177.
144 Ibid. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, D 1, v. 1, k. 275.
145 Жерела... T. І. C. 214.
146 Там само. С. 298-299; BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 52, 58.

.Фільварок в Озимині у XVII ст. не утримався. З 484 півмірків усього висіву
1686 р. на фільварках Дублянського ключа в Дублянах і Прусах на озиме
жито припадало 174 півмірки, решта - на ярові, у тому числі на овес - 183,
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ячмінь - 41, гречку - 31 (BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 60). Ґрунти в
Лужку Дольному, Бронниці, Озимині схарактеризовано як глинкуваті , але
такі, що піддаються меліорації шляхом угноювання і за цієї умови здатні
давати добре збіжжя , проте вони, як у Зворі, - непшеничні  (ЦДІА
України у Львові, ф. 14, on. 1, спр. 258, арк. 194, 195, 203-204). У тій
частині Озиминської волості, яка згодом виділилась у Підбузьку країну,
тільки про Ясеницю сказано, що вона розташована в рівних полях,
врожайних, усяке збіжжя родиться  (Там само. Арк. 224). У Нагуєвичах
ґрунти рівні, якщо їх угноїти, родять усяке збіжжя  (Там само. Арк. 225).
Сприня і частково Підбуж на гористих ґрунтах , однак вони піддаються
удобрюванню (Там само. Арк. 224, 226). У решті сіл ґрунти вівсяні ,
глинкуваті і безплідні  (szczupłe) (Там само. Арк. 224, 22^).

147 ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 550, арк. З, 7, 9, 10, 12;
Жерела... Т. І. С. 213.

148 AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, D 1, v. 1, k. 181, 264v-
265, 270, 276-277v.

149 ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 550, арк. З, 7, 9, 10, 11.
Про випас овець у лісі не згадується, але він мав місце, оскільки там
одержано 2 гривні 31 грош за утримання протягом двох місяців ягнят, до
яких були приставлені пастухи (Ibid. К. 270).

150 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 187, 191-192. Тільки
1760 р. було закрито доступ до Нагуєвицького лісу, а дороги до нього були
перекопані (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 542, № 267; спр. 566, № 29;
спр. 569, № 138).

151 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9716, s. 9-10.
152 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 192.
153 Ibid. K. 59, 65, 68, 69, 70, 71; ibid. Archiwum Zamoyskich, N 2978,

k. 99-109.

154 MRPS. P. IV. V. 3. N 19544-19546, 19592.
155 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 22, 31, 36, 37, 40, 41, 45,

52, 55, 57, 156; НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 534, арк. 81-99.
156 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 73, 75, 80, 92, 94, 97, 99,

102, 105, 110, 112, 113, 155.
157 Dokumenta dotyczące dawnej ekonomii Samborskiej // Dodatek miesięczny

do Gazety Lwowskiej . Lwów, 1872. T. II. S. 61, 63; AGZ. 1909. T. XX: Lauda
sejmikowe. T. I: Lauda wiszeńskie 1572-1648 / Oprać. A. Prochaska. N 7.

158 Kuczera A. Samborszczyzna... T. I. S. 18. Це нижче середнього рівня
для Карпат - 1500 м над рівнем моря.

159 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 533, арк. 5. Напевно нова назва стала
місцевою повсякденною назвою. Проте міняти офіційну назву не випадало з
юридичних міркувань  зі старою назвою цього села пов язані королівські
привілеї. Вона дотривала до наших днів.

160 ЛНБ НАН України, ф. 132 (Львівський національний університет),
on. 1, спр. 75, табл. XXII.

161 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 630, арк. 47-68 (вибірково); ЦДІА
України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 86, арк. 2, 3, 6, 9, 10, 11, 18. У межах
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Липецької і Розлуцької країн придатний для всяких потреб ліс  траплявся
лише в околицях Розлуча, Лімни і Прислопа (НБ ЛНУ, від. рукописів,
спр. 534, арк. 51-74, 81-89). Букові гірські ліси як жирові знаходились під
заповіддю  вже у XVI ст. Але не можна було припинити їхні порубки під

лісово-перелогові розробки - пасіки . Букова зола була найціннішим
добривом. Вона містить у собі 20 частин фосфатно-кислих солей, тоді як дубова
зола - лише 4,5 (.Петров В.П. Подсечное земледелие. Киев, 1968. С. 180).
Навіть у найвіддаленіших горах в околицях Любохори, Битлі, Висоцького,
Яворова, Гусна, Гнилої, Смереки у XVIII ст. бук був витіснений. Букові ліси
залишились тільки з боку Бескидів - на самому угорському кордоні (НБ ЛНУ,
від. рукописів, спр. 630, арк. 28, 31, 38, 39). В інвентарі 1767 р. зафіксовано
нагадування про те, що у тутешніх великих скарбових лісах забороняються
землеробські розробки - пасіки  (Там само. Спр. 538, арк. 158).

162 Мицюк О. Нариси з соціяльно-господарської історії Прикарпатської
Руси. Прага, 1938. Т. II; Білинський Я. Вівчарські шляхи північно-західної
Бойківщини // Літопис Бойківщини. 1938. Ч. 10. С. 46.

163 Білинський Я. Вівчарські шляхи... С. 47-48. Села ці не мали своїх
полонин, а жирові ліси поступово нищились, тому, наприклад, селяни Мшанця
у XX ст. віддавали своїх овець на полонини Дидьової та Ліктя Сяноцької
землі (Літопис Бойківщини. 1936. Ч. 8. С. 44).

164 У 1661 р. Васько Сенькович і Мисько Шепітчак з Дністрика Дубового
при всій громаді  своїй купили 50 овець, як виявилось, украдених у пана

Ільницького (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 514, арк. 124зв.).
165 1614 р. в сяноцькі гродські книги внесено зізнання підданого

шляхтича Миколи Вужа (Wąż), Луця зі с. Сможе, в тому, що воли у кількості 112
голів, яких він гнав до Кракова або навіть за кордон Корони ( extra fines
Regni ), належать його панові і є його власні, годовані протягом зими
(hyematos) у його власних оборах, в тому ж власному його селі Сможе
(ЦДІА України у Львові, ф. 15 (Сяноцький гродський суд), on. 1, спр. 143,
арк. 1314). Аналогічне зізнання під присягою склав тоді ж і в тому самому
гроді підданий Костянтина Комарницького, власника с. Комарники, Гриць
Турянський, який гнав тим же маршрутом гурт волів з 65 голів, що
перезимували в Комарниках, поблизу Сможі (Там само. Арк. 1315).

166 Жерела... Т. І. С. 295.
167 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 289v.-290.
168 Ibid. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 457-458, 548. Відомості про

відгін овець самбірськими селянами на закордонні полонини містить й
інвентар 1568 р. (Ibid. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 70-71, 89, 92).
Верещани (мешканці закарпатського села Верецьке) займають у наших (з
с. Жупане) часто овець  (Ibid. К. 89), як і в мешканців с. Климець, бо тут не
було статечної границі  (Ibid. К. 92). Отже, навіть державний кордон не
становив статечної  границі між сусідами. У XVI ст. королівські селяни за
випас овець і свиней давали відповідно двадцятину з овець (струга, strąga) і
десятину зі свиней, під час стягнення струги - по 1 грошу з диму
кухонного , по сиру або 6 грошів поклону для старости, а крайникові - по сиру
або 4 гроші (Ibid. К. 290; ibid. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 549). Вкуп
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у королівські ліси з вівцями виносив для шляхти і її підданих по 3 сири і З

барани зі 100 овець (Ibid. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 288-290; ibid.

Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 547). Особливо різко наприкінці XVI ст.

скорочується свиняче поголів я. Проведений сільськими князями-урядниками

в 1585 р. перепис свиней у Самбірському старостві показав скорочення його

поголів'я з 18 тис. у 1568 р. до 3,4 тис. (Ibid. Archiwum Zamoyskich, N 2978,
s. 457-459, 549). Думається, що не тільки неврожай дубового жиру тому
причина: далася взнаки і загальна тенденція, пов язана зі зменшенням дубових
лісів. До речі, 1527 р. тільки в самому Мединицькому лісі паслось 4669
свиней з 33 сіл Дрогобицької, Самбірської і Стрийської волостей (Ibid.
Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, D 1, v. 1, N 111, k. 272-276).

169 Ibid. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 89-92.
170 Ibid. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1, k. 78 (12)-79 (13).
171 Ibid. K. 83 (17). Інвентар 1497 p. Перемишльського староства

зобов язував п ять сіл волоського права (Брильницю, Макову, Стар яву, Смольницю,
Кросно) давати чинш у вигляді продуктів тваринництва - з дворища 4-5
ягнят, 2 свині, 2-4 волоські сири, підпругу або замість підпруги стругу -
двічі по півкопи грошей. Стація становила півкопи на Петра і Павла.
Свинячу десятину платили з дворищ, але від 20 свиней - 2 свині або по 16
грошів за кожну (Записки НТШ. 1897. Т. XIX. С. 17-18, 20, 21).

172 Źródła dziejowe. Т. XVIII. Cz. 1. S. 140-142. Для порівняння наведемо
дані з Галицького дистрикту за той же 1515 р.: тут з овець і з ланів платили
податки мешканці 30 сіл, усього з 3700 голів при 114 ланах (32 вівці на
лан). У Коломийському повіті у 16 селах було оподатковано 2900 овець і
79,5 лану, тобто 36 овець на один лан (Ibid. S. 169-172, 173). Галицький
повіт незадовго до 1515 р. зазнав татарської руїни, що не могло не відбитись
на чисельності поголів я, а також кількості оброблюваних ланів у бік їх
зменшення.

173 ЦДІА України у Львові, ф. 15, on. 1, спр. 314, арк. 24, 25, 26, 28, 29,
31, 32. Один шалашовий баран  давався від стада  або 100 голів (НБ ЛНУ,
від. рукописів, спр. 551, арк. 43). Шалашових баранів, поряд з десятинними,
давали громади Волошинової Волі, Стрільбицької Волі, Стрільбичів.

174 Źródła dziejowe. Т. XVIII. Cz. 1. S. 140 (1515 р.); ЦДІА України у
Львові, ф. 15, on. 1, спр. 314, арк. 23 (1608 р.).

175 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 520, арк. 228; спр. 517, арк. 62.
176 Жерела... Т. І. С. 282.
177 AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, D 1, v. 1, k. 634, 636v.,

639. У Дрогобицькому старостві ціна вкупу в лугові трави на полонинах у
60-х роках XVI ст. складалась з грошей готівкою, сирів, овець, підпруг
(Жерела... Т. І. С. 214). В інших староствах вкуп з вівцями у полонини для
чужих селян коштував по одній вівці від 100 овець, по повстині, по 2 сири, по
одній свині з 20 (Там само. С. 51, 168, 196).

178 ЦДІА України у Львові, ф. 15, on. 1, спр. 143, арк. 138.
179 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 1255, s. 48, 84, 85, 89, 91, 94, 100, 107,

113, 114, 123-124. За кухонного  барана, якого давала ціла громада, у Гвоз-
децькій країні почали брати ті самі 3 злотих, але з лану (Ibid. S. 123-124).
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180 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 630, арк. 66; спр. 538, арк. 140, 204, 208,
216, 227, 232, 240. Двадцятого вепра у натурі або по 3 гроші від кожного
платили за жир у 1686 р.. тільки в Мединицькому ключі (BZNO, oddz.
rękopisów, rkps 1255, s. 48).

181 Пастухи в горах опоряджували легкі житла-колиби та шалаші (салаші).
Звідси й назва гірського вівчарства - шалашництво (салашництво) (Reinfuss R. Ze
studiów nad kulturą... S. 27).

182 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 169, 175.
183 Там само. Арк. 124.
184 Там само. Арк. 141.
185 AGAD. Lustracje, dz. XVIII, ks. 71, N 21, k. 34v., 70v.
186 Ibid. Metryka Litewska, N 22, k. 36v., 93, 156v.
187 Ibid. K. 52v., 68, 69.
188 Ibid. K. 37v., 42v., 52v., 57, 75, 90v.
189 Ibid. K. 52v., 55v., 57, 80v., 83v., 140v., 141, 155, 156v., 159.
190 Шушарин В. Я. Русско-венгерские отношения в IX в. //

Международные связи России до XVII в. Сборник статей. Москва, 1961. С. 135
145. Перед переселенням угорців до Паннонії у басейні Середнього Дунаю і
Тиси, на думку В. Королюка, співіснували слов янський етнос з осілою
землеробською культурою і романізований етнос з його рухливою
пастушою  системою господарства (Королюк В.Д. Волохи и славяне Повести
временных лет  // Советское славяноведение. Москва, 1971. № 4, С. 51-53).

191 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 49, 67.
192 Там само. Арк. 28-29.
193 Там само. Арк. 21, 70. У XVIII ст. селяни Гвоздецької країни мали

свої шалаші в сяноцьких горах. З записів 1766 р. довідуємось, що ватаг
(вівчар) Олекса Пабців з с. Лінина мав свій шалаш за межами Самбірщини.
Своїх овець, що відбились від отари під час снігового бурану, він пізніше
знаходив у кошарах і шалашах різних сіл, у тому числі в Жолобку (НБ ЛНУ,
від. рукописів, спр. 555, арк. 180). Селяни Мшанця віддавали своїх овець на
полонини до сіл Дидьова і Лікоть на Сяноччині ще у XX ст. (Літопис Бой-
ківщини. 1936. Ч. 8. С. 44).

194 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 97-100.
195 Там само. Арк. 27-29, 89-91, 216-217.
196 Там само. Арк. 66-67, 102-106, 156-161.
197 Там само. Арк. 23, 25.
198 Там само. Спр. 517, арк. 142-143.
199 Там само. Спр. 572, № 26; спр. 538, арк. 30, 39, 40, 52, 64.
200 AGZ. 1928. Т. XXIII: Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie

i sanockie 1731-1772 / Wyd. A. Prochaska. N 599, § 2. За словами анонімного
автора опису Самбірщини, ґрунт в горах настільки кам янистий, що ледве
придатний під овес, і тому рідко сіють будь-що, крім вівса, і той не завжди
дозріває; сніг часто-густо накриває врожай вже у вересні [...] Дозрівання
зерна на два тижні запізнювалось у порівнянні з околицями Перемишля і Жовк-
ви  (ЛНБ НАН України, ф. 141, спр. 1037, арк. 29). Це наприкінці XVIII -
на початку XIX ст. Але і в XVI ст. озимина не родить, тому що зима триває
довго, а восени рано настають морози  (Там само [посилання на люстратора
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1563 р.]). Про с. Кривка сказано: Тутешній ґрунт дозволяє сіяти тільки овес,

льон, горох, коренеплоди; жито вдається тільки по першому овечому

угноюванні  (Słownik geograficzny... 1884. Т. IV. S. 767).

201 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 547, № 1250; спр. 537, N° 64; спр. 554,
арк. 16. Див. також висіви на війтівських фільварках у 1749 та 1765 рр. (Там
само. Спр. 538, арк. 38, 55, 58, 61; спр. 534, арк. 1-25 [Гвоздецька і Розлуць-
ка країни]). Глинкуваті ґрунти у Витьові, Хащеві, Нанчулці, Коблі (ЦДІА
України у Львові, ф. 14, on. 1, спр. 258, арк. 232, 338, 343, 346). У Гвозде-
цькій, Липецькій і Розлуцькій країнах на селянські лани вивозили гній (НБ
ЛНУ, від. рукописів, спр. 557, арк. 125зв. (1632 р.), 262 [1635 р.]). У Гвозде-
цькій країні селяни розводили сади з яблуневими, грушовими деревами,
особливо ж - зі сливовими. Росла в садах і черешня (Там само. Спр. 517,
арк. 486; спр. 553, арк. 132 (1666 р.); спр. 557, арк. 95 (1629 р.), 240зв.). В
Коблі у зв язку з визначенням меж земельної ділянки згадується великий
фруктовий сад (usque ad magnum pomum una cum pomaria [ЛНБ HAH
України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 2837, арк. 36 [1566 р.]).

202 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 132, 175, 332; ibid.
Archiwum Zamoyskich, N 2978, S. 238; BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, S. 91, 92.

203 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 131.
204 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 555, арк. 141; див. також: спр. 565, №5;

спр. 522, N° 1047; спр. 531, N° 84; спр. 526, N° 16; спр. 546, N° 54. Див.
також: Зубрицъкий М. Село Мшанець // Записки НТШ. 1907. Т. LXXV. N°
199; Охримович В. Про останки первісного комунізму... С. 5-8;
Зубрицъкий М. Годівля, купно і продаж... - С. 5 13; Kuczera A. Samborszczyzna... Т. І.
S. 85; Reinfuss R. Ze studiów nad kulturą... S. 26-27.

205 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 574, с. 20; Kuczera A. Samborszczyzna...
T. I. S. 85. У Болгарії в Златіцьких горах волохи тримали овець від св. Юрія
(Георгія) до 14 вересня за н. ст. (Kadlec К. Valasi a valaSske pravo... S. 130).
День св. Юрія визначав термін здавання державі овечого п ятдесятка в
Угорщині (Ibid. S. 209). Волів самбірські селяни закуповували на відгодівлю і
перепродаж під час троїцького ярмарку у Дрогобичі. Іван Телеп з Билича,
діючи у спілці з корчмарем, після закупівлі партії волів сам пас їх по траві
від Трійці до самої зими, після чого разом з довіреною особою корчмаря
погнав їх до Яцимєжа на продаж (ЛБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 531, № 254).

206 Мандыбура М. Д. Гуцульское полонинское хозяйство... С. 9; Драг-
невД. М. Сельское хозяйство феодальной Молдавии (конец XVII - начало
XIX в.). Кишинев, 1975. С. 116.

207 Охримович В. Про останки первісного комунізму... С. 78; Reinfuss R.
Ze studiów nad kulturą... S. 26-27; Літопис Бойківщини. 1931. Ч. 1. С. 169.

208 Оскільки збирав овець для власної вигоди  (НБ ЛНУ, від. рукописів,
спр. 520, арк. 434). Хлопця, який пас кіз і овець в Лінинці і з-за своєї не-
пильності  допустив, що вовки з їли п ятьох кіз, було взято під арешт (Там
само. Спр. 551, арк. 57зв. [1609 р.]).

209 Там само. Спр. 555, арк. 181. У Стрільбичах наприкінці XVII ст.
вівчарі видавали господареві з кожних двох овець одну гелету (гелета -
дерев яний цебер, близько 16 літрів) сиру (Там само. Спр. 536, арк. 98). Вовна
однієї вівці у 60-х роках XVIII ст. оцінювалась в 1 злотий 18 грошів (Там
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само. Спр. 555, арк. 180-181). Приватні землевласники за випас чужих овець

на своїх ґрунтах брали по 8 грошів від голови (сяноцький камерарій Бриць-
кий за випас 150 забескидських овець одержав 40 злотих [Там само.
Спр. 536, арк. 262]).

210 Kuczera A. Samborszczyzna... Т. I. S. 85.
211 Ibid. S. 86. Навряд чи щось змінилося в організації кошар упродовж

останніх віків. В. Кобільник так описує їх на матеріалі самбірського села Жу-
котин. Полонин тут немає. Вівчарі виганяють худобу на все літо на пашу
поблизу села. Овець не заганяють на ніч у село, тому пастухи роблять собі
колибу. Її переносять з місця на місце так само, як і кошари, кожної ночі на
нове місце. Вівці таким способом удобрюють землю. Господар, який бере
овець на випас, називається ватаг. Весною колибу вивозять зі села, на зиму
завозять додому. Колиба розрахована на три особи. Споруджується вона так:
дві дуги ( корси ) з гнучкого дерева встромляються паралельно на відстані
2 м в землю і з єднуються прутяним каркасом, який покривають лубом.
Задня і передня стінки збиваються з дощок, у задній проробляють віконце,
передня служить вхідним заслоном. Висота колиби - 1 або 1,2 м, ширина -
1,5 м. (Кобільник В. Матеріяльна культура села Жукотина Турчанського
повіту // Літопис Бойківщини. 1936. Ч. 8. С. 14-16). Місця, відведені для
збирання і випасу овець ватагом перед виходом з села на полонини або
протягом усього літа, називались ватажчинами (las wathaszczyzna в с. Бистриця,
1608 р. [НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 720зв.]). У Рикові 1593 р.
зафіксовано як ватажчини  (vataszczyzny) луку нижче села, під гробищем
поблизу Кута (Kut ad grobieszcze situs et sub hrobieszcze pratum vataszczyzny
inferius villae [ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, спр. 2837, с. 73]). У
с. Стройна ватажчина належала до солтиства (scultetiam [...] cum una area et
cum agris watharszyznami [Там само. С. 86]).

212 Kuczera A. Samborszczyzna... T. I. S. 83.
213 У Підбужі 1674 p. громада зізналась: Ми зайняли 260 овець на

наших толоках, які належали сусідньому шляхтичеві, і видоїли їх  (НБ ЛНУ,
від. рукописів, спр. 536, арк. 51).

214 Papee F. Skole і Tucholszczyzna. Monografia historyczna. Dodatek
miesięczny do Gazety Lwowskiej . Lwów, 1891. S. 18; Bostel F. Z przeszłości
Stryja i starostwa stryjskiego // Przewodnik Naukowy i Literacki. Lwów, 1886.
R. XIV. S. 608.

215 Характер пасічного рільництва  був зумовлений суворістю гірського
клімату, який не дозволяв сіяти озимі культури. Звідси - двопільна система з
примусовою щорічною або з інтервалом у два роки ротацією ріллі
( царини ) і облогу. При кошарному утриманні вівці ночували в кошарі з тину, яку
щоденно або один раз на три дні пересували на нове місце. За кілька років
кошарою можна було обійти всі громадські поля (Potkański К. Pisma
pośmiertne. Kraków, 1922. T. I. S. 391-395). Проте на кошарищі  (полі, яке побувало
під кошарою) жито родило тільки по першому овечому гної  (НБ ЛНУ, від.
рукописів, спр. 517, арк. 142-143). Так було, зокрема, у селах Любохорської
та Ільницької країн - у високих горах, на ґрунтах суцільно вівсяних , на
противагу Липецькій і Розлуцькій країнам, де було чимало низьких полів ,
на яких родили і жито, і пшениця (ЦДІА України у Львові, ф. 14, on. 1,
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спр. 258, арк. 221). На полях с. Кривка, що на угорському кордоні, ґрунти і
клімат дозволяли у XVIII ст. вирощувати тільки овес, льон, горох і
коренеплоди (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich. Warszawa, 1885. T. VII. S. 142). У Липецькій країні, коли між
Мшанцем і Міхновцем староста Є. Мнішек відновив фільварок, на його
полях було висіяно лише овес (ЦДІА України у Львові, ф. 15, on. 1, спр. 143,
арк. 142). На шляхетських фільварках у Борині, Яблонові і Сможі 1661 р.
було зібрано 120 кіп вівса, ЗО ярового жита, 10 ячменю і 8 гороху. Інше
збіжжя тут не родить , - зазначено у тогочасній люстрації (Lustracja
województwa ruskiego... Cz. I. S. 132, 136). Значно ефективнішим засобом
відновлення родючості ґрунту був вогневий його обробіток (підсічна
система).

216 ЦДІА України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 259, арк. 250: у с. Волоши-
нова Воля громадських ланів, поділених на два поля, з одного боку 14,5
лану, з другого 14,5; отож, якщо одне поле сіють, то друге поле угорує . Див.
також: НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 132, 137зв., 153зв., 355, ЗбЗзв.,
387зв., 556зв. У Підбузькій країні толока і царина мінялись місцями один раз
у два роки (Там само. Спр. 517, арк. 138зв.), у Дрогобицькому старостві -
раз на три роки (Жерела... Т. І. С. 213).

217 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 518, арк. 97; спр. 514, арк. 169, 175;
ЦДІА України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 361, арк. 335.

218 AGAD. Metryka Litewska, dz. 4, N 22, k. 2, 46.
219 У більшості стародавніх волоських  сіл Самбірщини, що виникли до

XVI ст., заміна неміряних дворищ  дворищами або ланами визначених
розмірів (виміряні лани (дворища) були в 1,5-2 рази більші від франконських
ланів, чим компенсувалась низька якість гірських ґрунтів; у той же час ті
самі лани (дворища) були менші, ніж початкові дворища [Инкин В. Ф.
Дворище и лан... С. 29, 37-38]) мала чисто теоретичне, обліково-фіскальне
значення. У Волосянці в XVII ст. за громадою рахувалось 10 тяглових (pocięż-
nych) ланів, але фактично всі польові наділи разом становили 320 прутів,
розділених на 18 шістнадцятипрутових (у двох випадках - по 32 прути)
блоків, які носили назви, похідні від родових прізвищ їхніх власників ( Петри-
ківське , Галичівське  і т. д. дворище [ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8,
спр. 85, арк. 1]). Часом нарізуванню правильних ланів заважав рельєф
місцевості. Тому, наприклад, у Дністрику Головецькому лише кілька полів
мають безперервні біги , а з боку Рип ян село сиділо на помірках і лазах
(НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 357зв.). За словами ревізорів, в усій
Підбузькій країні лани сіяні і лани пусті здавна не відокремлені одні від
одних, перебувають в спільному користуванні підданих, і хоч, згідно з
попередніми інвентарями, робиться їхнє розрізнення для обліку в графах, однак
це скоріше вираз сіяних і пустих ланів разом  (ЦДІА України у Львові,
ф. 159, оп. 8, спр. 550, арк. 2). Тут маємо справу з типовою руською
шахівницею (Там само. Ф. 14, оп. 1, спр. 258, арк. 217), характерною і для
гірських осель розкиданого типу - як на Гуцульщині.

220 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 518, арк. 498; спр. 536, арк. 8.
221 Там само. Спр. 518, арк. 292 (села Климець, Бистриця, Стрілки);

спр. 517, арк. 720зв. К. Чігодару неточно ототожнює ці vata§tine з толокою
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(Cihodaru С. Contributii la cunoaęterea ob§tii taraneęti in Moldova // Studii §i
cercetari ętiintifice istorice. Ia§i, 1956. Anul 7. Fasc. 1. P. 24).

222 НБ ЛНУ, від. рукописів, ćnp. 517, арк. 158 (с. Сприня).
223 Cihodaru С. Contributii... Р. 23 (волоський синонім лазу boteie відбився

у топонімах Бутля  і Ботелка ). Автор говорить про особливе значення, яке
надавалось кінцям нив у молдован, - відмінне від того, яке мали цілинні
ділянки, що примикали до нив по їхній довжині. Кінці нив  відомі з джерел
стосовно історії Барського староства: 1567 р. мовиться про продаж громадою
сіножаті з зауваженням: конци нив не продаєм, поневаж у каждое ест
господар  (Архив Юго-Западной России издаваемый Комиссиею для разбора
древних актов, учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском
генерал-губернаторе. Киев, 1894. Ч. VIII. Т. И: Материалы для истории местного
управления в связи с историею сословной организации. Акты Барского
староства XVII-XVIII в. № 79). Кінці нив можна було купити не у громади, а
у їхніх господарів.

224 Ефименко А. Я. Дворищное землевладение в Южной Руси // Ее же.
Южная Русь. Очерки, исследования и заметки. Санкт-Петербург, 1905. Т. I.
С. 382.

225 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 44зв. Землю без помірків ніхто
не хоче брати не тільки в тягло, але й в оренду  (Там само. Арк. 432).
Звичай вимагав, щоб кожен господар міг мати стільки ж лісу і луків, скільки й
поля, не більше  (Там само. Спр. 521, № 90; спр. 566, № 99). Принципу
пропорціонального (відносно тяглого наділу) розподілу громадських угідь
дотримувались і при шахівниці (надільні землі кожному належали в
кожному місці однаково з громадськими ґрунтами  [Там само. Спр. 508, арк.
603. Див. також: Жерела... Т. І. С. 279: iuxta quantitatem agrorum suorum]).

226 Літопис Бойківщини. 1934. Ч. 4. С. 16; 1935. Ч. 5. С. 16; Kuczera А.
Samborszczyzna... Т. I. S. 83; Охримович В. Про останки первісного
комунізму... С. 31-32. Експлуатація таких ділянок велась методом перелогу з
чергуванням циклів, коли земля працювала і відпочивала. Якщо розчистка
носила чисто пастуший характер, вона служила галявиною-пасовищем і
залишалась під лісом 20-30 років. Можливість використовувати гній вводила
в цю зміну новий системний елемент: ліс - трава - зернові - ліс.
Землеробські розчистки (ліс - зернові - ліс) мають тенденцію перетворити підсіку в
засіб одержання постійної ріллі - царини , з якої почергово збирають і сіно,
і зерно {Stahl N. Contributii la studiul satelor devalma§e romane§ti. Vol. 1: Con-
federatii de ocol, structuri teritoriale §i tehnici agricole. [Bucureęti], 1958. P. 271.
Див. також: Третъяков П. Н. Подсечное земледелие в Восточной Европе.
Ленинград, 1938). Вкорінювання луки у польову систему було особливо
доцільне в горах в умовах холодних і перезволожених зон, де вплив ландшафту і
ґрунтів виявлявся особливо різко (Шевеленко А. Я. Производственно-трудовой
опыт народных масс Европы VI-X веков // Вопросы истории. 1975. № 8.
С. 80). У той же час на гірських підсіках скороспілий ячмінь, улюблена
культура номадів  {Неусыхин А. И. Проблемы европейского феодализма.
Избранные труды / Вступ, статьи Л.Т. Мильской и Ю.Л. Бессмертного.
Москва, 1974. С. 391), давав особливо високі врожаї. Невибаглива до погоди,

292



ЧАСТИНА ПЕРША

ця культура не виносила виснажених земель і вимагала плодозміни (Шеве-

ленкоА.Я. Производственно-трудовой опыт... С. 83). Овес мав перевагу

своєю більшою незалежністю від якості ґрунту (.Петров В.П. Подсечное

земледелие. С. 181).

227 Поняття близьких і дальших полів було відносним. Загалом близькі
поля - це поля, на які вивозився гній - чи то лази, чи обшари (ЦДІА
України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 85, арк. 9; НБ ЛНУ, від. рукописів,, спр. 534,
арк. 17-19). На далеких займанках у Карпатах виникали відомі етнографам
літні житла з господарськими прибудовами, де можна було тримати худобу
(Reinfuss R. Ze studiów nad kulturą... S. 31). Порівн.: Петров В. Подсечное
земледелие. С. 16).

228 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 1255. S. 116.
229 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 520, арк. 570.
230 Від діда до онука (с. Гусно [Там само. Спр. 514, арк. 265]). Селянин

в Ясьонці тримав у заставі чужий лаз протягом 15 років і за цей час чимало
своєю працею  його розробив і розширив (Там само. Спр. 517, арк. 134зв.).
Селянин з Билича платив штраф ( вини ) за ниву в королівському лісі
протягом кільканадцяти років (Там само. Спр. 553, арк. 372).

231 Там само. Спр. 514, арк. 28зв.; спр. 515, арк. 105.
232 Там само. Спр. 555, арк. 141зв.
233 За підрахунками Ґ. Крупінської-Лясковської, зробленими на підставі

інвентаря 1760 р., у всій Самбірській економії шпилькові (в основному
смеречина) ліси становили 40,11 відсотка і займали перше місце* в лісостої; на
листяні припадало 13,36 відсотка, решту становили мішані ліси (Krupińska-
Laskowska Н. Ekonomia Samborska na podstawie inwentarza 1760 r. Lwów, 1937 //
ЛНБ HAH України, ф. 132, спр. 75, с. 78 [рукопис]).

234 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 514, арк. 19, 153, 164.
235 ЦДІА України у Львові, ф. 14, on. 1, спр. 259, арк. 347.
236 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 572, №21.
237 Порівн.: Вдовина Л. Н. Земельные переделы в крестьянской общине в

20-30-е годы XVIII века. По материалам монастырских вотчин // История
СССР. Москва, 1973. № 4. С. 145.

238 Це характерно не тільки для Галичини. Довжина визначалась виразами
на зразок куда из века уживали  (Бырня И П. Зарождение села как
основного типа поселения Молдавии в эпоху феодализма // Известия Академии наук
Молдавской ССР. Кишинев, 1965. № 12. Серия общественных наук. С. 39),
куда топор и коса ходили  (Третьяков 77. Н. Подсечное земледелие... С. 18;
Takacs L. Einige Fragen der Forschung der Rodungswirtschaft in Ungam // Труды
VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук.
Москва (3-10 августа 1964 г.). Москва, 1970. Т. V. С. 67).

239 Цей чинник стосовно Самбірщини розглядається у роботі: Инкин В. Ф.
Фольварк и рынок в. Галицком Прикарпатье XVI в. // Ежегодник по аграрной
истории Восточной Европы. 1964 г. Кишинев, 1966. С. 121-129.

240 Rutkowski J. Z dziejów żup ruskich za Zygmunta Augusta // Księga
pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera. Lwów, 1925. T. II. S. 366-387; Ejusd.
Podział dochodów w żupach ruskich...; Turska J. Inwentarz żup Samborskich...;
Inwentarze żupy solskiej... S. 700-714.
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241 Pociecha W. Królowa Bona (1494-1557). Czasy i ludzie Odrodzenia.
Poznań, 1958. T. III. S. 49, 68-69. Про помір грунтів, проведений з ініціативи
Бони на Самбірщині, див.: Инкин В. Ф. Дворище и лан... С. 27-41.

242 Pociecha W. Królowa Bona... T. III. S. 138.
243 Інкін В. Ф. Історична оцінка панщинно-фільваркової системи

феодального господарства Польщі // Проблеми слов янознавства. Львів, 1982. Вип. 26.
С. 64.

244 Там само.

245 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 3. Див. також: Инкин В. Ф.
Расслоение крестьян Самборской экономии в средине XVIII в. // Ежегодник
по аграрной истории Восточной Европы. 1960 г. Киев, 1962. С. 262-263;
Historia chłopów polskich. Т. I. S. 282.

246 Krupińska-Laskowska H. Ekonomia Samborska... S. 86 i tab. XXVI,
XXVI-a.

247 Згідно з люстрацією 1661-1665 pp., у п яти польових селах Самбір-
ської економії, які перебували у приватній посесії (Чернихів, Черхава,
Ольшаник, Шаде, частина Луки), у 1616-1627 рр. рахувалось 33,5 потяжного
лану, а через 50 років побори платились лише з 6,25 лану; селяни не мали
змоги засіяти навіть ті 10,5 лану, які за ними рахувались як потяжні. На цих
землях тіснилось на чвертях і півчвертях лану 49 господарств, які виконували
від 6 до 10 днів панщини тижнево у розрахунку на лан. У шляхетських
селах по сусідству з економією (Ляшки, Ниговичі, Княжичі, Кропивники,
Костельники, Борчичі) ревізори виявили тоді ж лише 1,25 лану землі і трьох
підданих замість зафіксованих перед війною  16,5 лану і 63 підданих; три
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ручної роботи у 60-х роках XVIII ст. в 6 грошів) пояснюється великою
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1963. Вильнюс, 1964. С. 237.

252 Инкин В. Ф. К вопросу об эволюции феодальной ренты... С. 240.

294



ЧАСТИНА ПЕРША

253 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 546, № 26.
254 Там само. Спр. 572, №21.
255 Там само. Спр. 514, арк. 28зв.; спр. 515, арк. 105; спр. 555, арк. 141зв.
256 Там само. Спр. 573, арк. 9.
257 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 36, 50.
258 Ibid. S. 79.

259 Инкин В. Ф. К вопросу об эволюции феодальной ренты... С. 240-241.
260 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 77.
261 Ibid. S. 36-83. У ряді випадків осілі і пусті, на яких пасуть  (худобу)

лани подаються неподільно (с. Стрілковичі [Ibid. S. 43]), без виділення
пустих, з зауваженнями: Хто їх сіє, платить відповідно до засіву  (с. Билина
[Ibid. S. 65]), пусті, в оренду ідуть  (Лужок Нижній [Ibid. S. 68]). В одному
тільки випадку окремо зазначено орендовані і пусті лани (с. Колпець:
відповідно орендованих 4,125 і пустих 4,75 лану [Ibid. S. 44]). Нарешті, іноді
подається тільки одна цифра - число осілих  ланів, але при цьому
зазначається розмір орендної плати за пусті або орендовані ділянки (наприклад, села
Хломець і Завадка [Ibid. S. 72, 83]).

262 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 71-131.
263 Ibid. S. 119-126.

264 Krupińska-Laskowska H. Ekonomia Samborska... S. 77, 78, 79.
265 Ibid. S. 74, 75.
266 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 534, арк. 51-80, 81-89.
267 ЦДІА України у Львові, ф. 146 (Галицьке намісництво), on. 1, спр. 66,

арк. 87зв.-88.
268 Там само. Ф. 159, оп. 8, спр. 118, арк. 26-65.
269 Зубрицький М. Годівля, купно і продаж овець у Мшанци Старосам-

бірського повіту // Матеріали до українсько-руської етнольогії. Львів, 1905.
Т. VI.

270 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 90; спр. 522, № 34; спр. 537,
№ 175, 316; ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 759, арк. 171.

271 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 521, № 538; спр. 522, № 34; спр. 537,
№ 316; ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 759, арк. 171.

272 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 511, № 103, 104.
273 Там само. С. 27-28.

274 Там само. Спр. 521, № 20; спр. 546, № 67.
275 Там само. Спр. 531, № 83, 254.
276 Там само. № 64, 83; спр. 521, № 238; спр. 537, № 175.
277 Там само. Спр. 538, арк. 90; спр. 531, № 254.
278 Катастрофічні економічні наслідки татарських наїздів 1621, 1624, 1626

і 1629, 1633 рр. (у Самбірській економії вони спричинили 63,2 відсотка
пусток). Уже на 40-ві роки XVII ст. пустки були ліквідовані, і посівні площі
навіть перевищували рівень кінця XVI ст. (Horn М. Skutki ekonomiczne
najazdów tatarskich z lat 1605-1633 na Ruś Czerwoną. Wrocław; Warszawa;
Kraków, 1964. S. 101, 102-103). Поборовий реєстр, складений невдовзі після
Визвольної війни українського народу середини XVII ст., показує наявність
у 39 польових низинних панщинних селах Самбірської економії 119
робочих  (36,1 відсотка) і 211 пустих ланів (63,9 відсотка). У той же час в 79
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гірських селах економії налічувалось 265 V8 осілого  (25,6 відсотка) і 779 3/8
пустого (74,4 відсотка) дворища. Пустки, що утворились в час козацької
війни , доповнили спустошення, не ліквідовані з часів першої татарщини
(у селах Літиня, Билич і Залікоть до 55 пустих здавна  додалось 46
запустілих ланів зараз  (ad presens) [ЦДІА України у Львові, ф. 13, on. 1,
спр. 1075, с. 303-331]). Для порівняння можна навести дані про королівщини
Краківського воєводства XVII ст. Сюди татаріЦина не сягала, але воєнні
фактори загалом відігравали суттєву роль, процес запустіння орних земель ішов
неухильно протягом цілого століття (Trzyna Е. Kwestia zniszczeń wojennych і
wojskowych oraz zahamowania rozwoju gospodarczego weiku XVII //
Małopolskie Studia Historyczne. Kraków, 1965. R. 8. Zesz. 1-2 (28-29). S. 77).
Пустки утворювались і в XVI ст., але в той час зростали фільварок,
селянська оранка (Śreniowski S. Uwagi о łanach w ustroju folwarczno-pańszczyź-
nianym wsi polskiej // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 1955. R. III. N 2.
S. 43). У XVII ст. процес утворення пусток домінував. Багато пусток, що
утворились у Польщі в XVII ст. і в першій половині XIX ст., усе ще
використовувались як луки, пасовища або залишались під лісом - усього понад
20 відсотків селянських ланів, не рахуючи тих, які виникли пізніше
(Stankiewicz Z. Sprawa pustek w okresie kryzysu ustroju folwarczno-pańszczyźnianego
(w świetle materiałów z dóbr skarbowych królestwa Polskiego przed
uwłaszczeniem) // Badania z dziejów społecznych i gospodarczych. Poznań, 1969. T. 30.
S. 35, 36, 43, 48).

279 Бунинский И. E. Климат Украины в прошлом, настоящем и будущем.
Киев, 1963. С. 63. Див. також: Крикун Н. Г. Урожайность зерновых культур
в фольварках северной части Подольского воеводства в первой половине
XVIII в. (По материалам имений Чарторыйских и Жевуских) // Ежегодник по
аграрной истории Восточной Европы. 1963 г. Вильнюс, 1964. С. 334.

280 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 540, арк. 21зв.
281 Так, у середині XVIII ст. в господарстві Івана Цинана з с. Береги було:

10 голів робочої худоби, до двох десятків голів рогатої худоби, понад 500
злотих готівкою і 404 злотих у векселях, частково під заклад землі, не менше
50 вуликів бджіл, бочки меду і велика кількість землі. У Самборі він мав
постійних клієнтів, яким відпускав у борг хліб і мед (Там само. Спр. 521,
№ 190). Залізниха з Шептич після смерті чоловіка одержала різного майна
на 1400 злотих (зокрема, ікону оцінено у 51 злотий), багато коней, худоби,
зерна. На найм робочої сили (батраків і сезонних робітників) вона видала
200 злотих (Там само. Спр. 554, № 214; спр. 537, №321; ЦДІА України у
Львові, ф. 13, on. 1, спр. 625, арк. 1521-1523)'. Її чоловік Іван Залізний
відпустив у борг орендареві 674,5 злотого і 24 півмірки (12 корців) жита (НБ
ЛНУ, від. рукописів, спр. 528, № 39). В одного селянина у Стрілках 1609 р.
був сад, у якому росло 32 старих і 23 молодих сливових дерев, 19 яблунь і
5 черешень (Там само. Спр. 551, арк. 60). Спеціалізація у садівництві
свідчить про орієнтацію на ринок.

282 Там само. Спр. 520, арк. 466-466зв. 1758 р. на вимогу замку
кредитори дорожівської громади, 7 осіб, одночасно показали заставні контракти
на суму 2554 злотих, під які тримали всі разом 48,5 загону землі (Там само.
Спр. 525, № 501; див. також: спр. 509, № 139).
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283 Билина Велика (Там само. Спр. 520, арк. 467зв. (1666 р.); спр. 536, арк.
4зв. [1674 р.]), Кульчиці (Там само. Спр. 517, арк. 252зв.; спр. 513, арк. 32), Мо-
кряни (Там само. Спр. 517, арк. 449зв.), Зарайсько (Там само. Спр. 518,
арк. 247-а); 1686 р.: Дубляни (BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 61), Меди-
ничі (Ibid. S. 48), Селець (Ibid. S. 44), Березниця (Ibid. S. 46), Чуква і Стріл-
ковичі (Ibid. S. 43), Кульчиці (Ibid. S. 40, 48), Мокряни (Ibid. S. 44), Бабина
(Ibid. S. 38), Улич (Ibid. S. 72).

284 Сушиця (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 540, арк. 25), Дністрик Голо-
вецький (Там само. Спр. 553, арк. 227 [1666 р.]), Тисовиця (Там само.
Спр. 557, арк. 367 [1639 р.]), Билич (Там само).

285 Дубляни: крім ткачів, шевці (BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 61;
НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 536, арк. 4зв. [1674 р.]); Улич: крім ткачів,
шевці, гончарі, коваль (BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 72). Ковалів бачимо
у таких польових селах, як Сельце (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517,
арк. 639, 680, 723зв., 773зв.), Озимин (Там само. Арк. 637; спр. 536, арк. 4зв.
[1674 р.]), кравця - у Березниці (Там само. Спр. 517, арк. 449зв. [1606 р.]),
колодія - у Дубрівці (Там само. Спр. 540, арк. 25 [1712 р.]), різника - у
Грушовій (BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 66).

286 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 72.
287 Ibid. S. 61.
288 Ibid. S. 51, 61, 72.
289 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 520, арк. 107зв. Крім того, селяни

багатьох сіл при фільварках зобов язані були прясти з панського  прядива по
штуці  на 12 ліктів (Сельце, Чуква, Мокряни, Стрілковичі; [BZNO, oddz.

rękopisów, rkps 9553, s. 43, 44, 46]), мочити, тершити і чесати по копі панські
коноплі на 4 лікті (Бабина [Ibid. S. 38]). Двоє кульчицьких ткачів виробляли
безкоштовно по півсотці полотна (Ibid. S. 40).

290 ЛНБ НАН України, ф. 141, on. 1, № 1037, арк. 23.
291 За привілеями ткацького цеху Нового Самбора, тамтешні позацехові

ремісники не мали права: 1) виробляти полотно і продавати його в селах; 2)
давати роботу сільським партачам; 3) продавати тонкі гатунки полотна, а
продавати дозволялося лише грубе і в обмеженій кількості полотно з
уплатою до цехової каси певного збору. Виключним правом цеху було: 1)
виробництво тонкого полотна; 2) скупівля усякого прядива; 3) право наймати
челядь  і робітників (Інкін В.Ф. Про вплив промислів  на розшарування селян
Галичини в середині XVIII ст. (За актами Самбірської економії) // Питання
історії СРСР. Збірник статей. Львів, 1958. С. 73-74). Для захисту своїх
монополій ткачі виділяли з цеху двох майстрів, котрі в супроводі двох замкових
стражників мали право переслідувати партачів у радіусі двох миль від
міської брами (Там само). В розправах з партачами брали участь навіть жінки і
діти цехових братів  (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 522, № 99; спр. 547,
№ 23). У той же час цех замикається в собі, затруднюючи вступ у своє коло
нових членів. Іноді з претендента для вступу в цей цех брали вступний
внесок, але не вписували його в реєстр або каталог  цеху під претекстом того,
що спочатку треба бути прийнятим до міського права  (Там само. Спр. 536,
арк. 56 [1711 р.]). 1761 р. самбірський полотняний цех через своїх
представників заявляв, що лише на судові видатки в боротьбі з сільськими партачами
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за останні ЗО років він витратив 12 тис. злотих (Там само. Спр. 565, № 16,
17; спр. 560, № 564; спр. 532, № 179; спр. 528, № 4).

292 Инкин В. Ф. Ремесленное производство в королевских городах
Галицкого Подгорья в XVI-XVIII вв. // Города феодальной России. Сборник
статей памяти Н. В. Устюгова. Москва, 1966. С. 169.

293 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 523, № 4.
294 1 741 р. адміністрацією замку було роздано селянам Стрілкович,

Дубрівки Ваневицького ключа та селянам інших поселень у вигляді грошового
завдатку або сировини 13722 злотих на вироблення 1444,5 півсотка полотна.
Закуплене полотно вибілювалось у замковому бліху або роздавалось селянам
для вибілювання {Инкин В. Ф. Расслоение крестьян... С. 268; Інкін В. Ф. Про
вплив промислів ... С. 75).

295 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 18.
296 Інкін В. Ф. Про вплив промислів ... С. 75.
297 Там само. С. 74.

298 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 523, № 4. Див. також: Там само. Спр.
565, № 16; спр. 524, № 869; спр. 531, № 276.

299 Там само. Спр. 522, № 95. Сільський ткач звичайно виробляє
полотно або з чужого прядива, або відбирає платню наперед, ніж заробить,
здебільшого, проте, бере прядиво в борг у євреїв і працює майже без користі
для себе  (ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 141, on. 1, спр. 1037, арк. 29-
30).

300 Bujak F. Z odległej і bliskiej przeszłości. Studia historyczno-gospodarcze.
Lwów; Warszawa; Kraków, 1924. S. 18.

301 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 522, № 6; спр. 525, № 280; спр. 531, № 71.
302 Там само. Спр. 525, № 587; спр. 523, № 6; спр. 522, № 99; спр. 547, № 23.
303 Під час сохачки по четвергах нецеховим різникам дозволялось

продавати м ясо за умови сплати цехові певного збору (Там само. Спр. 630,
арк. 43; спр. 525, № 34; Kuczera A. Samborszczyzna... Т. І. С. 469).

304 Інкін В. Ф. Про вплив промислів ... С. 72.
305 AGZ. Т. XXV. N 474, § 4; N 475, § 13; N 554, § 12.
306 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 511, № 103. Зазначимо принагідно, що у

XVIII ст. той зі селян, хто торгує тютюном , повинен був заплатити 1
злотий на рік орендареві місцевої корчми; тютюном у XVIII ст. торгували в
скарбових корчмах (Там само. Спр. 521, № 237, 238).

307 Źródła dziejowe. Т. XVIII. Cz. 1. S. 124-173. Слід вказати, що у Сам-
бірському старостві 1495 р. було 15 млинів (у Купновичах, Шептичах,
Озимині, Сельці, Дублянах, Ольшанику, Березниці, Стрільбичах, Стрільбицькій
Волі, Стрілках, Коблі (Cublo), Пенянах, Бабині, Дорожеві, Нагуєвичах); деякі
з них могли слугувати і сукновальнями (AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego,
dz. LVI, S 1, v. 1, N 657, s. 11 [4]).

308 ЛНБ НАН України, ф. 5, on. 1, спр. 2837, арк. 28, 96 (Гнила; Великий
потік [1561]).

309 Molendinum ad conficiendos pannos (Яворів, 1588 [Там само. Арк. 34-35]).
310 Право побудувати molendinum et rotam torquatilem  (Там само.

Арк. 56), rota torquatili або truscatili  (Там само. Арк. 3), cum molendino
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frumentario et torquatili  (Радич, 1561 [Там само. Арк. 67]) містили локаційні

грамоти.

311 Там само. Арк. З, 6, 20, 25, 28, ЗО, 33, 35, 36, 41, 44, 49, 53, 56, 58,
64, 67, 71, 72, 73, 82, 86, 89, 94, 96, 102, 103, 106.

312 Вальники , тобто сукновальні, ще в середині XVII ст. існували у
фільваркових селах Чукві (ЦДІА України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 1075,
арк. 309: walnik duarum rotharum), Торчиновичах (теж на два кола [Там само.
Арк. 310]), Тершові (Там само. Арк. 320), а також у гірських селах Розлуч
(Там само. Арк. 318), Смольна (folusz, stępa [Там само. Арк. 320]), Залікоть
(Там само. Арк. 327), Вовче (BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553. S. 94), Голо-
вецьке (Ibid. S. 113). Війтівські фолюші 1686 р. зафіксовані у Ясениці
Замковій, Лопушанці Хоминій, Грозьовій (Ibid. S. 121, 122, 128). У 1765
1768 рр. маємо сукновальні лише в гірських селах Лінина (НБ ЛНУ, від.
рукописів, спр. 534, арк. 10), Бистре (Там само. Арк. 27), Лінинка (Там само.
Спр. 538, арк. 61, 160), Опака (Там само. Арк. 24), Ясениця Замкова (Там
само. Спр. 630, арк. 8-9) і Любохора (Там само. Арк. 43).

313 Kadlec К. Valasi a valasske pravo... S. 155, 158, 275, 375; Филипо-
euh I С. Структура и организащф... С. 77-79; Масйгек J. Vlasi v Zapadnfch
Karpatech... S. 90. Про фолюш у Фрідецькій домінії (Моравії), де волохи
робили свої повстини за плату від кожного постава, та про податок
повстинами у 1636 р.: Ibid. S. 149, 214; про прядіння вовни як повинність у Тєши-
ні, що неподалік Фрідека, 1654 р.: Ibid. S. 214.

314 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9547, s. 108; rkps 1632, s. 198-200, 248.
315 У Новому Самборі в кушнірському цеху 1688 р. було 25 майстрів.

Поступово кількість їх скорочується: 1694 р. їх було 18, 1699 р. - 13, 1704 р. -
12, 1710 р. - 6, 1711 р. - 5 братів {Kuczera A. Samborszczyzna... Т. I. S. 473).
1753 р. кушнірський цех Нового Самбора заявляв, що на місці залишалось
усього три майстри, решта шукають заробітків на податки  і не можуть
повернутися задля своїх труднощів  (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 522,
№ 393). Наприкінці XVII-XVIII ст. повністю занепадає лимарський цех цього
міста; протягом 1694-1710 рр. він ніколи не мав більше 3-4 цехових братів
{Kuczera A. Samborszczyzna... Т. I. S. 478).

316 Шевський цех Нового Самбора у другій половині XVI ст. нараховував
16 майстрів, кожен з яких мав свою будку для продажу взуття. 1619 р. число
майстрів досягає 20, 1667 р. - 30, 1668 р. - 34. 1694 р. у ньому було 25
братів і 4 челядники, 1694 р. відповідно 32 і 21, 1699 р. - 32 і 20, 1704 р. -
стільки ж, 1710 р. - 16 братів, 1713 р. - 8 братів {Kuczem A.
Samborszczyzna... Т. I. S. 458-459, 461). Чимало шевців проживало по селах (ЦДІА
України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 1073, арк. 306; НБ ЛНУ, від. рукописів,
спр. 537, № 250; спр. 554, арк. 10).

317 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 543, арк. 25.
318 Там само. Спр. 517, арк. 586 (1608 р.); спр. 544, арк. 84зв. (1640 р.);

спр. 557, арк. 256зв. (1649 р.).
319 Там само. Спр. 517, арк. 800 (1599 р.); спр. 540, арк. 126 (1712 р.).
320 Kuczem A. Samborszczyzna... Т. I. S. 460.
321 Постановою ради Нового Самбора від 20 грудня 1667 р., якою

підтверджувався статут шевського цеху, в місті стороннім особам заборонялось
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купувати шкіру і продавати взуття, крім як у ярмаркові дні. Мешканці ж

Нового Самбора, які займались виправленням і продажем шкір, повинні були
заплатити цехові від кожної волової і яловичої шкіри по 5 грошів, від
телячої і козячої шкіри - по шелягу (Ibid. S. 459).

322 Ibid.

323 Horn М. Walka klasowa i konflikty społeczne w miastach Rusi Czerwonej
w latach 1600-1647. Warszawa, 1972. S. 38.

324 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 543, арк. 24зв.-25.
325 Арьес Ф. Человек перед лицом смерти / Пер. с франц. В. К. Ронина.

Предисл. А. Я. Гуревича. Москва, 1992. С. 17; Машкин Н. А. История
древнего Рима. Москва, 1956. С. 442.

326 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 543, арк. 25.
327 Kuczera A. Samborszczyzna... Т. I. S. 461.
328 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 518, арк. 531. Старосільські кушніри

користувались правом першими купувати шкіри під час ярмарку, що, втім, не
заважало їм переслідувати партачів і конфісковувати шкіри, куплені на
ярмарку навіть після того, як цех перший задовольняв свої потреби і не хотів
більше купувати (Там само. Спр. 553, арк. 115зв. [1665 р.]).

329 Там само. Спр. 543, арк. 23зв.-25. 1685 р. в с. Кобло жив шевського
ремесла майстер з села Старого Кобла , який купив собі тут чверть лану
землі (Там само. Спр. 553, арк. 443). Цей майстер міг бути членом якогось
з цехів, мабуть, старосамбірського.

330 Там само. Спр. 553, арк. 115зв.
331 Там само. Арк. Юзв.
332 Там само. Спр. 517, арк. 477 (початок XVII ст.).
333 Там само. Спр. 544, арк. 25 зв. (Дністрик Головецький, Стрілки; 1648 р.);

спр. 517, арк. 906зв., 907 (Завадка; 1599 р.).
334 У Мединичах в середині XVII ст. нараховувалось 12 ремісників (ЦДІА

України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 1075, арк. 306). В Уличі ремісники
мешкали на 22 загородах (Słownik geograficzny... 1891. Т. XII. S. 796). Багато
ремісників було зосереджено в селах поблизу обох Самборів. У Стрілковичах
і Дубрівці 1760 р. 20 осіб виступають від імені всіх ткачів, що мали ткацькі
верстати (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 560, № 540). Вони скуповували тонке
прядиво як у місті, так і в інших місцях, переманювали цехову челядь,
приймали замовлення на тонку роботу, зокрема, на рубчик  (Стрілковичі), або
скуповують нитки, беруть у місті замовлення і прядиво, одержуючи завдаток
за роботу і навіть відбивають у цехових майстрів челядь  (Дубрівка [Там
само. Спр. 525, № 587; спр. 523, № 6]). Значна кількість ремісників
скупчувалась при жупах. Серед нагуєвицьких жупних підсадків 1768 р. знаходимо
сімох бондарів, двох різників-євреїв, двох пекарів, усього підсадків - 34
особи. Тоді ж при Спринській жупі жили п ять бондарів, різник, пекар та 12
інших, у Модричах мешкали при жупі три бондарі, сім підсадків, при
Дрогобицькій жупі п ять бондарів, коваль, пекар та інші. Були ремісники і при
Старосільській жупі (серед 13 підсадків названо гончара). У Котівській жупі
серед 44 підсадків згадуються чотири різники, два бондарі, два ковалі, три
ткачі, один швець (BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9547, s. 108, 109, 150, 157,
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158, 167). Ці ремісники забезпечували жупи соляною тарою, а постійних

робітників-зваричів - продовольством та одягом. Полотняний цех Старої Солі
вів боротьбу з партачами того ж фаху з Билича, Стрільбич і Ясениці
Замкової (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 570, арк. 653-654; спр. 522, № 6;
спр. 523, № 4, 6; спр. 525, № 280; спр. 531, № 71; Інкін В. Ф. Про вплив
промислів ... С. 74). У Биличі постійно бачимо коваля (НБ ЛНУ, від.

рукописів, спр. 553, арк. 65, 150зв.; спр. 557, арк. 332 [1638-1663 рр.]),
згадується швець (Там само. Спр. 553, арк. 180 [1666 р.]). У Биличі і Дністрику
Половецькому є гончарі (Там само. Спр. 557, арк. 305зв. (1637 р.); спр. 544,
арк. 84зв. [1644 р.]). У Ясениці Замковій і Стрілках засвідчені кравці (Там само.
Спр. 557, арк. 285зв. (1636 р.); спр. 553, арк. 287 (1669 р.); арк. 300 [1675 р.]);
їх знаходимо також у Сприні (Там само. Спр. 517, арк. 357 [1604 р.]),
Березниці (Там само. Арк. 449зв.), Озимині (Там само. Спр. 536, арк. 4зв.
[1674 р.]). Про бондарів часто знаходимо згадки в таких селах біля Старої
Солі і Старого Самбора: Кобло (Там само. Спр. 553, арк. 385), Тисовиця
(Там само. Спр. 557, арк. 18зв.), Галівка (Там само. Спр. 517, арк. 700), Нан-
чулка (Там само. Спр. 517, арк. 534зв.). Мало не в кожному скільки-небудь
значному за розмірами селі зазначено коваля або навіть водночас двох (Там
само. Спр. 517, арк. 227, 233, 235зв., 259зв., 279, 304, 323зв., 475зв., 480, 501,
513зв., 530, 592зв., 620, 631, 639, 668, 697зв., 700зв., 723зв., 739, 740, 749,
751зв., 773зв., 814, 856, 858зв., 877зв., 902зв.; спр. 536, арк. 124зв., ІЗЗзв.;
спр.553, арк. 65, 150зв., 155; спр. 557, арк. 301, 332). По селах траплялись
майстри такого, здавалось би, суто міського фаху, як малярство. Маємо
згадку про Івана Маляра (Malarz) з с. Лімна з 1608 р. (Там само. Спр. 517,
арк. 626). У 1744 р. селянин з Берегів Децик увійшов у конфлікт з
майстром живопису  (magister picturae) О. Ферилінським через певну малярську
роботу в церкві згаданого села  (Там само. Спр. 522, № 76).

335 На всю Галицьку землю Руського воєводства у 1590-1648 рр.
припадає дев ять згадок про бондарів (поблизу соляних бань), шість - про теслярів
і тільки одна про бондарський цех у Рогатині (Hornowa Е. Stosunki
ekonomiczno-społeczne w miastach ziemi halickiej w latach 1590-1648. Opole, 1963.
Tab. 14, 15, 19). Відсутні згадки про самостійні столярські цехи і взагалі про
столярів. Натомість бондарський фах виділяється як масовий у Мукачеві,
Берегові (Kozmmova A. Podkarpatskd Rus... S. 14).

336 Статут новосамбірського бондарського цеху був затверджений урядом
міської ради 1546 р. У 1551 р. до бондарів були приєднані столярі, сідлярі і
колодії, або каретники (stelmachowie), 1648 р. - токарі і гребінники. 1648 р.
з бондарського цеху в окремі самостійні цехи виділились столярі і колодії.
1660 р. маємо знову один бондарський цех при наявності в ньому поряд з
бондарями окремих столярського і, колодійського цехмайстрів (Kuczęга А.
Samborszczyzna... Т. I. S. 466). 1760 р. бондарський цех Нового Самбора
нараховував усього шість братів , а колодійський, що знову виділився, - сім
(BZNO, oddz. rękopisów, rkps 1632, s. 198-200). 1768 p. тут існував знову
тільки бондарський цех з вісьмома майстрами, натомість поруч з ним 22
бондарі об єднував старосільський бондарський цех (Ibid. Rkps 9547, s. 108).

337 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9547, s. 132-133, 150, 157, 158, 167.
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338 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 569, № 163, 177; AGZ. Т. XXIII. № 230,
§ 16.

339 У Гвоздецькій країні Волошинова Воля і Лінина Велика
спеціалізувались на клепках і денцях для Старосільської жупи, на ящиках для грудкової
-солі (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 24, 160; ЦДІА України у Львові,
ф. 159, оп. 8, спр. 550, арк. 4). 1747 р. селяни Ясениці Зворицької робили
ящики, а Стройна - обручі. За обруч жупа платила 12 грошів, за копу денець-
5, копу клепок - 4 гроші (Там само. Спр. 526, арк. 7, 27, 34-35. Див. також:
спр. 118, арк. 28: FaBtaufeln und FaBbóden (Волошинова Воля), арк. 18
[Лінина Велика]). Виготовленкя шести кіп цих матеріалів (FaBmaterialgattung)
потребувало одного дня ручної роботи, а вивезення стільки ж кіп цих
матеріалів - одного дня роботи з упряжкою.

340 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 3454зв. (Нанчулка), арк. 700
(Галівка); спр. 553, арк. 385 (Кобло); спр. 557, арк. 18зв. (Тисовиця). Це
підтверджує думку М. Туган-Барановського про те, що велике виробництво,
засноване на примусовій праці , могло породжувати домашню

промисловість (Туган-Барановский М. Русская фабрика. Изд. 6-е. Москва;
Ленинград, 1984. С. 23, 70).

341 Инкин В. Ф. К вопросу об эволюции феодальной ренты... С. 231. За
місцевою системою насипних мір маца містила 24 гарнці, або півмірок,
тобто півкорця. Угорські волохи мали обов язок відносно замку возити
деревину і колоди  (ligna et tigna) вже у 1301 р. {Kadlec К. Valasi a valasske pravo...
S. 211). Доставляти колоди до лісопилень у XVI-XVII ст. зобов язані були
волохи і в Західних Карпатах (Масйгек J. Valasi v Zapadnfch Karpatech...
S. 74, 132). Отже, це типове для волоського права.

342 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 22, 23, 33, 58, 60, 159; спр. 566,
№ 2; спр. 569, № 177; AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 10.

343 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 534, арк. 46; спр. 538, арк. 26, 48; ЦДІА
України у Львові, ф. 146, on. 1, спр. 66, арк. 58, 66, 69зв.; ф. 159, оп. 8,
спр. 118, арк. 89.

344 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 540, арк. 25 (1712 р.; Дубрівка); спр.
544, арк. 42 (решетар, 1649 р.); спр. 517, арк. 743 (Ломна).

345 Там само. Спр. 538, арк. 8. Уже 1592 р. селяни гірських сіл були
зобов язані усі разом посилати шість теслярів на своїй страві  щорічно
терміном на чотири тижні на будівельні та ремонтні роботи коло двірських
приміщень у Новому Самборі (ЦДІА України у Львові, ф. 15, on. 1, спр. 143,
арк. 141). Заслуговує на окрему увагу організація виробництва млинарських
кіл у селах Самбірської економії у XVIII ст. 18 листопада 1730 р. у Котів-
ській жупі було прийнято до виконання розпорядження ( порядок ) замку
про встановлення порядку між громадами стосовно виготовлення коліс до
самбірських млинів . За розпорядженням, це виробництво базувалося на
кооперуванні та поділі праці і було поставлене під контроль замку. Замком,
напевно, визначався і старшина ремісників цього фаху (у даному випадку -
Іван Дебеляк зі Стронної), які мешкали у кількох селах. Порядок , внесений
на початку 1731 р. до книги самбірського замкового суду, містив такі основні
пункти: 1) на стронську громаду покладався обов язок тримати теслярів, які
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здатні були б робити млинарські кола за давнім (od tak wielu lat) звичаєм.

(Громада Стронної намагалась позбутись цього звичаю, і тому ця професія

знаходилась у занедбанні - на все село залишилось тільки двоє потомствених

теслярів, здатних до цієї роботи, - Іван і Федько Дебеляки, сини померлого

майстра цієї ж професії. За порядком , вони мали виробляти кола на кожне

замовлення замку за платню по 6 грошів за пару коліс - за стародавнім

звичаєм (juxta antiquum usum ptacić tenebitur). За це замок відводив їм півлану

землі - Дебелякову і Мартинову чверті, податки з яких мала давати за них

громада. Громада також мала допомагати їм у заготівлі букових дерев і

доставці їх у відповідне місце.); 2) громада Смольного мала посилати

теслярам Стронної на допомогу людину з сокирою на два тижні за замковим

наказом; 3) на третій і четвертий тиждень тим же порядком чоловіка з

сокирою мала послати до Сприні громада Заліктя; 4) на п ятий тиждень заліктин-

ця мав заступити тесляр з Бистриці; 5) готові колеса до млинів розвозити

повинні безкоштовно люди з Підбужа; 6) громаді Стронної наказано як для

кіл самбірських млинів, так і до кератів жупних, завжди, як і раніше бувало,

визначати, які потрібно виконати нові робити або зіпсоване налагодити для

скарбових потреб по всіх жупах за звичайну платню ; за недбальство у цій

справі на громаду покладалась відповідальність: матеріальні відшкодування,

а також штраф і тілесні покарання (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 566, № 49).

346 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 630, арк. 24.
347 ЦДІА України у Львові, ф. 146, on. 1, спр. 67, арк. 69зв.-70; ф. 181

(Лянцкоронські), оп. 2, спр. 614, арк. 55.
348 Там само. Ф. 181, оп. 2, спр. 1512, арк. 4.
349 Скарбова комісія 1754 р. нагадувала адміністрації економії, що

виробництво поташу [...] хоч і дозволяється всім на контрактній підставі, але
без утиску і шкоди інтересам убогих економічних підданих  (НБ ЛНУ, від.
рукописів, спр. 569, № 202). Адміністрація самбірського замку у XVIII ст.
регулярно відправляла до Ґданська поташ для експорту його за кордон. У
1750 р. туди була відправлена 41 фаса (бочка) поташу. У 1752 р. скарбова
комісія надіслала адміністраторові Самбірської економії пашпорт  на
відправку туди ж 100 фас поташу (Там само. Спр. 569, № 22, 98).

350 Там само. Спр. 538, арк. 48.
351 ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 621, арк. 29.
352 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 540, № 84, арк. 56 (1711 р.).
353 Kuczem A. Samborszczyzna... Т. I. S. 467. Річкові судна будувались у

Ваньовичах (1585 р. [AGAD. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 456]) і
Половецьку (1686 р. [BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 113]). Чуква
славилась виробництвом кутих возів , колеса для яких виготовляли міські
колісники (Жерела... Т. І. С. 19, 21, 23).

354 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 73.
355 ЦДІА України у Львові, ф. 15, on. 1, спр. 143, с. 148-149; ф. 7 (Жида-

чівський гродський суд), on. 1, спр. 42, с. 110; ф. 9, on. 1, спр. 360, с. 464-^165.
356 Коли селяни Сухого Потоку нагадали про обіцяну плату за заготівлю

і сплав лісу до Заліщиків, четверо з них, що виступали від імені громади,
одержали винагороду  по 50 ударів (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 48).
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357 Коли агент замку продав 1769 р. 102 волів, але покупець їх повернув
назад (мабуть, через те, що вони виявились виснаженими), замкова
адміністрація висловила надію, що їх вдасться влаштувати на зимівлю у
Дрогобицькому старостві або роздати підданим економії у кредит (ЦЦІА України
у Львові, ф. 181, on. 1, спр. 511, арк. 44). Що означав такий кредит, показує
практика авансування і кредитування селян під вироблення полотна самбір-
ською адміністрацією. Селяни одержували в борг гроші на хліб  і повинні
були розплатитись півсотками полотна. Враховуючи вкрай низькі розцінки
(півсоток конопляного полотйа оцінювали у 9,5 злотого), ставка доходила до
60 відсотків від суми боргу. Агент адміністрації, війт Нового Самбора Кри-
жановський, у 1749 р. роздав на цих умовах мешканцям Дубрівки Задністер-
ського ключа значні суми - не тільки ткачам, але й звичайним селянам,
одним з примусу, іншим добровільно . Проте боржники, витративши гроші,

втекли на Поділля, а решту громади замучили екзекуції} які обійшлись їй у
понад 3 тис. злотих. У такому дусі Крижановський діяв принаймні з 1741 р.
Полем діяльності війта було, крім Дубрівки, ще якесь село під Самбором.
Це типовий випадок організації кустарної промисловості , - зауважує Р. Ри-

барський (Rybarski R. Kredyt і lichwa w Ekonomji Samborskiej w XVIII wieku.
Lwów, 1936. S. 21-22). Війт Битлі і Ботелки 1696 р. нав язував громадам
овець на зимівлю (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 513, арк. 9зв.).

358 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 531, № 486; спр. 570, арк. 523.
359 У 40-х роках XVIII ст. мешканець Самбора Шльома Каплевич збував

до Ґданська, поряд з продукцією самбірського цеху і під його маркою,
дешево закуплене у партачів полотно (Там само. Спр. 522, № 95). Меїр Беркович
розплачувався з сільськими ткачами товарами, зокрема, сукном (привезеним
з Ґданська? [Там само]). Слід звернути увагу на те, що у Гвоздецькій країні,
наприклад, по р. Яблонці та в інших місцях видобували піщаник і шифер,
камінь для млинових кіл; тут завжди, щороку, копають камінь  стрільбицькі
і билицькі селяни (Там само. Спр. 554, арк. 69-71). Ламали камінь і біля
Якубової Волі - тут місцевий шинкар організував збут готових млинових
жорен (1759 р. [ЦДІА України у Львові, ф. 159, он. 8, спр. 751, арк. 332]). У
Гвоздецькій країні видобували вапняк. На базі цього промислу скарб
організував виробництво вапна. Для роботи в кар єрах (Kalksteingraben) у Тисовиці
залучались селяни Головецького, Дністрика і Гвоздця, а в Ясениці Замковій
була споруджена вапнярка (Kalkofen [Там само. Ф. 159, on. 8, спр 614,
арк. 49, 53]). Селянам за цю роботу зараховувались дні польової панщини.

360 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 528, № 39; спр. 525, № 39, 955; спр. 531,
№ 47.

361 Там само. Спр. 538, арк. 21-25, 26-29, 30-34, 35-40, 41-48, 49-55,
56-67.

362 Rybarski R. Kredyt і lichwa... S. 33-37.
363 Це можна проілюструвати також таблицею, складеною на підставі

підрахунків Р. Рибарського. Громадська заборгованість становила (у злотих):
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У країнах

1739 р. 1741 р. 1749 р. 1760 р. 1764 р.

Сума боргу
На 1 госпо¬

114863 89378 71422 46143 80789

дарство 39 зо 23 13 23

В ключах

Сума боргу
На 1 госпо¬

35102 100562 67634 59144 89648

дарство 17 48 32 25 38

Разом

Сума боргу
На 1 госпо¬

149965 189940 139056 105287 170437

дарство 29,9 37,8 26,9 17,8 28,9

Маємо також відомості про заборгованість громад країн за 1765, 1767 і

1768 рр. (відповідно 71186, 58045, 51148 злотих, або на одне господарство 19,6,
15,7, 19,5 злотого). Якщо враховувати тільки ті села, громадські борги яких
визначені конкретно, то, за Р. Рибарським, на одного господаря ( хлібника )
припадало 1739 р. 43 злотих, 1741 р. 42,6 злотого, 1749 р. 32,9 злотого,
1760 р. 27,3 злотого (Rybarski R. Kredyt і lichwa... S. 13). Стосовно
індивідуальних боргів Р. Рибарський мав відомості за 1730, 1741 і 1765 рр. для с. Ісаї
(відповідно 3000, 3200, 7000 злотих, або на господарство 65,2, 76,2 і 98,6
злотого, при громадській заборгованості за ті ж роки 1914, 1700 і 1112
злотих, або на господарство 41,6, 40,5, 15,6 злотого), для Битлі і Висоцького за
1741 і 1765 рр. (4000 і 13162 злотих, або 43,5 і 94 злотих на господарство,
при громадській заборгованості 2800 і 2622 злотих, або 30,4 і 18,9 злотого
на господарство), для 10 громад Липецької країни за 1730 і 1760 рр. (20430
і 39005 злотих, або 69,2 і 105,8 злотого на господарство, при громадському
боргу 19360 і 12540 злотих, або 65,6 і 28,5 злотого на господарство), для 6
сіл Розлуцької країни за 1760 і 1765 рр. (26853 і 23037 злотих при 3850 і
3495 злотих громадського боргу) (Ibid. S. 46, 47, 49). До цього додамо
відомості про індивідуальні борги стосовно всіх семи країн за 1765 р. (НБ
ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 22): загальна сума врахованих
індивідуальних боргів становила у них 149435 злотих (62 злотих на господарство)
при 45198 злотих громадських боргів (19 злотих на господарство). Отже,
індивідуальні борги були у 3,3 раза вищі від громадських. Загалом, за
оцінкою Р. Рибарського, заборгованість підданих Самбірської економії
(враховуючи міщан) протягом 1739-1764 рр. сумарно ніколи не опускалась нижче
півмільйона злотих, а індивідуальні борги становили бодай стільки ж, що й
громадські {Rybarski R. Kredyt і lichwa... S. 78). Півмільйона злотих за часів
польських королів саксонської династії за курсом 1936 р. становили 2,5 млн.
злотих (Ibid. S. 15), або 71043 російських карбованців за курсом 1770 р.
(ЦДІА України у Львові, ф. 181, оп. 2, спр. 614, арк. 51зв.). Слід визнати
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розрахунки Р. Рибарського занадто обережними, а щодо індивідуальної
заборгованості - заниженими.

364 Rybarski R. Kredyt і lichwa... S. 17-20; НБ ЛНУ, від. рукописів,
спр. 570, арк. 381 (1697 р.); спр. 553, арк. 385 (1681 р.).

365. р Рибарський схильний надавати цій тенденції випадкового характеру,
вважає її наслідком впливу у 30-х роках XVIII ст. виняткових обставин
(воєнна руїна, епідемії, неврожаї). Проте зі середини XVIII ст. Самбірщина знову
потрапляє у смугу подібних виняткових  обставин (переходи саксонських,
російських, польських військ, недорід і пошесть на худобу у 1767-1768 рр.).

366 Заходи стосуються реєстрації боргових зобов язань в актових книгах
замку (очевидно, з дозволу замку), звітності громад щодо боргів, заборони
здавати в заклад громадські землі шляхті і духівництву і регулювання рівня
відсотків (до 10), зобов язання громад погашати старі борги і входити в нові
тільки з відома замку.

367 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 533, арк. 21-25, 26-29, 30-34, 35-40,
41-48, 49-55, 56-66.

368 Відомості стосуються шести польових сіл. При 294 господарствах тут
сума громадського боргу становила 19093,5 злотого (65 злотих на
господарство), сума індивідуального боргу - 15670,3 злотого (53,3 злотого на одне
господарство) (Rybarski R. Kredyt і lichwa... S. 46).

369 Ibid. S. 28, 30.
370 Ibid. S. 35-37.
371 Ibid. S. 51-52.
372 Ibid. S. 54.
373 Ibid. S. 42.
374 Ibid. S. 44-45.
375 Ibid. S. 27.
376 Ibid. S. 43-44.
377 Ibid. S. 17.
378 Ibid. S. 89.

379 Цікавим є запис від 29 березня 1610 р.: п ятеро братів Сасичів з Би-
лича виділяють шостому братові Степанові, який з вітчини пішов на
Поділля , грошовий еквівалент його долі в спадщині (oyczyzna). Брати, що
залишились на вітчині , поділили між собю, зокрема, зерно Степана - 5 колод
вівса. Вони повинні були, проте, викупити земельну долю Степана із застави,
в яку віддав її ще батько. Степан не повинен був претендувати на
компенсацію за хату, яку п ятеро братів побудували без його участі (НБ ЛНУ, від.
рукописів, спр. 551, арк. 69). Інший маєтково характер носив відхід на
Поділля селянина на ім я Cieszywiąt з Лішні. Громада в 1710 р. дозволила
засіяти його пусте поле іншому селянинові, але вернувся з Поділля дідич і
намагався незаконно забрати готовий врожай (70 снопів жита), кажучи: Я
плачу податки, і хліб мій  (Там само. Спр. 540, арк. 11зв.).

380 Це всі 10 сіл, які складали Липецьку країну (відомі дані про Лімну
стосуються тільки лівобережної частини села), і 9 сіл Гвоздецької країни
(Стрільбичі, Нанчулка, Половецьке, Сухий Потік, Бітів, Стрілки, Лінина
Велика, Волошинова Воля, Билич) (ЦДІА України у Львові, ф. 14, on. 1, спр. 259,
арк. 328, 335-341, 342-344, 348-351).
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381 Кількість кметів у Лімні і Лопушанці (Лехновій) умовно приймаємо
як рівну кількість сіяних чвертин лану. З цих кметів 11 - погорільці (Там
само. Арк. 337, 338).

382 Там само. Арк. 326, 335, 338 (za Bieszczad na zarobek chodzą). Сюди
віднесені й убогі, піші, що бидла не мають , з Плоского (Там само.
Арк. 341).

383 Там само. Арк. 341. У Ломні пусті халупи відсутні, але дев ять осіб-
погорільці. Тут ґрунти погані , люди сіють найбільше овес  (Там само.
Арк. 337).

384 У деяких випадках ідеться тільки про осілі  господарства; з них, як
правило, виділяються ті, що мали по парі волів і землю (наділи могли бути
різні - від чвертьланових до ділянок у кілька загонів [Там само. Арк. 327]),
і ті, що не мали робочої худоби (сюди можна віднести і убогі халупи  в
Биличі 96 осіб, але це могли бути й ті, що жили з заробітків). Ревізори
часом розрізняють халупи убогі, що заробітками живуть , і пусті халупи, що
з них люди порозходились за Бескид  (Там само. Арк. 343), убогих на
заробітках і у від їзді  (na zarobku у па wylotku), причому в останніх
випадках фіксують окремо пусті халупи (Там само. Арк. 348). Окремо подаються
для однієї і тієї ж громади відомості про пусті пляци  з-під халуп і про тих,
що на заробітки ходять  (Волошинова Воля [Там само. Арк. 350]).

385 Там само. Арк. 328, 342, 343, 348-351.
386 Там само. Арк. 326, 339, 342, 343.
387 Там само. Спр. 630, арк. 67-68. До цього слід додати, що в Липецькій

країні 1766 р. відзначено градобій і заразу на худобу  (НБ ЛНУ, від.
рукописів, спр. 538, арк. 100), у Рикові худоба повиздихала  (Там само. Арк. 214
[1768 р.]), те саме у Довжках, Потоці Великому, Коблі (Там само. Арк. 213,
214 [1768 р.]).

388 Там само. Спр. 630, арк. 67-68; спр. 534, арк. 98-99; ЦДІА України
у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 550, арк. 13-14; спр. 86, арк. 22зв.-23; спр. 621,
арк. 44зв.-45; спр. 619, арк. 63зв.-64; стосовно усіх країн: Там само. Ф. 146,
оп. 1, спр. 66, арк. 87зв.-88.

389 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 210 (1768 р.). Про Багновату в
1766 р. сказано: Раніше було 15 підданих, зараз 8 . Того ж року з Красного
семеро вже за хлібом пішли геть , через нестачу хліба і худоби (Там само.

Арк. 84, 87 [1766 р.]).
390 Там само. Арк. 233, 234, 235, 240. Селяни з Самбірщини йдуть на

заробітки до Угорщини і Поділля  (Там само. Арк. 84, 212). Зі середини
XVIII ст. подільський напрямок починає переважати. 1749 р. орендар
війтівства у Підбужі (мабуть, виконував обов язки підбузького крайника) взяв
на себе зобов язання спровадити з Поділля назад до Самбірщини
підданство , не вдаючись до примусу (bonis modis) (ЦДІА України у Львові,

ф. 159, оп. 8, спр. 85 (387), арк. 5зв.).
391 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 233-240.
392 Ці відомості містить інвентар Любохорської країни, складений на

місці (in fundo) у присутності всіх громад (крім Любохори) (НБ ЛНУ, від.
рукописів, спр. 538, арк. 124).
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393 Инкин В. Ф. Особенности социальной борьбы королевских крестьян в
Галичине в XVIII в. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы.
1961 г. Рига, 1963. С. 273. Див. також: Крикун М. Г. Втечі на Поділля в
першій половині XVIII ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична.
1965. Вип. 3. С. 61-67.

394 ФилиповиН М. С. Структура і организащуа... С. 51.
395 Мор Т. Утопія / Пер. с лат. и коммент. А. И. Малеина и Ф. А.

Петровского. Вступ, статья В. П. Волгина. 2-е изд., доп. Москва, 1953. С. 62.
396 Schnaider J. Z życia górali nadłomnickich // Kwartalnik Etnograficzny

Lud . Lwów, 1911. T. XVII: R. 1911. Zesz. II-III. S. 139-142.

397 У 1612 p. князь c. Галівка змушував селян відвозити вапно  (НБ
ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 845зв.). Вапняний кар єр (Kalkgrube) був
у Старій Солі (ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 626, арк. 9).

398 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 191v.
399 Ibid. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, D 1, v. 1, k. 265v., 266.

Видобували галун у Сганилі та Стебнику. У Станилі джерело , або вікно , видавало
досить  галуну, коли зима добра і сухе літо , але 1565 р. було видобуто
тільки  62 колоди (Жерела,.. Т. І. С. 206). За тих же умов досить набирають
його і в Стебнику (Там само. С. 222).

400 ФилиповиН М. С. Структура и организацща... С. 77, 79; Kadlec К. Vala-
§і a valasske prdvo... S. 155, 158, 159; Macurek J. Valaśi v Zapadnfch Karpa-
tech... S. 115. В Українському Закарпатті великі родовища (джерела) солі
знаходились під Березном, у Сваляві. Але головні поклади її були в Мара-
мороській жупі - біля Марамороської Солотвини. Багато бондарів,
пов язаних зі солеварінням, було у Мукачеві, Берегові, Тячеві (Kozmmova A. Podkar-
patska Rus... S. 14). Селяни марамороських сіл у XVIII ст. сплавляли по Тисі
сіль з Сиґета до Солнока. Закарпатські селяни також торгували сіллю, яку
вивозили контрабандою з Галичини {Шульга І. Г. Становище селян
Закарпатської України в 70-80-х рр. XVIII ст. // Наукові записки Ужгородського
державного університету. Ужгород, 1958. Т. XXVI: Історичний збірник. С. 7).

401 ЦДІА України у Львові, ф. 159, ort. 8, спр. 626, арк. 2.
402 Turska J. Inwentarz żup Samborskich... S. 300. Перша згадка про ясени-

цького жупника Яна Германовича відноситься до 1454 р. У 1457 р. жупни-
ком Нагуєвицької та Ясеницької жуп, а заразом і Перемишльської жупи, був
М. Серафін (AGZ. 1889. Т. XIV: Najdawniejsze zapiski sądów lwowskich 1440-
1456 / Wyd. O. Pietruski і X. Liske. S. XVI; T. VIII. N 60; MRPS. P. I. N 91.

403 AGAD. Lustracje, dz.XVIII, ks. 71, s. 192.
404 Rutkowski J. Z dziejów żup ruskich... S. 5-8.
405 Rutkowski J. Podział dochodów... S. 10.

406 AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1, s. 509, 519,
525-526, 532, 536-537.

407 Turska J. Inwentarz żup Samborskich... S. 299-300.
408 Ibid. S. 297, 303. Про склад у Бидгощі див.: MRPS. Р. V. V. 2. N 7380

(1556 р.).
409 Inwentarze żupy solskiej... S. 702. 1512 p. O. Ґуччі дав королеві в борг

2700 злотих на викуп Перемишльської жупи і села Улич (Hulicz) під ужит¬
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ковий заклад Дрогобицької жупи і тому став жупником водночас

Перемишльської і Дрогобицької жуп (MRPS. Р. IV. V. 2. N 1555). Після смерті О. Ґуччі
1535 р. його племінник Карло Кальвані Ґуччі перейняв керівництво руськими
жупами і керував ними до 1550 р. (Inwentarze żupy solskiej... S. 706). Після
цього уряд руського жупника разом зі старосільським війтівством перейшов
до Станіслава Орлика (Ibid. S. 710); він помер 1559 р. Його змінив на цій
посаді варшавський міський радник, купець, зв язаний з Нюрнбергом,
Аугсбургом і північноіталійськими містами, Мельхіор Вальбах (Ibid. S. 701).

410 У Старій Солі була закрита ще О. Ґуччі стара шахта, бо сировиця в
ній була недобра і дуже рідка  і не скуповувала праці на експлуатацію.
Цікаво, що керат біля неї у 1559 р. був реставрований з однією метою - для
пам яті  (dla pamiątki). Поруч з цією шибою знаходилась Ванькова  панва,
названа так тому, що воєвода Ванько був у ній доживотним зваричем
(Inwentarze żupy solskiej... S. 703). На 1559 p. у Старій Солі діяло три нових
добрих  вікна (Ibid. S. 700, 702, 703) з трьома кератами (Ibid. S. 702), що
видавали сировицю для семи панв, у яких виготовлялась дрібна сіль (Ibid.
S. 703, 704, 708, 710, 714); там само діяло вісім малих чанів (Ibid. S. 703)'. У
Котові у 1558 р. згадується друге вікно, старе , між селом і жупою, давно
покинуте і закупорене ; шляхта намагалась його відновити для власного
використання, проте скарбова влада заборонила це робити, щоб запобігти
зменшенню своїх прибутків і нищенню лісу (Turska J. Inwentarz żup
Samborskich... S. 305). Нова тутешня свердловина мала в глибину від устя до
забою 120 краківських ліктів (Ibid. S. 306), тобто до 90 м.

411 Inwentarze żupy solskiej... S. 711.
412 Ibid. S. 703, 704.
413 Turska J. Inwentaz żup Samborskich... S. 312. На відміну від веж панвя-

них, вежі череневі мають назви чисто топографічні - Підгрибниця ,
Середня , Льокачна , Себранська , Запутня . Назви деяких з цих веж ( Димін-
ська , Артимовська , Ленківська ) пов язані, можливо, з іменами колишніх
орендарів черенів.

414 Ibid.
415 AG AD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1, k. 637-638

(101-105), 639-641 (106-108).
416 Ibid. K. 656 (123).
417 Ibid. K. 646-649 (113-116).
418 Ibid. K. 651-653 (119-120).
419 Ibid. K. 653-655 (120-122).
420 Ibid. K. 686 (153).
421 Ibid. K. 655 (122), 667 (138), 685 (152).
422 Turska J. Inwentarz żup Samborskich... S. 314-315.
423 Жерела... 1903. T. VII: Описи королівщин в руських землях XVI віку.

T. IV: Люстрація 1570 р. С. 313.
424 За ремонт шахти у Старосільській жупі, що тривав 13 днів,

робітникам було виплачено близько 17 злотих (AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego,
dz. LVI, S 1, v. 1, k. 683). 1558 p. Антоній з Яворова одержав за риття
ставків, мабуть, на цілу бригаду, понад 34 злотих, а старший  Юзеф з того ж
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Яворова за спорудження дамби - близько 209 злотих (Ibid. К. 653, 684). Див.

також: Жерела... Т. VII. С. 313.

425 Див. попереднє посилання.
426 AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1, k. 684 (151)

685 (152).

427 Turska J. Inwentarz żup Samborskich... S. 308-309.
428 Ibid. S. 306.
429 Ibid. S. 309, 310-311.
430 Ibid. S. 309.

431 Ibid. S. 311. Сіль митники рахували також возами. Розрізняли
насипний (sypany) віз (від нього брали 9 денарів), рівний  або голий  на
8-8 V2 тисячок соляних товпок (брали 5 грошів) і mszony - з прирощеними
бортами (з нього йшло 7 грошів мита) (Ibid. S. 310).

432 AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1, k. 498 (48)-
506 (56).

433 Ibid. K. 516 (66)-527 (28).
434 Ibid. K. 528.
435 Ibid. K. 526 (26)-527 (27).
436 Ibid. K. 501 (51).
437 Ibid. K. 500 (50)-505 (55), 509 (59)-512 (62), 516 (66)-518 (68), 520

(72), 524 (74), 535 (87)-536 (88).
438 Усі інші Івани означені подвійними іменами - Іван Недалевич, Іван

Козлович, Іван Мороз, Іван Зварич (coctor), Іван з Ясьонки  (Ibid. К. 499
(49), 500 (50), 501 (51), 506 (56), 639 [106]). З 66 записів у реєстрах трьох
жуп щодо Івана  тільки 5 припадають на один і той же день. Якщо не
рахувати збіжностей, які стосувались митних платежів, то сумнів відносно
правильності ідентифікування можуть викликати тільки записи під 18 червня і
17 вересня, коли ім я Івана одночасно фігурує як платника ясеницького мита
і як здавача кошової солі в Котові - у першому випадку, а в другому - як
здавача кошової солі одночасно у Котові і Нагуєвичах. А втім, Іван міг діяти
і через свого агента.

439 Ibid. К. 498 (48), 500 (50)-503 (53), 506 (56), 511 (61), 512 (62), 516
(66), 517 (67), 519 (69), 521 (71)-525 (75), 528 (79)-533 (84), 535 (87).
Косткова наймала черені у Котові і Ясениці загалом упродовж 24 днів (Ibid.
К. 510, 512, 513, 526).

449 Напевно, до однієї родини належали здавачі кошової солі з Котова
Мороз (без власного імені, мабуть, голова родини), Іван, Петро і Дашко
Морози, Грицько і Дашко Морозовичі. Кожен з них здавав кошову сіль окремо
(Ibid. К. 499 (49), 500 (50), 501 (51), 504 (61), 509 (59)-512 [62]).

441 Ibid. К. 509 (59).
442 Turska J. Inwentarz żup Samborskich... S. 309, 310, 311.
443 Inwentarze żupy solskiej... S. 710.
444 Ibid. S. 705.
445 Ibid. S. 711.
446 Ibid. S. 703.
447 Ibid. S. 702.
448 Ibid. S. 704-705.
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449 Ibid. S. 711. У спеціальній коморі зберігався запас заліза на панви і
черені, а також готові вироби коваля  для термінових потреб (Ibid. S. 708).

450 Нам відомі п ять посад цього персоналу. У центрі жупного подвір я
для мешкання  знаходилась скарбниця  (у ній зберігались виручені за
продану сіль гроші, звідси й назва), у якій мешкав піДжупок ; крім нього був
й урядник  (Ibid. S. 708). Згадується писарева комора  з підвішеним на ній
дзвоником, у який дзвонять на дров яного писаря  (Ibid. S. 709). Другий
писар мав при собі залізне клеймо, яким мітились призначені для сплаву
запаковані бочки (Ibid. S. 703). У склепах над пивницею з вікнами в залізних
ґратах і з залізними дверима під добрим запертям в одній коморі
знаходилась залізна скриня для збирання грошей , в другій мешкав ключник (Ibid.
S. 708).

451 Ibid. S. 702, 710.
452 Ibid. S. 410.

453 Вода іде з гір до жупних ставів  ровом. На мості через той рів є
велике корито, в яке з пасовища пускають воду по жолобах, і звідти ту воду
беруть зваричі до великих веж і колісних коней напувають  (Ibid. S. 704).
Водяною рурою  вода подавалась на кухню (Ibid. S. 708). На тому

пасовищі є саджалка, з якої вода постійно йде по трубах до жупної кухні  (Ibid.
S. 706). У коморі, куди ховали різний залізний інструмент і коноплі,
знаходились три свердла для свердління труб  (Ibid. S. 708).

454 Ibid. S. 708, 709 (naczynie co powrozy albo liny kręcą). На місці
виготовлялись також коші - на це було призначено шкір яловичих і волових
16, а сімнадцята була в Дрогобичі у римаря (Ibid. S. 710).

455 Ibid. S. 705, 707-708.
456 Ibid. S. 709, 711, 712.
457 Rutkowski J. Podział dochodów... S. 5 (pozn. 6), 118-119.
458 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22.
459 Барвінський Б. Конашевичі в Перемиській землі... С. 62, 70, 72, 73,

75. Котів уперше згаданий в поборовому реєстрі 1515 р. (Źródła dziejowe.
T. XVIII. Cz. 1. S. 140). 1519 р. був виданий на ім я К. Попеля привілей на
дідичне володіння князтвом у Котові (MRPS. Р. IV. V. 1. N 3012. Див. також:
BZNO, oddz. rękopisów, rkps 1632, k. 10-12).

460 Йосифінська... і Францисканська... метрики... С. 247. Див. також: НБ
ЛНУ, від. рукописів, спр. 570, арк. 381 (Старий Самбір; 1697 р.). В Росії у
XVIII ст. посадами також називали промислові поселення. До цієї категорії
поселень там офіційно відносили і центри солеваріння; наприклад, Соль
Большая (Советская историческая энциклопедия. Москва, 1968. Т. XI. Стб.
461 [ Посад ]).

461 На 1776 р. у всій Східній Галичині нараховувалось 27 жуп: 14
королівських, які в рік виробляли 228247 бочок солі (кожна бочка важила 140
фунтів), і 13 приватних (в рік виробляли 162153 бочки). Отже,
приватновласницькі жупи видавали 41,01 відсотка всієї східногалицької солі. Із
власників жуп за розмірами виробництва виділялись князі Любомирські, яким
належала Калуська жупа (40 тис. бочок на рік), графи Дзєдушицькі (власники
Косова; понад 18 тис. бочок), графи Пєтруські (Долинська жупа, яка
належала їм, видавала на рік 42 тис. бочок), графи Потоцькі (Болехівська жупа;
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видавала 27 тис. бочок) (ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 626, арк.
бзв). Австрійська монархія виявилась у силі реалізувати королівську соляну
монополію не на словах, а на ділі. Австрійський уряд провів примусовий
викуп або обмін приватних маєтків з жупами на рівноцінні маєтки в інших
місцях. При цьому Шуминська жупа була приєднана до Старосільської, а
громада Шумини разом з громадами секуляризованих сіл перемишльського
владики - до складу Гвоздецької країни (Там само. Спр. 118, арк. 75, 78, 81).

462 AGZ. Т. XVII. N 592.
463 AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1, k. 90 (24).
464 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 112; ЦДІА України у Львові,

ф. 159, on. 8, спр. 550.
465 Źródła dziejowe. T. XVIII. Cz. 1. S. 140.
466 ЦДІА України у Львові, ф. 14, on. 1, спр. 258, с. 225.
467 Lustracja województwa ruskiego... Cz. I. S. 128-129.
468 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 521, арк. 282-286зв.; Lustracja

województwa ruskiego... Cz. I. S. 128.
469 ЦДІА України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 361, с. 332, 335-336.
470 Там само. Ф. 14, on. 1, спр. 258 (1692 р.), с. 147-148.
471 Там само. С. 145.

472 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 192. В інвентарі 1585 p.
про Сприню сказано: При тому сільці або лісі є сировиця, або розсіл (ros-
sol), для варіння солі; варять сіль на одній панві і на кількох черенях, але,
шкодуючи лісу, варіння припинили  (Ibid. Archiwum Zamoyskich, N 2978,
s. 440).

473 ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, № 2837, арк. 327.
474 Там само. Арк. 87. Згідно з протоколом зборового суду від 1765 р., у

Сприні і Спринці, що рахувались як одна громада, посесором війтівства на
чотирьох ланах був Домбковський. Він мав два млини, один з тартаком.
Будучи привілейованим посесором війтівства, він здійснював судівництво над
громадою, хоч не мав привілею на це (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538,
арк. 22).

475 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 432v.
476 ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 626, арк. 2. Найбільш

несприятливо стосовно лісів була розташована Старосільська жупа - дрова
треба було доставляти здалека; найсприятливіші умови у цьому сенсі мала
Котівська жупа. Дерево возили до жуп возами (по 18-20 деревин або плах)
і фірами (кожна дорівнювала за місткістю кільком возам) {Rutkowski J. Z
dziejów żup ruskich... S. 10-11).

477 Rutkowski J. Podział dochodów... S. 123, 124.
478 Ibid. S. 124. На довозі солі жупам працювали сотні осіб - не менше

тисячі. У 1692 р., крім деяких жупних сіл, це Болехівці (усе населення
становило 15 господарів з сім ями, що сиділи кожен на пруті землі), Раневичі
(12 господарів на прутах), Тинів (ogrody maią), Уличне (в основному на пру-
тових ділянках) та інші (ЦДІА України у Львові, ф. 14, оп. 1, спр. 258,
арк. 145, 146, 148-149). Для порівняння зазначимо, що у всьому Самбірському
старостві на середину XVI ст. кількість сільських господарств становила
2733 на 1352,5 лану землі; отже, на кожного припадало майже півлану (0,49).
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Крім того, у старостві налічувалось 285 загородників і підсадків (AGAD.

Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 3v.).

479 ЦДІА України у Львові, ф. 14, спр. 252, арк. 155, 156.
480 Там само. Ф. 15, on. 1, спр. 314, арк. 22-23.
481 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 1255, s. 16. В 1565 p. до 83 передміщан-

ських дворів Старої Солі додалось ще 19 передміщан на сирому корені"
(Źródła dziejowe. 1903. Т. XVIII. Cz. 2. S. 396), тобто новооселених.

482 ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 626, арк. 8. (Die
Jurisdiction uber die Stadt Starasol von einem Woyten in lten, von der K. Saline
in 2ten und von der K. Economiedirection zu Sambor in letzten Instanz ausgetibt
wurde). Книги війтівсько-лавничого уряду Старої Солі за 1545-1836 рр.
збереглись (ЦДІА України у Львові, ф. 45 (Магістрат м. Стара Сіль), on. 1).

483 Записи актів зборових судів заносились до старосільської актової
книги. Збереглася така книга за 1605-1612 рр. (НБ ЛНУ, від. рукописів,
спр. 551, арк. 10). 1612-м р. датовано запис у цій же книзі про припинення
актових записів перед зборовим судом (Там само. Арк. 12). Жупний суд
існував також (у XVII ст.) у Котові. Йому були підсудні не тільки жупні
підсадки і зваричі, але й приписані до Дрогобицької жупи села. Там
відбувались і зборові суди цих сіл (Там само. Спр. 548, арк. 132-140).

484 Крім основного завдання виготовляти грудкову сіль, для
безперебійності якого жупник добився звільнення міщан від обов язку ходити до
Медики на косовицю (1559 р.), міщан залучали також на гвалтівні шарварки
з рятування жупних ставів під час повені та до толоки на заготівлю сіна для
жупних коней. Ще 1842 р. передміщани Старої Солі залишались панщин-
нозобов язаними. їхня панщинна праця використовувалась для різних цілей,
зокрема, таких, що вимагали особливої вправності, наприклад, у різних
операціях з виготовлення солі та ремісничих роботах на тижневій оплаті
готівкою  (ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 626, арк. 23-24).

485 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9547, s. 118. 1608 p. мешкаючими на
Дольному передмісті Старої Солі налічувалось 66 передміщан і жупних
загородників, підсадків і комірників, які, крім 15 загородників, платили чинш-
warzebne, тобто за варіння солі. Warzebne платили також війтівські заго-
родники, яких було 22 особи (ЦДІА України у Львові, ф. 15, оп.1, спр. 308,
арк. 21, 22, 23). Отже, усього налічувалось не менше 88 зваричів. У 1711 р.
на передмістях Старої Солі мешкало кметів 65 (з них 38 не мали робочої
худоби), загородників - 47 (з яких піших, убогих  та утікачів 35), халупників,
що мали самі халупи та городи, - 11, зваричів для варіння солі і рубання дров
- 12. Убогі люди , зауважують тодішні ревізори, при жупі живляться тим, що
хмиз возять і носять на спині  (Там само. Ф. 14, спр. 259, арк. 417).
486 Исаевич Я. Д. Город Дрогобыч в XVI-XVIII вв. // Города феодальной

России. Сборник статей памяти Н. В. Устюгова. С. 161.
487 Archiwum miasta Drohobycza... S. 24 (N 7).
488 Жерела... T. II. С. 201-202.
489 Жерела... Т. I. С. 38, 40, 44, 201, 203, 206, 209, 212, 222; Т. VII.

С. 241, 242, 243, 245, 326.

490 Жерела... Т. II. С. 45.
491 ЦДІА України у Львові, ф. 14, on. 1, спр. 252, арк. 24-25, 241-246.
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492 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9730, s. 45. В описі Дрогобицької жупи
1760 р. згадуються хатина для зваричів  (Ibid. Rkps 1632, s. 4) і комора
для зваричів  (Ibid. S. 5).

493 Исаевич ЯД. Город Дрогобыч в XVI-XVIII вв. С. 161.
494 Rutkowski J. Podział dochodów... S. 12.
495 Ibid.

496 Жерела... Т. VII. С. 314, 326.
497 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 1255, s. 33.
498 Rutkowski J. Podział dochodów... S. 10. Вичерпання соляного джерела

призводило до припинення виробництва навколо цього родовища. Але
буріння поблизу старого нового вікна давало змогу відновити виробництво солі
у тій же місцевості. У 60-х роках XVI ст. припиняється, наприклад,
виробництво в Котові і у Долині, але в XVII ст. поновлюється, а соляні бані тут
відомі і в кінці XVIII ст. (ЦДІА України у Львові, ф. 181, оп. 2, спр. 612.
арк. 1-6). 1570 р., після припинення виробництва у Котові, Ясеницька і На-
гуєвицька жупи були приєднані до Дрогобицької (Там само. Ф. 159, оп. 8,
спр. 625, арк. 6зе.; Rutkowski J. Podział dochodów... S. 10; Жерела... T. II.
С. 49, 50, 67; BZNO, oddz. rękopisów, rkps 1632, k. 9v.).

499 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 1632, k. 4-7; rkps 9547, s. 131, 132;
Жерела... T. II. C. 45.

500 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9547, k. 133.
501 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 491.
502 Ibid. K. 123, 124, 125, 127, 129.
503 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 1632, s. 8-9; rkps 9547, s. 142, 143.
504 Ibid. Rkps 1632, s. 7-8; rkps 9547, s. 138. У поборовому реєстрі

1692 р. про Колпець сказано: Жупа. Вільне палення тутешнім хлопам солі,
тільки четвертий гріш дають на пана  (ЦДІА України у Львові, ф. 14, оп. 1,
спр. 258, арк. 202).

505 AGAD. Lustracje, dz. XVIII, ks. 71, s. 192. Тут маємо цікавий
розрахунок собівартості бочки солі. Старості вона обходилась у 24 гроші, з яких
дрова коштували 15 грошів, бочка - 3 гроші, плата панвяному зваричеві - 2
гроші, тому, що наливає і виливає , - 1,5 гроша, тому, що поганяє воли або
коні , - 1,5 гроша, жупному писареві - 1 гріш. Купець платив за бочку солі
1 злотий 6 грошів. Отже, прибуток на бочці становив 12 грошів, а на 2 тис.
бочок - 800 злотих. У Стебнику собівартість бочки становила 26 грошів-
не вистачало дров та рідкого розсолу. Прибуток становив тут на бочці 10
грошів, а з усіх 1600 бочок, які видавала старостинська панва, - 533 злотих
10 грошів (Ibid. S. 192-193).

506 Жерела... Т. І. С. 222-223. Резиденція жупника знаходилась у Старій
Солі, але він міг мешкати у Дрогобичі. (Rutkowski J. Podział dochodów...
S. 10, 11). Усі села, які мали соляні вікна, повинні були дати старості бочку
солі вартістю 5 грошів (6,5 гроша рахуючи з дровами), очевидно, з кожного
зварича або череня. Усього з п яти жуп староста мав 300 бочок (AGAD.
Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 515v.). В Дрогобичі у 1568 і 1570 рр.
війт брав мито по 1 грршу від воза. Крім мита він узурпував також чотири
соляні вежі (Ibid. К. 486). Чотири чани мали деражицька і лішнянська вежі
(Ibid. К. 486, 490v.). У Модричах старості належало три черені. Корчмар мав
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два чани (Ibid. N 21, к. 33). У Сельці було три старостинські вежі, в одній з

них - старостинський чан. Тут у жупі мешкав пекар, що платив оренду  від

випікання хліба зваричам (Ibid. N 22, k. 498v.). У Стебнику люди товп ясту

сіль варять своїм коштом і на власних чанах  і платили старості мито від

тисячі товпок по !/2 гроша. Старості платилось також пекарське  і різниче
відповідними фахівцями (Ibid. N 21, k. 34). У Трускавці було ЗО веж і 20
чанів (Ibid. К. 31), Дрогобицькій жупі з них йшло кошове  (Ibid. N 22,
k. 501). У Станилі було 11 веж і стільки ж чанів. Староста використовував
панщинних селян на літніх роботах у жупі і на підвозі дров до неї (Ibid. N
22, k. 502).

507 Жерела... Т. І. С. 203, 205, 219, 222; Т. VII. С. 241, 242, 243, 245, 246.
508 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 516, арк. 3.
509 Там само. Арк. 8-9.
510 Там само. Арк. 9.
511 Rutkowski J. Podział dochodów... S. 10, pozn. 28. Майже до 1570 p. у

Старій Солі експлуатувалось три соляних джерела, у Дрогобицькій жупі
разом з сільськими вікнами в Модричах і Колпці - стільки ж, у Котівській
жупі в усіх трьох сільських банях - теж три, в Долинській - два (Ibid.). За
королівський кошт дрібну сіль варили на 14 великих панвах: на семи у
Старій Солі, у Дрогобицькій жупі - на трьох, у Котівській - на чотирьох
(Ibid.; Жерела... Т. II. С. 40, 51).

512 Rutkowski J. Podział dochodów... S. 10, 11.
513 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 502. У Дрогобичі 1700 p.

згадується Зворицька ropa (zwaricze alias Góra Zworiczka), заселена зваричами
(BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9730, s. 45). Можливо, це і є те саме
передмістя між вежами , що згадується у поборовому реєстрі 1692 р., де сказано
про 45 дворів на прутах і півпрутах землі (ЦДІА України у Львові, ф. 14,
on. 1, спр. 258, с. 244-245). Власне жупа, або жупний двір, - основна
виробнича площа - займала цілий лан землі (AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-
В, N 22, k. 488v.).

514 AGAD. Lustracje, dz. XVIII, ks. 50, k. 82.
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ними та будівельними роботами жупи в Дрогобичі, Котові, Нагуєвичах,
Сприні, посилала туди своїх штукатурів, робітників з сокирою, помічників
для дебеляків  при виготовленні млинових та кератних кіл, землекопів для
риття і розчищення ровів і стоків, теслярів з метою виготовлення жолобів
для сировиці, встановлення парканів і плотів навколо пасовищ. Мешканці сіл
давали жупам кладки під скарбові бочки , ящики, денця та клепки,
зорювали город у Дрогобичі і вивозили туди з жуп гній. При цьому самі ці
робітники завозили до жуп необхідні матеріали - глину, стовпи, плахи, терен
для отернювання  плотів, хмиз на тини і т. д. Усі ці обов язки були
розподілені поміж громадами (ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 526, с. 26-
27, 31, 35).

516 Rutkowski J. Podział dochodów... S. Tl.
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519 Rutkowski J. Podział dochodów... S. 22 (tab.), 23.
520 ЦДІА України у Львові, ф. 146, on. 1, спр. 67, арк. 3.
521 Turska J. Inwentarz żup Samborskich... S. 508, 509.
522 Rybarski R. Wielickie żupy solne w latach 1497-1594. Warszawa, 1932.

S. 10, 171.

523 1558 p. для самбірських королівських панв було заготовлено 21 стос
куплених дров (п ять стосів завширшки 8 ліктів, загальною довжиною 177,5
ліктя, стільки ж стосів завширшки 8 V2 ліктя при спільній довжині 147
ліктів, три стоси завширшки 9 ліктів при спільній довжині 125 ліктів, далі
відповідно два стоси 9 V2 х 111 ліктів, два - 10 х 97, три -Их 205,5 ліктя.
Крім того, підстаростою було конфісковано незаконно вирубаний стос дров
розміром 76 х 14 ліктів. Усі ці дрова оцінено в сумі 712 злотих (AGAD.
Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S. 1, v. 1, k. 657 (124)-659 [126]). 1558 р.
під трьома скарбовими панвами згоріло 18 стосів (strues) (Ibid. К. 659 [126]).
Дрова надходили протягом року нерівномірно. Найбільші суми грошей,
затрачені на закупівлю дров, припадали на лютий, червень-липень, листопад
(Ibid. К. 657 (124)-659 [126]), тобто на вільний від сільськогосподарських
робіт час. Підвіз дров відбувався цілий рік, крім грудня і січня.

524 Turska J. Inwentarz żup Samborskich... S. 306.
525 Ibid. S. 313.

526 ЦДІА України у Львові, ф. 159, on. 8, спр. 550, арк. 38.
527 Жерела... Т. II. С. 214, 215.
528 AGAD. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 440. Комісари 1698 р.

констатували спустошення лісів навколо Дрогобича і Старої Солі сусідніми
шляхетськими селянами і наказували адміністраторові Самбірської економії
охороняти їх зі зброєю в руках  (manu forti). Самбірським селянам та іншим
особам категорично заборонялось возити дрова до шляхетської Шуминської
жупи і взагалі на бік (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 516, арк. 13, 14зв.).

529 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, s. 192.
530 Жерела... T. І. С. 7.
531 Там само. С. 270, 281, 286, 289. Селянам Ясениці Зворицької норма

поставки дров до Котова у 60-х роках XVI ст. була скорочена з трьох возів
до одного. Віз дров обходився для Котова два гроші; ясеницьким селянам
платилося за віз 2,5 гроша. Підбужани погодились давати з півдворища 5
злотих замість поставки дров до Котова (Там само. С. 289, 293).

532 Жерела. Т. II. С. 20-26. У 1608 р. Старосільська жупа одержувала від
передміщан, війтівських загородників і 16 приписаних сіл разом 39150 3/4
воза дров, що, рахуючи по 3 гроші (тільки 88 возів - по 5 грошів),
становило 3907 злотих 4 гроші (ЦДІА України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 308,
с. 34, 35).

533 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9716, s. 9, 15-16, 17.
534 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22; Turska J. Inwentarz żup

Samborskich... S. 303-304.

535 Rutkowski J. Podział dochodów... S. 38, 39.
536 Ibid. S. 36, 37.
537 Мито стягалось 1495 p. у Ясениці Зворицькій з кожної телеги  (a qu-

alibet thelega) по півкопи грошей і від в юка (тайстри; а сипа) по 15 грошів
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(AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1, k. 11 [4]). 1507 p. у

Ясениці Зворицькій і Нагуєвичах мито бралось так: з телеги  солі дві

тисячки або 20 грошів, з кожної підводи (curriculo) -1,5 тисячки або 7 грошів

(Ibid. К. 89 (23), 91 [25]). Дрогобицький війт, узурпувавши мито (czło), яке

належало до Грушової, а також 4 соляних вежі, 1568 р. стягував мита від

воза по 1 грошу (Ibid. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 509). Митниці,

що знаходились у жупних маєтках, поряд із поборами за різні товари і

худобу стягували й соляне мито. Крім названих на Самбірщині існували

спеціальні соляні митниці: дрогобицька, старосільська, селецька, модрицька,

трускавецька, колпецька (Жерела... Т. И. С. 16, 41, 42, 43, 50; 1900. Т. III.

С. 30, 168, 241, 353, 359). Розвезенням солі з Ясениці і Нагуєвичів

займались самі виробники. В усіх інших жупах соляне мито бралося з фірманів

або прасолів, які закуповували в жупах сіль (Там само. Т. II. С. 16, 41, 43.

Див. також: Rutkowski J. Podział dochodów... S. 7-9). Як уже знаємо,

продукція самбірських жуп йшла на експорт через угорський кордон,

правда, - у незначній кількості, що пояснювалось не тільки поганими умовами

доставки, але й наявністю свого виробництва солі на Закарпатті. Соляне

мито, яке практикувалось у Старій Солі, називалось карбним (Ibid. S. 120,

pozn. 20). Мито від зваричів, яке збиралось у с. Коблі, мало відношення до

старосільських черінників. Це мито збирали також у Березниці. На

подальший шлях старосільської грудкової солі вказує мостівщина у с. Пеняни, яка

становила 15 товпок солі від воза (AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22,

k. 108, 245). На близькі ринки сіль доставлялась прасолами так званими

сипаними  возами (мито з такого навантаженого воза становило 0,5 гроша

[9 денарів]). У землі Великого князівства Литовського і у віддалені

місцевості Русі  сіль відправляли на так званих рівних , або голих , возах, які

вміщували 8, максимум 8,5 тисячки товпок. З такого воза мито становило 5

грошів. Цей же віз, але з нарощуваними бортами, називався mszony , з

нього мито платилось у розмірі 7 грошів (Turska J. Inwentarz żup

Samborskich... S. 310). Назва воза походить від способу його навантаження

товпками, які щільно укладались (mszene воза) {Rutkowski J. Podział
dochodów... S. 53; Жерела... T. II. С. 41). У 1686 р. митні прикоморки  при
Дрогобицькій жупі існували в Трускавці, Модричі, Сельці, Колпці, Стебнику, а
прикоморки  при Котівській і Нагуєвицькій жупах - у Розлуцькій, Воло-

сянській і Гвоздецькій країнах і Стрілках (BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553,
s. 132, 138). Значним пунктом збору соляного мита була Кам янка-Стру ми
лова. Цьому містечку 1540 р. було підтверджено право збирати соляне мито від
кожного воза з сіллю. 1578 р. йому було надано право складу дрогобицької
солі. Згідно з відповідним привілеєм, купці, що везли сіль на Волинь,
повинні були обов язково затриматись три дні у містечку і лише не розпродану
протягом цих днів сіль могли везти далі на Волинь (ЛНБ НАН України,
ф. 181, оп. 2, спр. 229, арк. 72зв., 73). На Волині пунктом, де купці
зобов язані були виставляти галицьку сіль на продаж в обов язковому порядку, було
містечко Ратне (королівський документ 1549 р. згадує тутешній ринок
солі  - ratione fori salis [Lustracja województwa ruskiego... 1976. Cz. III: Ziemie
halicka i chełmska / Wyd. E. i K. Arłamowscy i W. Kaput. S. 225]). Подешев-
шання бочкової солі в Калуші люстратори 1661-1665 рр. пояснювали тим,
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що в умовах воєнного часу скоротився вивіз солі на Україну  (na Ukrainę

nie odchodzi і odbytu niemasz; Ibid. S. 59). 1550 р. королівською канцелярією
був відновлений привілей Янові з Тернова, руському генеральному старості
(оригінал привілею знищений вогнем). Цим привілеєм старості було надано
право збирати мито в його містечку Щебрешині від купців Самбора, Жида-
чева, Стрия, Яворова, Дрогобича, Любачева, які проїжджали через містечко
у напрямку Любліна, Красностава, Туробіна і Казімєжа возами,
навантаженими різними товарами, а також сіллю з Дрогобича (мито становило 600
товпок солі від підводи) (MRPS. Р. III. N 2180. Р. 184).

538 Turska J. Inwentarz żup Samborskich.... S. 316.
539 Ibid. S. 308. За доставку бочки солі з жуп до складу в Орську

візникові платилося спершу 4, а потім 5 грошів (Ibid. S. 316).
540 Инкин В. Ф. Фольварк и рынок... С. 128. Крім писарів, сторожів,

вантажників, яких тримали на кожному складі, основну масу постійно
працюючих на сплаві солі становили робітники, які забезпечували будівництво і
ремонт річкових суден, особливо вантажних - чотирибортних ком яг . На
одному такому судні вміщувалось 250 бочок. Для потреб сплаву дрібної солі
скарбові у середині XVI ст. необхідно було мати 26 таких суден. Останні
виготовляли селяни біля с. Добра і продавали по 16-20,8 злотого. Під
Перемишлем такі судна купували по 15 або 20 злотих - залежно від розмірів.
Ремонт суден полягав у конопаченні їх солом яними кичками та стягуванні з
допомогою скоб, вірьовок або дерев яних попереків (Там же). 1686 р. у с.
Половецькому мешкали люди, що мали відношення до навігаційних справ
(chyżki żeglarskie) (BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 113).

541 Розбиття суден зі сіллю відомі 1575 р. під Ярославом на Сяні
(пропало 260 бочок солі) і поблизу Радимна (потонуло 600 бочок і 18 суден)
(Źródła dziejowe. Т. XVIII. Cz. 1. S. 23-24).

542 Nawigator i effusor, човняр, побудка, кухар отримували по 24 гроші за
день плавання по Сяну, кормчий - 1 злотий 22 гроші, штурман - залежно
від того місця, яке займало його судно у шикуванні цілого каравану, - від 2
до 6 злотих 12 грошів, бондарі за одну зміну - 2 злотих ('Turska J. Inwentaz
żup Samborskich... S. 317). Навігатор, згідно з інвентарем Перемишльського
староства 1494 р., проживав у с. Засяння (Записки НТШ. 1897. Т. XIX. С. 5).

543 Turska J. Inwentarz żup Samborskich... S. 318.
544 Ibid. S. 316-318.
545 За контрактом на 1686-1689 pp. з квотниками (орендарями, які

замість орендної плати готівкою зобов язані були видавати визначену квоту
готової продукції), жупи Дрогобицька, Модрицька, Колпецька, Котівська,
Нагуєвицька, Старосільська, Спринська мали видати 80 тис. бочок солі
(BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 134). Протягом 1788-1799 pp. Старо-
сільська жупа видавала у середньому по 57354 центнери віденської міри, або
49967 бочок солі на рік. Збільшення випуску продукції досягалося, зокрема,
шляхом технічних удосконалень. Практикувалося буріння глибоких шиб як
найбільш продуктивних. Уже 1558 р. стовбур Котівської жупи мав у глибину
від устя до забою 120 краківських ліктів (близько 100 м), причому підземне
джерело сировиці було таким потужним, що навіть при максимальному її
заборі (тобто коли розсіл подавався на всі черені і панви) дзеркало рідинного
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стовбура не опускалось нижче 80 ліктів. Уживались засоби з підтримання

потрібної міцності розчину (додавання у нього сколеного з мідяних чанів

застиглого соляного нальоту, захист з допомогою штолень тощо сировиці від

надходження прісних ґрунтових вод) (Turska J. Inwentarz żup Samborskich...

S. 306). 1558 p. якість сировиці у Дрогобичі була ліпшою, ніж у Старій Солі

(Ibid.). Дві діючі у Старій Солі 1773 р. шахти мали відповідно глибину 54 2/3 і
54 австрійських сажні (сажень віденський = 189,65 см). Спорудження таких
глибоких шиб вимагало великих коштів, які під силу були тільки державному
скарбові. У приватних жупах Дідушицьких у Косові три вікна, за даними
1778 р., мали 18, 21 і 25 сажнів глибини (ЛНБ НАН України, ф. 45 (Діду-
шицькі), оп. З, спр. 327, арк. 7). Інший шлях зростання продукції солі -
збільшення розмірів панв і черенів (це давало і економію на дровах). 1559 р.
у Старосільській жупі панва мала 49 ключів (гаків, на яких панва була
підвішена над вогнем) (Inwentarze żupy solskiej... S. 703), 1608 p. панви мали
там само по 60, 64, найбільше 72 ключі (ЦДІА України у Львові, ф. 13,
оп. 1, спр. 308, арк. 1-3, 5), у 1760-х роках у Колпці і Модричах панви
налічували по 100 ключів (BZNO, oddz. rękopisów, rkps 1632. S. 7v., 8v.), у
Модричах малі панви, тобто черені, мали 60 ключів (кожна панва була
завдовжки 10 ліктів, у глибину 12 дюймів (cale), 50 ключів (10 х 9,75 ліктя при
глибині 9 дюймів), натомість ще одна панва - 121 ключ (9,5 х 9,75 ліктя при
глибині 12 дюймів) (Ibid. S. 116). У Дрогобичі обидві панви на той же час
мали по 100 ключів (9,5 х 9,5 ліктя при глибині 12 і 20 дюймів) (Ibid.
Rkps 9547, s. 125, 141, 145), у Сприні - 110 ключів (9x9 ліктів, глибина 11
дюймів) (Ibid. S. 156; rkps 9553, s. 31). При жупах у кінці XVII-XVIII ст.
влаштовувались сушарні (Ibid. Rkps 9543, s. 157; rkps 9547, s. 128). Часом
унаслідок замулювання сировиця вичерпувалась (ЦДІА України у Львові,
ф. 159, оп. 8, спр. 526, арк. 10).

546 Жерела... Т. І. С. 265. Ще у 80-х роках XVI ст. дрогобицькі жупи не
були прив язані до Самбірської економії. В усякому випадку, самбірський
староста Слостовський (попередник Єжи Мнішека на цій посаді) руським
жупником не був  (ЦДІА України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 307, арк. 1567
[1591 р.]).

547 Scriptores rerum Polonicarum. Т. XVIII. S. 292.
548 ЦДІА України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 307, арк. 942. У зв язку з цим

між дрогобицьким і самбірським старостами зразу ж виник конфлікт через
дрова. Дрогобицькі старости перешкоджали місцевим селянам продавати
дрова до королівських солеварень (Rybarski R. Wielickie żupy... S. 172-173).

549 Цікаво відзначити, що до самбірських старост перед 1568 р. відійшло
війтівство в Дрогобичі  (AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 483v.).

550 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 1255, s. 32, 34, 38; 9553, s. 25, 26-27,
30, 32, 33; НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 516, арк. 24-25.

551 1563 р. про Озиминську волость (під назвою Бистрицької країни)
говориться, що вона була тоді розірвана на дві частини: одна була здана в
оренду С. Гербуртові, друга - Я. Стажеховському, тобто розділена між
Дрогобицьким і Самбірським староствами (ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8,
спр. 629, арк. 2). Інвентар Самбірського староства 1585 р. згадує про
Озиминську волость як належну до Дрогобицького староства.
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552 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 30-31.
553 ЦДІА України у Львові, ф. 15, on. 1, спр. 143, арк. 145.
554 Там само. Ф. 7, on. 1, спр. 42, арк. 105-106.
555 Там само. Ф. 13, on. 1, спр. 625, арк. 1524, 1527.
556 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 566, № 186.
557 Там само. Спр. 564, № 112.
558 ЦДІА України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 625, арк. 1524, 1527. За

доставку повинної фіри з сіллю у скарбових бочках з Дрогобича до Сосниці
платили 1 злотий, а подібної шляхетської фіри - 1 злотий 6 грошів, до Тор-
ків - відповідно 27 грошів і 1 злотий 3 гроші, зі Старої Солі до Сосниці -
18 і 24 гроші, до Торків - 15 і 27 грошів, з Нагуєвичів до Сосниці - 27
грошів за доставку шляхетської фіри, до Торків - 27 грошів за повинну фіру
(ЦДІА України у Львові, ф. 181, оп. 2, спр. 613, арк. 29зв.).

559 Див. інвентар сіл Конів і Товарня Перемишльської землі за 1767 рік
(Там само. Ф. 13, on. 1, спр. 575, арк. 600). У 1769-1770 рр., згідно зі звітом
адміністрації Самбірської економії, доставка однієї бочки солі на склади
обходилась у 26,5 гроша в середньому щодо всіх жуп Самбірської економії
(Там само. Ф. 181, оп. 2, спр. 613, арк. 52зв.).

560 Там само. Ф. 159, оп. 8, спр. 118, арк. 91-92.
561 Там само. Спр. 550, арк. З, 4, 27, 34-35.
562 Уся річна потреба в дровах Дрогобицької жупи, за підрахунком

Я. Рутковського, становила у 1565 р. 19275 возів, а Котівської жупи - 26649.
Віднявши від них кількість панщинних возів, Я. Рутковський знаходить ту
кількість возів, яку належало докупити до панщинних у сторонніх
незалежних продавців: для дрогобицьких солеварень вона становила 16415 возів, для
котівських - 23997 (Rutkowski J. Podział dochodów... S. 15), відповідно 85,16
і 90,01 відсотка усієї кількості потрібних возів. 1772 р. бондар одержував за
кожну скарбову бочку, в якій сіль сплавлялась по Сяну і Віслі, 4 гроші, за
продажну  - 3,5 гроша, за пакування бочки - 1/3 гроша (ЦДІА України у

Львові, ф. 181, оп. 2, спр. 612, арк. 4).
563 ЦДІА України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 308, арк. 19, 34.

Наприкінці XVI - на початку XVII ст. селяни Мединицького і Дублянського ключів
відвозили до жуп з волоки  по 150 возів на рік (по 15 плах букових або 18
смерекових на возі, запряженому парою волів) (Там само. Ф. 15, on. 1,
спр. 143, арк. 151-152).

564 Там само. Ф. 159, оп. 8, спр. 396, арк. 39; ф. 15, on. 1, спр. 143, арк. 152;
ф. 13, on. 1, спр. 308, арк. 19-20. Села, приписані до Старосільської жупи,
возили дрова замість певних чиншових оплат.

565 Там само. Ф. 159, оп. 8, спр. 396, арк. 32зв.
566 Там само. Арк. Зізв.
567 Там само. Ф. 181, оп. 2, спр. 613, арк. 46, 47, 50, 52зв.
568 Там само. Арк. 46, 47, 48, 50.
569 Там само. Ф. 181, оп. 2, спр. 612, арк. 1-4. Аби за віз дров по 6

грошів платили , - читаємо в документі 1688 р. (НБ ЛНУ, від. рукописів,
спр. 548, арк. 360).
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570 ЦДІА України у Львові, ф. 181, огі. 2, спр. 612, арк. 69, 70. Модриць-
ка жупа, наприклад, постачалась в основному дровами з тустанівських лісів
(BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9716, s. 58).

571 ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 626, арк. Ззв.
572 Там само. Ф. 181, оп. 2, спр. 612, арк. 4-6. Вважаємо за доцільне

звернути увагу ось на що. На 1768 р. в Старосільській жупі щотижнево
робилось 48 варок, що на рік дає 2496 варок, або, рахуючи по 18 бочок з
кожної, - 44928 бочок. З них 20 тис. бочок відправляли на нижні річкові
склади та 1 тис. бочок витрачали на досипку при продажу. На продаж
лишалось 23928 вендичних  (на вільний продаж) бочок по 3 злотих, що дає

71784 злотих. Видатки тієї ж жупи: згорає 3120 сажнів дров (по 1 V4 сажня
під кожною панвою, рахуючи по 10 злотих), що дає 31200 злотих, видано:
зваричам (Siedem) від 2496 варок 2496 злотих, за 25 тис. wontors бочок по
12 грошів 10 тис. злотих, за 18 тис. простих бочок по 4 гроші 2400 злотих,
упаковувачам по півгроша від бочки (43 тис. бочок) 716 злотих, за залізо на
панви та їх ремонт 3 тис. злотих, на різні матеріали та ремонт 1300 злотих,
на корм для коней 3 тис. злотих, інші видатки 1566 злотих, жупній челяді,
пахолкам і на лівреї останнім 560 злотих, службовцям 3026 злотих, на нові
бочки 600 злотих, усього 60464 злотих. Прибуток складав 11320 злотих. У
Дрогобицькій жупі (п ять панв) того ж року сіль варено 40 тижнів (інші
тижні жупа ремонтувалась), упродовж яких було зроблено 3 тис. варок. З 2 тис.
варок по 16 бочок за рік можна було одержати 32 тис. бочок скарбової солі.
З цих бочок 30 тис. дали 45 тис. злотих прибутку, а решту бочок віддано
тим покупцям у винагороду, які брали сіль на місці без доставки. Видатки:
зваричеві (dem Sieder, Coctor) за 3 тис. бочок по 15 грошів 1500 злотих,
водопровідникові (dem Wasserzieher) по 15 грошів 1500 злотих, ковалеві за
поточний ремонт - 3 тис. злотих і т. д. Усього видатки становили 51 тис.
злотих, прибуток - 6 тис. злотих (Там само. Арк. 68). Дрогобицька жупа
видавала на сплав 25 тис. бочок солі, Старосільська - 20 тис., Модрицька -
З тис., Нагуєвицька - 2 тис., разом 50 тис. бочок. Вилучаючи 10 тис. на
пакування і нещасні випадки, до Великопольщі належало відправити 40 тис.
бочок. Колпецька жупа на рік видавала 21 тис. бочок солі, Модрицька -
16 тис. бочок (Там само. Арк. 68, 71). Перед першим поділом Польщі
солеварнями Самбірської економії видавалось 50 тис. бочок солі, призначених
для перевалки до складів (Там само. Спр. 613, арк. 52зв.).

5*73 Витрата заліза в жупах була значна. Панва не може залишатись
міцною протягом більше як року . Для великої панви потрібно було у
середині XVI ст. листового заліза (lamina ferre) 80 блях, 27 штаб і 16 прутів
(virgas) (Turska J. Inwentarz żup Samborskich... S. 313). Саме тільки залізо, з
якого робилась панва, коштувало понад 25 злотих. У 1765 р. в Стебницькій,
Трускавецькій та інших жупах рахували, що видатки на утримання великої
панви на 100 ключів, враховуючи оплату ремісничих послуг, у середньому на
рік становили 333 злотих 10 грошів. Загалом така панва могла витримати
в експлуатації три роки. Утримання в робочому стані малого череня на 68
ключів у розрахунку на один рік становило 233 злотих 10 грошів (AGAD.
Lustracje, dz. XVIII, ks. 50, k. 83, 84, 86, 87).
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574 Kula W. Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku. Warszawa, 1956.
S. 170.

575 У Смольній було побудовано будинок для майстрів , була тут і
халупка мала, в якій майстер-вугляр мешкає . У Ясьонці був будинок або
мешкання писарське , мешкання для Станіслава коваля , подвійне мешкання
для інших майстрів . У Недільній був будинок для писаря  (Ibid. S. 172-173).

576 Ibid. S. 175.
577 Ibid. S. 176 і 177.

578 ЦДІА України у Львові, ф. 181, оп. 2, спр. 612, арк. 82. В усіх жупах
та на залізній фабриці Самбірської економії на різних посадах (суддя Старої
Солі, якому підсудні були зваричі, касири, писарі панвяні і дров яні,
піджупки, інспектори, лісові об їзники тощо) було зайнято до ЗО осіб (BZNO,
oddz. rękopisów, rkps 9716. S. 80-81).

579 ЦДІА України у Львові, ф. 181, оп. 2, спр. 612, арк. 89.
580 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 91-92. Бисковичі знаходились

на відстані 0,6 милі від Нового Самбора. Якщо фіри по руду посилались за
Самбір, то для уникнення порожніх пробігів рекомендувалось завантажувати
їх пиломатеріалами, які належало розвантажувати у цьому місті. Так
виявлявся зв язок між панщиною і примусовим наймом, адже рокове дерево
було панщинним обов язком. Аналогічна повинність щодо забезпечення дом-
ниці в Ясьонці Масьовій зафіксована постановою зборового суду Ільницької
країни 1766 р. (Там само. Арк. 88). Вози, які використовувались для довезен-
ня руди, вимагали обладнання драбинами і півкошами  (ЦДІА України у
Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 86, арк. 207). Крайник Волосянської країни
зобов язаний був забезпечувати фабрику  не тільки підводами, але й робочою
силою для копання руди (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 91-92).

581 ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 550, арк. З, 4-5.
582 Там само. Ф. 181, оп. 2, спр. 614, арк. 1, 5. В Старій Солі ціна сажня

дров складала 10 злотих, у Модричі - 11 злотих 20 грошів (Там само.
Арк. 69, 69зв.). У 1771/1772 р. під панвами і фришерками (домницями) було
спалено: у Старій Солі - 2140 1/2 сажня (з них у доменній печі - 134), у
дрогобицьких жупах - 2514 V4, у Ясениці Зворицькій - 365 3/4 сажня (Там
само. Арк. 4зв.-5зв.). У той же час на виготовлення і ремонт панв і черенів
за рік було витрачено: у Старій Солі 1033 V2 бляхи і 160 нових штаб,
відповідно у Дрогобичі 325 і 67, а також старих штаб 28 V2, 80 шин і 47 ключів
(Там само. Арк. 7-8). Шість жуп витрачали на залізо для панв і черенів у
середньому (за 1768-1772 рр.) 8558 злотих 22 V2 гроша (Там само.
Арк. 52зв.).

583 Rutkowski J. Podzał dochodów... S. 123.

584 ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 626, арк. бзв. У тому ж
році діяли такі скарбові солеварні у Сяноцькій землі: Гуйсько на 5500 бочок,
Ляцько - на 32500, Гучко - на 22 тис., Тирава Сільна на 1 тис. бочок річної
продукції. Разом у рік вони видавали 61400 бочок (Там само).
Продуктивність жуп залежала від дебіту соляних джерел і якості сировиці.
Якість розсолу у Дрогобичі вважалась кращою, ніж у Старій Солі (Жерела...
T. II. С. 15).
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585 у 1788 р. Вєльогловському належала жупа у Тарнаві на 300 бочок,
графові Мнішеку - Шуминська (біля Ляшок Мурованих на Самбірщині) на
6 тис., князеві Любомирському - жупи у Калуші на 40 тис. бочок, графові
Скарбекові - у Солотвині і Рожнятові (відповідно на 6 і 7 тис.), графам Ді-
душицьким - 9 жуп (у Струтині, Косові, Новиці, Рахині, Слободі) зі
загальною річною продукцією на 18083 бочки, Бронєвським - у Турії Великій на
Стрийщині на 5 тис., Пєтруським - у Долині на 42 тис., Млоцьким - у
Лісові (в окрузі Дукля) на 10 тис. і графові Йоахимові Потоцькому - у
Болехові на 27 тис. бочок річної продукції солі (ЦДІА України у Львові,
ф. 159, оп. 8, спр. 626, арк. бзв.).

586 AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1, k. 99 (33).
587 Ibid. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 491v.
588 Ibid. К 494v., 497, 499, 503v., 508v.
589 Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. Kraków,

1927. T. XIX: Acta Alexandri regis Poloniae, magni ducis Lithuaniae (1501
1506) / Wyd. F. Papee. P. 200-202 (N 133). У привілеї Радошицям 1444 p.
сказано, що на випадок необхідності обороняти сяноцький замок не тільки
князі, але й усі волохи і мешканці Радошиць зобов язані поспішати йому на
допомогу. Аналогічний обов язок лежав на мешканцях Любича. На
генеральному сеймі в Галичі 1444 р. було ухвалено, що після оголошення збору
земського ополчення Львівської і Галицької земель тутешні землевласники
зобов язані були виправити на збір усіх своїх волохів. Викуп цієї служби
грішми називався woienszczyzna або bellicalia (Kadlec К. Valasi a valasske
pravo... S. 363. Див. також: Historia chłopów polskich. T. I. S. 226-227).

590 Hornowa E. Stosunki ekonomiczne... S. 243.

591 Grigoraę N. Institutii feudale din Moldova. I: Organizarea de stat pina la
mijlocul sec. al XVIII-lea. Bucureęti, 1971. P. 156, 263, 265.

592 К. Кадлец писав про моравських волохів і про службу порташів:
Постійно маючи справу зі зброєю, волохи ставали не тільки добрими

воїнами і розбійниками, але й прикордонними вартовими  (Kadlec К. Valasi
a valasske pravo... S. 436). На угорських землях волохам доручалась
прикордонна сторожова служба (Ibid. S. 212, 213). Див. також: Масйгек J. Valasi v
Zapadnfch Karpatech... S. 33, 86, 88, 146, 149, 169, 214. M. Філіпович пише
про балканських волохів: Початково етнічні волохи були воїнами (войници),
професіональними пастухами і носіями (поносници) . Перенаселеність
полонин змушувала їх шукати службу, у тому числі військову, у долинах. Військові
обов язки тут обтяжували їх і з погляду повинності (ФилиповиН М. С.
Структура... С. 51, 76, 77). Вірні своїм стародавнім звичаям, волохи  і в
Західних Карпатах займались сторожовою службою на дорогах і на пограниччі
{Масйгек J. ValaSi v Zapadnfch Karpatech... S. 86, 214).

593 AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, D 1, v. 1, k. 29 (p. 14).
594 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 136.
595 ЦДІА України у Львові, ф. 159, on. 8, спр. 623, арк. 3.
596 Там само. Ф. 181, оп. 2, спр. 613, арк. 35. Лейтенант одержував на

місяць 8 злотих, отже, на рік - 416 злотих (Там само. Арк. 23). Дрогобицькі
і підбузькі пахолки одержували на лівреї , тобто на уніформу, по 331
злотому (Там само. Арк. 70зв.; див також арк. 70; ф. 146, on. 1, спр. 612,

323



ПРИМІТКИ

арк. 67зв., 73). Цехові шевці і кушніри Старого Самбора і Старої Солі

постачали пахолків взуттям і кожухами. Так, 1765 р. шевці Старого Самбора

давали для замкових пахолків щорічно 8 пар чобіт (butów), а кушніри - 4

кожухи, старосільські цехові майстри - 8 пар взуття (butów), за які їм платило

місто (шевці давали місту зі своїх яток податку 2 злотих 12 грошів на рік)

(НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 22).

597 Górski К. Historia piechoty polskiej. Kraków, 1893. S. 23-24. Вибра-
нецька піхота проіснувала до 1726 р. (Historia chłopów polskich. Т. I. S. 435-
451).

598 AGZ. T. XXV. N 609, § 7; N 758, § 30; N 532, § 8; N 657, § 12; N 375,
§4; T. XXIII. N 74, § 3; N 271, § 24 etc.

599 AGZ. T. XXIII. N 74, § 2; Прикарпатская Русь. Приложеніе к Слову
XXV-летняго изданія. Львовъ, 1885. Ч. 2. С. 39.
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20 Dąbkowski Р. Zaginione księgi sądowe... S. 36-38; Линниченко И. А.
Критический обзор...С. 163-164. Самбірський гродський суд у XV ст. судив різні
справи. В записі від 21 січня 1477 р. читаємо: habet hodie agere pro majore
in Sambor coram iudicio castrcnse Nicolas Tarhanowski (AGZ. 1903. T. XVIII:
Najdawniejsze zapiski sądu ziemskiego przemyskiego 1469-1506 / Wyd. A.
Prochaska. N 1060, 1061). У трибунал (колегію) Самбірського гродського суду
1531 р. входили підстароста Павло Радецький, старосамбірський війт і
водночас самбірський староста Андрій, Павло з Берестян, Мартин Таргановський,
Івашко Білинський, Олехно з Урожа, Ванько та Івашко Блажовські, Петро
Монастирський та інші (ЦДІА України у Львові, ф. 53, on. 1, спр. 1, арк. 1).

21 Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин
Західної України / Подає М. Грушевський // Записки НТШ. 1905. Т. LXIII.
Серія перша (1361-1530). № 3.

22 Źródła dziejowe. 1878. Т. X: Sprawy wołoskie za Jagiełłonów. Akta i listy /
Wydał i szkicem historycznym poprzedził A. Jabłonowski. S. 155-156.

23 Baliński M. Spytko z Melsztyna i ród jego. Opowiadanie historyczne //
Biblioteka Warszawska. 1844. T. III. S. 271-310.

24 В актовій книзі Самбірського гродського суду під 30 березня 1537 р.
записано, що цим днем кінчаються акти, складені за адміністрації Станіслава
Одровонжа його службовцями Яном Лодзінським і Павлом Радецьким, а з
наступної сторінки, з 9 квітня, відкривались акти, вчинені за нового старости
Рафаеля Чосновського (ЦДІА України у Львові, ф. 53, on. 1, спр. 1, арк. 235,
236). Близько 1558 р. самбірським старостою став Петро Боратинський. Близько
1566 р. Яна Очеського на цьому уряді змінив А. Стажеховський (MRPS. Р. V.
V. 2. N 7526; Записки НТШ. 1900. Т. XXXIV. С. 57, 64, 68).

25 Kutrzeba S. Historia ustroju Polski w zarysie. T. I: Korona / Wyd. 5.
Lwów; Warszawa, 1920. S. 47; Pietruski O., Liske X. Przedmowa // AGZ. T. XIII.
S. Х-ХІ. У XIV-XV ст. відомі волості Стрийська, Сколівська, Городоцька,
Жидачівська, Дрогобицька, Самбірська, Лежайська, Львівська, Галицька,
Перемишльська, Сяноцька, Коропецька, Тичинська, Теребовельська,
Коломийська. Пізніше згадувались Калуська, Ліська (Ліськівська) волості. Об-
ширні Перемишльська, Галицька, Теребовельська волості відомі вже у XII ст.
{Pietruski О., Liske X. Przedmowa // AGZ. Т. XL S. IX-X). У джерелах
згадуються актові гродські книги городоцькі, щирецькі, глинянські, олеські, сам-
бірські, дрогобицькі, ярославські, динівські, гродські і земські книги стрий-
ські і коломийські - по Руському воєводству, гродські книги любачівські,
сокальські, грабовецькі - по Белзькому воєводству {Dąbkowski Р. Zaginione
księgi sądowe... S. 32). Намісниками останнього галицького князя Юрія-
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Болеслава у головних містах виступали воєводи, наділені адміністративною,

військовою і судовою владою; в їхньому підпорядкуванні перебували бургра-
бії  (Линниченко И.А. Черты из истории сословий... С. 15, прим. 3, 4).
Інвентар 1753 р. Косівської волості містить згадку про волосного  тивуна (tiun),
який мешкав у Старому Косові і виконував свої функції як загальний
урядовець один на цілу волость (ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 4 (Діду-
шицькі), on. 1, спр. 2, арк. 34-35). Напевно, бодай термінологічно це є
відгук княжих часів, коли на місцях князівську владу репрезентували княжі
тивуни. Майже до кінця XIV ст. воєводське управління старого типу
зберігалось у Сяноцькій землі {Ehrlich L Starostwa w Halickiem w stosunku do
starostwa lwowskiego w wiekach średnich (1390-1501) // Studya nad historyą
prawa polskiego. 1914. T. VI. Zesz. 1. S. 11-26; Dąbkowski P. Ziemia sanocka
w XV stuleciu. Cz. II. Lwów, 1931. 12. S. 91-121).

26 Дрогобицька волость (повіт) простежується у джерелах з 1398 по 1616
рік, причому ще в 1443 р. тут урядував воєвода Ян староруського типу .
Дрогобицькі гродські книги згадуються у джерелах 1470-х років. Відомі
дрогобицькі гродські судді починаючи з Філя (Phyl) з Літині (1415 р.) і
кінчаючи Філем Дем янчичем, згаданим посмертно у 1564 р. На думку П. Домб-
ковського, дрогобицький суд існував ще в давньоруський період, а 1529 р.
припинив своє існування {Dąbkowski Р. Zaginione księgi sądowe... S. 42).
Стрийське гродове староство, на думку Ф. Бостеля, було створене за
привілеєм Владислава II Ягайла. Самостійність стрийського гроду була підтверджена
трьома привілеями короля Казимира IV у період 1463-1484 рр. {Bostel F. Z
przeszłości Stryja... S. 603).

27 Kutrzeba S. Historia ustroju Polski... T. I. S. 76-78, 147.
28 Ibid. S. 146; Chodynicki H. Sejmiki ziem ruskich w wieku XV // Studya

nad historyą prawa polskiego. 1906. T. III. Zesz. 1. S. 44-45.
29 Листи самбірських старост про продаж князтв та інших прибуткових

об єктів датуються 1527, 1528, 1534, 1545 рр. (ЛНБ НАН України, ф. 5, on. 1,
спр. 2837, арк. 30, 31, 49-50, 51). Грамоти королеви Бони на самбірські
князтва, попівства, млинарства, корчмарства тощо та підтверджувальні листи
попередніх надань датуються, наскільки нам відомо, 1545-1556 рр. (Там
само. Арк. 26-27, 31, 57, 59). За цей час королева поставила свій підпис під
39 листами .

30 Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów na Węgrzech i Rusi Halickiej // Rocznik
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Kraków, 1932. T. XI: R. 1931/2. S.141.

31 ЦДІА України у Львові, ф. 53, on. 1, спр. 1, арк. 3.
32 AGZ. 1906. Т. XIX: Najdawniejsze zapiski sądu ziemskiego przeworskiego

1458-1506 / Wyd. A. Prochaska. N 3092.
33 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 826.
34 Про земські уряди див.: Крикун М. Земські уряди на українських

землях в XV-XVIII ст. // Записки НТШ. 1994. Т. CCXXVIII. С. 65-122.
35 Там само. С. 82-83.

36 У 1472-1482 рр. войським був Мацєй Спровський, родич старости, у
1490-1501 рр. - Міклош Гербурт з Лозови, у 1518-1529 рр. - Ян Гербурт з
Фельштина, потім - Ян Камйонацький {Dąbkowski Р. Zaginione księgi
sądowe... S. 41). Після смерті останнього войським 1539 р. став Альберт Ста-
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жеховський; його 1548 р. змінив Ян Стажеховський, а після того, як у 1556 р.
цьому було надано уряд перемишльського каштеляна, войськівство перейшло
до Яна Дершняка, а через рік - до його брата Станіслава (MRPS. Р. IV. V. 1.
N 6307; Р V. V. 2. N 4607, 7637; Р. V. V. 1. N 2111), який займав цей уряд
до 1572 р. Для А. Стажеховського самбірське войськівство стало сходинкою
до займання уряду самбірського старости, який він посів після Яна Очесь-
кого (близько 1566 р.). До речі, перемишльське каштелянство послужило
Петрові Боратинському стартовою позицією для зайняття уряду самбірського
старости (1558 р.) (Ibid. Р. V. V. 2. N 7526 (1556 р.); Записки НТШ. Т. XXXIV.
С. 57, 64, 68). Відомий також самбірський підстолій (Записки НТШ.
Т. XXXIV. С. 34).

37 Bachtold R. Sudwestrussland im Spatmittelalter (Territoriale, wirtschaftliche
und soziale Verhaltnisse). Basel, 1951. S. 99; Zernack K. Die burgstadtischen Vol-
ksversammlungen beiden Ost- und Westslaven. Studien zur verfassunggeschichtli-
chen Bedeutung des Veće . Wiesbaden, 1965. S. 109-112.

38 Довнар-Запопъский M. В. Очерки по организации западно-русского
крестьянства в XVI веке. Киев, 1905. С. 47-52.

39 Пресняков А. Е. Княжое право в древней Руси. Очерки по истории XI-
XII столетий. Санкт-Петербург, 1909. С. 158. Ще в першій половині XVII ст.
відбувались сільські дворові суди в с. Команча Сяноцької землі
{Рабинович Я.В. Аграрные отношения в Саноцкой земле в первой половине XVII
века // Ученые записки Оренбургского государственного педагогического
института. Оренбург, 1959. Вып. 14. С. 116, прим. 3). Див. також: Historia
chłopów polskich. 1. S. 346; Жерела... T. II. С. 270; Kadlec К. ValaSi a valasske
pravo... S. 361; Lfubomirski] J. T. Północno-wschodnie wołoskie osady. S. 87.
Вкажемо також на те, що в с. Горове (Орове) мешканці збором судяться
(AGAD. Lustracje, dz. XVIII, ks. 50, р. 239).

40 Chodynicki Н. Sejmiki ziem ruskich... S. 7; Kutrzeba S. Sądy ziemskie i
grodzkie w wiekach średnich // Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział histo-
ryczno-filozoficzny. Ser. II. Kraków, 1902. T. XVII (XLII). S. 221-224;
Ehrlich L. Starostwa w Halickiem... S. 47-49, 56, 64, 67-72, 96; Pawiński A. Sejmiki
ziemskie. Początek ich i rozwój aż do ustalenia się udziału posłów ziemskich w
ustawodawstwie sejmu walnego (1374-1505). Warszawa, 1895. S. 33.

41 Летопись по Ипатскому списку. С. 442. У стародавніх неподільних
польських вічах брали участь вся земля, бідні і багаті  (tQ.tą terra, divites et
pauperes). Участь у цих вічах була обов язком, звільнити від якого міг тільки
особливий урядовий привілей {Bujak F. О wiecach w Polsce do końca wieku
XIII ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski // Studia historyczne ku czci
Stanisława Kutrzeby. T. I: Historia państwa i prawa Polski do roku 1795.
Warszawa, 1957. Cz. I. S. 60-61; Bardach J. Historia państwa i prawa Polski do
połowy XV wieku. S. 62-64).

42 Ehrlich L. Starostwa w Halickiem... S. 47-49, 56, 64, 67-72, 96.

43 Popescu /. Din trecutul de lupta al poporului romm pentru apararea suvera-
nitatii §i independentei patriei // Anale de istorie. Bucureęti, 1976. N 1. P. 34-
35; Codex diplomaticus Poloniae quo continentur privilegia regum Poloniae, mag-
norum ducum Litvaniae, bullae pontificum, пес non jura a privatis data illust-
randis domesticis rebus gestis inswrvitura ad hue nusquam typis exarata, ab
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antiquissimis inde temporibus usque ad annum 1506 / Editus studio et opera Leo-

nis Rzyszczewski et Antonii Muczkowski. Varsaviae, 1847. T. I. Warszawa, 1847.

T. I. P. 617. Г. Ходиніцький, вказавши, що сеймики Галицької землі

називались генеральними, застерігав від припущення про існування тут

партикулярних сеймиків, які мали сферу компетенції територіально меншу, ніж

земля (Chodynicki Н. Sejmiki ziem ruskich... S. 7). Але він помилявся:

генеральними називались галицькі сеймики саме тому, що вони існували

поряд з партикулярними , тобто волосними, які користувались значною

самостійністю. Навряд чи є потреба доводити існування судових віч (conventio) і

політичних сеймиків (colloquium) у всіх європейських народів, не

виключаючи східних романців. Може, більш знаменним є факт пізнього їх існування в

деяких регіонах, наприклад, в другій половині XVI ст. Для Західно-Центральної

Європи це було явищем раннього середньовіччя {Grimm J. Deutsche Rechtsalter-

thiimer. Gottingen, 1928. S. 821-823, 826-827).

44 Pawiński A. Sejmiki ziemskie... S. 59-60. У Каменецькому старостві
Руського воєводства у XVI ст. в середу по Благовіщенні у замку відбувався
збір, на якому стягались судові штрафи ( вини ) - злодійські , за
порушення меж, бикове  тощо (MRPS. Р. III. N 2869). У середині XV ст. активно
діяли віча в Коломиї (ЛНБ НАН України, ф. 142, on. 1, спр. 418, арк. 1-8;
Розов В. Українські грамоти. Т. І. № 23).

45 AGZ. Т. XVII. N 1861 (1482 р.). Новий Самбір висловлював свою волю
іменем бургомістра і всієї громади  (totiusque communitatis civitatis). (НБ

ЛНУ, від. рукописів, спр. 521, арк. 225).
46 Dórflerówna A. Materjały do historii miasta Sambora 1380-1795 // Zabytki

dziejowe. Lwów, 1936. T. IV. Zesz. 2. N 94. Сказане знайшло своє
відображення у регламенті ради Нового Самбора, затвердженому королівським
дипломом 20 липня 1566 р. за запропонованим міським урядом проектом, який,
у свою чергу, відповідав старим звичаям  (consuetudines antiquas). Уже в
кінці XVI ст. права бургомістра і міської громади були обмежені на користь
старости. Ці права зведено було до висунення кандидатур райців і війта, які
затверджувались старостою (Ibid. N 122, 128, 180 із 1620 р.).

47 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 521, № 404-405 (див. також № 214, 225,
238, 265, 267).

48 Dórflerówna A. Materjały... N 112.
49 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 540, арк. 128; спр. 536, арк. 3-4.
50 Там само. Спр. 516, арк. 10 (1698 р.): Panowie radni ut mods est na

schadzkach swoich na ratusz tak ratione umowy, contributii, jako у przy
rachunkach od przedmieścia deputowanych lunherow intrate przyimowali et a consoliis
od siebie ich aliquoties oddalali . Мовиться про представників передмість,
мешканці яких платили однакові з містом податки, а отже, і повинні були
посилати своїх представників кожен раз, коли місто приймало якусь ухвалу
відносно повинностей та податків.

51 Pawiński A. Sejmiki ziemskie... S. 33.
52 Piekosiński P. Wiece, sejmiki, sejmy i przywileje ziemskie w Polsce

wieków średnich // Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficz-
ny. Ser. II. 1900. T. XIV S. 174.
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53 Baliński М., Lipiński Т. Starożytna Polska pod względem historycznym,
jeograficznym i statystycznym opisana. Warszawa, 1846. T. II. Cz. 2. S. 783;
[Budzynowski /.] Kronika miasta Sambora zebrana i wydana ku uczczeniu 500-
letnej rocznicy założenia miasta Sambora. Sambor, 1891. S. 5; Strzetelska-
Grynbergowa Z. Staromiejskie ziemia i ludność. Lwów, 1899. S. 63; Kuczera A.
Samborszczyzna... T. I. S. 80; Скорик M. Походження назви міста Самбора //
Літопис Бойківщини. 1935. 5. С. 40-50; Добрянскій А. Короткій записки
историческіи о месте Самборе // Зоря галицкая яко альбумъ на годъ 1860.
Львов, [1860]. С. 350.

54 Кобилянсъкий Б.В. 3 ономастики східнокарпатського ареалу (назви:
Крента, Магура, Віпче, Хотимир та ін.) // Культура і побут населення
Українських Карпат (Матеріали республіканської наукової конференції). Ужгород,
1973. С. 268, 270. Автор вказав на південнослов янський топонім Самбора,
а також на можливість реліктового збереження рефлексу назалізації у власних
іменах і на можливість взаємних контактів української мови зі
староболгарською на території Молдови до завершення процесу деназалізації в діалектах
болгарської мови у XIV ст. Назалізація трапляється в молдовських грамотах
XIV-XV ст.

55 Kutrzeba S. Historia ustroju Polski w zarysie. T. I. S. 128.
56 Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. pijarów w

Warszawie, od roku 1732 do roku 1782 wydanego / Ed. J. Ohryzko. Petersburg, 1859.
T. III. S. 37.

57 У 1672 p. королівські комісари нагадували, що піддані Самбірської
економії не можуть відповідати ні перед яким іншим судом, крім як перед судом
адміністратора, відповідно його заступника (ЦДІА України у Львові, ф. 9,
спр. 427, арк. 344). Сеймова конституція 1677 р. зазначила: Самбірські
королівські економічні піддані підлягають лише самій замковій юрисдикції  з
апеляцією до короля (Volumina legum. Т. III. S. 37). Шляхта визнавала
компетентними у рішенні її межових конфліктів з королівськими селянами тільки
шляхетські суди - гродський і земський, не довіряючи при цьому
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58 Historia państwa і prawa Polski. Cz. I. S. 62-64; Bardach J. O genezie
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представників станів і з впровадженою посадою патрона убогих людей , він
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ставлення до згаданих комісій (Rybarski R. Kredyt і lichwa... S. 23, 80; ЦЦІА
України у Львові, ф. 159, оп. 8; спр. 755, арк. 31).

91 Крип якевич І. П. Референдарські суди і їх діяльність в українських
землях на переломі XVI-XVII вв. // Записки НТШ. 1910. Т. XCVII. С. 176;
Baranowski J. Sądy referendarskie. S. 91.

92 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 3, 134. У XVI ст. Новий
Самбір став головним торговельним центром у волості. Торговим днем тут
був четвер, коли на користь замку збирано по 4 гроші від воза горщиків, від
каменя слив по 0,5 гроша, стільки ж від півмірка горіхів. Ті, що на так звані
сохачки  забивають худобу, дають від вола і ялівки по 1 грошу, від теляти

або барана - 6 денарів, десяту штуку від дерев яного посуду, від воза солі -
50 товпок , які йдуть на потреби двору, від проданої скрині - 6 денарів, від
риби - десяту частину. У місті відбувалось три ярмарки. Один з них - на
день громниць ; торговий збір від нього йшов на користь міста, дворові ж
з нього діставався лише збір від воза горщиків по 4 гроші. Другий ярмарок
припадав на день св. Онуфрія; торговий збір від нього повністю йшов на
користь короля (з коня і вола по 9 денарів, від дрібнішої худоби - по 3 денари,
від воза горнят - по 4 гроші, від ліктя доброго сукна - 9 денарів, а від ліктя
простого сукна - по 3 денари, від коси - 4 V2 денара, від каменя угорських
слив - 9 денарів, від півмірка великих горіхів - 9 денарів, від воза риби - 1
гріш. Третій ярмарок збирався на Івана Хрестителя; торговий збір від нього
йшов на користь міста. 1496 р. місто одержало право на м ясну торгівлю по
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шляхетські вози з сіллю (Ibid. N 44). У 1626 р. річні торги (ярмарки) в Новому
Самборі почали відбуватись 5 разів на рік: 2 лютого, 1 травня, 10 червня,
29 серпня, 30 листопада (Ibid. N 189). Торговими днями тижня були
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Нижньому за старим звичаєм , у Кривці ж платили пропускне мито угорські
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за свідченням місцевих мешканців, здавна не було мита з того, що вивозять

або виганяють  (Ibid. К. 122; Ibid. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 239).

97 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 59; НБ ЛНУ, від. руко-
писів, спр. 517, арк. 129; спр. 553, арк. 251; спр. 544, арк. 212. З Ліська
дорога йшла через Волосате до Угорщини.

98 Fastnacht A. Osadnictwo ziemi sanockiej... S. 50-51, 54-55. Стара дорога
тут давала відгалуження на Сянок, йшла через Устрики, Ольшаницю і Лісько
і далі по гірському пасму, багатому на пасовища, по якому* гнали худобу на
захід, а мито збиралось з тих купців, які йшли від Самбора полонинами на
Підгір я , оминаючи Сянок, у Шавно (Ibid.).

99 Rutkowski J. Podział dochodów... S. 8; НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 536,
арк. 72, 159; Жерела... Т. І. С. 291, 294.

100 AGAD. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 387. У Кобло митний пост
було встановлено тільки у XVI ст. (Ibid. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22,
k. 201).

101 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 522, № 521; спр. 536, арк. 4, 5; спр. 540,
арк. 121; спр. 557, арк. 27; спр. 553, арк. 154, 264; спр. 517, арк. 276, 549;
спр. 536, арк. 40; спр. 555, арк. 58; ЦДІА України у Львові, ф. 14, on. 1,
спр. 259, арк. 355, 356.

102 Видавці громадських і земських актів висловили подив, чим
становище Бложева виправдувало утримання тут спеціального митника (AGZ. Т. XIV.
S. XVI). Означена дорога виходила на городецький, львівський і белзький
гостинець  (AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 230; Archiwum
Zamoyskich, N 2978, s. 484, 490, 521; BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 39;
НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 513, арк. 5).

103 AGAD. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 206, 224, 226; Metryka
Litewska, dz. IV, N 22, k. 122, 309, 505; НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 536, арк. 236;
Жерела... Т. І. С. 285. В Залікті цей шлях перетинала дорога, яка через
Опаку і Доброгостів виходила на Стрий, а на захід, через Бистрицю, Тур є і То-
польницю, - до Стрілок.

104 Жерела... Т. І. С. 265; MRPS. Р. IV. V. 1. N 5940; V. 2, N 8727; BZNO,
oddz. rękopisów, rkps 2978, s. 40; AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22,
k. 179. У Бикові відгалужувалась дорога на Грушову через Волощу і Мости
та на Підгірці або Комарно. 1502 р. зафіксовано ярмаркові (річні) і
щотижневі ринкові збори у Бложеві, Дорожеві, Ясениці (de foralibus annuis et septima-
nalibus [MRPS. P. III. N 165]). Усі ці пункти знаходились на кордоні Самбір-
ського староства з Дрогобицьким староством. Пізніше Дорожів утратив
прикордонне положення.

105 ЦДІА України у Львові, ф. 14, on. 1, спр. 258, арк. 80, 202: НБ ЛНУ,
від. рукописів, спр. 536, арк. 158; MRPS. Р. IV. V. 3. Addit. N 359; Archiwum
miasta Drohobycza... S. 57; AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 490.
У XV ст. до Львова зі старосамбірського замку їздили через Погонич (Новий
Самбір), Озимину, Глиняни, а на Захід - через Золотковичі, Мочеради,
Медику, Сосницю і Лежайськ або на Перемишль - через Стрільбичі, Стару Сіль,
Нижанковичі. Цим шляхом постійно користувався на початку XV ст. король
Владислав II Ягайло (Długosz J. Dzieła wszystkie / Wydane staraniem A. Przez-
dzieckiego. Kraków, 1869. T. V: Jana Długosza Kanonika Krakowskiego Dziejów
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polskich ksiąg dwanaście. Przekład К. Mecherzyńskiego. Ks. ХІ-ХІІ. S. 189, 217;
AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 490). Дорога на Перемишль (Via
libera regali, que vadit de Premislia in Sambor (1499 p.): AGZ. T. XVII. N 3167.
У Тираві і Уличі стягалося мито на перемиський і самбірський ярмарки
(Жерела... Т. II. С. 292). При проїзді з Сянока до Львова мито платилось у
Старяві, Старій Солі і в Озимині або Нагуєвичах (Źródła dziejowe. Т. XVIII.
Cz. 2. S. 373).

106 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 491.
107 Dórflerówna A. Materjały... N 207, 210, 167.
108 Ibid. N 213, 228, 229, 230.
109 AGAD. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 46.
110 ЦДІА України у Львові, ф. 15, спр. 314, арк. 22.
111 Там само. Спр. 143, арк. 141. Гроші за сторожеві сири  входили до

складу чиншів селян гірських сіл.
112 AGAD. Lustracje, dz.XVIII, ks. 50, k. 79.
113 BZNO, odd. rękopisów, rkps 9553, s. 91, 92, 93, 115, 117, 120, 122,

127-131.

114 Аграрная история Северо-Запада России... С. 56, 61, 62.
115 AGZ. Т. XVII. N 592.
116 Długosz J. Dzieła wszystkie. T. V. S. 138, 189, 252. Див. також: Gąsio-

rowski A. Stacje królewskie w średniowiecznej Polsce // Kwartalnik Historii
Kultury Materialnej. 1972. R. XX. N 2. S. 243-245; Ejusd. Itinerarium króla
Władysława Jagiełły. 1386-1434. Warszawa, 1972. S. 18.

117 Materyały archiwalne... N 128.
118 Жерела... T. I. C. 282.
119 Там само. С. 258.
120 Там само. С. 245, 246, 247-248, 252, 253-254, 256, 267. 4 злотих або

вола як стадію давали громади Бабини, Пенян, Берегів, Кобла разом з Коб-
лянською Волею, Містковичами, Тершовом спільно з Завадкою, Купновича-
ми. Те саме давали спільно чотири громади - Шептичі, Розділовичі, Дроздо-
вичі, Бложів і Ваневичі та Дуричі.

121 Sochaniewicz К. Terminologia czerwonoruskich miar nasypnych
(zbożowych) w XV і XVI wieku // Zapiski Numizmatyczne. Lwów, 1925. R. I. N 2.
S. 41; N 3. S. 68, 70.

122 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 1.
123 Жерела... T. I. C. 305.
124 BZNO, odd. rękopisów, rkps 9553, s. 29; ЦДІА України у Львові, ф. 15,

on. 1, спр. 314, арк. 24. Існували, крім того, міри верхуваті  ( з верхом ,
зі стріхом ) і прості. Верхуватий  віртель в одному випадку замість двох
прирівнювано до трьох півмірків (Там само. Ф. 13, спр. 319, арк. 622).

125 L[ubomirski] J. Т. Północno-wschodnie wołoskie osady. S. 19. Стрийська
колода, судячи з оцінки чиншового вівса одночасно у дрогобицьких і стрий-
ських колодах, була в 2 2/3 раза більша від дрогобицької (Жерела... Т. І.
С. 177, 181, 198), а отже, 100 колод перемишльських мали би містити в собі
261,2 колоди стрийської.

126 AGAD. Metryka Litewska., dz. IV-B, N 22, k. 179; Жерела... T. І. С. 295
та ін.
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127 BZNO, odd. rękopisów, rkps 1632, к. 243.
128 ЦДІА України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 625, арк. 1547.
129 Там само. Спр. 575, арк. 127-128. Ще на початку XVIII ст. була

зроблена спроба уніфікації мір у межах кожної землі на базі тих мір, які
вживались у столичному місті даної землі. За постановою комісії доброго
порядку  1725 р., перемишльський півмірок мав містити 36 гарнців. У 1733
1737 рр. було затверджено 32-гарнцевий півмірок, причому 1744 р. він був
поширений і на Львів {Hoszowski S. Ceny we Lwowie w latach 1701-1714.
Lwów, 1934. S. 70).

130 Wierzbowski T. Vademecum. Podręcznik dla studjów archiwalnych / Drugie
wydanie, zmienione irozszerzone po śmerci autora przez K. Tyszkowskiego i
B. Włodarskiego. Lwów; Warszawa, 1926. S. 216. Унаслідок реформи система
насипних і наливних тіл набула такого вигляду: 1 корець = 2 корчики = 4
чверті = 32 гарнці = 64 півгарнці = 128 кварт = 512 кватирок. Півмірок, який
був у вжитку на Самбірщині, після 1772 р. прирівнювався до трьох нижньо-
австрійських корців або 32 гарнців (3 niederósterreicher Koretz zu 32 Garnetz
zurechnet) (ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 118, арк. 4). Корець
1764 р. містив 32 гарнці або 120,005157 літра {Wierzbowski Т. Vademecum...
S. 219).

131 ЦДІА України у Львові, ф. 181, оп. 2, спр. 613, арк. 17.
132 Там само. Ф. 15, спр. 143, арк. 141.
133 Літопис Бойківщини. 1937. Ч. 9. С. 113. Літр ототожнювали з

квартою, чотири кварти становили гарнець, 4 гарнці - барилку, 20 гарнців -
бочку (80 літрів), а 25 гарнців - куфу (100 літрів). Овечий півмацок дорівнював
двом гарнцям або 8 літрам, овеча мацка мала в собі два півмацки (16 л).

134 При цьому гарнець мав 4 кварти або 16 кварток (ЦДІА України у
Львові, ф. 15, спр. 314, арк. 19). Грудкову, або товпясту , сіль рахували,
нагадуємо, на тисячі ( тисячки ), причому 1 тис. товпок старої форми
відповідала півміркові або віртелю, а 6 півмірків становили колоду або бочку
{Rutkowski J. Z dziejów żup... S. 378, pozn. 2).

135 Turska J. Inwentarz żup Samborskich... S. 311. Тисяча товпок
прирівнювалась до двох дрогобицьких півмірків, причому тисяча товпок малої міри
так само містила 2 півмірки, але вони відносились до великої міри як 4:5
(Ibid. S. 309, 310).

136 ЦДІА України у Львові, ф. 15, on. 1, спр. 143, арк. 144. Необхідність
уніфікації диктувалась самими умовами великого виробництва. У Ясениці
Зворицькій дрогобицька міра вживалась уже 1558 р. Але в тих жупах, де сіль
вироблялась лише грудкова, місцеві системи мір існували і далі. У Долин-
ській жупі у XVIII ст. формовочну (грудкову) сіль міряли мацею, що
дорівнювала 1200 товпок. У Трускавці у XVIII ст. соляна бочка містила 20
гарнців (Там само. Ф. 146, on. 1, спр. 67, арк. 135).

137 Inwentarze żupy solskiej... S. 703; Rutkowski J. Z dziejów żup ruskich...
S. 377; Turska J. Inwentarz żup Samborskich... S. 307. У 1491 p. королівським
указом встановлювались стандарти соляних возів для Дрогобича: 14 п ядей
завдовжки, а в ширину при дні 17 і зверху 20 соляних товпок; висота
визначалась двадцятьма товпками, покладеними одна на одну (Archiwum miasta
Drohobycza... S. 24). Тисяча товпок, або 2 півмірки, дрогобицької міри рівня¬
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лись сипаному  возу, співвідношення якого до рівного  ( голого ) і мшо-
ного  воза становило 9:5:7 (Жерела... Т. І. С. 68; ЦДІА України у Львові,
ф. 146, on. 1, спр. 67, арк. 135). За підрахунками австрійських чиновників, у
Старій Солі скарбова  (Schatzfass), або сплавна (flissna), бочка містила 140
віденських фунтів або 1,4 віденського центнера (zetnar) (ЦДІА України у
Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 626, арк. 2, 4).

138 у ęTapi^ Солі 1559 р. віз дров повинен був вміщати 12 великих або
18 малих полін  чи плах  (Inwentarze żupy solskiej... S. 704), а 4,5 воза
становили фуру  (Жерела... Т. II. С. 56). У Дрогобичі віз дров визначався у
залежності від породи дерева: 15 букових або 18 ялинових плах (Там само.
Ф. 15, оп. 1, спр. 143, арк. 151).

139 Сажень, або латр , дров 1608 р. містив 24 вози по 15 плах у кожній
і мав 3,5 короткого  ліктя (ЦДІА України у Львові, ф. 15, оп. 1, спр. 308,
арк. 19-20), тобто 42,875 кубометра короткого  ліктя. За визначенням

австрійських чиновників XIX ст., старосільський латр XVIII ст. дорівнював 2 5/g
нижньоавстрійського сажня, а отже, 17,9 кубометра (Там само. Ф. 159, оп. 8,
спр. 626, арк. 31). Австрійський сажень завдовжки мав 3 фути плахи, а у
висоту - 6 австрійських футів (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 574, арк. 164,
266). У XVI ст. в Самбірській волості 6 ліктів становили прут. Австрійські
чиновники 1819 р. виходили з того, що місцевий прут мав 7 V2
конституційного  ліктя (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 574, арк. 167). Лікоть, за
конституцією 1764 р., повинен був мати 59,5 см (Wierzbowski Т. Vademecum...
S. 218). Значить, самбірський лікоть повинен був мати в собі 74,4 см.

140 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 21, 32, 33, 34 і т. д.; спр. 521,
№ 237.

141 Городища і вали тягнулись по лінії Спас - Чуква - Ольшаник - Селець-
Городище - Озимина - Лішня. Від городища, розташованого між Деражича-
ми і Дрогобичем, ця лінія продовжувалась через Губичі, Попелі, Борислав і
далі через Морозницю - Доброгостів - Стебник - Гаї Нижні - Кавсько -
Билець, звідки переходила на лівий берег Дністра, прямувала до Горуцька,
далі - до Раделича і Демні. У Демні городище носило назву Болохів .
Городище у Стебнику, як і оточуючий його ліс, мало назву Старий Бич , звідки
розгадка назви Дрогобича - Другого Бича (Літопис Бойківщини. 1933. № 2.
С. 33, 49, 51, 52; 1934. № 3. С. 22; 1936. № 7. С. 5; 1937. №> 9. С. 75; Ша-
раневычъИ. Изследованіе на поли отечественной географіи... С. 131-132).
Городища виходили і за цю лінію південніше (Яблінка Нижня, Матків,
Довге). Ці городища і земляні вали можуть мати прямий зв язок з волоськими
спорудами серед боліт, про які уже йшлося. Військове призначення їх у
XVII ст. засвідчене джерельно. Так, с. Лука з трьох боків було оточене
болотами, а з четвертої - окопом, що мав оборонне значення. В Ольшанику був
дідинець  (замок), причому державця села зобов язаний був, мешкаючи у
прикордонному селі , мати гармату (Lustracja województwa ruskiego... Cz. I.
S. 120, 121). Волоське  походження цих оборонних споруд зовсім не
означає, що вони пізнього (після XIII ст.) походження.

142 Жерела... Т. І. С. 302.
143 AGZ. Т. XX. N 7. S. 9.
144 Ibid. N 138. S. 197-199.
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145 MRPS. Р. IV. V. 1. N 4515. Див. уже згадувану Ординацію оборони
Русі , розроблену за наказом короля Александра 1502 р. Участь у земському
ополченні звільняла васалів самбірського замку від замкової служби за
дозволом короля. Так, у 1511 р. король видав Станіславові Барці (Barzó) з Бложева
свідоцтво про зарахування участі в поході як достатньої для його маєтку
заміни замкової гарнізонної служби протягом цілого року (MRPS. Р. IV. V. 1.
N 1197).

146 AGZ. Т. XXI. N 159, § 31.
147 Ibid. 1903. Т. XXIII. N 74, § 2.
148 Pulnarowicz W. Z źródeł Sanu, Stryja i Dniestra (Historia powiatu turzań-

skiego). Turka nad Stryiem, 1929. S. 41.
149 ЦДІА України у Львові, ф. 7, спр. 42, арк. 115.
150 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 515, арк. 107 зв. (1670 р.).
151 Самбір, Стара Сіль, Дрогобич currus bellicos tempore belli dare consuetos

paratos habeant et casu necessitatis ad bellicam expeditionem mittant  (1506 p.)
(MRPS. P. III. N 2869). Ту саму повинність виконували під час війни
мешканці Ясениці Сільної (Зворицької) (AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI,
S I, v. 1, k. 90-91). Часом міста обкладались грошовим військовим збором,
наприклад, 1421 р. Старий Самбір і Дрогобич мали платити на цю мету по
2 гроші з гривні прибутків (Monumenta medii aevi historica... 1882. T. VI: Codex
epistolaris Vitoldi magni ucis Lithuaniae 1376-1430 // Collectus opera A.
Prochaska. N 13. P. 1042, 1043). Там, де маємо десятників, повинні були існувати
і сотники, і тисячники. Прямих вказівок на те, що на Самбірщині існували
ці посади, не маємо. Але показові омоніми: Марк сотник Савка  у Любо-
хорі 1568 р. (AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 296), Іван
Тисячників  зі Сприні 1585 р. (Ibid. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 434).

152 Expedicio bellica de quolibet lan seu area per unum fertonem quolibet
cmetho solvit de omnibus villis praefati capitaneatus (AGAD. Archiwum Skarbu
Koronnego, dz. LVI, S I, v. 1, k. 99 [33]). Відносно воєнщини див.: Ibid.
Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 49lv.

153 Łoziński W. Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej
połowie XVII wieku / Wyd. Drugie, przejrzane i znacznie pomnożone. Lwów,
1904. T. I. S. 221, 294-320. Порівн.: Horn M. Chłopi ziemi sanockiej i ich
walka z wyzyskiem szlacheckim w latach 1638-1648 // Rocznik Przemyski. T. IX.
Zesz. 1. S. 143; Грабовецкий В. В. Олекса Довбуш - легендарный герой
украинского народа. Москва, 1959.

154 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 68, 703; Archiwum
Zamoyskich, N 2978. S. 56.

155 Ibid. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI. SI, v. 1, k. 94 (98).
156 Крип'якевич /. Княжий Самбір і Самбірська волость. С. 30-31.
137 Strzetelska-Grynbergowa Z. Staromiejskie ziemia i ludność. S. 18-19, 20,

65, 70.
158 Kuczera A. Samborszczyzna... T. I. S. 79.
159 Инкин В. Ф. Крестьянский общинный строй в Галицком Прикарпатье

(опыт сравнительного изучения поземельных союзов). Автореф. дисс. ...
докт. истор. наук. Львов, 1978. С. 18-19.
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160 Розов В. Українські грамоти. Т. І. № 2. С. 2-4; Грамоти XIV століття.
.Nb 12. С. 27-28. У 1464 р. (24 жовтня) Казимир IV на прохання
перемишльського владики Афанасія підтвердив руського листа  (linguaria ruthenico et
stylo graeca; у латинському перекладі) Владислава II Ягайла, виданого 21
липня 1407 р. на дворище і права  для перемишльського владицтва (MRPS.
Р. IV. V. 3. Suppl. N 984). За короля Владислава II об єктом надань могли
бути пустині , на яких виростали поселення. Див., наприклад, грамоту
1394 р. Олександрові, Петрові та Іванкові з Марчівців на пустиню на Самбір-
щині, названу монастир , по обидва береги р. Черхава для заснування села
iure feodali (Ibid. N 372); лист Єлисавети, удови Спитка, краківського
воєводи, від 1406 р. з наданням ділянки землі у Новому Самборі для спорудження
монастиря для домініканців, з полем , що називалось Шада Яблон, неподалік
містечка (Ibid. N 449). Об єктами надання могли бути й окремі дворища. У
цьому випадку одержувач привілею міг бути допущений до користування
спільно з селянами землями сільської альменди. Особливо це стосувалось
суб єктів феодального права . Можна навести ще одну грамоту, датовану 1414 р.,
що містить у собі надання Іванові та Климентієві Дзюрдзям зі Ступниці на
солецький млин королівського озиминського двору  (pro molendino soleczki

curiae regiae in Ozimina) разом з монастирем, який називають Городище
(Grodzisko), при впадінні Черхави у Бистрицю з обома берегами в Самбір-
ському дистрикті  (Ibid. N 1501).

161 Поле, дароване Владиславом Опольським Ладиславові Волошину
1378 р. ( то поле пустыня ), лежало на відстані більше як на милю від Бо-
хура  на р. Тернаві і тягнулось аж до її верхів я, до межі Ярославської
волості. І з боку Бохура, і від Ярославської волості пустиню становили лесы
и дубравы  (Грамоти XIV століття. № 28. С. 59).

162 Со всеми объезды того дворища...  (Там само. С. 18).
163 Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России. Москва, 1988. С. 56.
164 Незважаючи на те, що сервітути стали об єктом законодавства лише у

посткріпосницьку епоху, генезис їх треба розглядати у зв язку з узурпацією
феодалами прав щодо общинної альменди (Opris С. La propriete du sol dans
les premieres communautes rurales roumaines du disrict de Prahova (aux 15-e et
16 siecle) // Congres international consacre a l histoire comparativ des
communautes rurales. Varsovie, 25-30 mai 1976. Resume N 43; Vilfan S. Les communautes
rurales entre l Occident et les Balcans. Formes Slovenes jusqu au debut du XX-e
siecle // Ibid. Resume. N 120.

165 AGZ. T. VI. N 2.

166 Materyały archiwalne... S. 37.
167 Dórjlerówna A. Materjały... N 9.
168 Грамоти XIV століття. С. 27.
169 Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин... //

Записки НТШ. Т. LXIII. № 3, 4, 8, 28.
170 Розов В. Українські грамоти... Т. І. № 47.
171 Грушевський М. Чи маємо автентичні грамоти... // Записки НТШ. Т. XLV.

1902. С. З, 4, 21.
172 Петрушевич А.О. О галицких єпископах... Прим. 72, 74.
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173 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 419v. (грамота датована 4
травня 1291 p., затверджена у 1550 р. Сигізмундом Августом).

174 Materyały archiwalne... S. 56-57.
175 AGZ. T. XVIII. N 14.

176 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 185-186.
177 Право врубу містам Самбірщини надавалось привілеями, що

підтверджували надання магдебурзького права. Новий Самбір отримав вперше право
врубу (in sylvis liberam lignationem) 1419 р. підтверджу вальною грамотою;
локаційний привілей 1390 р. цього права не містить (Dórflerówna А. Materjciły...
N 1 (1390 р.), N 9 (1419 р.); або: ЛНБ НАН України, ф. .5, on. 1, спр. 2637,
арк. 76). Ерекційний привілей з наданням німецького міського права Старій
Солі (Salczbork alio nomine Slone в лісі, який називався Шума [Schumma])
1421 р. також не містив згадки про це право (Materiały... N 44. S. 33-35).
Міщанам і передміщанам Старого Самбора вруб (libera incisio in silvis regalis)
був наданий підтверджувальною грамотою 1569 р. (AGZ. Т. VI. N 2; MRPS.
Р. V. V. 1. N 3932).

178 Памятники русского права. Москва, 1955. Вып. 3: Памятники права
периода образования Русского централизованного государства XIV-XV вв. /
Сост. В. Н. Автократов, А. А. Зимин, С. М. Каштанов, А. Г. Поляк. Под ред. (и
с предисл.) Л. В. Черепнина. С. 355, 405; Греков Б.Д. Крестьяне на Руси...
С. 776, 834, 843.

179 1556 р. було підтверджено право врубу для шляхти з сіл Лука і Черня-
хів. 1557 р. Янові Дершняку і його підданим  (селянам) з Білинки, Секир-
чичів і Гордині було надано право врубу в Кульчицькій діброві і в лісах
навколо Ведмежої і Бронниці (MRPS. Р. V. V. 1. N 1860, 8143). Слід зазначити,
що 1469 р. король надав Дрогобичу вруб у лісах, які належать до Самбора
(Archiwum miasta Drohobycza... N 4, 6).

180 Dokumenty dotyczące dawnej ekonomji Samborskiej // Dodatek miesięczny
do Gazety Lwowskiey . 1872. T. II. Z. 5. S. 56.

181 Жерела... T. I. C. 254, 267, 294-295.
182 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 178-179.
183 Ibid. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 205, 402.
184 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 656.
185 Там само. Спр. 514, арк. 2 і далі; спр. 515, арк. З і далі.
186 Там само. Спр. 514, арк. 107зв.
187 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 403, 404v.
188 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 514, арк. 104зв.
189 Там само. Спр. 538, арк. 25; спр. 565, N° 23; спр. 525, № 884;

спр. 569, N° 138, 220; спр. 522, N° 115; спр. 542, N° 267.
190 Там само. Спр. 566, N° 29; спр. 547, N° 547; BZNO, oddz. rękopisów,

rkps 9553, s. 57.
191 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 521, N° 146; спр. 565, № 23; спр. 525,

N° 884; спр. 566, № 29.
192 Там само. Спр. 527, N° 4; спр. 526, N° 3; Słownik geograficzny... 1887.

Т. VIII. S. 225.

193 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 555, арк. 275зв. Ще візантійський
землеробський закон передбачав суворі покарання за необережне користування
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вогнем при розробках лядини {Липшиц Е.Э. Очерки истории византийского
общества и культуры. VIII - первая половина IX века. Москва; Ленинград,
1961. С. 60).

194 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 26, 69, 74.
195 BZNO, odd. rękopisów, rkps 9553, s. 65 etc.
196 AG AD. Lustracje, dz. XVIII, ks. 71, k. 34.
197 Жерела... T. I. C. 37, 50, 98, 168.
198 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22.
199 ЦДІА України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 575, арк. 637, 664, 871-

874; спр. 579, арк. 971; спр. 582, арк. 1014; спр. 624, арк. 188-189; спр. 625,
арк. 700-703; НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 525, № 1265; спр. 569, № 28.

200 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 521, арк. 352-355; спр. 566, № 182.
201 AGZ. Т. XIX. N 3030.

202 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 566, № 58.
203 Там само. Спр. 630, арк. 47-68.
204 Sawicki L. Wędrówki pasterskie w Karpatach. I // Sprawozdania z

posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział nauk antropologicznych,
społecznych, historji i filozofii. 2. Warszawa, 1911. R. IV. N 6. S. 103; Мандыбу-
pa М.Д. Гуцульское полонинское хозяйство... С. 8.

205 Sava V. Proprietatea colectiva vranceana // Documente putnene. Chi§inau,
1931. Vol. 2: Vrancea-Ire§ti-Campuri. S. XXIV; Ejusd. Inseminari despre Vrancea...

206 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 555, арк. 141, 180-181; спр. 565, № 5;
спр. 522, № 1047; спр. 531, № 31; спр. 526, № 16; спр. 546, № 54; Зубри-
цький М. Годівля, купно і продаж овець... С. 5-13.

207 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 630, арк. 66; спр. 538, арк. 204, 227, 240.
208 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 160. Обов язок

справедливого розподілу  крайником і дотримання належної черговості в громаді
поширювався і на кошари (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 630, арк. 66). Крайник
також відводив у лісі ділянки для пасік  (розчисток), контролював
виконання заборони палення пасік під претекстом пожежної безпеки (BZNO,
odd. rękopisów, rkps 9716, s. 60; НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 536, арк. 258,
631).

209 AGZ. Т. XXV. N 290, § 57.
210 Volumina legum. Т. I. S. 531.
211 Pulnarowicz W. Z źródeł Sanu, Stryja, Dniestru... S. 12.
212 Dokumenta dotyczące dawnej ekonomii Samborskiej // Dodatek miesięczny

do Gazety Lwowskiej . T. I. S. 243-244; T. II. S. 57-64.
213 AGZ. T. XX. N 7. У випадку сприятливого для них вирішення справи

Ільницькі обіцяли щедро винагородити свого довіреного М. Тарла за рахунок
повернених земель - селами Красне, Хащів, потоком Ільничок - і дозволити
йому побудувати замок на своєму ігровищі  під Ільником. Протестації Іль-
ницьких, Яворських і Турецьких вносились на розгляд вишенського сеймика
1649, 1659, 1661, 1669 рр. (Ibid. N 151, § 95). Ламентаціями справа не
обмежувалась: у 1618 р. Іванко Комарницький захопив і тримав без усякого
права  с. Багновате, а один із Височанських засів як незаконний посесор  у
Борині і Яблонові на довгий час (ЦДІА України у Львові, ф. 13, on. 1,
спр. 335, арк. 1534-1535, 1936-1937). Височанські узурпували прибутки з цих
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сіл у XVII-XVIII ст., добивались навіть пожиттєвих привілеїв на них (НБ

ЛНУ, від. рукописів, спр. 630, арк. 90). Подібним чином Васько Чернецький
на початку XVII ст. захопив на якийсь час с. Ісаї, другий шляхтич - с. Роз-
луч, а захоплені в той самий час села Жупане і Сможе так і не були
повернені королеві шляхтою, незважаючи на опір і погрози з боку тамтешнього
населення {Horn М. Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnym w
latach 1600-1648. Opole, 1976. Cz. II: Chłopi dóbr koronnych w walce przeciw
robocizn i danin (Supliki i zaburzenia wiejskie). S. 34; ЦЦІА України у Львові,
ф. 13, on. 1, спр. 335, арк. 1531-1533, 1539, 1541). ТЦе у XVIII ст. шляхта
тримала в своїх руках захоплені нею села Ільник Королівський, Сможе, Ад-
зестів, Климець, Жупане і Вижлів, припинивши оплату (платила тільки з Бо-
рині і Яблонова) навіть чисто символічної оренди. Скарб висловлював
побоювання, що маєтки Речі Посполитої кінець-кінцем перетворяться у земські,
дідичні  (ЦЦІА України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 526, арк. 1767). Шляхта,
захоплюючи королівські села, була переконана, що вони були засновані на її
землях, але не завжди утруднювала себе аргументами. Ревізор 1686 р. тільки
на підставі свідоцтва старих людей з ясував, що Черхава, Ольшаник і Сможе
колись належали королеві, але не міг вияснити, яким чином і на яких
підставах вони опинились в руках шляхти (BZNO, odd. rękopisów, rkps 9553,
s. 132). 1632 p. Черхава перебувала у держанні Еразма Струся (ЦЦІА України
у Львові, ф. 15, on. 1, спр. 145, арк. 1936-1943; ф. 13, on. 1, спр. 358, арк. 1320
[1636 р.]), а Ольшаник - у держанні Жабокліцьких (Там само. Ф. 13, on. 1,
спр. 361, арк. 552). 1638 р. громада Сможа, намагаючись вирватись з
підданства шляхти, загрожувала своїм самозваним панам убивством {Horn М.
Walka chłopów.... Cz. II. S. 34; ЦЦІА України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 335,
арк. 1531-1533, 1539, 1541). Ці села були відірвані від Самбірської економії,
і право оренди або застави їх трансформувалось у факт безстрокового
володіння; в руках шляхти вони залишались аж до австрійської окупації
галицьких земель.

214 AGAD. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 170, 179, 257.
215 Słownik geograficzny... 1895. T. XIII. S. 667.
216 ЦЦІА України у Львові, ф. 159, on. 8, спр. 757, арк. 16.
217 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 522, № 298; спр. 630, арк. 28.
218 ЦЦІА України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 625, арк. 2615-2616.
219 Fastnacht A. Osadnictwo ziemi sanockiej... S. 29, 166-167, 179.
220 ЦДІА України у Львові, ф. 15, on. 1, спр. 156, 710-711. Князь з

приватновласницького села Чорна ще в кінці XVI ст. поширював свої займища
за кіпці волосного кордону - за рахунок самбірських земель (AGAD.
Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 86; Stadnicki A. O wsiach tak zwanych wołoskich...
S. 31-32).

22^ Там само. Ф. 13, on. 1, спр. 344, арк. 915 922, 1294 1296. Шляхта

вимагала суворої розправи з бунтівниками на зразок тієї, якої зазнали
мешканці бунтівного Гребенного; останнє було знесене.

222 Там само. Арк. 1163-1116.
223 Там само. Спр. 379, арк. 292-311.
224 Там само. Спр. 361, арк. 2511-2514. 1626 р. Яворські з Явори

скаржились на селян з Розлуча та інших королівських сіл, які в кількості 600 чоло¬
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вік напали на їхні маєтки, захопили багато худоби, робочого інвентаря та
всілякого майна (Там само. Спр. 646, арк. 1295-1297). У 1604-1608 рр. селяни
Вишньої і Нижньої Стиняв, Конюхова та інших сіл Дрогобицького староства
скаржились на самбірського старосту, що він не допускав їх у оровські ліси,
тоді як селяни Орова скаржились, що цей староста наказав відняти у них 200
голів великої худоби і 150 овець. Староста, у свою чергу, скаржився, що
мешканці Орова відмовляються овець видавати і на перепис зганяти . Крім
того, староста вимагав податків з усіх новорозкопаних земель: вияснилось,
що в Орові князь, крім двох своїх ланів, має стільки ж новорозкопаних, а у
селян було 30 повних ланів і старих, і новорозкопаних. Нові розробки в
Орові були обкладені повним тяглом {Horn М. Walka chłopów... Cz. II. S. 99,
102-104). Заворушення, яке відбулось у 1592 р. у с. Сможа, в якому брали
участь до тисячі людей, князі і ціла громада , проти довічних державців
названого села у Самбірській волості  братів Чернецьких, було одним з
епізодів тривалої боротьби місцевого населення (треба гадати, не одного цього
села, а, судячи з кількості учасників і помічників, багатьох сусідніх сіл).
Подіям 1592 р. передував королівський декрет, який закликав громаду Сможі
і князів до послуху Чернецьким. Але селяни відмовились вкотре підкоритися
і висунули вимогу до шляхти забиратись геть із села. Шляхта змушена була
покинути село, полишавши на полях, у стодолах і на токах зібраний урожай
та свійських тварин (Селянський рух на Україні. 1569-1647 рр. 36.
документів і матеріалів / Упорядники Г. В. Боряк та ін. Відп. ред. М. Г. Крикун. Київ,
1993. С. 89-90).

225 ЦДІА України у Львові, ф. 181, оп. 2, спр. 614 (т. 3), арк. 10-11;
ф. 146, on. 1, спр. 66, арк. 9-11.

226 Там само. Ф. 13, on. 1, спр. 624, арк. 188-189; спр. 625, арк. 2285-
2287.

227 AGZ. Т. XXII. N 267, § 61.
228 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 547, № 457.
229 Там само.
230 ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 758, арк. 34-37.
231 Там само. Спр. 751, арк. 111-114.
232 Archiwum miasta Drohobycza... S. 183-184. Розписки увійшли

бюрократичним компонентом у практику селян, для яких судова тяганина була
звичною справою. Громада Дублян, затримавши на порубці шляхетського
селянина, повернула йому реквізованих волів в обмін на розписку, що він буде
виступати свідком проти своїх панів, які систематично ночами рубали дерева
у Дублянському лісництві. Розписка була заоблятована у перемишльську
гродську книгу (ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 751, арк. 198).

233 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 164, 168, 169, 209, 213.
234 Ibid. K. 213; Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S I, v. 1, k. 10 (3).
235 Ibid. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 357.
236 У XVIII ст. картина змінюється: громада Торчинович скаржилась на

людей єпископа, які зайняли її поле на 100 кіп хліба, тоді як людьми з Гу-
менця була відрізана смуга вздовж усього кордону через 30 чвертей , а ба-
чинцями - півчверті лану і обшар (Słownik geograficzny... Т. XII. S. 407).

237 Słownik geograficzny... Т. VIII. S. 166.
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238 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 233, 237. Спільні угіддя
мали королівське с. Бабина і шляхетське с. Радиловичі (Ibid. К. 11, 14).

239 ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 437, арк. 17, 25; НБ ЛНУ,
від. рукописів, спр. 509, № 37.

240 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 521, № 6. Спільна толока (вигін) у
XVIII ст. об єднувала королівські села Березницю, Ваневичі, Торчиновичі,
Морозовичі, неподільний ґрунт  був у Дорожева з Якубовою Волею (Там
само. Спр. 529, № 200; спр. 522, № 204).

241 Dokumenta dotyczące dawnej ekonomii Samborskiej // Dodatek miesięczny
do Gazety Lwowskiej . T. I. S. 55-56.

242 На прохання, наприклад, громад Сельця і Мокрян староста Ю. Мні-
шек вислав свого сина Сигізмунда, свого заступника Івана Хотецького,
економа  Олександра Залєйського і присяжного мірника  (землі) Войцєха

Литвиновича, і вони насипали біля цих сіл шість кіпців (НБ ЛНУ, від. рукописів,
спр. 517, арк. 836-837). Іноді ініціатива виходила від шляхти: власники
с. Кавська, з усіх боків оточеного королівськими селами Мединицького
ключа, вимагали твердих границь  у 1670 р. (AGZ. Т. XXI. N 275, § 136.
S. 549).

243 Барвінський Б. Конашевичі в Перемиській землі. С. 144-145.
244 AGZ. Т. XIX. N 3030. Уся ця територія довгий час становила

пустиню . У 1394 р. пустиня Монастир  була надана шляхті, яка заклала тут
с. Монастирець (MRPS. Р. IV. V. 2. Addit. N 372). У XVI ст. пустиня активно
колонізується. Тут були закладені села: 1519 р. - Сприня, 1522 р. - Недільна,
Звор (біля Колодяжа ), Лопушна (королівські), Бложівська Воля (шляхетське)
(Ibid. V. 1. N 4048; AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 190, 232).

245 Селянський рух на Україні. 1569-1647 рр. С. 233-236.
246 Там само.

247 Жерела... Т. І. С. 215.
248 AGAD. Lustracje, dz. XVIII, ks. 71, N 21.
249 Papee F. Skole i Tucholszczyzna. S. 15.
250 Ibid. S. 18; Bostel F. Z przeszłości Stryja... S. 608.
251 Archiwum miasta Drohobycza... N 47; Dokumenta dotyczące dawnej

ekonomii Samborskiej // Dodatek miesięczny do Gazety Lwowskiej . T. I. S. 55, 62;
AGAD. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 522-523.

252 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 569, № 297.
253 Порівн.: Владимирский-Буданов М.Ф. Формы крестьянского

землевладения в Западной России XVI века. Киев, 1911. С. 17.
254 Пустині  існували у XV ст. навіть у найбільш заселеній північній

частині Самбірщини, наприклад, пустиня Schadypothok. 1431 р. у приватні
руки перейшли обширні пустині (vastitates) на кордоні Угорщини, де було
засновано с. Турка і багато інших шляхетських і королівських сіл. 1444 р. до
шляхти перейшла пустиня Тернове поле у верхів ях Сяну, вкрита лісами, з
полониною Хуско (Dokumenta dotyczące dawnej ekonomii Samborskiej //
Dodatek miesięczny do Gazety Lwowskiej . T. I. S. 244; S. 57-64; Stadnicki A. O
wsiach tak zwanych wołoskich... S. 31-32; Fastnacht A. Osadnictwo ziemi
sanockiej... S. 29, 166, 167, 179). 1509 p. Татомирові була надана пустиня Ісаї
(MRPS. Р. IV. V. 2. N 8938). Межова комісія 1538 р. встановила, що,
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користуючись неточністю в описі меж, Турецькі та інші власники сіл на
Турківщині тлумачили вислів привілею 1431 р. in metis Hungariae  як
твердження, що їхні землі простягались до самих кордонів Угорщини , тоді як,
на думку комісарів, то був загальний вираз  (generale verbum). На 1538 р.
шляхтою, що вийшла з турківського гніздів я, були засновані села Явора,
Ільник, Мельнична, Ясьонка, Ільничок, або Завадка, Михалкова Воля (?),
Борисова Воля (Розлуч), Ісаї, Ластівка, Висоцьке Нижнє. За Турецькими була
залишена з них менша частина, а більша підлягала поверненню до скарбу
(Dokumenta dotyczące dawnej ekonomii Samborskiej // Dodatek miesięczny do
Gazety Lwowskiej . T. I. S. 57-64). Названа шляхта вважала також своїми

втраченими володіннями землі, де стояли села Красне і Завадка, а крім того,
прикордонну смугу землі між Матковом і Погаром (AGZ. Т. XX. S. 10).
Землі Турки 1431 р. були визначені більш чітко: ця лісиста місцевість,
названа Sursum (Верховина ?) у своїх межах і границях , якими вона була

відокремлена від володінь інших сіл і пусток (ab aliis villis et vastitatibus est limi-
tata et distincta), тягнеться до переправи, названої Брід, поблизу Ісайського
поля , причому сам Брід належав Ісаям з давніх часів  (Матеріали до історії
суспільно-політичних і економічних відносин... С. 27-28). На схід від Тур-
ківщини тягнулись пусті  полонини і гірські ліси Тухольщини, володіння
київського воєводи і стрийського старости князя Острозького, які були
заселені в основному у 60-90-х роках XVI ст. (Papee F. Skole і Tucholszczyzna.
S. 30-34). На заході ця величезна пустиня  безпосередньо межувала у
XV ст. з Терновим полем, а володіння турківської шляхти - із с. Тернова
(Dokumenta dotyczące dawnej ekonomii Samborskiej // Dodatek miesięczny do
Gazety Lwowskiej . T. I. S. 58). Ще у 1534 p. між Туркою, Яворою та Іль-
ником, з одного боку, і Терновим полем - з другого існував спільний кордон
{Fastnacht A. Osadnictwo ziemi sanockiej... S. 29-30). Волохам-шляхті з Турки
1444 р. було дозволено оселювати у верхів ях Сяну Тернове поле (Strzetelska-
Grynbergowa Z. Staromiejskie ziemia i ludność. S. 140). Тернове поле пізніше
було продане Кмітам. Ще 1529 р. самбірські володіння простягались до
полонини Хустке (пізніше Бердо, або Кремінь). На той час Кмітам належали
села Дзвиняч Горішній, Дидьова, Журавно. До Сяноцького староства від
Самбірського відійшла територія, де були розташовані Тернова Нижня,
Лікоть, Боберка {Fastnacht A. Osadnictwo ziemi sanockiej... S. 29-30).

255 Розов В. Українські грамоти. Т. I. С. 98. У 1568 р. Лисячий брід
рахувався за громадою Стрілок і являв собою луку на дві скирти сіна вартістю
10 злотих кожна. Лука була відрізана старостою від Топольниці при передачі
останньої Турянським в обмін за Кривку, але згодом віддана Турянським
(AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 259), які її так і не утримали:
Топольниця, яка мала спільний кордон з Бусовищами якраз по Лисячому
броду, в кінцевому рахунку виявилась відрізаною від Бусовищ землями
пізніше заснованого на Лисячому броді села Лужок Дольний.

256 MRPS. Р. IV. V. 2. N 4602.

257 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 70, 71; MRPS. P. IV. V. 3.
N 19544, 19546, 19592.

258 MRPS. P. IV. V. 2. N 16024, 16079, 16141, 16146, 16234, 16237; P. V.
V. 1. N 1152.
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259 Archiwum miasta Drohobycza... S. 183-184.
260 MRPS. P. IV. V. 1. N 19142, 19344, 19346, 19348, 19350, 19352, 19357,

19384, 19385, 19989, 19391, 19393, 19394, 19444, 19447, 19450, 19452, 19544,
19546, 19592; P. IV. V 2. N 7319.

261 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 521, арк. 197-205, 211-213.
262 AGZ. Т. XXI. N 275. § 136.
263 BZNO, odd. rękopisów, rkps 9716, k. 18: Die inter Privatos und der Oe-

conomie einmal festgesetzte Granzen fur immerhin sicher gestellet seynmogen.
264 Греков БД. Крестьяне на Руси... С. 358, 372. Данило Романович

дивився на Волинську землю як на отчину , вважаючи Галичину полуот-
чиною  (Летопись по Ипатскому списку. С. 483, 489, 535). С. Юшков звернув
увагу на те, що початковою назвою Галицької землі була назва червленські
городи  - отже, союз волостей (Юшков С.В. Общественно-политический
строй и право... С. 402).

265 Котляр Н. Ф. К истории возникновения нормы частного землевладения
в обычном праве на Руси // Древние славяне и Киевская Русь. Сборник
научных трудов. Киев, 1989. С. 149.

266 Там же. С. 152. Автор посилається на Л. Черепніна та О. Зіміна, які
сходились у тому, що відомості XI ст. про князівські села і князівське
землеволодіння не можна відкидати і що понад 40 статей Короткої редакції
Руської Правди  малюють живу картину великого князівського господарства

(Там же).
267 Кордуба М. Суспільні верстви... С. 11.
268 Летопись по Ипатскому списку. С. 482-486, 508.
269 Там же. С. 441-442. Під 1169 р. згадуються половці Чагровичі (Там

же. С. 367). З іменем Чагрів і Настаськи в яжуться села Чагрів і Насташин
на Гуцульщині (Крип'якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. С. 79,
прим.). Див також: Чергова  в Сяноцькій землі (Źródła dziejowe. Т. XVIII.
Cz. 1. S. 146). Село з такою назвою відоме біля Букавців на Стрийщині. Для
нас не має значення етнічна належність Чагровичів. Важливо підкреслити,
що це була чадь , а отже, родове гніздо.

270 Кордуба М. Суспільні верстви... С. З, 11.
271 Грушевський М. Історія України-Руси. Львів, 1905. Т. III: До року

1340. С. 479; Греков БД. Крестьяне на Руси... С. 265-267; Пашуто В.Т.
Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. Москва, 1950. С. 142;
Юшков С.В. Общественно-политический строй... С. 401-403.

272 Крип'якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. С. 51. У той же час
І. Крип якевич твердив: Князь міг беззастережно розпоряджатися лише
окремими княжими  землями, княжим доменом . І далі: про розміри княжих
земель у період Галицько-Волинського князівства не маємо прямих відомостей.
Коли Галицька Русь була загарбана Польським королівством, княжі землі
перейшли у володіння польського короля, і їх почали називати королівщи-
нами  (Там само. С. 48-49).

273 Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки социально-экономической
истории. Ленинград, 1974. С. 65, 66, 67.

274 Пашин С.С. Галицкое боярство ХИ-ХШ вв. // Вестник
Ленинградского университета. Ленинград, 1985. № 23: Октябрь. История, язык, литература.
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Вып. 4. С. 15, 18, 20. На думку С. Пашина, у XII ст. на Русі завершується
перехід від безкласового суспільства до класового (Там же. С. 15). Див.
також: Пашин С.С. Червонорусская шляхта XIV-XV вв. (потомки галицких
бояр в общественной структуре Польского королевства) //
Общественно-политическая жизнь дореволюционной России. Тюмень, 1990. С. ЗО. Общинній
власності з давніх часів протиставлявся у науці алод, що формувався
(Алексеев Ю.Г. Аграрная и социальная история Северо-Восточной Руси XV-
XVI вв. Переяславский уезд. Москва; Ленинград, 1966. С. 19). Проте
неможливість доведення зрівнювальних земельних переділів у стародавній общині,
ототожнюваній з територіальною землеробською общиною (Шапиро А.Л.
Проблемы генезиса и характера русской общины... С. 39; Алаев Л.Б.
Проблема сельской общины в классовых обществах // Вопросы истории. 1977.
№2. С. 103), привела дослідників, з одного боку, до визнання проміжною
стадією між родовою общиною і волостю-маркою домашньої общини зі зрів-
нювальними переділами (Шапиро А.Л. Проблемы генезиса и характера *
русской общины... С. 44-45), а з другого - до відмови від ідеї первинності
колективної власності на землю і утвердження споконвічності колективної
власності на землю та утвердження первинності у класовому суспільстві союзу
власників  (Алаев Л.Б. Проблема сельской общины... С. 103). Постановка
О. Шапіро питання про сімейний характер стародавнього руського алоду, що
не виключав власницьких прав на землю общини, і поширення на
стародавню Русь висунутого О.Неусихіним положення про перехідну стадію у
вигляді домашньої общини (Шапиро А.Л. Проблемы генезиса и характера
русской общины... С. 42-43), гадаємо, дозволяють відмовитись від
марксистської концепції еволюції форм общинного землеволодіння у неухильному
напрямку до класового суспільства і приватної власності на землю. Ця точка
зору знаходить щораз повніше обґрунтування і на західноєвропейському
матеріалі (Ковалевский С.Д. Образование классового общества и государства в
Швеции. Москва, 1977. С. 41, 144 та ін.). Загалом наука відмовилась від
ототожнення питання про походження общини з питанням про виникнення
земельних переділів. Проте становить складність визначення місця так званої до-
льової общини в еволюційному ряді (ідеться про перехід від сімейної
общини до приватного володіння землею) (Данилова Л.В. Очерки по истории
землевладения и хозяйства в Новгородской земле XIV-XV вв. Москва, 1965.
С. 271). У той час як сімейна община, складаючись з багатьох поколінь
родичів і включаючи десятки родин, вичерпала себе в дуже ранній період,
батьківська сім я з трьох поколінь і братня сім я як вторинне явище супроводять
общину на всіх її стадіях (Бромлей Ю.В. Ф. Энгельс и проблема архаической
формы... С. 175; Назаров ВД. и Тихонов Ю.А. Крестьянский и бобыльский
двор в светских владениях центральных уездов первой половины XVI века //
История СССР. 1977. № 4. С. 156). Навряд чи приватна власність у
селянському середовищі виникла раніше, ніж у феодальній добі. Між тим і
феодальний алод довго зберігав родинний характер (Милов ЛД. О
древнерусском переводе византийского кодекса законов VIII века (Эклоги) // История
СССР. 1976. № 1. С. 150, 151). З ленних надань внаслідок дроблення за
сімейним правом спадкування виникла шляхетська дрібна власність як у
вигляді зем янських гнізд, так і у формі колокацій. Шляхетські гнізда
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охоплювали групи розмножених членів одного роду з одним родовим іменем,

що походило від назви села. Окремі групи родичів носили ще свої

прізвиська. Колокації виникли як результат роздрібнення зем янських сіл на

ділянки, які потрапляли у володіння носіїв різних родових імен. Алодіальне

землеволодіння, скуте сімейним спадкуванням, не несло в собі тих начал, які

сприяли би формуванню великого землеволодіння. Більшість радянських

післявоєнних істориків відмовилась від теорії так званої землеробської общини як

універсальної початкової стадії формування сусідської общини. Разом з тим

довелось відмовитись і від теорії, згідно з якою сільська община (верв) як

феодальний соціальний організм перестала існувати ще в домонгольський

період, а на XV-XVI ст. общини остаточно перейшли у приватну власність

до алодистів (при цьому у праві відчуження і розпорядження орним ґрунтом

вбачали головну ознаку приватної власності) {Носов Н.Е. О двух тенденциях

развития феодального землевладения в Северо-Восточной Руси в XV-

XVII вв. (К постановке вопроса) // Проблемы крестьянского землевладения и

внутренней политики России. Ленинград, 1972. С. 65-67; Алексеев Ю.Г.

Аграрная и социальная история... С. 40; Его ołce. Крестьянская волость в

центре феодальной России XV в. // Проблемы крестьянского землевладения и

внутренней политики России. Дооктябрьский период. 1972. С. 102).

275 Греков Б.Д. Крестьяне на Руси... С. 252.
276 Крип якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. С. 595. Серед

українського боярства виділявся розміром земельних маєтків Ходко Бибельський. У
1361 р. Казимир III підтвердив йому права володіння на п ять сіл і два
присілки. Вже у середині XV ст. Бибельські були сполонізовані (Грушевський М.
Історія України-Руси. Т. V. С. 40). Потомки Бибельських у XVI ст. володіли
тридцятьма селами і одним містом на магдебурзькому праві {Пашин С.С.
Червонорусская шляхта... С. 24, 28).Один з князів Несвізьких, узявши за
жінкою з роду Бибельських перемишльські маєтки, прибрав ім я князя Пере-
дільницького і осів на Перемишльщині {Грушевський М. Історія України-
Руси. Т. V. С. 40).

277 Лише на середину 30-х років XV ст. спадкоємці галицьких бояр
фігурують серед етнічно різнобарвної шляхти - порівняно багатих землевласників
і диґнітаріїв (Сенько Сеннович, потомок боярина Гліба Дворсковича,
підчаший, а потім підкоморій; Іван Держняк (Дершняк), онук боярина Дмитра
Матвійовича Волчка з Боратина (Боратинський) і т. д.) {Пашин С.С.
Червонорусская шляхта... С. 26, 27). Сенько Сеннович залишив у 1449 р. своїм
синам 11 сіл. Сини земського підсудка Волчка Боратинського у 1443 р.
володіли вісьмома селами, а при поділі у 1443 р. старший син Дмитро одержав
п ять сіл, у тому числі щойно куплену частку в Добаневичах (Там же. С. 28,
29). Сюди можна віднести і Лоєвичів. Отже, магнати українського
походження з являються тільки у XV ст. {Пашин С.С. Боярство и зависимое
население Галицкой (Червонной) Руси XI-XV вв. Автореф. дисс. ... канд. истор.
наук. Ленинград, 1974).

278 Грушевський М. Історія України-Руси. Т. V. С. 38. Тільки у другій
половині XVI - першій половині XVII ст. велика земельна власність в
Галицькій землі зайняла панівне місце - вона тоді становила 75,6 відсотка, у тому

числі королівська - 18,2 відсотка, і шляхетська, польська в своїй основі, -

350



ЧАСТИНА ДРУГА

53 відсотки (.Гроссман Ю.М. Аграрные отношения в Русском и Белзском
воеводствах Речи Посполитой (вторая половина XVI - первая половина XVII вв.).
Автореф. дисс. ... док. истор. наук. Львов, 1968. С. 8, 10, 11).

279 Hejnosz W. Jus Ruthenicale. Przeżytki ustrojowe w ziemi sanockiej w XV
wieku // Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Lwów, 1926. VI.
S. 31.

280 у Перемишльській волості (згідно з грамотою Владислава II Ягайла
1407 р.) тамтешньому православному єпископові Афанасієві належали
монастир, 9 сіл і 27 дворищ у інших дев яти селах. У Самбірській волості
владикам належало 3 села і 4 монастирі {Пашин С.С. Земельные владения
перемышльских владык в XIII-XV вв. // Религия и церковь в Сибири. Тезисы
и материалы научной конференции. Тюмень, 1990. С. 93).

281 Липниченко ИА. Черты из истории сословий... С. 48, 49, 51. Див.
також: Греков БД. Крестьяне на Руси... С. 276-277; Новосельцев А.П., Пашу-
тоВ.Т, Черепнин Л.В. Пути развития феодализма (Закавказье, Средняя Азия,
Русь, Прибалтика). Москва, 1972. С. 163. М. Тихомиров сумнівався в
існуванні умовних земельних надань на той час {Тихомиров М.Н. О частных
актах в Древней Руси // Его Dice. Древняя Русь. Москва, 1975. С. 261). Л.
Черепній вважав, що прямої відповіді на питання щодо них немає
{Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В. Пути развития феодализма... С. 161).
B. Пашуто допускав існування як вотчин, так і умовних держань
{Пашуто В.Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. С. 143, 148, 152).
Основним типом феодальних володінь на галицьких землях у XIII ст. С. Юшков
і К. Софроненко вважали боярську сеньйорію {Юшков С.В. Общественно-
политический строй... С. 402; Софроненко К.А. Общественно-политический
строй Галицко-Волынской Руси XI XIII вв. Москва, 1955. С. 22-24). С.
Пашин пов язує виникнення васальних відносин з еволюцією дружинних у
васальні через систему кормлень, яка набрала широкого розповсюдження за
Володимирка Володаревича (1141-1153), тоді як старі мужі галицькі
(земські), які бачили в Галичині свою отчину  і керували місцевими
полками, опинились на других ролях {Пашин С.С. Галицкое боярство XII XIII вв.
C. 16-17).

282 Линниченко И.А. Черты из истории сословий... С. 53-54.
283 Грушевсъкий М. Чи маемо автентичні грамоти... С. 17-19, 22; Его же.

Еще о грамотах кн. Льва Галицкого (По поводу статьи проф. Линниченко) //
Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии
Наук 1904 г. Санкт-Петербург, 1904. Т. IX. Кн. 4. С.-273, 280-283; Його ж.
Історія України-Руси. Т. V. С. 19.

284 Линниченко И.А. Грамоты Галицкого князя Льва и значение
подложных документов как исторических источников // Известия Отделения
русского языка и словесности Императорской Академии Наук 1904 г. Т. IX. Кн. 1.

285 Грушевский М. Еще о грамотах кн. Льва Галицкого... С. 272.
286 Грушевсъкий М. Історія України-Руси. Т. V. С. 19.
287 Линниченко И.А. Черты из истории сословий... С. 16-17.
288 Греков БД. Крестьяне на Руси... С. 279, 284; Каманин ИМ. Из

истории подложных документов // Чтения в Историческом обществе Нестора
Летописца. Киев, 1907. Кн. X. Вып. I. Отд. 5: Заметки и известия; Hejnosz W.
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Jus Ruthenicale. Przeżytki ustrojowe w ziemi sanockiej...; Prochaska A. Lenna i

maństwa na Rusi i na Podolu // Rozprawy Akad. Umiejętności. Wydział history-
czno-filozoficzny. Ser. II. 1902. T. XVII (XLII). S. 1-30.

289 Генсьорський Д.І. 3 коментарів до Галицько-Волинського літопису
(Волинські і галицькі грамоти XIII ст.) // Історичні джерела та їх використання.
Київ, 1969. Вип. 4. С. 181. Прим. 45.

290 Крип'якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. С. 9, 50.
291 Грамоти XIV століття. № 1, 2, 5, 17; Розов В. Українські грамоти. Т. І.

№ 47, 53, 79. Див. також: Історія Львова в документах* і матеріалах. Збірник
документів і матеріалів / Упор. У.Я. Єдлінська, Я.Д. Ісаєвич та ін. Відп. ред.
М.В. Брик. Київ, 1986. № 11; Древнерусские княжеские уставы XI-XIV вв. /
Издание подготовил Я.Н. Щапов. Отв. ред. Л.В. Черепнин. Москва, 1976.
С. 166-170 (№ 4). Устав князя Льва церкві Успіння в Крилосі, свого часу
відкинутий А. Петрушевичем, завдяки останній публікації Я. Щапова і особливо
з точки зору застосованого ним джерелознавчого підходу до пам яток
подібного характеру, знову привертає до себе увагу та науковий інтерес. В усякому
випадку, з огульним скепсисом і повним запереченням будь-якої історичної
вартості усіх без винятку грамот, пов язаних з іменем князя Лева, не можна
погодитись.

292 Зубрицкий Д. Критико-историческая повесть временных лет Червонной
или Галицкой Руси / Пер. с польск. О. Бодянского. Москва, 1845.
Приложения. С. 19-22; Каманин ИМ. Из истории... С. 3-7.

293 Грушевский М. Еще о грамотах... С. 181.
294 Вираз диспозиції кульчицької  грамоти iakossmy samy trzimaly  слід

порівняти з виразом першої з названих ^фальсифікованих  грамот ( доба-
невицької ) какъ есмы сам держалъ  або з виразом відповідно третьої ( гор-
динсько-дорожівської ) грамоти tak jako iessmi ssamy dzierzely . Вони
збігаються. Однаково звучать і формули вічності, і санкції кульчицької  грамоти
з формулюваннями цих грамот. Що стосується формули вічності, то тільки
добаневицька  грамота досить помітно відходить від стандарту ( а дал єсмь

*кмъ у в*Ьк и д*ктем 'Ьехъ и унучятом *кехь и праунучятом 'Ьхь ), тоді як
кульчицька  (dalissmy mu na wyeky wyeczne у potomkom iego) ближче стоїть

як до риторовицько-рогізнянської  (dedi eidem perpetuo), так і до гордин-
сько-дорожівської (dali esmo yemu na wyeky) своїм лаконізмом. У той же час
нагадування про потомків кульчицької  грамоти знаходить аналогію у
добаневицькому  поширеному варіанті, де потомки  конкретизовані у дітях,
внучатах та правнучатах. Те, що ми вибачаємо в одній грамоті, повинні
вибачати і в інших.

295 Інтитуляція кульчицької*  грамоти, у підтвердженні останньої 1556 р.,
на письмі займає 40 знаків, тоді як інтитуляція у трьох інших грамотах - в
середньому по 15 знаків.

296 В кульчицькій  грамоті йдеться тільки про поля, луки і ліси з
ужитками, серед яких фігурують жир  і борті. У Добаневичах, поряд з
земельними угіддями та ужитками, одержувачу гарантувались прибутки з населення
села. Це сформульовано у виразі со ус^ми поборы, и с винам(и), и съ голо-
винитьством, и серпом, и с косам(и) , и с млином, со ус'кми ужитки . Гординя
і Дорожів надавалися z wyniamy , Риторовичі і Рогізно - з головництвом (cum
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capitalibus paenis) (Линниченко И.А. Черты из истории сословий... С. 53, 56,
прим. 3. Див. також: ГрушевськийМ. Чи маємо автентичні грамоти... С. 3-
4, 21).

297 Грушевський М. Чи маємо автентичні грамоти... С. 5.
298 Там само. С. 7, 21.
299 Там само. С. 1-2, прим. 2.
300 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 521, арк. 223зв.
301 Там само. Див. також: Линниченко И.А. Черты из истории сословий...

С. 55, прим. 3.
302 Грушевський М. Чи маємо автентичні грамоти... С. 1-2, прим. 2.
303 Там само. С. 21.

304 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 521, арк. 223зв., 224. Копію завірив Sup-
remi Cancellarii Regni Andreas Franciscus Cichocki, Sacrae Regiae Majestatis
secretarius.

305 Wyrostek s. Ród Dragów-Sasów... S. 55.
306 AGZ. T. VI. N 14; T. XIII. N 457.
307 щГ08іек s. Ród Dragów-Sasów... S. 55.
308 ЦДІА України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 625, арк. 1226-1227.
309 AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1, k. 92 (26).
310 Źródła dziejowe. T. XVIII. Cz. 1. S. 140.
311 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 177.
312 ЦДІА України у Львові, ф. 159, on. 8, спр. 625, арк. 1229-1230, 1232

1233.

313 У XVIII ст. книга привілеїв цього роду мала 238 сторінок. На першій
сторінці книги була 16.VI. 1751 р. вписана довіреність від шляхетської
громади Кульчиць Павлові Тулюку Андрійковичу репрезентувати її в судах та в
інших урядових установах. У 60-х роках XVIII ст. ця книга перебувала в
руках Яна Дашинича Кульчицького, а до того вона зберігалася у Волчика
(Wołczyk) Кульчицького {Грушевський М. Чи маємо автентичні грамоти... С. 22,
прим. 4).

314 ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, спр. 2837, арк. 138.
315 Каманин И.М. Из истории... С. 4. Див. також: ЦДІА України у Львові,

ф. 13, on. 1, спр. 625, арк. 1225-1226.
316 ЦДІА України у Львові, ф. 14, on. 1, спр. 258, арк. 43-44. Шляхта з

Кульчиць протягом майже двох століть не могла забути шкод, заподіяних їй
старостою Є. Мнішеком в кінці XVI - на початку XVII ст. У 1765 р. діди-чі
з Кульчиць від імені 15 своїх односельців-шляхтичів у скарзі, надісланій у
перемишльський гродський суд, живо описували події 1589 р., коли,
нехтуючи привілей, датований 1282 р., староста відібрав у них поле вздовж Дністра,
яке називалося Засув я  (Zaszuwie), а також скотники , тобто пасовища. Ще
до старостування Є. Мнішека його попередник староста (з 1568 р.) Ян За-
мойський, складаючи інвентар староства, свавільно  ігнорував відмінність
між шляхетськими та королівськими Кульчицями, ні словом не згадавши про
тамтешні шляхетські володіння. Є. Мнішек захопив Засув я , на якому
збирали звичайно до 300 скирд хліба, з допомогою королівських селян з Ба-
бини, Пенян, Берегів - разом з луками, що належали до цього поля; за його
наказом протягом трьох днів там були переорані шляхетські посіви.
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Шляхтичів у такий самий спосіб було зігнано з цього ґрунту й у 1591 р. при
їхній спробі засіяти його зерном, причому захоплено було, за їхнім
твердженням, понад 10 ланів землі (раніше королівські селяни мали тут 9 ланів,
тоді як у XVIII ст. їх кількість становила 20). До королівських володінь
відійшли також скотники  Львівець, Воротець, Побук, Варитин, Точиски, а по
краях цих добре угноєних ділянок королівські селяни побудували свої двори
(Там само. Ф. 159, оп. 8, сир. 754, арк. 52, 58, 78, 121; ф. 13, on. 1, спр. 625,
арк. 1227-1235). Унаслідок процесу, який точився у перемишльському гроді
на протязі 19 років, цей суд визнав законні права кульчицької шляхти на
відібрані у неї 11 ланів, включаючи ґрунт Засув я за Дністром від бабинської
границі , Міжсув я  на 300 кіп вівса, ґрунт Сметанчинський, три дворища
з церквою (Там само. Ф. 13, on. 1, спр. 625, арк. 1229, 1232, 1235). Шляхта
звинувачувала при цьому старост у змові з королівськими селянами.

317 Там само. Ф. 14, on. 1, спр. 258, арк. 211-212.
318 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach /

Red. J. Karwińska. Warszawa, 1958. I: Archiwa dawnej Rzeczypospolitej / Oprać.
P. Bańkowski i in. S. 54, 55.

319 Каманин И.М. Из истории... С. 4.
320 Грушевсъкий М. Чи маемо автентичні грамоти... С. 22.
321 Каманин И.М. Из истории... С. 4.
322 Там же. С. 7.

323 НБ Л НУ, від. рукописів, спр. 521, арк. 223-224.
324 ЦД1А України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 754, арк. 121.
325 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 835зв.
326 Там само. Арк. 884 (1612 р.); ЦДІА України у Львові, ф. 13, on. 1,

спр. 625, арк. 1233.
327 Dorflerówna A. Materjały... S. 5, 7, 9.
328 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus et civilis / Studio et opera

G. Fejer, bibliotecarii regii. Budae, 1830. T. V. V. III. P. 216-217.
329 Грушевсъкий M. Історія України-Руси. T. III. С. 98 і вин. 2-3; С. 99 і

вин. 3-4; С. 100, вин. 1.
330 Dokumenta dotyczące dawnej ekonomji Samborskiej // Dodatek miesięczny

do Gazety Lwowskiey . T. I. N 1.
331 Петрушевичъ А. О Галицкихъ Епископахъ... № 19, прим. 72.
332 AGZ. T. XVIII. N 1106; Wyrostek S. Ród Dragów-Sasów... S. 115-116.
333 AGZ. T. XIX. N 3092 (1555).
334 Wyrostek S. Ród Dragów-Sasów... S. 116.
335 Шараневичъ И. Изследованіе на поли отечественной географіи и исто-

ріи. Прим. 30.
336 Крип якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. С. 108.
337 AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1, k. 2 (9)-5 (12),

6 (72)-32v. (98v.).
338 Петрушевичъ А. О Галицкихъ Епископахъ... Прим. 70; ЦДІА України

у Львові, ф. 159, оп. 8, спр.766, арк. 139-140.
339 Hejnosz W. Jus Ruthenicale. Przeżytki ustrojowe w ziemi sanockiej...

S. 31-34.
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340 Грамоти князя Лева Даниловича. І. Дві грамоти стосуються с. Страше-
вичі: а) бояринови и слоузе  Нерунові (датована 1287 р.) з правом осадити
село наше любимое  Страшевичі: долов Днестром рекоу оу том же селе,

дали есмо ему под его селитбу пять дворищ [...] на малом потоку зовемом
Побук і еще к тому придали есьмо церк(о)в Кр(ес)та Воздвиженя, с тремя
дворищи и из ролями, из десятинами, на Другом потоку зовемом Раковьци з
млином и с корьчмоу, из данями третинными всякыми из людий наших, из
роботами [...] третинными плуговыми и косяными [...] и всеми пожитки [...]
Нерунови и потомком его на векы веком, а он намь винен стрелою служити
а в тое владыкы и бояре наши, и дети наши, и по нас будучие [...] да не
вступаются  (Петрушевичъ А. О Галицкихъ Епископахъ... С. 85, 157-159,
прим. 72); б) з датою 1291 р. монастиреві св. Спаса на с. Страшевичі і Со-
зань - монастир св. Михайла - на землі в межах починши от Днестра по
прорву, чрес поток Владислав, чрез гороу на поток зовемый Стынь а от
Стынь [...] по Коблянку речкоу до връхъ Коблянкы Кременем по връх
Сушичкы и Подбоужца по връх Кольчина и от връх Кольчины [...] на рекоу
по Лисей брод; а на дроугоу сторону, поток Чирьвоный до връха Доубна
даем и приписуєм на векы з даньми и з роботами и съ въсеми оужиткы [...], а
к томоу д(у)х(ов)ные соудить ц(е)ркви столечная  (Lewicki J. Grammatik der
Ruthenischen oder Kleinrussischen Sprache in Galizien. Przemyśl, 1834. Anhang.
S. 3; Zubrzycki D. Rys do historii... S. 2-3; Петрушевичъ А. О Галицкихъ
Епископахъ... Прим. 73. С. 160-161; Грамоти XIV століття. № 1).

Обидві ці грамоти, пов язані з наданням у Страшевичах і Созані, не
заслужили на належну увагу дослідників - з пантелику їх збивала та
обставина, що дві грамоти різним донатаріям на один і той же (здавалось) об єкт
надання - річ практично неможлива. Але насправді мова йде не про один, а
про два різні об єкти надання. У грамоті 1287 р. об єктом виступають
Страшевичі з п ятьма дворищами, які їм належало заселити на р. Побук. У
грамоті 1291 р. Спаський монастир одержує Страшевичі з роботами  і
Созань монастир  у визначених земельних межах. Є підстави вважати, що

тут ми маємо справу з найстародавнішим наданням на тому праві, яке ще не
виробило юридичної форми надання, що пізніше лягла в основу власне
волоського права. Іншими словами, 1291 р. йшлося про князтво-війтівство на
трьох ланах на р. Раківці, на кордоні Самбірської волості, а 1287 р. - про
локаційний акт на п ять дворищ у Страшевичах, про що говорять третинні
дані, властиві волоському праву. Село ( наше любимое ) вже існувало - його
належало доселити.

Не суперечать волоському праву у принципі і такі атрибути земельного
надання, як млин, корчма й церква. Усе це (на трьох ланах) і було
матеріальною базою волоського  війтівства. Важко припустити фальсифікацію в
правотворчій сфері, у створенні правових інституцій, які не мали би жодних
аналогій. Фальсифікат намагались підігнати під якийсь оригінал . Аналогію
для устрою села, яким були Страшевичі, можуть дати міста, що складались
з двох общин, які відрізнялись між собою етнічно. За часів давньої Русі це
були, наприклад, міста, де в тісному сусідстві з етнічно корінною громадою
мешкала громада, яку утворювали іммігрантські колонії або анклави, що
керувались німецьким правом. Таким же зразком слугували і мешканці
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змішаних українсько-волоських сіл, керованих різними правовими зводами.
Таким міг бути і устрій Страшевич 1291 р. Можливо, що ми маємо тут до
справи з першим відомим привілейованим князтвом, влада якого
поширювалась не на всю територію населеного пункту, а лише на колонію прихідців.

Грамота з датою 1291 р. містила надання К церкви св. Спаса
монастырю  Страшевич з роботами  і Созань монастирь  св. Михайла з
зазначенням земельних меж по Лисий брод . Ця грамота була підтверджена Си-
гізмундом І у 1549 р. (Петруилевичъ А. О Галицкихъ Епископахъ... С. 84,
153 і прим. 73; С. 155, прим. 171; С. 157-159). Війтам-осадчим, природно,
було надане право збирати десятини і третини з поселенців, закликаних ними
на згаданих п ять дворищ. Решта поселенців Страшевич мали своїм
сеньйором монастир Спаса, якому платили і десятини, і третини та виконували
панщину. Між двома землевласниками (монастир і шляхта) неминучим став
земельний конфлікт 1555 р., сторонами в якому виступили, з одного боку,
владика, а з другого - цілий шляхетський клан - 12 співдідичів. В очах
офіційного суду обидві сторони виступали рівноправними, у принципі
законними власниками землі, дідичами (AGZ. Т. VII. S. 41; Т. XIX. N 3092).

II. Дві грамоти Сенькові Татариновичу: а) слузі (servitori suo) на певну
частину дворища Діброва  в самбірських добрах (in bonis samboriensis certas
sortes dozyszcza (!) Dąbrowa); б) відома як згадана лише грамота, видана
нібито 1275 р. у Старому Самборі (Линниченко И.А. Черты из истории
сословий... С. 55); її, мабуть, мав на увазі А. Петрушевич, висловивши здогад, що
дарована згаданому С. Татариновичу цією грамотою земля знаходилась у Ри-
торовичах (Петрушевичъ А. О Галицкихъ Епископахъ... С. 84).

III. Акт заміни Созанського монастиря за с. Ярилівці (Яриловичі) зі
згадкою про затвердження і привілеї руських князів  (cum munimentis et privile-
giis ducum Russiae). Коли у 1392 p. Спитко з Мельштина землю, на якій
знаходились Ярилівці, приєднав до Самбора (Старого), дяк Сенько, в якого були
відібрані Ярилівці, боронив своїх прав з посиланням на грамоти руських
князів  і в компенсацію за втрачене одержав монастир у Созані з правом
заснувати поблизу нього нове село (AGZ. Т. XVIII. N 1106; Wyrostek L. Ród
Dragów-Sasów... S. 53).

IV. Дарча Лева Даниловича запрошеному з Литовської землі Степанові
Лізді на села Гординю (Ординю) і Дорожів у Самбірській волості (wolosthy)
з правом суду (z wyniamy), репродукована по-руськи , але латинською
транскрипцією у контексті підтверджувального диплома 1557 р. Пергаментна
грамота князя Лева з його печаткою (sigillo eius dentali solito munitas) була
пред явлена королеві Сигізмундові Августу Іваном Гординським і оцінена
королівською канцелярією як автентична і ні в чому не підозріла (пес corru-
ptas пес aliqua in parte suspectas) (Грушевський M. Чи маємо автентичні
грамоти... С. 3-4; Линниченко И.А. Черты из истории сословий... С. 55; Ген-
сьорський А.І. 3 коментарів до галицько-волинського літопису... С. 181;
Петрушевичъ А. О Галицкихъ Епископахъ... Прим. 74).

V. Грамота князя Лева, згадана у підтверджу вальному дипломі Казимира
III, виданому 1360 р. Ходкові Матутейовичу на с. Хлопчиці в Самбірській
волості (Линниченко И.А. Черты из истории сословий... С. 54, прим. 3 на с. 53-56).
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VI. Неопублікована грамота князя Лева на дідичне володіння селом Берез-
ниця на ім я надвірного священика Костя, датована 4 травня 1292 р. Текст
грамоти, що міститься у Ревізії привілеїв  інвентаря Самбірського староства
1568 р., такий: Ja, kniaze Lew, ssyn krolia Danila, zmówiwszy ssie z naszymi
рапу, iakosz nasz pradziad czar wielki Wlodzimirz у ocziecz nasz przydał mitro-
politom i biskupom wszystkiem ziemie Ruskiei, takiesz у my Bogu i wierzcho-
wnym Apostholom szwiethemu Piotru у Pawiu ku koscziolowi monasterza wiess
Brzezniczę daiemy у prydaiemy, począwszy od Niestru po Pothok Rumieniesza у
po pothok Marzyn у przess Pothok Słoniczę, daiemy, przypissuiemy na wieki z
danmy у z robothami у ze wssemi pozythki у przychody у sprawy wszysthkimi,
roliami z łąkami, s polmi у s szianozęcziami, z lassy у z dąbrowami у ze wszyth-
kimi w lieszich у w rzekach у w łowiskach ich, z młynmi у sthawy daiemy, ku
czerkwi s. Piotra у Pawła monasthyrza duchownemu naszemu popu Kosthowi
nadwornemu daiemy na wieki у dziedziczom iego, у poniem będączym pothomkom
iego dzierżecz у pozywacz a za nasze przodki у za nass Boga miłego prossicz. A
kthemu przydaiemy iemu kryłostwo szwiethego wielkiego Spassa у ssądy
duchowne ssądzicz według czerkwie sthołeczny, a wtho panowie nassy у dzieczi nasche
niech ssie niewsthępuią wtho, dani у dziessiecziny na wieki wieków, a niech nie-
będzie oddalano od czerkwie wyssei pissany, a ktho wstąpi na moie słowo, będę
ssniem ssąd miecz przed miłym Bogiem, у niech będzie kliątwa Boga nań na
wieki wiekom, będącz w dzień strasznego ssądu Bożego. A na tho listh naszessmy
dali у pieczęcz sswą zawies(i)cz essmy kazali. A przythym byli szwiadkowie wla-
dika przemyski Larion у kniess Jęndzei Jaroslawicz у pan Wąsko, у pan Iwachno
у inych panów było niemało przy them. A pisań у dan listh w monastyrze kos-
czielie we czwarthek miessiącza maia w czwarthy dzień Liatha Bożego szesczthy-
ssiącznego ossmssetnego. A pissarz Zachariasch Wich(o)th .

Грамота була подана Сигізмундові Августу на затвердження Гнатом, сам-
бірським протоієреєм грецького обряду, 1550 р. (AGAD. Metryka Litewska,
dz. IV-B, N 22, k. 419-419v.). Вона належить до числа найбільш незграбно
сфабрикованих у XVI ст. Міфічними персонажами були, як показала наукова
критика ще у XIX ст., згадувані у фальсифікатах грамот князя Лева свідки
єпископ (владика) Іларіон, князь Андрій Ярославович, пани Васько і Івахно,
писар Захар Віхоть (Zubrzycki D. Rys do historii narodu ruskiego... S. 5, 6; I7e-
трушевичъ А. О Галицкихъ Епископахъ... С. 154-155). День 4 травня 1292 р.
випадав не на четвер, як у грамоті, а на неділю. Ніщо не заважає, проте,
припускати, що дарчий акт, про який іде мова в грамоті, реально відбувся
свого часу. Березниця - село руського права, де поруч з кметями у 1507 р.
мешкали слуги (AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1, k.
82v. [17]). В інвентарі 1568 p. знаходимо навіть твердження, що все село
колись, ще як воно сиділо в коло (okrągiem), перебувало на службі (służyła
przedtym ta wieś w dworze) - до того, як було переведене на панщину (robi
do folwarku у czo każą). Ще в 60-х роках XVI ст. тут залишалось троє
служок, які відбували сторожову службу та їздили з листами. Після того як
забудова села була видовжена в одну лінію, а кількість садиб зросла, утворився
земельний лишок , за рахунок якого служки одержали додатково по чверті
лану землі (раніше сиділи на півланках) і, крім того, було нарізано дев ять
підсадківств. Після розмірювання ріллі на нові лани кількість останніх збіль¬
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шилась на 4,5 зі служками  (у służkami), бо до того ланів було зі служками
тільки 8,5 . Служки і підсадки платили тільки подимне (2 гроші) і почет
(2 V2 гривні) (AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 166v.-168). 1578 p.
тут повністю завершився перехід кметів на панщину згідно з королівським
декретом (robycz do folwarku Samborskiego od poludnya na każdy dzyen oprocz
czwartku targowego dnya, swyath vroczysstych у niedzielie, powozy ze zbozem
do Lwowa у Przemyslya) (Ibid. Archiwum Zamoyskich, N 2978. S. 387-388). Бе-
резниця мала спільний кордон зі Страшевичами (Ibid. S. 387). Отже, села,
названі в усіх перелічених грамотах, були територіально збиті в одну купу
духовйих маєтків навколо Спаського монастиря. У цих грамотах йшлося або
про земельні володіння перемишльських владик, або про ктиторські надання
духовним та світським особам. Березницьку плебанію називали у XVI ст. зе-
м янською (Ibid. S. 389 (zyemyenskye); Жерела... Т. І. С. 168 [ziemiańskie]),
тобто шляхетською. 1692 р. у Березниці на окремому лані в чотирьох
халупах мешкало четверо служок, а крім того, у селі нараховувалось 14
шляхетських домів (ЦДІА України у Львові, ф. 14, on. 1, спр. 258, арк. 208). Берез-
ницькі парохи привласнили громадський вигін, на якому вибудували для себе
хату з загородами. Незважаючи на те, що за ознакою належності до панщини
і підлеглості фільварку село фігурує серед німецьких  сіл, інвентар 1585 р.
впевнено констатує належність Березниці, як, між іншим, і Кульчиць, до
числа сіл, які жили за руським правом (ruskyem prawem) (AGAD. Archiwum
Zamoyskich, N 2978. S. 385, 397; Ibid. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 166-
167v.).

VII. Грамота князя Лева на володіння с. Шептиця і Онуфрієвим
монастирем, а також селами Конафост і Вощанці у Самбірському дистрикті; згадана
у підтверджувальному дипломі Казимира Ягайлончика 1469 р. (AGZ. Т. VI.
N 92. S. 132; Линниченко ИА. Черты из истории сословий... С. 53-54, прим.;
Fastnacht A. Osadnictwo ziemi sanockiej... S. 66; Греков БД. Крестьяне на
Руси... С. 284). Підтвердження 1469 р. було надане на ім я Федора Шепти-
цького та його онуків Федора, Гліба і Сенька.

VIII. Дві грамоти на володіння Кульчицями: а) підтверджена королем
1556 р. грамота князя Лева слузі своєму  Мелентієві Турковичу на
володіння Кульчицями у Самбірській волості, видана на прохання шляхтичів Романа,
Юрка, Федька Тарасовича, Тимка, Хоми та Ілька Кульчицьких
(Линниченко И.А. Черты из истории сословий... С. 54; Грушевський М. Чи маємо
автентичні грамоти... С. 21); б) облятована, за твердженням М. Грушевського,
1696 р. у перемишльських актах сфабрикована грамота князя Лева
Мелентієві Юркевичу (!). Публікація зроблена на підставі виписки, внесеної до
книги документів роду Кульчицьких. Копію з цієї виписки М. Грушевський
одержав від приватної особи (Грушевський М. Чи маємо автентичні
грамоти... С. 22 і прим. 4). Дослідникам не вдалося знайти перемишльську
обляту 1696 р. І. Каманін датував появу фальсифікату кульчицької грамоти в
гродських перемишльських книгах не 1696, а 1660 роком (Каманин ИМ. Из
истории... С. 5). До нового видання  грамоти було внесено опис кордонів і
ряд деталей у диспозиції, анахронізм яких б є у вічі (наприклад, присвоєння
родові герба Cac : A na herb daruju Sasa). Село віддавалось у володіння з
хлопами  - цей вираз неможливий для XIII ст. Грубо модернізовано лексику
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грамоти (Самбірська область), її граматику. І. Каманін вважав, що ця
грамота  служить прикладом того, як відтворювався по пам яті утрачений оригінал
(Там же. С. 4).

Для фабрикування фальсифікату 1660 р. Кульчицькі могли мати стимул,
викликаний конкретною кон юнктурою тих років. До складу вивезеного
шведами з Кракова архіву Коронної метрики увійшли всі книги архіву аж до
1564 р., отже, туди потрапив і переклад на українську мову грамоти
(можливо, автентичної) князя Лева Кульчицьким у контексті підтверджувального
диплома Сигізмунда Августа. Протограф цієї грамоти, запропонований на
підтвердження у 1556 р., вже на той час зазнав нищівної дії часу. На момент,
коли архів став шведським трофеєм (1655 р.), він, напевно, повністю зотлів.
За мирним договором 1660 р., архів мав бути повернений до Польщі, але
виконання цієї ухвали настало не відразу, а Кульчицькі могли довідатись про
неї ще пізніше (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po
zespołach). Між тим, у боротьбі проти заподіяної Є. Мнішеком кривди, яка
не була усунена ще й у XVIII ст., Кульчицьким конче необхідно було мати
будь-які юридичні підстави. До того ж одночасно можна було сфабрикувати
власну концепцію земельних меж. Грамота  1660 р. була облятована у
перемишльській гродській книзі Михайлом Кульчицьким Заньковичем
(Каманин И.М. Из истории... С. 3-7).

Кульчицькі - старовинний український шляхетський рід, відомий від
1425 р. (AGZ. Т. VI. N 14; Т. XIII. N 457 (1434 р.); Т. XVII. N 521 [1471 р.])
у постаті ловчих, тобто вищого розряду слуг з обов язком охорони дичини і
організації полювання під час стації короля в Озиминському дворі.
Засвідчивши своє шляхетство у 1479 р., цей рід не володів землею без перешкод
або заперечень ні до того, ні після того. Тільки земельне убозтво при
надзвичайно розмноженому потомстві звело його на становище ходачкової
шляхти, власників дрібних і найдрібніших земельних часток (Wyrostek L Ród
Dragów-Sasów... S. 55, 143 i przym. 2).

Коли внаслідок дев ятнадцятирічних клопотань Павло Кульчицький
домігся у 1766 р. від імені усіх однодільців (współdzielców) ухвали королівського
суду про перегляд меж зі сусідніми королівськими селами у відповідності з
одровонжевим поділом  (а не мнішековим), він поклав перед суддями
перемишльського гроду поруч з фальсифікатом 1660 р. межовий акт самбірського
старости П. Одровонжа про розмежування Кульчиць з Бабиною, Пенянами,
Дублянами і Сельцем, датований 1423 р. (ЦДІА України у Львові, ф. 13,
on. 1, спр. 625, арк. 1226).

IX. Датована 8 жовтня 1291 р. грамота князя Лева владиці Антонієві і
монастиреві св. Спаса на володіння Лавровим монастирем, як наш дятко князь
великий Лавр придал оу богомольство поченши от потока Сотышки (у Зуб-
рицького - Латышки) Кобыл и на единоу сторону, верхом потока Сотышки и
Прохырова, разделом до Высокой поляны и верха (верхом) Ленины; а на другую
сторону през поле рекоу Лениноу оу гори по знакы от костела, монастыря
границе поверх потока Семенова Ленинкы малой и верхом потока Великого през
Оровый, верхом Ленины болшей до поляны Высокой дали есмо с всеми
пожитки монастыреви с полми, и лесом, и ставы, и млинми, медовыми даньми
оу богомолство и паствами и з нашых людей и с леса дань монастеру давати
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и с тихто лесов  (Петрушевичъ А. О Галицкихъ Епископахъ... С. 168-170,

прим. 76; Шараневичъ И. Изследованіе на поли отечественной географіи и

исторіи. С. 131-132). І. Шараневич не бачив підстав заперечувати

достовірність цієї грамоти (Zubrzycki D. Rys do historii... S. 16-22, Lit. G.).

Традицію щодо дядька (пестуна) князя Лева, Лавра, див.: Грушевський М. Історія
України-Руси. Т. III. С. 557-558; Коструба Т. Самбірське єпископство в часах
князя Льва // Літературно-Науковий додаток Нового часу . Львів, 1939.
Ч. 15; Генсьорський А.І. З коментарів... С. 182, прим. 46. А. Генсьорський
наводить ряд гіпотез щодо ідентифікації міфічного князя Лавра: чи не був
він дядьком князя Лева по лінії жінки Шварна, жонатого на дочці
литовського князя Міндовга?; чи не для цього Лавра Лев утворив Самбірську волость?
Автор посилається на Г. Власьєва {Власьев Г. Потомство Рюрика. Материалы
для составления родословий. Петроград, 1918. Т. И: Князья Владимиро-Во-
лынские. Вып. 1. С. XI). У грамоті серед свідків фігурують писар Захар
Віхоть, князь Андрій Ярославович - персонажі багатьох інших Левових
грамот, що не користуються належною довірою у дослідників {Генсьорський А.
З коментарів... С. 182).

X. І. Шараневич писав, що з 15 відомих йому грамот князя Лева він,
прочитавши ґрунтовну критику їх А. Петрушевичем, услід за ним схильний
відкинути достовірність їх усіх, але не має ніяких підстав заперечувати
автентичність ерекційної  грамоти, що торкалась монастиря св. Спаса
{Шараневичъ И . Изследованіе на поли отечественной географіи и исторіи. С. 130,
прим. 29). Учений вважає, що тут провів останні роки свого життя князь
Лев. Поблизу монастиря і церкви уже за часів князя Лева, за відомостями
І. Шараневича, були зведені будівлі соляної жупи (Стара Сіль). На р. Дубні,
західніше монастиря св. Спаса, знаходився Лаврів монастир, де, за
невідомими нам джерельними звістками, в мурованій каплиці у домовині, оббитій
масивними срібними бляхами, було начебто поховано тіло князя і де воно
покоїлось ніби до 1767 р. Земельні надання монастирів (Спаському
монастиреві були підпорядковані монастирі у Лаврові і Созані) становили у XV ст.
джерело утримання перемишльської єпископії та крилосу. З 1412 р., згідно з
версією І. Шараневича, у Самбірщину переноситься владича резиденція, а
перемишльські єпископи почали називатись самбірськими і
перемишльськими. Авторові важко тільки визначити точно, де саме знаходилась ця
резиденція - у Новому Самборі, у Старому Самборі чи в Созані. Прибутки з
монастирських маєтків ішли у розпорядження єпископів та ігуменів (Там же.
С. 129, 130-131, прим. ЗО).

Крім Страшевичів і Созані, Спаський монастир за грамотою князя Лева
одержав також у володіння щойно засноване село, про що дістаємо з самої
дарчої наступну розповідь: взялисмо пятнайцят мужей с Волковыи (Volko-
vy), села великого княжества нашего Литовского (!), к работе церкви тое и
робили до совершения дома того божиего ино придаем их и приписуєм всех
той церкви св. Спасу навеки и сыны их [...] абы была послуга с них церкви
и епископу нашему Лариону и по нему будучих старших в том монастыри,
кого поставит по собе владыка архимандрита (?) или игумена. И свободных
их чиним во всем от бояр и сынов и природных наших, во данех и посереб-
щинах наших, во всех данех свободных чинимо: едно в церкви в монастыри
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робота и посеребщина с них богомольцям нашим, котрим по нашом животе
будут церковь божую оголошати, бога просити за предки наши и за нас и за
бояри наши; и волно им во лесе и в реках горе Днестром до Лисяго броду
в большом Дубне и в малом Дубне, до верхов их пожитки имети и пастви .
Грамота датована суботою місяця січня дванадцятого дня літа 6800. Писав
грамоту ніби Захар Віхоть (Петрушевичъ А. О Галицкихъ Епископахъ...
С. 162-163, прим. 70). Здається, що Волковичі (якщо мулярі, поселені там,
називали своє село так, як називалось їхнє рідне литовське село) - це
пізніше відоме село під назвою Бусовище. Саме так називалось село, землі якого
примикали до земель поселення, яке носило пізніше назву Спаса. Згідно з
традицією, пергаментне Євангеліє, подароване нібито князем Левом
монастиреві Спаса, збереглось у соборній бібліотеці православної перемишльської
кафедри (Петрушевичъ А. О Галицкихъ Епископахъ... С. 163). Після
секуляризації, якій підпав монастир Спаса, усе його начиння і майно в 1786 р. було
перевезено до Лаврівської обителі. Церква Спаського монастиря начебто
мала напис: Изволением Отца и с поспешением Сына и свершением Святаго
Духа и повелением епископа кир Арсения богоспасаемых градов Перемышля
и Съмбора исписана ц(е)рковь сия обители пресветлейшаго преображения
г(о)сп(о)да и Сп(а)са нашего Ис(ус)а Х(рист)а при дръжаве крале Жигмонта
оукраси сию ц(е)рковь [...] Арсение Епи(скоп) перемискый и самборскый за
своих отпущение грехов и за своих родителии в лето [...] 1295) . (Там же.
С. 164-165). Єпископ Арсеній Брилинський займав перемишльський престіл
у 1581-1591 рр.

XI. Дарча грамота князя Лева монастиреві св. Миколая на дві ниви (лани)
у с. Башева (нині Нагуєвичі) і чотири соляних црени (черені), видана ніби у
Львові 1244 р., без вказівки на день і місяць {Петрушевичъ А. О Галицкихъ
Епископахъ... С. 84). У підтверджувальному дипломі Сигізмунда Августа
1566 р., написаному латинською мовою, про цю грамоту сказано, що
королеві було запропоновано на затвердження перемишльським владикою Анто-
нієм Радивиловським (exhibitum nobis esse per venerabilem Antonium Radywi-
lowski [...] vladicam) дарчу грамоту князя Лева, яка була вкладена або
вписана до старовинної церковної книги руського  Євангелія і містила
зазначене дарування - згідно зі стародавніми звичаями руського народу  (iuxta
antiquam gentis Ruthenicae consuetudinem) {Петрушевичъ А. О Галицкихъ
Епископахъ... С. 83-84). А. Петрушевич скептично оцінює датування грамоти: у
1244 р. Лев Данилович був занадто малолітнім, щоб видавати грамоти. У
XIX ст. урочище Башева, або Бушева, у Нагуєвичах існувало
{Петрушевичъ А. О Галицкихъ Епископахъ... С. 81-82, прим. 70).

XII. Маємо згадку про якусь, датовану 1254 р., грамоту князя Лева з
наданням самбірському єпископові Авраамові володіння сіножаттю між Торчи-
новичами і Тарановичами (Таргановичами) поблизу Нового Самбора
{Петрушевичъ А. О Галицкихъ Епископахъ... Прим. 70; С. 154-155).

У 1407 р. король Владислав II Ягайло привілеєм підтвердив володіння
перемишльського владицтва в Самборах  селами Страшевичі, Бабина, Вов-
ковичі, монастирем св. Спаса з церквою, монастирями у Созані, Смольниці і
Лаврові, монастирем св. Онуфрія (AGZ. Т. VII. N 26. S. 50; MRPS. R IV.
V 1. R 53. N 911). Привілей не згадує про грамоти князя Лева, обмежується

361



ПРИМІТКИ

сумарним їх оглядом. У 1535 р. на прохання владики Лаврентія Сигізмунд І

підтвердив володіння землями, які здавна належали до владицтва. До цього

спонукала його загибель наданих грамот, дипломів (litterae et privilegia) у

вогні пожежі, коли згоріла церква. Владика показав у королівській канцелярії
копії (exempla), вірно списані з оригінальних листів (ex originalibus litteris
[...] descripta) короля Владислава (Ягайла) і князя Лева (ducis Leonis)  і
просив відновити право володіння переліченими там перемишльськими і самбір-
ськими селами, церквами, дворищами (крім уже перелічених йшлося про
села Валяву, Малковичі, Тарнівці, Гнівновичі, Лаврів, Кальників, монастир
Грушевичі, саме село, всі інші монастирі ) (Zubrzycki D. Rys do historii...
S. 5-8).

Отже, майже половина усіх відомих нам грамот на володіння селами,
церквами, землею і солеварнями торкалась об єктів, розташованих на
території Самбірської волості у її межах на XVI ст. Якщо ж врахувати межі
волості на XV ст., то можна було би додати ще ряд грамот. І. Шараневич свого
часу зауважив своєрідну географію Левових грамот. За винятком небагатьох
(монастиреві і митрополії у Крилосі, духовним установам Львова та грамот
з наданням магдебурзького права у Львові, Сяноку, Перемишлі), переважна
їх більшість торкається Перемишльської землі (Шараневичъ И. Изследованіе
на поли отечественной географіи и исторіи. С. 130-131, прим. ЗО). Села, що
були об єктом дарчих грамот князя Лева, утворювали скупчення. Одне з них
утворилось навколо Старого Самбора, друге - на північному заході
Самбірської волості, де воно примикає до перемишльської групи сіл, які фігурують
у дарчих під титулом князя Лева. Назвімо найвідоміші з цих дарчих. Уже
згадувалась грамота на володіння Добаневичами, або Дубаневичами
(недалеко від Рудок), у перемыское волости . У 1470 р. королем підтверджено
грамоту князя Лева своєму військовому слузі Кунатові на села Риторовичі і
Рогізно у Перемишльській волості (Линниченко И. Черты из истории
сословий... С. 53). Села надавались Тутеневі і Монтсекові зі судовим імунітетом
со оусеми поборы и с винами ы с головнитьством, и серпом и косами, и с
млином со оусеми оужитки, как есмы сам держал  (AGZ. 1868. Т. I. N 4;
Линниченко И.А. Черты из истории сословий... С. 63; Розов В. Українські
грамоти. Т. I. № 79; Грушевсъкий М. Чи маємо автентичні грамоти... С. 3;
Греков Б.Д. Крестьяне на Руси... С. 279; Генсъорський А.1. 3 коментарів...
С. 177). А. Генсьорський вважає цю грамоту, показану у королівській
канцелярії вперше 1443 р., однозначно автентичною (Генсьорський А.І. З
коментарів... С. 178). Він припускає, що Тутень і Монтсек - сини Шварна, а
отже, племінники Лева, які залишались у Литві при матері. Інші особи,
запрошені з Литви (Лізда, Конут, або Кунат), могли бути дружинниками
Шварна (Там само. С. 182). Надання князем Левом Кунатові сіл Риторовичі
(Rythorowicze) і Рогізно (Rogossino) підтверджувалось Владиславом II Ягай-
лом і Казимиром Ягайлончиком (Там само). У світлі тісних зносин з Литвою
зрозумілим стає і запрошення з Волкови, литовського села, мулярів для
побудови церкви. Д. Зубрицький визнав, що він виписав для своєї публікації
(під літерою С ) текст грамоти князя Лева на с. Рушевичі з граматики
Иосифа Левицького (1834 р.). Грамота була видана перемишльській єпископії на
ім я владики Йоана^ датована навмання п ятницею 8 жовтня (що хроно¬
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логічно не ідентифікується) 1301 (6810) року. Цікаві топоніми, згадані у
грамоті при описі меж ( от пероунова доуба до белых берегов ), пов язують цю
місцевість з дохристиянськими часами. Серед угідь та ужитків , які були
атрибутами земельного володіння, названо борті, медові дані, овечі дані, ло-
вища (Zubrzycki D. Rys do historii... S. 3-4; Петрушевичъ А. О Галицкихъ Епи-
скопахъ... С. 171-192, прим. 77; Грамоти XIV століття. С. 18-19, № 5). Ру-
шевичі ідентифікують з Грушевичами Перемишльської землі. До цієї ж землі
належали села Боратино і Добковичі, володіння якими за сином Матвія Кол-
дофоровича було закріплене Казимиром III 1361 р. на підставі привілею
князя Лева (privilegium quod habuit illustrissimi Leonis ducis Russiae) на купівлю
цих сіл {Линнйченко ИА. Черты из истории сословий... С. 55, прим. 3 на
С. 53; Fastnacht A. Osadnictwo ziemi sanockiej... S. 66). Той же король 1358 р.
підтвердив Яцкові Слонечку привілей князя Лева на села Розбор і Угорці
(Rozborz i Uherce), розташовані поблизу північного кордону Сяноцької землі
(.Fastnacht A. Osadnictwo ziemi sanockiej... S. 77; ЦДІА України у Львові,
ф. 16 (Сяноцький земський суд), on. 1, спр. 349, арк. 918). Там само слід
шукати і Терло. Дарча грамота Владислава II Ягайла на це село на ім я
священика Михайла Терлецького і його нащадків була видана 28 квітня 1415 р. у
формі утвердження його при всем при том, что прислушало и слушаеть из
веку вечного церкви святому Рож(е)ству Богородици [...] яко за князя Льва
были, за руских княжат  (Линниченко И.А. Черты из истории сословий....
С. 55; Розов В. Українські грамоти. Т. I. С. 86-87, № 47). Маємо також
згадку про дарчу князя Лева на Латинів у перемишльському дистрикті
(Линниченко И.А. Черты из истории сословий.... С. 55). Найбільш відомі з
перемишльських грамот князя Лева - привілеї Бибельським та Вітошинським.
Перші одержали в 1361 р. підтвердження на князя Львовы листы і иных
старей князий листы  (Грамоти XIV століття. № 17). На підставі цих грамот
Ходко Бибельський ( слуга наш верный ) посідав Село Быбел и со
приселки, Пачковиче, а Жасковиче, Комаровичи село, Узворотвичи село, Некло-
вичи село, Ворховиче село  (Там само; Греков Б.Д. Крестьяне на Русі...
С. 284). Це найбільше земельне надання з усіх приписуваних князеві Левові.

Найбільш посунутим на схід земельним наданням князя Лева (jura ducis
Leonis) приватній особі було надання на с. Нагірці у Жидачівській землі,
підтверджене у 1403 р. Ягайлом для Іванка Каплича (Hiwanko Kaplycz)
(Линниченко И.А. Черты из истории сословий... С. 55). Село Витошинці було надане
нібито в 1297 р. князем Левом для військової служби і догляду за [...]
княжими кіньми . На прохання цих слуг у грамоті було визначено земельні межі
(Греков Б.Д. Крестьяне на Руси... С. 265-366; Hejnosz W. Jus Ruthenicale.
Przeżytki dawnego ustroju społecznego na Rusi Halickiej w XV wieku // Studya
nad historyą prawa polskiego. 1928. T. XII. Zesz. 1. S. 54; Грушевсъкий M. Чи
маємо автентичні грамоти... С. 8-11). Грамота підтверджувалась у 1443,
1556 рр. і пізніше.

341 Fastnacht A. Osadnictwo ziemi sanockiej... S. 31.
342 В Україні, як і в Польщі, ще у XVII ст. діяла земська давність на usu

саріо, вважає Я. Падох (Падох Я. Грунтове судочинство на Лівобережній
Україні у другій половині XVII-XVIII столітті. Львів, 1994. С. 114-115). Див.
також: Грушевсъкий М. Чи маємо автентичні грамоти... С. 6-7, 19.

363



ПРИМІТКИ

343 Линниченко И.А. Черты из истории сословий... С. 56.
344 AGZ. Т. VI. N 32.
345 Ibid. Т. VII. N 26.

346 Wyrostek L Ród Dragów-Sasów... S. 116.
347 Автор даної праці у 1988 р. опублікував на тему про грамоти князя

Лева статтю (Інкін В. Чи є історична основа в фальсифікатах грамот князя
Льва Даниловича? // Вісник Львівського університету. Серія історична. 1988.
Вип. 24. С. 55-63). На жаль, стаття з незалежних від автора причин містить
ряд грубих помилок.

348 Линниченко И.А. Черты из истории сословий... С. 48, 49, 51.
349 Греков Б.Д. Крестьяне на Руси... С. 276; Черепнин Л.В. К вопросу о

характере и форме Древнерусского государства X - начала XIII в. //
Исторические записки. Москва, 1972. Т. 89. С. 163; Пашуто В.Т. Очерки по
истории Галицко-Волынской Руси. С. 138, 153; Юшков С.В.
Общественно-политический строй... С. 91, 116, 135-136.

350 Тихомиров М.Н. О частных актах в Древней Руси. С. 261.
351 Черепнин Л.В. К вопросу о характеристике... С. 161.
352 Юшков С.В. Общественно-политический строй... С. 402. Услід за ним

пішла К. Софроненко (Софроненко К.А. Общественно-политический строй...
С. 22-24, 32).

353 Греков Б.Д. Крестьяне на Руси... С. 279, 359.
354 Грушевсъкий М. Історія України-Руси. Київ; Львів, 1907. T.VI: Жите

економічне, культурне, національне XIV-XVII віків. С. 78. М. Грушевський
посилається на конституцію сейму 1579 р. (Volumina legum. Т. II. S. 152),
згідно з якою денними маетностями мають визнаватись тільки ті, про які в
наданнях виразно означено, що вони надаються iure feudal і і що це денне
право не буде інтерпретовано з чужого права (при екзекуції прав значення
надань на ленному праві інтерпретувалось з німецького ленного права)
{Грушевський М. Історія України-Руси. Т. V. С. 88-89). Точку зору М. Грушев-
ського поділяв Р. Кайндль (Kciindl R.F. Beitrage zur Geschichte des deutschen
Rechtes in Galizien. B. 1-2 // Archiv fiir ósterreichische Geschichte. Wien, 1906.
B. XCL. Halfte I; 1907. B. XCVI. Halfte II. S. 225-226, 227.

355 Hejnosz W. Jus Ruthenicale. Przeżytki ustrojowe w ziemi sanockiej... S. 32;
Ejusci Jus Ruthenicale. Przeżytki dawnego ustroju społecznego... S. 31, 141.

356 Paszkiewicz H. Polityka ruska Kazimierza Wielkiego // Rozprawy
historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Warszawa, 1925. T. IV. S. 216;
Владимирский-Буданов [М.Ф]. Немецкое право в Польше и Литве. Санкт-
Петербург, 1868. С. 39-40.

357 Кордуба М. Суспільні верстви... С. 8.
358 Tymieniecki К. Manowie wielkopolscy // Przewodnik Historyczno-Prawny.

Lwów, 1930. R. I. S. 368-369.
359 Prochaska A. Lenna i maństwa... S. 17. Автор наводить такий приклад

манства (сублену) у руському Прикарпатті. 1473 р. тубільний боярин
Данило Дажбогович Задеревецький, порадившись зі своїми приятелями, дає Шан-
дрові і його братам дворище на Сукелі з усім правом і пожитками. А він
мені, - вказано у наданні, - з того має служити вірою і правдою і дітям
моїм трьома стрільцями  (Ibid. S. 21).

364



ЧАСТИНА ДРУГА

360 Ibid. S. 7.

361 Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów... S. 31, 141.
362 Prochaska A. Lenna i maństwa... S. 8.
363 Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów... S. 139.
364 Prochaska A. Lenna i maństwa... S. 9.
365 Ibid. S. 11. А. Прохаска наводить характерний приклад - акт 1399 р.

на Кропивники Ходкові Чемеровичу під умовою військової служби одним
списом і шістьома стрільцями. Акт містить також застереження, що у
випадку, якби отримувач акта захотів своє село обміняти, продати, то мусить
знайти такого партнера, який був би рівноцінним заступником у військовій службі
(Ibid.).

366 Ibid. S. 12.

367 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 299. Увесь перелік
обіймає арк. 299-302.

368 Черепнин Л.В. Вотчинное право на Руси XIV-XV вв. // Проблемы
социально-экономической истории России. Сборник статей к 85-летию со дня
рождения акад. Николая Михайловича Дружинина. С. 13-25.

369 ЦДІА України у Львові, ф. 14, on. 1, спр. 258, арк. 14.
370 Там само. Арк. 13. У Винниках 1692 р. (Там само. Арк. 137)

нараховувалось 15 шляхетських дворів, а в реєстрі 1568 р. названо лише двох шляхтичів-
землевласників цього села.

371 Prochaska A. Lenna і maństwa... S. 12.
372 Ibid. S. 14.

373 ЦДІА України у Львові, ф. 9 (53), спр. 1, арк. 176. Див. також: Там
само. Арк. 58 (Тарановичі, Підгір я, Морозовичі), 73 (cum omni iure, dominio
omnibusque usufructibus; Берестяни, Радиловичі), 147, 154 (cum omni [...] jure
dominio et proprietate omnique usufructu; Берестяни, Шаде).

374 Кордуба M. Суспільні верстви... С. 11, 36, 38. Див. також: Крип яке-
вич І.П. Галицько-Волинське князівство. С. 50.

375 Фроянов И.Я. Киевская Русь... С. 66-67.
376 Пашин С.С. Галицкое боярство XII XIII вв. С. 18, 20.
377 У боротьбі боярських партій жертвами часто ставали не конкретні

особи, а цілі роди, наприклад, Чагрова чадь  в епізоді, описаному
літописцем під 1173 р. ( Чагрову чадь избиле ) (Летопись по Ипатскому списку.
С. 384).

378 Характерно, що об єктами земельних надань князя Лева були або цілі
села (кожне село - одній особі, часом - одне на двох), або дворища.
Рідкісними були надання одній особі. Найбільшим землевласником, якому
польський король у 1361 р. підтвердив князя Львовы листы и иных старей кня-
зии листы , був згадуваний уже Ходько Бибельський (Грамоти XIV століття.
№ 17).

379 Прикладом заможності може служити слуга  короля Владислава II
Ягайла Данило Дажбогович Задеревецький, зем янин, безумовно, нащадок
старого боярства, власник, серед інших, с. Чагрово під Галичем; 1394 р.
король санкціонував обмін Данилових чотирьох сіл і затвердив його у
володінні новими вісьмома селами та трьома присілками (Там само. № 64; Розов В.
Українські грамоти. Т. І. № 28).

365



ПРИМІТКИ

380 Гроссман ЮМ. Аграрные отношения в Русском и Бел зеком
воеводствах... С. 10.

381 Там же. С. 8.

382 Черепнин Л.В. Вотчинное право... С. 18-20.
383 Линниченко И.А. Черты из истории сословий... С. 61.
384 Prochaska A. Lenna i maństwa... S. 3-4. '

385 Ibid. S. 12. 
386 Ibid. S. 7, 8.

387 AGZ. T. VII. N 11. У декреті Сигізмунда І від 22 травня 1537 р.
датування цієї грамоти подано інакше: 2 червня 1534 р. (Dokumenta dotyczące
dawnej ekonomii Samborskiej // Dodatek miesięczny do Gazety Lwowskiej . T. I.
S. 112).

388 Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów... S. 54.
389 Dokumenta dotyczące dawnej ekonomii Samborskiej // Dodatek miesięczny

do Gazety Lwowskiej . T. I. S. 112.
390 MRPS. P. IV. V. 2. N 8787.
391 Archiwum miasta Drohobycza... N 2.
392 Барвінський Б. Конашевичі в Перемиській землі... Дод. № 2.
393 Materyały archiwalne... N 58.
394 Ibid. N 94.
395 Ibid. N 851.
396 Dokumenta dotyczące dawnej ekonomii Samborskiej // Dodatek miesięczny

do Gazety Lwowskiej . T. I. S. 112; Площанскій B.M. Самборъ въ Галиціи по
даннымъ изъ области исторіи, топографіи, статистики и зтнографіи //
Прикарпатская Русь. 1885. Ч. 1. С. 4. До цього додамо те, що 1387 р. королева
Ядвига надала Юркові і Ананію Доброславичам Тустановичі з монастирем
Борислав (MRPS. Р. IV. V. 3. N 323), а 1392 р. дяк Сенько одержав на заміну
Ярилович надання руських князів  Созань з обов язком виряджати в похід
двох лучників (AGZ. Т. XVIII. N 1106).

397 Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów... S. 11.
398 20 жовтня 1524 p. король Сигізмунд І підтвердив передачу за певні

суми  села Секирчичі Іванові Дубравському. Останній, заплативши
попередньому власникові записану на селі суму, одержував маєток у довічність на
тій підставі, яка була сформульована в оригінальному листі . Але вже 26
липня 1530 р. король дає згоду Андрієві Уруському і його синам викупити
це село за суму, зазначену в оригінальному листі  (яким тепер уже виступав
лист Дубравського), у довічність, обіцяючи не допускати нового викупу села
за життя Уруського і його синів. Нові власники зобов язані були брати участь
у земських ополченнях (Dokumenta dotyczące dawnej ekonomii Samborskiej //
Dodatek miesięczny do Gazety Lwowskiej . T. I. N 3. S. 50-51; ЦДІА України
у Львові, ф. 53, on. 1, спр. 1, арк. 2-3, 4).

399 Kaindl R.F. Beitrage zur Geschichte... В. 1. S. 230.
400 Греков Б.Д. Крестьяне на Руси... С. 359. За концепцією О. Зіміна,

невільна челядь розділилась уже за часів Руської Правди  на двірцеву челядь,
верхівку ( слуги ) і смердів, холопів на ріллі, страдників  {Зимин А.А.
Холопы на Руси (с древнейших времен до конца XV в.). Москва, 1973. С. 258).
Двірцева челядь, своєю чергою, поділялась на військову і господарсько-

366



ЧАСТИНА ДРУГА
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утік, то сповістити про це пана, докласти всіх зусиль для його повернення,
а якби і це не вдалося, то поручники мають заплатити усі борги за втікача
(Там само. Спр. 557, арк. 197-198); у 1634 р. семеро селян з Билича
ручались за двох інших своїх сусідів (Там само. Арк. 184зв.); 1650 р. Іванко Кос-
тів і Андрусь Когутик з того ж села ручались за Павла Горника, що він буде
добрим кметем і відбуватиме усі повинності, а якщо б він утік, то поручники
мали б заплатити штраф і взяти на себе повинності і борги з пустки (Там
само. Спр. 544, арк. 84зв., 129зв.). При купівлі землі покупник зобов язаний
був виставити поручника, що буде добрим господарем (Baranowski І.Т. Wieś
і folwark. Studya z dziejów agrarnych w Polsce. Warszawa, 1914. S. 197).

495 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 518, арк. 357зв.
496 Там само. Спр. 520, арк. 200зв.
497 Там само. Спр. 536, арк. 225.
498 Там само. Спр. 513, арк. 12зв. Судам Самбірської економії

заборонялось приймати позови стосовно іпотечної заборгованості. Одночасно була
обмежена відсоткова ставка до 10 відсотків річних (Там само. Спр. 516, арк.
14-15). У декреті комісарів скарбу 1734 р. сказано: Економічні столові
маєтки [...] не можуть бути обтяжувані жодними боргами, тим більше не можуть
бути предметом розпорядження з боку селян цієї економії. Королівський
ґрунт не може служити забезпеченням приватних боргів не тільки з боку
селян, але й взагалі осіб, які сиділи на праві поселенців  (iure colonarii) (Там
само. Спр. 511, № 71; спр. 524, № 85). Інструкція скарбу крайникам 1759 р.
пропонувала задовольняти претензії кредиторів у судовому порядку за
рахунок рухомості боржника, ,а якщо б сума боргу перевищувала вартість
землі, кредитори мали втрачати відсотки і частину капіталу пропорційно до
розмірів позичок (Там само. Спр. 555, арк. 37, 149). Аналогічна інструкція
1763 р. ставила в обов язок громадських сільських урядів стежити, щоб ніхто
з громади під будь-яким претекстом і в будь-якій формі  не наважувався
заставляти землю таємно, без відома властей (Там само. Арк. 84зв.).

499 Там само. Арк. 84зв.
500 В акті 1711 р. про продаж чверті лану землі в Кульчицях селянином

селянинові зазначалось, що угода про продаж землі була укладена з дозволу
замку і запис про це був унесений теж з дозволу замку до актової книги
(Там само. Спр. 540, арк. 46). Федьо Булещин з Хащова продав Микулі Ла-
сичову три прути вітчини (oyczyzny) у крайничому суді перед крайником 29
лютого 1667 р., а в 1668 р. зробив заяву, що тепер хоче внести цей запис у
самбірську актову книгу (Там само. Спр. 548, арк. 150).

501 Там само. Спр. 524, № 18. Порівн.: Baranowski І.Т. Wieś і folwark...
S. 186.

502 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 521, арк. 243зв.
503 AGZ. Т. XXIII. N 599. Див. також: Ibid. N 11, §22; N 230, §6;

T. XXV. N 356, § 14; Т. XXII. N 231, § 3; N 277, § 4.
504 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 522, № 702. Інфільтрування до громади

сторонніх елементів певною мірою обмежувалось переважним правом купівлі
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землі у сусіда (do trzymania gruntów poddani są bliżsi) (Там само. Спр. 524,
N° 663; спр. 564, N° 70). Прийняття до громади нових членів, напевно,
обставлялось складною процедурою і, подібно до того, як це було за часів
Салічної правди, вимагало одностайної згоди всіх сусідів - бодай у ранніх
часах (Хрестоматия по истории средних веков: В 3 т. / Под. ред. С.Д. Сказ-
кина. Москва, 1961. Т. 1: Раннєє средневековье. С. 402). У слов янських
общинах Візантії в цьому випадку вимагалась запорука старожилів за новосела
(Каждан А.П., Литаврин ГГ. Очерки истории Византии и южных славян.
Пособие для учителей. Москва, 1958. С. 67). Нам відомі випадки, коли
громада відмовлялась прийняти до свого складу новоселів, посаджених замком
(НБ ДНУ, від. рукописів, спр. 525, N° 971, 957; спр. 521, N° 19). Кількість
поручників могла становити 5-7 осіб (НБ ДНУ, від. рукописів, спр. 557, арк.
184зв., 197-198). Запорука не вимагала необхідності одностайної згоди всіх
сусідів. В. Гейнош не слушно вважав поручництво необов язковим, хіба що
мова йшла про приватновласницькі маєтки {Hejnosz W. Jus Ruthenicale.
Przeżytki ustroju społecznego dawnego... S. 68).

505 НБ ДНУ, від. рукописів, спр. 522, N° 867-6, 1070; спр. 525, N° 721;
спр. 554, арк. 2.

506 Там само. Спр. 568, N° 627; спр. 550, N° 5; спр. 524, N° 230.
507 Burzyński Р. О prawie bliższości w dawnej Polsce // Rozprawy i

sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności.
Kraków, 1877. T. VI.

508 у Північно-Східній Русі в XV-XVI ст. встановився 40-річний термін
викупу. У північних повітах селяни вимагали викупу після перерви у 50-70
років {Веселовский С.Б. Феодальное землепользование в Северо-Восточной
Руси. Т. І. С. 24-25, 31). У феодальній Норвегії був прийнятий закон, за
яким збереження права на викуп вимагало прилюдного оголошення з боку
претендента про свої права протягом 20 зим {Гуревич А.Я. Большая семья в
Северо-Западной Норвегии в раннєє средневековье (по судебнику Фростатин-
га) // Средние века. 1956. Вып. VIII: К семидесятилетию академика Евгения
Алексеевича Косминского. С. 93). Проте відчувається, що ця норма мала на
меті обмежити звичай, і важко сказати, якою була практика і яка тривалість
допускалась звичаєм.

509 Мишко Д.І. Соціально-економічні умови формування української
народності (Становище селян і антифеодальні рухи на Україні в XV - першій
половині XVII ст.). Київ, 1963. С. 82.

510 НБ ДНУ, від. рукописів, спр. 555, арк. 159, 274. Пам ять сільських
мешканців з питань землевласницьких відносин сягала, за твердженням
замкових службовців, у глиб кількох віків  (kilka wieków). Якщо під віками
розуміти покоління, то тут немає жодного перебільшення, що
підтверджується конкретним прикладом. У 1771 р. у замковому суді точилась справа
про продаж 10 грудня 1759 р. громадою с. Мокряни, що на руському праві,
трьох прутів ґрунту за 48 злотих братам Стефанові і Іванові Федакам. Вони
поділились цим ґрунтом, побудувались на ньому, господарювали і платили з
нього податки та несли тягарі, не зустрічаючи з приводу цього купна ніяких
заперечень ближчих законних спадкоємців. Тим часом померли обидва Фе-
даки, і вічистими посесорками , спадкоємицями означеної землі стали вдови
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Федаків, Стефана - Наця і Івана - Євка. Тут вперше заявили свої претензії
на землю правнуки Василя Улача, якому нібито належала спірна земля, -
Петро, Гринь і Павло Василяки, сини Сенька Васильова і онуки Леська Ва-
сильова. Громада продала цю землю, мабуть, тому, що вона лежала пусткою
кілька віків (Там само. Спр. 567, арк. 1-2зв.). Отже, спірна земля не
оброблялась тривалий час, і тільки після того, як до неї було докладено праці і
знову повернулась родючість, спадкоємці вирішили заявити на неї права.

511 Там само. Спр. 518, арк. 339, 401.
512 Там само. Спр. 557, арк. 193.
513 Там само. Спр. 555, арк. 247.
514 Там само. Спр. 548, арк. 15Ізв 152. Ванчо Родзич, після того як 40

років прослужив у магнатів Гербуртів, повернувся додому на передмістя
Старої Солі і пред явив свої права на кут  землі, і свідки підтвердили законні
підстави його претензій (Там само. Спр. 551, арк. 50). 1666 р. війт, присяжні
і громада Сельця дозволили Лучкові Петруняті зайняти пустку Петра Ми-
щова, яка не оброблялась ще з часів перших татарських війн  (20-ті роки
XVII ст.), за згодою Петрових родичів (Там само. Спр. 520, арк. 395). У тому
ж селі 1599 р. Д. Кулич зажадав через 30 років повернення йому дідичного
поля, яке тримав заставник, аж поки воно не виоралось . Заставник був
усунений від права користування землею і втратив право на повернення позики
(Там само. Спр. 517, арк. 74зв.).

515 Там само. Спр. 548, арк. 138зв.
516 Там само. Арк. 134-134зв.
517 Там само. Арк. ІЗЗзв. У тому ж Підбужі 27 березня 1769 р. з відома

крайника вдова Павлючка погасила борг 12 злотих, який лежав на двох
прутах поля утеклого Яцка Валадичака, і одержала ці два прути у вільне
уживання на вічні часи  без згадки про право утеклого дідича повернутись
до своєї дідизни (Там само. Спр. 550, арк. 5).

518 Инкин В.Ф. Крестьянский общинный строй... С. 23.
519 MRPS. Р. IV. V. 1. N 2054.

520 Ibid. Р. V. V. 1. N 3012. Село Бронниця сиділо на волоському праві,
князь тут брав третій гріш з чиншів, але тут же цей князь названий солтисом
(Жерела... Т. І. С. 226). У Лужку Дольному, який сидів на волоському праві,
урядує в громаді солтис (Там само. С. 268). У Сприні в той же приблизно
час існувало князтво, а князь Грицько мав на нього довічність звичаєм
інших солтисів  (consuetudinem aliorum scultetorum); крім того, окремо в цьому
ж селі сидів Мисько князь Дмисович  (AGAD. Archiwum Zamoyskich,
N 2978. S. 434-437). Усі ці князі  мало відрізнялись від тивунів, вони були
забезпечені землею як рядові кметі і належали до селянського стану. Варто
при цьому зазначити, що Тершів і Завадка перебували під одним князем  з
резиденцією у Тершові; в інвентарі 1568 р. його названо тивуном (tiwun)
(AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 203, 476). Тивуни сиділи на
спеціальних наділах у 1507 р. в Березниці, Мокрянах, Чернихові, Ваневичах,
Ясениці Зворицькій (AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, D 1, v. 1,
k 79 (13), 91 [25]). Див також: Bogdan J. Uber die rumanischen Kniisen // Ar-
chiv fur slavische Philologie. Wien, 1903. B. 25. S. 527.

521 BZNO, oddz. rękopisów, rkps N 9553, S. 51.
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522 Ibid. S. 54.
523 Ibid. S. 58.

524 Ibid. S. 63. У 20-х роках XVI ст. тивуни урядували в Станилі, Трускав-
ці, Модрині, Губичах, Стебнику, Сельці, Деражичах (AGAD. Archiwum Skarbu
Koronnego, dz. LVI, D 1, v. 1, k. 25 lv., 253, 417, 622, 626, 648).

525 AGAD. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 513, 516. Тивуни на цій
території мало відрізнялись від простих непривілейованих князів. Такими були
князі в селах Билець у 1526 р. (AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI,
D 1, v. 1, k. 254v.), Медвежа ( князь з ріллі і луки  [Жерела... Т. І. С. 271]),
Орове 1692 р. ( князів п ять халуп  [ЦДІА України у Львові, ф. 14, on. 1,
спр. 258, арк. 151-152]), Медвежа (лан князький один, князі повинні платити
12 злотих [Там само. С. 57]), Білина ( війтівська чверть одна ), Дорожів
( війтівські 2 чверті, десятника чверті 0,5  [Там само. С. 64]).

526 Documente privind Istoria Rominiei. Veacul XVI. Moldova. Vol. 1. P. 278
(ватаман - с. Войнова), 354, 397, 406, 428, 436, 508, 538, 589).

527 Полевой 77.77. Раннефеодальная Молдавия. Кишинев, 1985. С. 40-41,
47, 50.

528 Там же. С. 108.

529 Инкин В.Ф. К вопросу о структурообразующей роли социальных
реликтов в генезисе феодализма на молдавских и галицких землях // Общее и
особенное в развитии феодализма в России и Молдавии. Проблемы
феодальной государственной собственности и государственной эксплуатации (ранний
и развитой феодализм). Чтения, посвященные памяти академика Л.В.
Черепнина. Тезисы докладов и сообщений. Кишинев, 5-7 апреля 1988 г. Москва,
1988. I. С. 127. Термін князь на Гуцульщині зберігався ще наприкінці
XVIII ст. (в Калуському старостві). Тутешні князі утворювали анклави по
кільканадцять і більше дворів: с. Мислів мало 7 князів на двох ланах при 17
селянських дворах, с. Завой - 11 князів на трьох ланах при 15 господарях-
селянах; в Угринові Середньому предки місцевих князів 1603 р. одержали
привілей на 10 ланів, половина з яких - в Петранові, і всього на цих ланах
сиділо 18 князів; при Петранській жупі, де нараховувалось 71 селянське

господарство і 10 ремісників, князі сиділи на 4 Ч2 ланах у 28 дворах; у
с. Красному князі одержали привілей 21 лютого 1670 р. на два лани, на яких
мешкали 18 родин князів при 56 господарях-селянах; в Ясені на трьох ланах
сиділо 27 родин князьких при 73 господарях-селянах; у с. Ледяному (Ldziane)
на 14 четвертинах ріллі 1603 р. сиділо 13 князьких господарів при 35
четвертинах селянських; у другому місці там же було 16 князів при 54 селянських
дворах; у Кадлубному князі осіли з 1607 р., усього тут було 1771 р. 15 родин
князьких; у Кропивнику нараховувалось 6 князьких дворів при 53
селянських; ясеницькі і кропивницькі князі не в стані були показати ніяких
привілеїв (ЛНБ НАН України, ф. 142, спр. 288, с. 39, 44, 48-49, 54-56, 57, 63,
71, 76, 78, 79, 93). Див. також копію інвентаря 1661 р. Калуського староства
(Там само. Ф. 5, on. 1, спр. 4933, с. 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19). Проте це не
були привілейовані князі, хоч і сиділи на привілейованих ланах. Вони
нагадують бояр з Тлумацького староства. Згідно з люстрацією 1740 р., в Тлумачі
їх було шестеро, їхня функція - exsecutores, тобто виконавці, справники; у
с. Грушка вони - nobiles censitores, тобто податкові таксатори або оцінювачі,
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їх 7 осіб, у Надорожній - nobiles (шляхтичі) - 3, в Озерянах - nobiles censi-
tores - 21 (Там само. Ф. 45, on. 1, спр. 327, с. З, 4, 5).

530 Mototolescu D.D. Jus Valachicum їп Polonia. P. 53-56.
531 Ibid. P. 68-69.

532 Инкин В.Ф. К вопросу о структурообразующей роли... С. 57, 142.
533 Полевой Л.А. Раннефеодальная Молдавия. С. 61. У Східному

Прикарпатті освоєння земель відбувалось великими сім ями і патроніміями  (Там
же. С. 57, 84, 142). У Гвоздці 1682 р. три лани князтва, утвореного 1553 р.,
поділялись на дві частини: на одному лані сидів орендар Лопушанський, а
на двох - Гриньо Павлів зі сином, Іван Копачов ят, Василь Сеньов ят з
дорослими синами Іваном і Василем, Кость і Гринь Сапечата, Дмитро
Сеньов ят, Прокіп Сеньов ят зі своїм сином Іваном, Андрія Сеньов ята син Іван із
п ятирічним сином Іваном і другим сином Гринем, Гринь та Іван Касевичі -
брати. Крайньою перенаселеністю порушувався встановлений скарбом
порядок: щоб на одному лані не скупчувалось більше як четверо князів (НБ ЛНУ,
від. рукописів, спр. 548, арк. 281).

534 Линниченко И.А. Черты из истории сословий... С. 168.
535 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 550, арк. 1772. Що стосується Головець-

ка, то ще до укладення інвентаря 1568 р. село було повернуто інакше . З
метою пристосувати село до регулярного укладу окремі села навіть
переносили на іншу осілість (наприклад, Нанчулову Волю) (Там само. Арк. 467;
Жерела... Т. I. С. 234).

536 ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 550, арк. 2.
537 У селі Волосянка (не знати, в якій з них, Великій чи Малій) уся

земельна культивована площа становила 320 прутів, які і служили одиницями
обкладення податками та повинностями. Ці прути поділялись на 18 блоків, з
яких 16 мали по 16, а два - по 32 прути кожен і кожен блок мав свою назву:
Петричівський, Галичівський і т. д. Між тим, за громадою рахувалося лише
10 громадських ланів (ЦЦІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 85, арк. 4).
Блоки могли мати чисто теоретичне, умовне значення, хоч наявність власних
назв говорить на користь топографічно-геометричних реалій (розмежувальних
позначок) на поверхні ґрунту. Очевидно, мова тут може йти про
комбінований підхід. Про це свідчить приклад, який стосується Великої Волосянки.
1606 р. громада ухвалила постанову, за якою лази вздовж турянської і
лопушанської меж підлягали переділові за принципом до чийого поля чиї
лази припадуть, той повинен буде заплатити тому, хто ними володів досі, за
оцінкою присяжних, за ютрину старої розробки  - 2 злотих, нової або
особливо родючої - 4 злотих. Але лази на Череповці  у верхньому кінці села
переділові не підлягали: як котрий підданий досі тримав, так має
залишатися на вічні часи  (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 505зв).

538 ЦДІА України у Львові, ф. 14, on. 1, спр. 258, арк. 217 (село Ісаї).
539 Persowski F. Osady na prawie ruskiem... S. 75-76.
540 Potkański K. Pisma pośmiertne. T. II. S. 350. Порівн.: Леонтович Ф.И.

Крестьянский двор в Литовско-Русском государстве. Санкт-Петербург, 1897.
Вып. I. С. 86-87.

541 Розов В. Українські грамоти. Т. I. № 9, 24, 33 та ін.; Грамоти XIV
століття. № 16, 20, 21, 22 і т. д.
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542 MRPS. Р. IV. V. 3. Suppl. N 359.
543 Ibid. N 3012. Addit. N 1213. Село з назвою Деревня знаходимо також

під Жовквою у джерелі XVIII ст. (Йосифінська (1785-1788) і
Францисканська (1819-1820) метрики... С. 98).

544 Жерела... Т. І. С. 151.
545 Там само. С.189.

546 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 536, арк. 12; спр. 517, арк. 796; спр. 630,
арк. 34; ЦДІА України у Львові, ф. 142, on. 1, спр. 2 (157), арк. 60; BZNO,
oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 39.

547 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 600; спр. 536, арк. ЮЗзв.;
Archiwum miasta Drohobycza... S. 243, 287. Кут міг займати значну територію.
До 1568 р. на одному з таких кутів утворилось три висілки з села Нанчуло-
ва, які пізніше розрослись у села Лінина, Потік Великий і Тиха (AGAD.
Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 70v., 42v.). Про Нанчулову Волю (Нанчулів)
джерельно засвідчено: з першого давнього ґрунту ґрунтами зрушена і на
іншому місці на сирому корені волоським правом у 1553 р. посаджена  (Źródła
dziejowe. Т. XVIII. Cz. 2. 1903. S. 395).

548 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 609 (1608 р.). Порівн.: на
селищах , на селищах, на старому дворищі , на селищі, на старому дворищі
(Там само. Арк. 608, 755; спр. 553, арк. 340зв.), селище або дворище
(MRPS. Р. V. V. 1. N 7100, 7694).

549 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 283v. Див. також: Масй-
rekJ. Valasi v zapadnfch Karpatech... S. 76; Śtika J. Badani o karpatskem salas-
nictvi a valasske kolonisacf na Morave // Slovensky narodopis. Bratislava, 1961.
R. IX. Ć. 4. S. 543; Reinfuss R. Że studiów nad kulturą... S. 31.

550 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 630, арк. 89-90.
551 Жерела... Т. І. С. 237, 238; AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22,

k. 129, 135; Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 242; BZNO, oddz. rękopisów,
rkps 9553, s. 89. Висоцьке Нижнє було основним адміністративним
осередком. Завадка Замкова була під однією громадою тершівського князя
(AGAD. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 476). Мешканці Урожа повинні
слухати  лукавського князя (Ibid. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 182):
Ботелка Вишня і Яворів 1565 р. становили ніби одне село і один ватаман
наказує  (Жерела... Т. І. С. 239). Утворювали подібні об єднання і руські
села. Ваневичі, Дуричі і Морозовичі - це ніби одне село з одним тивуном ;
спочатку це були три села, а рятуючись від повені Дністра, вони об єднались
разом (AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 209; Archiwum
Zamoyskich, N 2978, s. 459).

552 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 167v. Усього в Березниці
у XVII ст. внаслідок переорієнтації  всіх ланів стало їх 10 і чотири третини.
Тут орні лани були нарізані бігами  (або загонами - смугами), що тягнулись
впродовж села від границі до границі. Лани носили власні імена епонімів
відповідного клану. Родові племена утворювались з імені епоніма у множині
з допомогою суфіксів -ат , -ят  (Діяков ята, Ігнатов ята, Зубриков ята).
Родове ім я у родовому відмінку множини утворювало назви дворищ (дворища
Діяков ят, Ігнатов ят і т. д. - порівняймо російські Черных , Белых ) (Див.:
Франко І. Причинки до української ономастики. С. 200). Утворення

377



ПРИМІТКИ

наведених омонімів і топонімів зазначеним способом - особливість

української та, зокрема, волоської ономастики у Карпатах.
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ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 357зв.).
558 Там само. Арк. 138зв.
559 Жерела... Т. І. С. 213.
560 ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 85, арк. 1.
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568 Повість временних літ стосовно радимичів, вятичів і северян засвідчує
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569 Cihodaru С. Contribute... Р. 24-25. Див. також: Panaitescu Р.Р. Obętea
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570 ЦДІА України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 344, арк. 232-233.
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576 BZNO, odd. rękopisów, rkps 9553, s. 78.

378



ЧАСТИНА ДРУГА

577 На так звані ругові збори, які скликались для повального карного
розшуку , куди сходились кожен з хліба , так що підсадки на чужому хлібі
і комірники виключались, кожен присягав за себе і за свій дім , отже, за
всю челядь (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 810 (1610 р.); також:
арк. 46, 585; спр. 514, арк. 67зв.).

578 AGAD. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 487-488.
579 Księgi referendarskie. T. I. S. 25; ЦЦІА України у Львові, ф. 7, on. 1,

спр. 42, арк. 109-110; ф. 13, on. 1, спр.'308, арк. 1622; ф. 9, спр. 360,
арк. 466; ф. 15, спр. 143, арк. 148-149.

580 AGAD. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 103, 219, 287, 296.
581 Ibid. S. 336 (і 260).
582 Ibid. S. 341 (i 320-321).
583 Ibid. S. 340.

584 Ibid. S. 265, 266, 309, 346, 504, 513; ЦЦІА України у Львові, ф. 14,
on. 1, спр. 258, арк. 16; НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 810 (1610 р.).

585 Historia chłopów Polskich. Т. I. S. 300; Rafacz J. Stanowisko wybrańców
w dawnej Polsce // Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego. Wydział II. Warszawa, 1939. T. 32. Zesz. 1-2. S. 8-14; Gerlach J.
Chłopi w obronie Rzeczypospolitej. Studium o piechocie wybranieckiej. Lwów, 1939.

586 ЦЦІА України у Львові, ф. 7, on. 1, спр. 42, с. 111.
587 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 551, арк. 53.
588 Там само. Спр. 520, арк. 406зв.
589 Там само. Спр. 551, арк. 141.
590 Там само. Спр. 515, арк. 9-10; ЦЦІА України у Львові, ф. 7, on. 1,

спр. 42, с. 111.
591 ЦЦІА України у Львові, ф. 15, on. 1, спр. 143, с. 146. Скарбовою

декларацією 1761 р. було заборонено будь-які повинності і роботи на користь
священиків (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 557, арк. 110).

592 У 1665 р. господин  (священик) зі Стрільбич разом з громадськими
виборцями  (поборцями) за дорученням громади вніс на її рахунок у

перемишльську гродську касу суму, зібрану з 301 платника поголовного  з цього
села (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 553, арк. 92).

593 ЦЦІА України у Львові, ф. 15, on. 1, спр. 143, арк. 149; ф. 13,
спр. 308, арк. 1622; Księgi referendarskie. Т. I. S. 25-26.

594 Dokumenta dotyczące dawnej ekonomji Samborskiej // Dodatek miesięczny
do Gazety Lwowskiej . T. I. S. 55-56.

595 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 154.
596 Там само. Спр. 524, № 260. 1757 р. скарбова комісія зажадала від

самбірської адміністрації інформації, на яких підставах тримають, згідно з
інвентарем 1749 р., у війтівстві прості війти 1,5 лану, а пани Феліціан і
Петро Цверницькі  три чверті лану та Микола Цністрянський  одну чверть
лану (Там само. Спр. 564, арк. 1-2).

597 Там само. Спр. 548, арк. 281.
598 Там само. Спр. 564, арк. 1-2.
599 Там само. Спр. 630, арк. 86; спр. 521, № 22; також: спр. 538, арк. 86;

спр. 542, № 153. У XVIII ст. так зване ius patronatus стосовно церковних
вакансій, тобто право номінації, перейшло до адміністратора економії. Йому,
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до речі, належало також право доведення до короля всіх клопотань від
приватних осіб з приводу привілеїв на доживоття  (BZNO, oddz. rękopisów,
rkps9716, s. 37; Dodatek tygodniowy przy Gazecie Lwowskiej . Lwów, 1855.
N 55. S. 220).

600 Грушевсъкий M. Сторінка з історії сільського духовенства... С. 13, 14.
601 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 546, № 156. Громада Свидника виділила

під церкву V3 земельної осілості (ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8,
спр. 85, арк. 11).

602 Kuczera A. Samborszczyzna... Т. I. S. 421.
603 ЦДІА України у Львові, ф. 13, оп. 1, спр. 622, арк. 2250-2252; НБ

ЛНУ, від. рукописів, спр. 521, № 22; спр. 569, № 280.
604 ЦДІА України у Львові, ф. 13, оп. 1, спр. 622, арк. 2252; спр. 626,

арк. 2028-2080; НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 537, № 420; спр. 536, № 3;
спр. 566, № 201.

605 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 548, № 619; ЦДІА України у Львові,
ф. 159, оп. 8, спр. 749, арк. 25.

6°6 Сторінка з історії сільського духовенства... С. 9. У Гвоздці і Зджанні
існували парафіяльні млини (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 56, 57).

607 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 569, № 280.
608 Там само. Спр. 525, № 105; спр. 533, № 85; ЦДІА України у Львові,

ф. 13, оп. 1, спр. 576, № 1808; Dokumenta dotyczące dawnej ekonomji
Samborskiej // Dodatek miesięczny do Gazety Lwowskiej . T. I. S. 121.

609 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 533, № 85; спр. 565, арк. 41.
610 Kuczera A. Samborszczyzna... Т. I. S. 420. Автор твердить, що загород-

ники відробляли священикам в обов язковому порядку один день на рік;
якщо ж парафія діставалась шляхтичеві, то певну кількість днів на рік.

611 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 511, № 84, 132; спр. 566, № 16; спр. 537,
№ 293; спр. 533, № 85; ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 759,
арк. 159-160.

612 Strzetelska-Grynbergówa Z. Staromiejskie ziemia i ludność. S. 306. У 1646 р.
Кузьма Івашкович з Опаки скаржився на Стеця Поповича, який успадкував
від свого батька-пароха обов язок молитися за душу його покійного стрия і
просити Бога за нього згідно з нашим руським обрядом . Плата за
сорокоуст  мала скласти 2 злотих і мацу житньої муки, між тим священик взяв за
це спадковий (по стриєві) позивача лаз землі і користувався ним сам, а потім
його спадкоємець-син протягом більш як десяти років - без податків і
повинностей (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 548, арк. 135, 136). Звідси видно, що
встановлювалась певна досить висока такса оплати церковних послуг, яка

порушувалась здебільшого у бік завищення. Опис прибутків парохів та
нерухомості, що належали до громадських церков, знаходимо у табулярній книзі
Турківського повітового суду за 1799-1800 рр. Австрійські власті
повернулись до старої практики таксування. У книгу вносився докладний опис меж
церковних земель, щоб запобігти захопленням парохами громадських угідь.
Згідно з цією книгою, біги церковного лану в с. Ломна, наприклад, тягнулись
в обидва боки: до самої межі у бік Дністрика Дубового і до гори Магури.
До лану належали вісім кавалків землі (домірки) в різних місцях. Церковні
регулярні прибутки становили: 1) скопщина з усього села від 120 ланових
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чвертей - виходило ЗО кордів вівса; 2) від кожного кметя на Великдень по
хлібині вартістю 3 гроші; 3) від кожного кметя з ланової чверті по 3 яйця
(Там само. Спр. 629, арк. Ізв., 2). У с. Мшанець кожен господар давав на
церкву в рік по дві хлібини з вівса вартістю 1 ]/2 крейцера, на Великдень -
1 хлібину здобного печива ( з такого тіста, з якого роблять кулич або
пасху ), грішми по 1,5 крейцера, 6 яєць. Парох тут пас свою худобу на
громадському пасовищі (Там само. Арк. 47).

613 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 111.
614 Dokumenta dotyczące dawnej ekonomji Samborskiej // Dodatek miesięczny

do Gazety Lwowskiej . T. I. S. 236. Згідно з Декларацією про поповичів ,
виданою польським урядом у XVIII ст., на попівських полях не повинно було
бути більше двох господарів, тобто дяка і паламаря. Про це був поставлений
до відома і єпископ Шумлянський; його було зобов язано, щоб зайвих
поповичів казав зганяти (Krupińska-Laskowska Н. Ekonomia Samborska... S. 148).
Роль попів і поповичів, так само як і князів-війтів, у житті самбірської
громади падає у другій половині XVII і особливо у XVIII ст., щораз більшим
стає їх відрив від громад. Тільки розпорядженням королівської канцелярії від
22 квітня 1564 р. парохи Самбірського староства були увільнені від
обов язкової присутності на зборах і підпорядковані безпосередній юрисдикції
старости (MRPS. Р. V. V. 2. N 9431). Проте це не означало, що вони
ігнорували з того часу вічові зібрання. З протоколів зборових судів за 1678
1679 рр. відомо, що в зборах виступали у ролі як позивачів, так і позваних
солтиси, князі, попи, вільники, присяжні мужі, кметі  (НБ ЛНУ, від.

рукописів, спр. 536, арк. 232, 244). Українські селяни часом повинні були
утримувати не тільки власних парохів, але й католицьких плебанів. Прикладом може
служити громада Дублян. На користь плебана тут йшла десятина з 13,5 лану
(із загальної кількості 21,75 лану), які колись займали поляки, а тепер
(1744 р.) держить русь  (тобто українці). Плебан же вимагав десятину з усіх
21,75 лану (Там само. Спр. 521, № 154, 171; спр. 524, № 227, 278; спр. 569,
№ 15, 229). Поляків у селі було так мало, що вони не могли забезпечити
плебанію.

615 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 569, № 246; Stadnicki А. О byłych wybra-
niectwach // Dodatek tygodniowy przy Gazecie Lwowskiej . 1854. T. IV. N 26.
S. 101; N 27. S. 105; Szymański. O służbie wojennej włościan // Przegląd
Poznański. Poznań, 1846. T. III. S. 95, 136.

616 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 540, № 125; спр. 566, № 17, 79, 80, 83; спр.
569, № 284; спр. 512, № 505, 822; спр. 568, № 138; ЦДІА України у Львові,
ф. 13, on. 1, спр. 575, арк. 1153; Stadnicki А. О byłych wybraniectwach // Dodatek
tygodniowy przy Gazecie Lwowskiej . 1854. N 28. S. 109.

617 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 50, 52; спр. 521, № 87, 222;
Stadnicki А. О byłych wybraniectwach // Dodatek tygodniowy przy Gazecie
Lwowskiej . 1854. N 28. S. 109; 1855. N 48. S. 192.

618 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 566, № 79.
619 Там само. № 17; спр. 512, № 22; спр. 511, № 40; спр. 525, № 937;

Зубрицький М. Село Мшанець Старосамбірського повіту // Записки НТШ.
1906. Т. LXX. С. 128, 129.
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620 ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 759, арк. 133; ф. 7, on. 1,
спр. 42, арк. 111; НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 566, № 79; спр. 515, арк. 111.

621 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 566, № 17; спр. 569, № 68; Зубрицький М.
Село Мшанець... С. 146, 147.

022 Stadnicki А. О byłych wybraniectwach // Dodatek tygodniowy przy
Gazecie Lwowskiej . T. IV. 1854. N 27. S. 105; НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 521,
№ 87.

623 Krupińska-Laskowska H. Ekonomia Samborska... S. 148. Привілеї
видавались на солтиство на 6-7 осіб стосовно лану. Порушували норму самі
солтиси, приймаючи на свої лани родичів і сторонніх людей.

624 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 566, № 17, 80; спр. 509, № 50.
625 Там само. Спр. 566, № 79; Dokumenta dotyczące dawnej ekonomji

Samborskiej // Dodatek miesięczny do Gazety Lwowskiej . T. I. S. 123.
626 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 569, № 135.
627 Stadnicki A. O byłych wybraniectwach // Dodatek tygodniowy przy

Gazecie Lwowskiej . T. IV. 1854. N 34. S. 133. 1751 p. тільки у 15 ключах Самбір-
ської економії 83 супернумерарії підлягали переведенню на громадські ґрунти
з включенням до громадського тягла (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 539, № 1;
ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 763, арк. 18-33). І замок (НБ
ЛНУ, від. рукописів, спр. 508, № 591; спр. 566, № 117; спр. 569, № 137;
спр. 521, № 87; спр. 532, № 19; спр. 522, № 269), і громади вдавались до
усунення супернумераріїв з вибранецьких ланів (Там само. Спр. 566, № 17).
Часом вибранецькі лани інкорпорувались до земельного фонду громади з
тим, що сама громада брала на себе лановий податок і клопоти з наймання
рекрутів (Там само. Спр. 509, № 50; спр. 511, № 44; спр. 548, № 641;
спр. 521, № 87; спр. 546, № 942).

628 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 560, № 182; Słownik geograficzny... 1884.
Т. V. S. 836, 873; 1884. Т. VI. S. 881; 1891. Т. XL S. 546, 609.

629 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 566, № 49; спр. 524, № 828; спр. 512,
No 18.

630 AGAD. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 456.
631 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 548, арк. 326.
632 Słownik geograficzny... Т. VI. S. 228.
633 Жерела... Т. І. С. 273.
634 ЦДІА України у Львові, ф. 7, on. 1, спр. 42, арк. 112.
635 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 525, № 184, 309; спр. 511, № 59;

спр. 522, № 838, 942; ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 760, арк. 2.
636 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 566, № 149; Słownik geograficzny...

Т. VII. S. 789; Т. V. S. 355.

637 Stadnicki А. О byłych wybraniectwach // Dodatek tygodniowy przy
Gazecie Lwowskiej . T. V. 1855. N 47. S. 188.

638 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 565, № 44, 94.
639 Там само. Спр. 536, № 10; ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8,

спр. 760, арк. 1.
640 Słownik geograficzny... Т. XL S. 902; НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 525,

№ 882.
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641 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 522, № 842; спр. 521, № 89; спр. 537,
№ 616; спр. 525, № 197.

642 Там само. Спр. 538, арк. 2.
643 Słownik geograficzny.... Т. XII. S. 407; Т. V. S. 355; Т. XI. S. 902;

Stadnicki А. О byłych wybraniectwach // Dodatek tygodniowy przy Gazecie
Lwowskiej . T. VI. 1855. N 47. S. 188; НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 508, № 598,
602; спр. 521, № 89; спр. 525, №> 882.

644 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 525, № 354; спр. 560, № 353; спр. 536,
№ 10; ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 760, арк. 1.

645 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 511, № 42; спр. 521, № 90; спр. 524, № 60.
646 Там само. Спр. 511, № 47; спр. 566, № 186. До речі, 1760 р. віль-

ництво у Дорожеві становило держання 27 посесорів (Krupińska-Laskowska Н.
Ekonomia Samborska... S. 97).

647 Там само. Спр. 511, № 47; спр. 524, № 663.
648 Słownik geograficzny... Т. VIII. S. 88; НБ ЛНУ, від. рукописів,

спр. 540, № 28.
649 Słownik geograficzny... 1889. Т. X. S. 531; Т. V. S. 836; НБ ЛНУ, від.

рукописів, спр. 538, арк. 2.
650 Stadnicki А. О byłych wybraniectwach // Dodatek tygodniowy przy

Gazecie Lwowskiej . T. V. 1855. N 47. S. 188; Słownik geograficzny... T. XII.
S. 407; НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 524, № 888.

651 ЦДІА України у Львові, ф. 7, оп. 1, спр. 42, арк. 112.
652 Dokumenta dotyczące dawnej ekonomji Samborskiej // Dodatek miesięczny

do Gazety Lwowskiej . T. I. S. 121.
653 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 554, арк. 6.
654 Там само. Спр. 526, № 4; спр. 546, № 50; спр. 569, № 280.
655 Там само. Спр. 512, № 97 (Ясениця Зворицька; 1734 р.).
656 Там само. Спр. 542, № 79; також: спр. 511, № 40; спр. 521, № 87;

спр. 537, № 303, 635; спр. 525, № 937; спр. 522, № 75.
657 Там само. Спр. 542, № 268.
658 Там само. Спр. 546, № 182.
659 Там само. Спр. 521, № 89.
660 ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 550, арк. 13-14; спр. 395

(86), арк. 22-23; НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 630, арк. 67-68, 89-90;
спр. 534, арк. 79-80, 98-99. Див. також: Krupińska-Laskowska Н. Ekonomia
Samborska... Tabl. XXIV, XXXIV, XXXIVа, XXXVа. S. 101, 111, 201. Складена
на підставі інвентаря 1768 р., у 1772 р. Генеральна таблиця Самбірської
економії  дає такі відомості про її населення. У семи ключах (з Улуцьком, або
Улицьком, що на Сяні) мешкало 2797 господарів, 40 служок, 69 підсадків,
99 загородників, 91 комірник, 47 чиншовиків (разом 356). Усього під
громадою знаходилось 167,6 робітного  лану (на панщині) і 238,6 лану пустого
та орендованого, 34 робітних підсадківств і 18 1/2 орендованого та пустого,
36 загородництв робітних і 90 3/4 пустого і орендованого. Привілейованих у
тих же ключах мешкало простих осіб 270 і при них 93 підсадки, а також 20
шляхтичів, 171 духовна особа (59 попів, 107 поповичів, 5 католицьких
пробощів) і 40 підсадків біля них. Під світськими привілейованими числився 61
лан, під духовними - 31,5 лану. У семи країнах на всі 542,75 сіяного і 387,75
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кошеного, при 464,5 пустого, лану мешкало 3523 господарі. Привілейованих

шляхетських 97 осіб сиділо на 173 ланах, привілейованих простих 603
особи - на 106 ланах, духовних 344 особи (127 попів і 217 поповичів) - на 77
ланах; при привілейованих перебувало 124 підсадки (ЦЦІА України у Львові,
ф. 146, on. 1, спр. 66, арк. 87 зв.-88). Напевно, позаштатних, що сиділи на
привілейованих ланах, тут не враховано.

661 Инкий В.Ф. Крестьянский общинный строй... С. 15. В Розлуцькій і
Липецькій країнах питома вага родин, що мешкали в селі, але стояли поза
громадою, у 1768-1772 рр. становила третину (Там же. С. 15).

662 Dokumenty dotyczące dawnej ekonomji Samborskiej // Dodatek miesięczny
do Gazety Lwowskiej . T. I. S. 62-63.

663 За екстрактами інвентаря 1749 p., разом у країнах Любохорській, Іль-
ницькій, Розлуцькій і Липецькій з 152,75 лану князького і війтівського було
інкорпоровано 58 2/3, а з 20 ланів вільницьких відповідно 9. Три лани
війтівських і три вільницьких були в запустінні. Усього таким чином з 173,75 лану
інкорпоровано було 67 2/3, або близько 40 відсотків (НБ ЛНУ, від. рукописів,
спр. 630, арк. 43; спр. 534, арк. 25, 45; ЦЦІА України у Львові, ф. 159, оп. 8,
спр. 756, арк. 23; спр. 759, арк. 36; спр. 398, арк. 13-14; спр. 395, арк. 22-
23). Що стосується комірників, підсадків, халупників, які мешкали у дворах
кметів (господарів), то вони, напевно, входили у договірні стосунки з
головами дворищ або родин (Див.: Похилевич Д.Л. Право крестьян Белоруссии,
Литвы и Украины на землю и выход в XV-XVI веках // Вопросы истории.
1973. № 12. С. 63-64). Інструкція крайникам 1765 р. відносила солтиса,
вільника і поповича до числа неналежачих до громади  осіб і забороняла
їм займати в громаді виборні посади (ЦЦІА України у Львові, ф. 15, оп. 1,
спр. 143, арк. 149; ф. 13, оп. 1, спр. 308, арк. 1622; Księgi referendarskie. Т. І.
S. 25-26; НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 551, арк. 141).

664 Див., наприклад, Салічну правду (Хрестоматия по истории средних
веков. Т. І. С. 404).

665 Каждан А.П., Литаврин Г.Г. Очерки истории Византии... С. 67.
666 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 557, арк. 184зв, 197-198.
667 Там само. Спр. 525, № 971; спр. 521, № 19.
668 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 524, № 663; спр. 564, № 70. Порівн.:

Каждан А.П. Деревня и город в Византии ІХ-Х ст. Очерки по истории
византийского феодализма. Москва, 1960. С. 48-49.

669 Греков Б.Д. Крестьяне на Руси... С. 344.
670 ЦЦІА. України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 758, арк. 17.
671 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 537, № 607.
672 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 220, 292.
673 ЦЦІА України у Львові, ф. 7, on. 1, спр. 42, арк. 107, 111; НБ ЛНУ,

від. рукописів, спр. 538, арк. 26, 45, 63, 125 та ін.
674 Жерела... Т. І. С. 255.
675 Правда Русская / Под ред. Б.Д. Грекова. Москва; Ленинград, 1947. II:

Составили Б.В. Александров, В.Г. Гейман и др. С. 290-293. Порівн.:
Александров В.А. Сельская община в России... С. 297.

676 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 243зв., 671.
677 Грушевський М.С. Історія України-Руси. Т. V. С. 356.
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678 Sochaniewicz S. Wójtowstwa i sołtystwa pod względem ekonomicznym w
ziemi lwowskiej // Study a nad historyą prawa polskiego. 1921. T. VII. Cz. 1.
S. 48.

679 Грушевський M.C. Історія України-Руси. T. V. С. 380.
680 Sochaniewicz S. Wójtowstwa... S. 39.
681 Persowski F. Osady na prawie ruskiem... 3 121 сільської осади (Ibid.

S. 151) 45 осад автор відносить до осад німецького права (Ibid. S. 85), 24 -
до волоського (Ibid. S. 96-97), 37 - до руського (Ibid. S. 33-34, 38, 39, 42,
43, 45, 49, 50, 51, 52-53). Вплив польського права автор знаходить у 15
поселеннях (Ibid. S. 54, 60, 61, 62, 63).

682 Sochaniewicz S. Wójtowstwa... S. 39.
683 E. Дракохруст стосовно Самбірщини твердила, що джерела, які вона

мала у своєму розпорядженні, ні в якій мірі не відбивають активності
сільських общин-громад  у XVI ст. (Дракохруст Е. Галицкое Прикарпатье
XVI века и движение опришков // Вопросы истории. 1948. № 1. С. 35-58).

684 Рутковский Я. Экономическая история Польши. С. 292. Див. також:
Греков БД. Крестьяне на Руси... С. 289; Грушевський М.С. Історія України-
Руси. Т. V. С. 357; Historia chłopów polskich. Т. I. S. 336-337. Д. Похилевич
вважав, що громада в тому вигляді, у якому вона збереглась уставою на
волоки 1557 р., не була адміністративно організованою на засадах,
запозичених у сіл на німецькому праві, а становила собою пережиток
стародавніх селянських громад . При цьому автор вказує на архаїчні риси
такої громади (Похилевич Д.Л. Землеустройство и поземельный кадастр...
С. 385).

685 Инкин В.Ф. К вопросу о происхождении и эволюции волошского
института князя  (кнеза)... С. 142.

686 Там же. С. 132-133. Цю точку зору прийняв Л. Полевой (Полевой Л.Л.
Раннефеодальная Молдавия. С. 87).

687 Див.: Инкин В.Ф. Крестьянское право дедичности ... С. 38-49; Его лее.
Гонение следа ... С. 131-140; Его же. Статьи Русской правды о мести в свете
обычной практики галицких общинных судов (по актам XVI-XVIII вв.) //
Вестник Московского университета. Научный журнал. Серия 8: История.
1990. № 1. С. 72-85; Інкін В.Ф. Нові матеріали до коментування статей
Руської правди  про мужебійство та помету // Вісник Львівського університету.
1970. Серія історична. Вип. 6. С. 86-96.

688 Ще у XVIII ст., коли неподільні дворища практично не траплялись
навіть у високих горах, дворищна традиція жила в ономастиці і топоніміці.
Назви дворищ Хом ят, Сиков ят, Сиров ят, Ванев ят, Бобисков ят і т. д. (назви
належать с. Вовче) означали, що тут жили Хом ята, Сиков ята, Сиров ята, Ва-
нев ята, Бобисков ята і т. д., члени великих кланів, які вели своє походження
від спільних предків (епонімів) - Хоми, Сича і т. д. (Франко І. Причинки до
української ономастики. С. 185-219).

689 AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S I, v. 1, k. 87 (21) - 90
(24). Порівн.: Жерела... T. І. С. 226. Матеріали до історії
суспільно-політичних і економічних відносин Західної України. Серія перша. № 9.

690 AGAD. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 539.
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691 Ibid. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, D I, v. 1, k. 422, 425, 639,
690; Ibid. Lustracje, dz. XVIII, ks. 71, k. 36.

692 Ibid. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, D I, v. 2, k. 453.
693 Ibid. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 504-505; Жерела... T. I.

C. 204-211.

694 Archiwum miasta Drohobycza... N 3.
695 AGAD. Lustracje, dz. XVIII, ks. 21, k. 34; Жерела... T. I. C. 204.
696 Ibid. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 505, 506.
697 Archiwum miasta Drohobycza... N 3.
698 Lustracja woiewództwa ruskiego... Cz. I. S. 178.
699 AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, D I, v. 2, k. 241, 246,

251, 252, 253, 412, 415, 425, 621, 622, 633, 681.

700 Ibid. Lustracje, dz. XVIII, ks. 71, k. 80-84, 85.
701 Жерела... T. I. C. 178, 179, 182, 184, 186, 188, 189, 190, 191.
702 Lustracja woiewództwa ruskiego... Cz. I. S. 182, 183, 187.
703 MRPS. P. IV. V. 3. N 1351.

704 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 1-2. В інвентарях 1568 і
1585 pp. до німецьких сіл віднесені, наприклад, без сумніву руські  Березниця,
Кульчиці, Сельце і волоська  (початково руська) Черхава (Ibid. S. 168, 225).
Див. також: Ibid. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 369, 385, 398, 412, 463
(тут у рубрику німецьких помилково включено Березницю, Кульчиці і Чер-
хаву, хоч у конкретних описах кожного з цих сіл правовий статут визначений
правильно).

705 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 1-2.
706 Ibid. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 167v. Про шахівницю у

Ластівці і Свиднику читаємо у поборовому реєстрі 1692 р.: ґрунти лежать
шахівницею , напевно, через те, що низькі, на луках, і підлягають затопленню
водою  (ЦДІА України у Львові, ф. 14, on. 1, спр. 258, арк. 217). Про Яворів
сказано: Та вся країна має в собі кавалки ґрунтів - чверті і ютрини, на яких
сидять селяни, для чого належить пильно зважати на лани (dla łanów bardzo
referować) (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 223).

707 Мельников П.И. (Андрей Печерский). В лесах. Роман: В 2 кн. Минск,
1986. Кн. І. С. 335. В описі, до якого відсилаємо читача, дається і розгорнута
форма кругового поселення (Там же. С. 335-336).

708 Ibid. К. 3.

709 Historia chłopów polskich. T. I. S. 327.
710 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 630, арк. 89-90.
711 Жерела... Т. І. С. 237-238. Порівн.: AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-

B, N 22, k. 129, 135; Ibid. Archiwum Zamoyskich, N 2978. S. 242. BZNO,
odd. rękopisów, rkps 9553, s. 89.

712 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 209.
713 Ibid. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 459.
714 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 542, № 277.
715 AGAD. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 501; BZNO, odd. rękopisów,

rkps 9553, s. 80.
716 Ibid. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 476; також: ЦЦІА України у

Львові, ф. 14, on. 1, спр. 259, арк. 246-347.
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717 Жерела... Т. І. С. 239. Подвоєні громади могли виникати і іншими
шляхами, наприклад, унаслідок розростання метропольного поселення і
виділення з нього на тому ж самому хотарі нового утворення. Загородники зі
Сприні почали у XVI ст. розкопувати поля в кінці села на сирому корені ,
а коли там було задіяно соляне джерело, виділились у окреме селище з
назвою Воля Спринська, або Спринка. Обидва села спільно вживали всі неорні
угіддя і ліс (AGAD. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 438; Metryka Litewska,
dz. IV-B, N 22, k. 192). В Ортиничах 1568 р. королівські піддані спершу
жили в одному селі з зем янами (шляхтою. - І. В.), проте, оскільки їхні садиби
лежали на низькому місці і води Бистриці завдавали їм шкоди , королівські
селяни перебрались на висоти, а на старих плацах завели сіножаті і горбди
(Жерела... Т. І. С. 276). Іноді одне село мало дві громади, посаджені на
різних правах (наприклад, на волоському і німецькому праві сиділи Губичі,
утворюючи відповідно дві громади. Дві такі громади мали і Торчиновичі. Іноді
село ділилось на шляхетську і селянську громади (Кульчиці, Ільник).

718 Kadlec К. Nove nazory o Ruskę Pravde. Praha, 1914. S. 31.
719 Ефименко А.Я. Южная Русь... Т. I. С. 338.
720 Инкин В.Ф. Гонение следа ... С. 135.
721 Там же. С. 318, 319, 320. Див. також: Любавский М.К. Областное

деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени
издания Первого Литовского Статута. Москва, 1892. С. 652-661. М. Грушев-
ський вважав, що копа трималась на зв язку сусідства й традиції і була
пережитком ширших сільських союзів  - волостей (Грушевський М. Історія Ук-
раїни-Руси. Т. V. С. 361-262). Інститут сусідства і сусідського звичаю бачив
у копі Ф. Леонтович (Леонтович Ф.И. Областные суды в Великом княжестве
Литовском // Журнал Министерства юстиции. Санкт-Петербург, 1910. Год 16-ый.
N° 10. С. 89). Див. також: Черкаський І. Громадський (копний) суд на Украї-
ні-Русі XVI-XVIII вв. // Праці Комісії для виучування історії західньо-русько-
го та вкраїнського права. Київ, 1928. Вип. IV-V. С. 51.

722 Инкин В.Ф. Гонение следа ... С. 136.

723 Бырня П.П. Сельские поселения Молдавии... С. 48-49.
724 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 515, арк. 101, 138зв.; спр. 521, N° 15.
725 Там само. Спр. 515, арк. 46; спр. 514, арк. 5. Див. також Вишній кінець

у Лопушанці, кінець Дольного села в Ломні , обидві громади  села Гусна
(Там само. Спр. 514, арк. 99, 134, 168), кінці - в Яблінці Нижній, Гнилій,
Головецькому, Стронній (Там само. Спр. 514, арк. ІЗОзв., 164, 194; спр. 515,
арк. 14зв., 51зв.; спр. 517, арк. 688, 878зв.). Хотари молдовських сіл теж
поділялись на верхню і нижню частини, відповідно за орієнтацією - північну і
південну (Драгнев ДМ. Сельское хозяйство Молдавии... С. 105), що
відповідала верхній і нижній течіям річки або потоку (Верхній брід - Верхній
кінець). У сибірському селі кінець часто становив єдине фамільне гніздів я
(Громыко ММ. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII - первая
половина XIX в.). Новосибирск, 1975. С. 315). З дуально-родовою
організацією старослов янських общин і суперництвом двох екзогамних родів
пов язують ритуальний сенс звичаю, за яким у час запустів село поділялось на дві
половини і влаштовувались бійки хлопців (Болонев Ф.Ф. Масленица у семей-
ских Забайкалья во второй половине XIX  начале XX в. // Из истории
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семьи и быта сибирского крестьянства в XVII - начале XX в. (Сборник

научных трудорв). Новосибирск, 1975. С. 151).

726 Юшков С.В. Общественно-политический строй... С. 107, 368. Б. Греков
{Греков Б.Д. Крестьяне на Руси... С. 298), І. Лінниченко (Линниченко И.А.
Черты из истории сословий... С. 107) бачили в сотні общину. Інші історики
бачили в ній інститут докнязівських і додержавних часів (див., наприклад:
Аграрная история Северо-Запада России. С. 55-56; Мавродин В.В.
Образование Древнерусского государства и формирование древнерусской
народности [Учебное пособие для исторических факультетов университетов].
Москва, 1971. С. 50, 51). Інститут виборних або наказних сотських і десят-
ських характерний для всієї Росії і Сибіру саме як сільський інститут,
зв язаний з фіскальною круговою порукою {Александров В.О. Сельская община и
вотчина в России (XVII - начало XIX в.). // Исторические записки. 1972.
Т. 89. С. 244, 248, 258, 270, 272 та ін.). У Білорусі мешканці десятка
становили громаду зі зборами, виборними десятниками і старцями (Владимирский-
Буданов М.Ф. Формы крестьянского землевладения в Западной России XVI
века. С. 2-7). Десяткова або числова система була властивою не тільки
міському або приміському населенню {Соловьев CM. История России... 1959.
Кн. I. (Т. 1-2). С. 232; Сергеевич В.И. Вече и князь. Русское государственное
устройство и управление со времен князей Рюриковичей. Исторические
очерки. Санкт-Петербург, 1867. С. 400 та ін.; Ключевский В.О. Курс русской
истории // Его э/се. Сочинения: В 8 т. Москва, 1956. Т. 1. С. 191).

727 Hejnosz W. Jus Ruthenicale. Przeżytki dawnego ustroju społecznego.
S. 67-68.

728 Инкин В.Ф. Гонение следа ... С. 138-139.
729 Vulcanescu R. Elements de droit coutumier pastoral roumain // Труды

Международного конгресса антропологических и этнографических наук.
Москва (3-10 августа 1964 г.). Москва, 1967. Т. IV. С. 378.

730 Описи Перемишльського староства 1494-7 р. / Подав М. Грушевський //
Записки НТШ. 1897. Т. XIX. С. 15-24.

731 AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S 1, V. 1, k. 82 i nast.
732 Ibid. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22.
733 Ibid. Archiwum Zamoyskich, N 2978.
734 Krupińska-Laskowska H. Ekonomia Samborska... Ще раз придивімось до

дворищ. У Ясениці Сільній 1507 р. налічувалось 17 цілих дворищ і 13 пів-
дворищ, на 1565 р. - відповідно 16 і 20. До 1565 р. тут з явилось 10
господарств чвертьдворищних і третинодворищних. На цілодворищних
господарствах бачимо або батьківські ( Бербецький з синами ; але, як правило, названо
лише голову такої сім ї), або братерські ( Петро Фільцович з братами , Ми-
сько Кулик з братами , просто Рабцов ята ) родини. Іноді неподільну сім ю
утворює дядько з племінниками ( Калич з синівцями ). На півдворищних
чотирьох господарствах були неподільними сім ями Іван Кокошко з
братами , Хар Іванів з братами , Пронько з синівцями  і, мабуть, потужники -
Гриць з Сароміном , Іванович з Ходоров ятами  (AGAD. Archiwum Skarbu

Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1, k. 90 (24); Жерела... T. І. С. 291). 1565 р. у
Лисятичах було 32,5 дворища, на яких сиділо 157 осілих людей . На цих
дворищах сидять складні колективи, які включали як неподільних прямих і
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побічних родичів, так і потужників. Кожне дворище мало власне ім я:
Брюсенське дворище (Хвилець з трьома синами, Климко, Хведько і Лучка
Паращата), Заневське дворище (Нестор з Йоремеїчем, Хведько з синами, Га-
расим Лечович, Стець з братами Проциков ятами, Яцько з Луцем) і т. д.
(Жерела... Т. І. С. 177-179). 1535 р. в Мединичах і Літній (Дрогобицьке
староство) з 50 господарств 46 сиділо на цілих ланах, з них 41 мали по
декілька (від двох до чотирьох) господарів, часто братів, але не завжди ( Самборя-
та , Бильцов ята  і т. д.) (AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, D 1,
v. 1, k. 633-636, 603-607). Носії одного прізвища могли сидіти на різних
дворищах у спілці зі сторонніми особами або родинами. Так, в Угорську на
Иоськівському дворищі сиділо двоє Иоськовичів і аж четверо Іванковичів,
тоді як третій Йоськович жив не на корінному родовому дворищі, а на Лех-
нівському разом з трьома Лехновичами; у той же час двоє Іванковичів
мешкали на Петровичевому дворищі разом з двома Петровичами і т. д. Усього в
Угорську було 18 дворищ, дев ятнадцяте усі господарі розділили між собою.
Усі дворищні господарства були зв язані фіскальною круговою порукою.
Сума податків визначалась єдина на все дворище загалом, а отже, воно
становило неподільний господарський комплекс (Жерела... Т. І. С. 187).
Брати могли мешкати окремо і мати окремі господарства з індивідуальною
відповідальністю перед фіском. 1585 р. у Мшанці четверо Міклушевичів мали
по 0,5 дворища. Роззосереджені територіально також Пасічковичі, Русини,
Трусевичі, Лукачевичі, які тримали по півдворища. Натомість парами сиділи
Федько Михалкович і Петро Дружба, Яцько Шман і Дмитро Сенечкович, і
тільки Теофіло на трьох чвертях дворища сидів з братом (AGAD. Archiwum
Zamoyskich, N 2978, s. 298-303).

735 Памятники русского права. 1953. Вып. 2: Памятники права
феодальной раздробленности Руси XIII-XV вв. / Сост. А.А. Зимин. Под. ред. (и с
предисл.) С.И. Юшкова. С. 293; Пашуто В.Т. Помезания. Помезанская
правда  как источник изучения общественного и политического строя Помезании
XIII-XIV вв. Москва, 1955. С. 33-34, 152-153.

736 ЦДІА України у Львові, ф. 15, on. 1, спр. 143, с. 140, 148; ф. 7, on. 1,
спр. 42, с. 110; ф. 9, on. 1, спр. 360, с. 465.

737 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 514, арк. 8. Див. також: Там само.
Арк. 24, 164; спр. 520, арк. 228зв.

738 Инкин В.Ф. Статьи Русской Правды о мести... С. 72-85.
739 Бромлей Ю.В. Становление феодализма в Хорватии... С. 148-149.
740 Анохин Г.И. Общинные традиции норвежского крестьянства. Москва,

1971. С. 112-113.

741 Зубрицький М. Велика родина в Мшанци... С. 119-122.
742 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 551, спр. 553.
743 Там само. Спр. 555, арк. 276зв.
744 Там само. Спр. 534.
745 Дуальна організація у Молдові термінологічно відмінна від галицької.

У ній переважають згадки про села, що складаються з двох кутів, двох жу-
дечій або зі села, в якому згадуються два жуде  (Бырня П.П. Сельские
поселения Молдавии... С. 48-49). Галицькі кінці становили окремі громади,
правда, суддя був один.
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746 Инкин В.Ф. Крестьянский общинный строй в Галицком Прикарпатье...
С. 15-16.

747 Там же. С. 20.

748 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 521, № 193.
749 Там само. Спр. 538, арк. 87; ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8,

спр. 550, арк. 2.
750 ЦДІА України у Львові, ф. 14, on. 1, спр. 258, арк. 217.
751 Там само. Ф. 159, оп. 8, спр. 437, арк. 17, 21-22.
752 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 508, арк. 598-603.
753 Там само, спр. 551, арк. 69; спр. 536, арк. 38.
754 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, k. 57, 70; НБ ЛНУ, від. рукописів,

спр. 537, арк. 107; спр. 568, арк. 1091; також: спр. 521, № 131; спр. 525,
№ 15, 415; спр. 534, арк. 22; ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 749,
арк. 11.

755 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 835зв.
756 Там само. Арк. 585 зв.
757 Там само. Спр. 518, арк. 499.
758 Там само. Спр. 517, арк. 402.
759 Там само. Спр. 517, арк. 582-583.
760 Там само. Арк. 432зв.
761 Там само. Арк. 505зв.
762 Там само. Арк. 860зв.
763 Там само. Спр. 520, арк. 466.
764 Там само. Арк. 241-242, 275-276.
765 У 1678 р. громада Лужка Верхнього просила дозволити їй поміру

полів з тим, щоб до весни встигнути зробити перерозкладку чиншів (Там само.
Спр. 536, арк. 183). Громада Вишнього кінця у с. Вовче звинуватила сусідів
Нижнього кінця в тому, що вони приховали від оподаткування 22 ютрини.
Присяжні Вищого кінця самі переміряли ютрини, але Нижня громада
зажадала, щоб поміра була проведена в обох кінцях і з участю чужих людей (Там
само. Спр. 515, арк. 134). Дозвіл від землевласника на переділ землі і участь
чужих людей в останньому були обов язкові і для великоруської общини
{Вдовина Л.Н. Земельные переделы... С. 145).

766 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 515, арк. 14.
767 ЦДІА України у Львові, ф. 14, on. 1, спр. 259, арк. 347.
768 Там само. Арк. 329.
769 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 536, арк. 5зв., бзв., 12; також: спр. 512,

№ 34, 98 і т. д.
770 Rozdolski R. Wspólnota gminna... S. 12-13, 15, 20; Grabski W. Społeczne

gospodarstwo agrarne w Polsce. Warszawa, 1923. S. 146; Griinberg K. Die bauer-
lichen Unfreiheitsverhaltnisse und ihre Beseitigung in der Bukowina (Nach den
Akten) // Ejusd. Studien zur ósterreichischen Agrargeschichte. Leipzig, 1900. S. 55-
56; Mises L, von. Die Entwicklung der gutsherrlich-bauerlichen Verhaltnisses in
Galizien (1772-1848). Wien und Leipzig, 1902. S. 22-23; 92-93.

771 Franko /. Gmina i zadruga wśród rusińskiego ludu w Galicji i na
Bukowinie // Głos. Lwów, 1887. N 19. S. 144.
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772 У російській літературі радянського періоду внаслідок догматизації
марксистських положень утвердилась була уява про пізню появу селянської
общини взагалі, оскільки критерієм архаїчності вважались переділи землі у
громадах {Шапиро А.Л. Проблемы генезиса и характер русской общины...
С. 139-140; Александров В.А. Земельно-передельный тип сельской общины в
позднефеодальной России (XVIII - нач. XIX в.) // Вопросы истории. 1975.
№ 10. С. 53; Вдовина Л.Н. Земельные переделы... С. 141; Горская Н.А.
Монастырские крестьяне Центральной России в XVII в. О сущности и формах
феодально-крепостнических отношений. Москва, 1977. С. 215.

773 История СССР с древнейших времен до наших дней: В 2 сериях, в
12 т. Первая серия, т. I IV: С древнейших времен до Великой Октябрьской
социалистической революции. Москва, 1967. Т. III: Превращение России в
великую державу. Народные движения XVII-XVIII вв. С. 213.

774 Александров В.А. Земельно-передельный тип сельской общины... С. 62;
Вдовина Л.Н. Земельные переделы... С. 143, 144.

775 Александров В.А. Земельно-передельный тип сельской общины... С. 54;
Вдовина Л.Н. Земельные переделы... С. 154.

776 Ковалевский М. Общинное землевладение в Малороссии в XVIII в. //
Юридический вестник. 1885. № 1. С. 59; Его э/се. Очерк происхождения и
развития семьи и собственности [Лекции в Стокгольмском университете] / Пер.
с франц. С.П. Моравского. Москва, 1939. С. 86; Павлов-Сильванский Н.П.
Феодализм в России. С. 272 і далі.

777 Шапиро А.Л. Проблемы генезиса и характера русской общины...
С. 139-140. Стосовно галицьких земель фактором, що зумовив перехід у
XVII-XVIII ст. дворищного землеволодіння у передільну громаду Я. Рутков-
ський вважав умови землеробсько-пастушого господарства. {Рутковский Я.
Экономическая история Польши. С. 12, 70, 72). Проте залишається неясним
механізм, яким цей фактор проявляв себе саме в цьому напрямку.

778 Laskowska-Krupińska Н. Ekonomia Samborska... Tabl. XXVIII, XXVIII-a
(таблиці подають уявлення про подвірний поділ землі лише у країнах - за
інвентарем 1760 р.).

779 ЦДІА України у Львові, ф. 14, on. 1, спр. 258, с. 13, 181-195, 206-
211, 217.

780 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 138зв.
781 BZNO, odd. rękopisów, rkps 9553, s. 64-65, 126, 127; Słownik

geograficzny... T. VI. S. 227; T. VII. S. 790; T. XI. S. 451.
782 BZNO, odd. rękopisów, rkps 9553, s. 57, 70; НБ ЛНУ, від. рукописів,

спр. 536, арк. 107; спр. 568, № 1091; спр. 521, № 131; спр. 525, № 15, 415;
спр. 534, арк. 22; ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 749, арк. 11.

783 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 569, № 51.
784 Там само. Спр. 546, № 156.
785 Słownik geograficzny... Т. VI. S. 635.
786 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 536, арк. 5зв., бзв. Порівн.: Там само.

Арк. 12; спр. 512, № 34, 98.
787 Там само. Спр. 531, № 34.
788 Там само. Спр. 525, № 799.
789 Там само. Спр. 536, арк. 225.
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790 Там само. Спр. 521, № 193; спр. 531, № 306, 310, 328; спр. 525,
№415; спр. 550, арк. 1.

791 Там само. Спр. 513, арк. 12зв.
792 Там само. Спр. 515, арк. 14-15.
793 ЦДІА України у Львові, ф. 159, оп. 8, спр. 626, арк. 43зв.
794 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 106.
795 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 10.
796 AGZ. Т. XIX. N 3030. Вигін для худоби завжди був громадським

ґрунтом, і окремі господарства не могли ним розпоряджатися. Громада могла
мати два і три вигони, окремий вигін могли мати привілейовані
господарства. У той же час на блоні , на толоці , на пасовищі  регулярно
траплялись посіви. Час від часу за громадською постановою вигін пускався під
оранку і потім знову залишався толокою. Могли також мінятися місцями
лука і посів. Посіви на землях громадського користування звичайно
огороджувались.

797 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 555, арк. 48зв.
798 Там само. Спр. 517, арк. 365.
799 Там само. Спр. 555, арк. 38.
800 Там само. Спр. 517, арк. 454зв, 689; спр. 557, арк. 214зв. Порівн.:

Cihodaru С. Contributii... Р. 23.

801 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 555, арк. 67зв. Порівн.: Каждан А.П.
Деревня и город в Византии... С. 31.

802 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 513, арк. 9-10.
803 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 57, 67, 70.
804 ЦДІА України у Львові, ф. 7, on. 1, спр. 42, арк. 112.
805 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9716, s. 33.
806 Pawiński A. Sejmiki ziemskie... Dod. LXI.
807 Kuczera A. Samborszszyzna... T. I. S. 86.
808 ЦДІА України у Львові, ф. 159, on. 8, спр. 751, арк. 269.
809 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 566, № ПО.
810 Там само. № 91.

811 ЦДІА України у Львові, ф. 142, on. 1, спр. 1, арк. 97.
812 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 513, арк. 20зв.; спр. 536, арк. 264.

Порівн.: Ковалевский С.Д. Образование классового общества... С. 143.
813 Липшиц Е.Э. Очерки истории византийского общества и культуры...

С. 65; Каждан А.П., Литаврин Г.Г. Очерки истории Византии... С. 63, 64;
Panaitescu Р.Р. Obętea taraneasca... Р. 91.

814 Kuczera A. Samborszczyzna... Т. I. S. 83; Охримович В. Про останки
первісного комунізму... С. 5.

815 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 518, арк. 97-97зв.; спр. 514, арк. 169,
175; ЦДІА України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 361, арк. 335.

816 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 554, 892-892зв.; спр. 514, арк. 98,
101зв., 124, 129, 175зв.; спр. 555, арк. 58зв., 69-70, 98, 146; спр. 513, арк. 264.
Коли господар засівав окрему ділянку в толоці, він зобов язувався огородити
її з усіх боків (Там само. Спр. 555, арк. 121; спр. 517, арк. 460; спр. 518,
арк. 252зв.).
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817 Громада Стрільбич у XVIII ст. змушувала своїх князів підкорятись
загальному розпорядкові і засівати свій обшар за Смолянкою  одночасно з
усіма господарями (раніше вони засівали лише половину обшару, а половину
лишали під толоку) (Там само. Спр. 566, № 110).

818 Мандибура М.Д. Гуцульское полонинское хозяйство... С. 9, 17; Охри-
мович Б. Про останки первісного комунізму... С. 11; Kuczem A. Sambor-
szczyzna... Т. I. S. 85. Цікаво зіставити цей календар з народним календарем
Сибіру. Ті самі дати мали значення основних віх: 23 квітня - найраніша
межа посіву ярих, 1 жовтня - завершення збирання хліба (Громыко ММ.
Трудовые традиции русских крестьян... С. 58, 64, 66). У Молдові овець
виганяли на літні пасовища у той же день - 23 квітня, правда, тримали їх там
довше - до св. Дмитрія (26 жовтня). Болгарські волохи тримали худобу в
горах з квітня до вересня (Литаврин Г.Г. Влахи византийских источников X-
XIII вв. // Юго-Восточная Европа в средние века. Кишинев, 1972. I. С. 105).

819 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 84-89. На цю ж дату як на день
відгону овець у гори вказує Д. Драгнєв; сторінкою раніше він вказує на
особливе значення у молдовському відгонному скотарстві дня Святої Трійці; до
Зеленого свята , початку літа, завершувалось стриження овець. Ягнят
відокремлювали від маток і на Трійцю відокремлювали дійних овець і доїли їх
уже на літніх пасовищах (Драгнєв Д. Сельское хозяйство Молдавии... С. 116).
Автор не пояснює, як узгіднити ці дві дати.

820 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 574, арк. 20.
821 AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, D 1, v. 1, k. Ill, 272-

276, 435.
822 Ibid. К. 269-270, 435.
823 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 555, арк. 141; спр. 565, № 5; спр. 522,

№ 1047; спр. 531, № 84; спр. 526, № 16; спр. 546, № 54.
824 Охримович В. Про останки первісного комунізму... С. 5-8; ЗубрицъкийМ.

Годівля, купно і продаж овець... С. 5-13.
825 Літопис Бойківщини. 1931. Ч. 1. С. 169.
826 Там само. С. 7-8; Reinfuss R. Ze studiów nad kulturą materialną Bojków.

S. 26-27. У літній сезон (на Самбірщині він тривав, за даними початку XX ст.,
З місяці - до 6-15 серпня за ст. ст.) овець доїли тричі на день, в осінній -
двічі (Kuczem A. Samborszczyzna... Т. I. S. 85). Салашник ніс
відповідальність за цілість отари, розшукував за знаками, якими мічено овець, тих, що
відбились і пристали до чужих овець, а якщо вівця пропала або якщо вівцю
повертали стриженою, відшкодовував втрату (у середині XVIII ст. вовна
однієї вівці оцінювалась в 1 злотий 18 грошів) і вартість надою за той час,
протягом якого вона перебувала у чужій отарі. Уночі і в непогоду салашник і пастухи
перебували під прикриттям колиб або шалашів з віток і кори  (Reinfuss R. Ze
studiów nad kulturą materialną Bojków. S. 27). Підставою для розподілу молочної
продукції слугувало число пробних полонників (полонник- близько півлітра).
Близько 40 полонників становили гелету (гелетою називалась і та кількість
сиру, або жентиці , - сироватки, яку можна було одержати з гелети молока).
За весь сезон господар одержував таку кількість гелет бринзи, яка, за одними
описами, утроє, за іншими - удвоє перевищувала число пробних полонників.
В останньому випадку він одержував у 80 разів більше від того, що надоїв
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на пробу (Охримович В. Про останки первісного комунізму... С. 7-8;

Зубрицъкий М. Годівля, купно і продаж овець... С. 10-15). Існували системи

розрахунку, наприклад, за нормою: 450 надоїв ( молок ) або 8 кварт сиру з

вівці, 4 кварти з кози або у ваговому виразі (Stika J. Badani о karpatskem sa-
laśnictvi... S. 519-520; Baranowski I.T. Wieś i folwark...). У Стрільбичах
наприкінці XVII ст. з пари овець видавали одну гелетку сиру (НБ ЛНУ, від.
рукописів, спр. 536, арк. 98). Порівн.: Мандыбура М.Д. Гуцульское поло-
нинское хозяйство... С. 11). Вартість молочних продуктів з однієї вівці в
Лінині у середині XVIII ст. за 18 тижнів оцінена була в 3 злотих 18 грошів
(НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 555, арк. 181).

827 Kuczera A. Samborszczyzna... Т. I. S. 85; Зубрицъкий М. Годівля, купно
і продаж овець... С. 5-13.

828 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 555, арк. 141; також: спр. 565, № 5; спр.
522, № 1047; спр. 531, № 84; спр. 526, № 16; спр. 546, № 76; спр. 572,
№21; спр. 538, арк. 89.

829 Там само. Спр. 555, арк. 141.
830 Там само. Спр. 531, № 76. Зрівнювальний принцип лежав також в

основі розподілу між сільськими громадами полонин, які належали цілій
волості. Громаді дозволялось виганяти в гори певну кількість худоби. При цьому
двоє коней або волів прирівнювались до трьох корів, шести телиць, 18 овець,
36 ягнят, одна велика тварина прирівнювалась до чотирьох овець
(Baranowski І. Wieś і folwark... S. 218).

831 У Биличі вся громада подалась за великий ліс на роботу  (Там само.
Спр. 540, арк. 50), тобто перетворилась на промислову артіль.

832 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 94, 128. Про польові толоки див.:
Зубрицъкий М. Помічні дні. Причинки до історії панщини в Галичині в
XIX в. // Записки НТШ. 1904. Т. LVIII. Miscellanea. Про вовчі облави див.:
НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 548, № 591; спр. 554, арк. 10. Громада Мшанця
в жовтні 1828 р. розпорядженням австрійської фервальтерії зобов язана була
вислати на облаву вовків 125 осіб (Село Мшанець Старосамбірського иовіта.
Матеріали до історії галицького села / Зібрав М. Зубрицький // Записки
НТШ. 1906. Т. LXX. № 171). Порівн. у Візантії: Каждап А.П., Литаврин Г.Г.
Очерки истории Византии... С. 68; у польських Татрах: Szczotka S. Studia z
dziejów prawa wołoskiego... S. 348.

833 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 557, арк. ПО.
834 Там само. Спр. 518, арк. 212.
835 Там само. Арк. 156.
836 ЦДІА України у Львові, ф. 14, on. 1, спр. 259, с. 327.
837 Там само. Ф. 181, оп. 2, спр. 613, арк. 9.
838 Там само. Арк. 9, 10.
839 Там само. Спр. 615, арк. 51. Тоді ж за 30 волів, доставлених з Кос-

тянтинова, було заплачено 296 рублів (Там само). Ідеться, можливо, про м.
Старий Костянтинів, що входило до складу Кременецького повіту Волинського
воєводства, або про м. Новий Костянтинів, що у Подільському воєводстві.

840 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 511, арк. 138-139.
841 Там само. Спр. 557, арк. ПО.
842 Там само. Спр. 514, арк. 39 та ін.; спр. 515, арк. 112зв.
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843 Там само. Спр. 508, № 598.
844 Rybarski R. Skarbowość Polski w dobie rozbiorów. Kraków, 1937. S. 259.
845 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 94, 128.
846 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 156-164.
847 Там само. Арк. 8-10, 15, 46зв., 102-109, 158 та ін.
848 У с. Суровиця, наприклад, раз на рік відбувається суд або віче, на

якому повинен бути присутній пан підстароста або кого пошле пан староста
(Жерела... Т. П. С. 275). Тут маємо інститут волоського права - зборовий суд-
і за своїм судовим призначенням, і за ознаками компетенції, яка визначалась
присутністю старости або інших вищих представників адміністрації.

849 ЦДІА України у Львові, ф. 15, on. 1, спр. 143, арк. 155.
850 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 538, арк. 74.
851 Там само. Спр. 536, арк. 248-249.
852 Regestr złoczyńców grodu sanockiego. 1554-1638 / Wyd. O. Balcer.

Lwów, 1891. N 132, 134. У польських селах за знак  правила загнута
тростина з кулькою на кінці або булава, в часи раннього середньовіччя - опіль-
на ляска  - палиця, тростина, жезл, тобто символ влади (Falniowska-Gra-
dowska A. Ostatnie lata działalności... S. 33; Kutrzeba S. Historia ustroju Polski
w zarysie. T. I. S. 229; Widajewicz J. Danina stołu książęcego w Polsce
Piastowskiej // Studya nad historyą prawa polskiego. 1926. T. VIII. Zesz. 5. S. 36-37;
Potkański K. Pisma pośmiertne. T. I. S. 170).

853 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 544, арк. 201, 202, 210, 210зв; спр. 536,
арк. 146.

854 Очерки истории СССР. Период феодализма IX-XV вв.: В 2 ч. Москва,
1953. Ч. І: ІХ-ХІП вв. Древняя Русь. Феодальная раздробленность. С. 384. Див.
також: Гуревич А.Я. Проблема генезиса капитализма... С. 113; ArnouldМ.А.
Les communautees rurales en Hainaut // Congres international consacre a 1 histoire
comparative des communautees rurales. Resume N 79. Биття у дзвін без
достатніх причин тягнуло за собою сувору відповідальність (НБ ЛНУ, від.
рукописів, спр. 533, № 130).

855 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 469.
856 Там само. Спр. 551, арк. 76.
857 Там само. Спр. 540, арк. 11.
858 Rybarski R. Kredyt і lichwa... S. 21. Див. також: Falniawska-GradowskaA.

Ostatnie lata działalności... S. 33. У громадах руського права різні угоди
укладались прилюдно. Це стосувалось продажу-купівлі рухомості і нерухомості.
Звідси вираз XVII ст. відносно акту відчуження: на громадському сході і на
торгу  (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 551, арк. 43; спр. 540, арк. 124зв.;
спр. 547, арк. 27зв., 141зв., 141-а, 151-а; спр. 517, арк. 572).

859 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 555, арк. 54зв.
860 Blaschke К. Die Entwicklung der Dorfgemeinde in Sachsen von 12. bis

zum 19. Jahrhundert // Congres international consacre a l histoire comparative des
communautes rurales. Resume N 65.

861 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 84, 88, 94, 100-126; ЦДІА
України у Львові, ф. 15, on. 1, спр. 314, арк. 24. Порівн.: Historia chłopów polskich.
Т. I. S. 346; Похилевич Д.Л. Крестьяне Белоруссии и Литвы в XVI-XVIII вв.
Львов, 1957. С. 162; Blaschke К. Die Entwicklung...
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862 ЦДІА України у Львові, ф. 7, on. 1, спр. 42, арк. 104.
863 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 555, арк. 276-277.
864 Там само. Арк. 278.
865 Там само. Спр. 524, № 109.
866 Там само. Спр. 525, арк. 474; також: спр. 533, №51, 54; спр. 531,

№253; спр. 512, № 39; спр. 572, № 21.
867 Там само. Спр. 544, арк. 80.
868 Там само. Спр. 553, арк. 217.
869 Там само. Арк. 91-92.
870 Там само. Спр. 538, арк. 204.
871 Там само. Спр. 555, арк. 9зв.
872 Там само. Арк. бзв.
873 Там само. Спр. 538, арк. 74.
874 Там само. Спр. 536, арк. 157 157зв.
875 Falniowska-G radów ska A. Ostatnie lata działalności... S. 245. Якийсь час

у XVIII ст. діяв порядок, коли громада обирала присяжних і, звичайно,
подавала на затвердження дворові, війта ж обирав сам двір (НБ ЛНУ, від.
рукописів, спр. 547, № 457; спр. 525, № 346; спр. 531, № 343; спр. 568, №974;
спр. 524, № 389).

876 Порівн.: Коган Э.С. Очерки истории крепостного хозяйства по
материалам вотчин Куракиных 2-ой половины XVIII века. Москва, 1960. С. 76-
111; Индова Е.И. Крепостное хозяйство в начале XIX в. По материалам
вотчинного архива вотчин Воронцовых. Москва, 1955. С. 61; Herlea А. L exerci-
се de la justice communautaire rurale roumaine // Congres international consacre
a Thistore comparative des communautes rurales. Resume N 135.

877 Horn M. Walka chłopów czerwonoruskich... Cz. II. S. 65. Коли власники
пограничного з Самбірщиною села Кропивницькі захопили у громади
Ластівок спірний ґрунт і послали туди своїх орачів, ластівчани за даним знаком
всі як один  зібрались докупи і радились між собою відносно заходів, яких
належало вжити (ЦДІА України у Львові, ф. 13, спр. 361, арк. 2511).

878 Horn М. Walka chłopów czerwonoruskich... Cz. II. S. 92.
879 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 129.
880 AGAD. Lustracje, dz. XVIII, ks. 50, s. 238v.
881 L[ubomirski] J.T. Północno-wschodnie wołoskie osady. S. 39, pozn. 2.
882 Ibid. S. 38. Див.: тивун у Літній, який з чверті лану нічого не дає

замкові, тільки наглядає за роботою  (BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553,
s. 51), тивун у Лішні, який з чверті нічого не дає, тільки наглядає за
підданими на роботі  (Ibid. S. 55). У Зворі 1686 р. війт виконував нагляд за
панщинними роботами  (Ibid. S. 50). Тивуни в Мединичах, Бильці, Горуцьку і
Літній на початку XVII ст. були обрані намісниками старости Ю. Мнішека із
середовища своїх громад і присягали своїм громадам (ЦДІА України у
Львові, ф. 13, on. 1, спр. 344, арк. 321).

883 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 520, арк. 566-567.
884 Там само. Спр. 544, арк. 85.
885 Там само. Спр. 536, арк. 245.
886 Там само. Спр. 555, арк. бзв; спр. 538, арк. 74.
887 Там само. Арк. 141.
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888 Там само. Арк. 223зв.; порівн.: спр. 525, № 474; спр. 533, № 51, 54;
спр. 531, № 253; спр. 512, № 39.

889 Там само. Спр. 555, арк. 5зв., 9 зв., 277зв.
890 Там само. Спр. 538, арк. 204.
891 Kutrzeba S. Historia ustroju Polski w zarysie. T. I. S. 228.
892 AGAD. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 87, 94, 97, 111, 131, 191,

200, 228, 238, 301, 305, 309, 313, 336.

893 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 570, арк. 706зв.
894 Там само. Спр. 544, арк. 85.
895 Там само. Спр. 514, арк. 128зв.
896 Там само. Спр. 555, арк. 9-9зв., 227зв.; спр. 546, арк. 67; спр. 548,

арк. 189; спр. 540, № 22зв.; спр. 531, № 239, 407; спр. 554, арк. 10-12, 76;
спр. 524, № 617; спр. 525, № 524; спр. 570, арк. 76; спр. 524, арк. 18зв.

897 Там само. Спр. 553, арк. 264; спр. 517, арк. 357; спр. 520, арк. 517зв.;
спр. 521, арк. 184, 216. З допомогою сусідніх старців з простих і шляхти
(senes nobiles et plebeios vicinos) вирішувалось також питання про належність
до шляхетського стану (Там само. Спр. 521, арк. 211-220; Archiwum miasta
Drohobycza... N 34, 40, 47).

898 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 128зв.
899 Там само. Спр. 555, арк. 141; спр. 517, арк. 322; спр. 515, арк. 76зв.

Див. також: Falniowska-G radów ska A. Ostatnie lata działalności... S. 246.

900 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 555, арк. 141; спр. 514, арк. 68, 72, 95.
901 Там само. Спр. 517, арк. 68, 72.
902 Там само. Арк. 38, 222; Regestr złoczyńców... N 137.
903 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 545, № 158 зв.; спр. 544, арк. 78.
904 Там само. Спр. 536, арк. 261зв.; спр. 557, арк. 158зв.; спр. 520,

арк. 335, 526; спр. 517, арк. 727; ЦДІА України у Львові, ф. 15, on. 1,
спр. 330, арк. 974; ф. 14, on. 1, спр. 258, арк. 44.

905 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 564, 711, 793зв.
906 Там само. Спр. 527, № 27; спр. 520, арк. 335, 526.
907 ЦДІА України у Львові, ф. 7, on. 1, спр. 42, арк. 107, 109, 111-112.

Поширений був штраф за утаєння вин , за скриття злодійства , що
прирівнювалось до самосуду (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 515, арк. 22зв, 111,
112; спр. 514, арк. 39зв., 104).

908 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 515, арк. 58зв. (с. Кривка).
909 Там само. Спр. 536, арк. 67зв., 124.
910 Там само. Спр. 513, арк. 13.
911 Там само. Спр. 555, арк. 34зв.
912 Там само. Спр. 521, № 131.
913 Там само. Спр. 555, арк. 141.
914 Там само. Спр. 531, № 343; спр. 538, арк. 68; спр. 534, арк. 75;

спр. 630, арк. 77; спр. 572, арк. 21; спр. 534, № 975; спр. 568, № 975;
спр. 528, № 285; спр. 548, № 19, 114.

915 Там само. Спр. 538, арк. 21, 32, 33, 34; спр. 521, № 237.
916 Там само. Спр. 517, арк. 257.
917 Там само. Спр. 514, арк. 132. Див. також: ЦДІА України у Львові,

ф. 15, on. 1, спр. 151, арк. 1321.
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918 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 513, арк. 11зв.; там само, спр. 544,
арк. 524, 132, 138.

919 Там само. Спр. 536, арк. 163.
920 Там само. Спр. 515, арк. 54, 55, 82, 90; спр. 517, арк. ІбОзв. (1601 р.).

До речі, в касу зборового суду постійно надходили штрафи від картярів.
Отже, гра в карти заборонялась.

921 Там само. Спр. 514, арк. 69зв.
922 Там само. Спр. 555, арк. 153зв.
923 Там само. Спр. 538, арк. 64, 84, 85, 27 та ін.
924 Там само. Спр. 517, арк. 342зв., 561зв.
925 Там само. Спр. 525, № 131.
926 Там само. Спр. 538, арк. 106 (1766 р. зазначено, що присяжний

Михайло Сохачин залишався на своїй посаді у Нанчулці протягом 13 років
безперервно).

927 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 64, 65.
928 Ibid. S. 55.

929 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 513, арк. 5зв. Здебільшого десятники,
тивуни та інші урядники звільнялись від повинностей - громади брали усі
їхні ґрунтові тягарі на себе.

930 Там само. Спр. 525, № 1057.
931 Там само. Спр. 572, № 22; спр. 525, № 131, 149, 346, 474, 984;

спр. 531, № 253, 343; спр. 528, № 287; спр. 521, № 15; спр. 524, № 51, 399;
спр. 522, № 391, 764, 950; спр. 548, № 19; спр. 511, № 72; спр. 533, № 4;
спр. 570, № 493; спр. 524, № 578; Инкин В.Ф. Особенности социальной
борьбы...

932 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 853зв., 895зв.
933 Там само. Спр. 514, арк. 194. Порівн.: Пашуто В.Т, Шталь И.В. Кор-

чула. Корчульский статут как исторический источник изучения
общественного строя острова Корчула XIII в. Москва, 1976. С. 159; Ковалевский С.Д.
Образование классового общества... С. 144.

934 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 514, арк. 137; також: арк. 53, 81, 235;
спр. 515, арк. 73зв., 107, 135; спр. 517, арк. 395зв.

935 Там само. Спр. 514, арк. 58-58зв.
936 Там само. Арк. Ззв.
937 Там само. Спр. 536, арк. 236зв.; також: арк. 234зв. 1667 р. урядники і

князі з Ластівок серед білого дня зазнали нападу розбійників між Радичем,
Лосинцем і Ясьонкою Старою. Цим громадам було наказано розшукувати
розбійників або відвести від себе підозру у причетності до злочину; для
цього потрібно було виключити належність розбійників до місцевих людей,
довести, що належать до забескидників  (Там само. Спр. 520, арк. 502).

938 Там само. Спр. 517, арк. бзв.
939 Там само. Спр. 517, арк. 211, 793, 845-845зв.; спр. 551, арк. 84; спр. 552,

арк. 27зв., 39зв., 41, 151-а; спр. 553, арк. 25, 265зв., 384-385; спр. 544,
арк. 19зв., ІЗІзв., 132, 146зв.; спр. 555, арк. 218.

940 Там само. Спр. 517, арк. 561зв.
941 Там само. Спр. 544, арк. 158-а. Земельний конфлікт між Василем

Сливком з Лінинки і М. Яремчаком з Потоку Великого розглядався людьми,
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князями і присяжними , людьми старими, віри гідними, присяжними  -
трьома присяжниками з Потоку Великого, трьома - з Лінинки, двома князя-
ми-шляхтичами зі Стрільбич, а також урядом з Лінини. Було запрошено й
людей гідних віри, досвідчених у справі ґрунтів або меж і границь  (Там

само. Спр. 544, арк. 132зв.; також: спр. 517, арк. 790-791; спр. 553, арк. 11;
спр. 557, арк. 45). У с. Вовчому між Верхньою і Нижньою громадами
виявилась незгода. Громада Нижнього кінця не визнала поміри ґрунтів і зажадала,
щоб їх розсудили чужі люди (Там само. Спр. 544, арк. 158зв.). Докладніше
про сільські суди див.: Іпкін В. Інститут співприсяжництва та громадські
сільські суди в галицькій звичаєвій практиці XVI-XVIII ст. порівняно з
Руською Правдою // Україна модерна. Львів, 1996. Ч. 1. С. 18-41.

942 Инкин В.Ф. Гонение следа ...

943 Черкаський /. Громадський (копний) суд... Див. також: Groicki В.
Porządek sądów і spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej / Red.
odpowiedź oraz wspęp i objaśnienia K. Koranyiego. Przekład tekstów łacińskich
J. Sawickiego. Oprać. red. tekstu K. Orłowskiej. Warszawa, 1953. S. 162.

944 Порівн.: Леонтович Ф.И. Областные суды... С. 120-121; Любавский М.К.
Областное деление... С. 654-655. Посередники відігравали у середньовічних
процесах взагалі велику роль (Dąbkowski Р. Ziemia sanocka w XV stuleciu.
Cz. 2. S. 87-88). На думку К. Кадлеца, у слов ян початково відсутні були
постійні судді. Вирок виділених громадою або вічем суддів для даного
конкретного випадку вимагав затвердження усього зібрання (Kadlec К. О prawie kar-
nem u zachodnich Słowian przed X. wiekiem // Encyklopedia Polska. Kraków,
1912. T. IV. Cz. 2. S. 130-133).

945 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 515, арк. 54, 55, 60-60зв., 82, 89, 112,
1 ІЗзв., 131 зв. та ін.

946 Там само. Арк. 82. Коли Луць Мельник видав свою жінку, викриту в
подружній зраді, сільському урядові, а той, взявши з неї 10 гривень штрафу,
відпустив її, зборовий суд вгледів у діях уряду перевищення влади і наказав
повернути гроші потерпілій , самого ж Мельника визнав винним у тому, що
він не видав жінку замкові, а відпустив її, за це він повинен був заплатити 8
злотих штрафу (Там само. Арк. 15зв.).

947 Там само. Спр. 514, арк. 2зв., 69.
948 Черкаський І. Громадський (копний) суд... С. ЗО, 87-88.
949 Słownik języka polskiego / Wyd. Linde S.B. Wyd. drugie. Lwów, 1859.

T. V. Порівн. з галицьким трясінням громади , сербським - претрес
(Regestr złoczyńców.... S. 186, 211). Формальності, якими супроводився обшук
дому, повністю збігалися у греків, римлян, слов ян, литовців (Jirećek Н. Slo-
vanske pravo v Ćechach a na Morave. Praha, 1863. D. I: Doba nejstarśi: Od prvnfch
zprav do końce X. stoleti. S. 175). Вважають, що руги виникли пізно - спершу в
Німеччині, потім, з XV ст., спорадично, з XVIII ст. повсюдно - у Польщі. У
боротьбі зі злодійством, грабуванням і розбоями урядові особи скликали
шляхту землі або повіту, і всі під присягою повинні були розповісти про
відомі їм злочини. В XVI ст. виникли засновані на тому ж принципі
регулярні, тричі на рік, ругові суди в селах і містечках (Wielka encyklopedia
powszechna, Warszawa, 1967. T. X. S. 191. Historia chłopów polskich. T. I.
S. 344-345).
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950 Памятники русского права. Вып. 3. С. 384; 1959. Вып. 5: Памятники
права периода сословно-представительной монархии. Первая половина
XVII в. / Сост. А.А. Зимин, С.М. Каштанов, А.И. Копанев, А.Г. Поляк. Под.
ред. (и с предисл.) Л.В. Черепнина. С. 188.

951 Пашуто В.Т. Помезания... С. 122-123.
952( Собестианский И.М. Круговая порука у славян по древним

памятникам законодательства. Прага, 1886. С. 99.
953 Palacky F. Djiny narodu ćeskeho w Ćechach a w Morave. Ć. 2: Od roku

1125 do 1253. Praha, 1854. D. I. S. 2, 30; Iurginis JM. Die litauische Dorfge-
meinde // Труды Международного конгресса антропологических и
этнографических наук. Москва (3-10 августа 1964 г.). Москва, 1967. Т. VI. S. 346;
Sava V.A. Proprieratea colectiva vranceana... P. XI.

954 Arnould M.A. Les communautes rurales en Hainaut...; Blaschke K. Die
Entwicklung...

955 ЦДІА України у Львові, ф. 142, on. 1, спр. 2, арк. 106-109.
956 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 810.
957 Там само. Арк. 892зв.
958 Там само. Арк. 856.
959 Там само. Спр. 515, арк. бзв.
960 Там само. Спр. 517, арк. 853 (1612 р.); спр. 544, арк. 115зв.
961 Там само. Спр. 544, арк. 146, 147зв, 149, 152.
962 Там само. Спр. 570, арк. 358.
963 Там само. Арк. 167-168.
964 Инкин В.Ф. Гонение следа ... Білоруська і українська копа у XVII ст.

не тільки розшукувала злочинця, але й карала його, виконувала функції суду
(Ефименко А.Ф. Южная Русь... Т. І. С. 345-352). Гоніння сліду на Самбір-
щині було обов язковим і для сіл німецького права. Магдебурзьке право у
Польщі визнавало так зване гаряче право  (а отже, і гоніння сліду), яке
відносилось до злочинця, схопленого на гарячому ; злочинця належало судити
і стратити або віддати на поруки негайно, не пізніше як через 24 години
після доконаного злочину. Після цього гаряче право втрачало силу (Groicki В.
Porządek sądów... S. 83-84). Якщо при затриманні злочинець чинив опір,
його можна було вбити. Див. 38 статтю Короткої Руської Правди  про татя
у клети или у скота , статті у Литовському і Полицькому статутах, у
Саксонській правді (Правда Русская. И. С. 216; Греков БД. Избранные труды [В 5 т.].
Т. I. С. 248; Хрестоматия по истории средних веков. Т. 1. С. 33; JirećekH.
Slovanske pravo... D. I. S. 169; Нидерле Л. Славянские древности / Пер. с
чеш. Т. Ковалевой и М. Хазанова. Предисл. П.Н. Третьякова. Редакция
А.Л. Монгайта. Москва, 1956. С. 304; Станиславский А. Исследование начал
имущественных отношений в древнейших памятниках русского
законодательства. Казань, 1855. С. 33. Див. також: НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 514,
арк. 5зв.; спр. 517, арк. 39). Розшук злочинця природно перетворювався на
суд  (Любавский М.К. Областное деление... С. 119). Про трясіння цілої
громади див.: Инкин В.Ф. Гонение следа ... С. 139.

965 Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. С. 302, 303, 332.
966 Grimm J. Deutsche Rechtsalterthiimer. S. 930.
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967 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 85.
968 Там само. Арк. 149зв.
969 Там само. Спр. 544, арк. 119, 12Ізв.
970 Sabau /. Judecata probei fierului ro§u in Transilvania feudala // Studii §i

referate privind istoria Rominiei din lucrarile sesiunii largite a sectiunii de §tiinte
istorice, filozofice ęi economico-juridice 1953 (21-24 decembrie). [Bucareęti],
1954. Partea 1-а. P. 628. Випробовування трупом або кров ю, засноване на
повір ї, що кров кличе до помсти  і переслідує убивцю і весь його рід,
практикувалось у російських поселеннях гірського Алтаю ще у XIX ст.
(Громыко М.М. Дохристианские верования в быту сибирских крестьян XVIII-
XIX вв. // Из истории семьи и быта сибирского крестьянства в XVII - начале
XX в. (Сборник научных трудов). Новосибирск, 1975. С. 99).

971 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 525, № 971; також: № 757; спр. 521,
№> 19.

972 Там само. Спр. 536, арк. 146зв.
973 Там само. Спр. 544, арк. 218-218зв. Див. також: Гейман В.Г Сечение

следа  в Белозерском уезде XVII в. // Вопросы экономических и классовых
отношений в Русском государстве XVI-XVII вв. Сборник. Москва;
Ленинград, 1960, С. 94, 97; Grimm J. Deutsche Rechtsalterthiimer. S. 854.

974 НБ ЛНУ, від. рукописів, Спр. 544, арк. 210-211.
975 Там само. Спр. 517, арк. Іббзв, 400.
976 Grimm J. Deutsche Rechtsalterthiimer. S. 876.
977 Regestr złoczyńców... S. 116, 124, 130, 166, 189, 203-204; НБ ЛНУ, від.

рукописів, спр. 547, арк. 363, 679; спр. 544, арк. 124зв., 141; спр. 515,
арк. 41; спр. 517, арк. 38зв. та ін.

978 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 564.
979 Машкин Н.А. История древнего Рима. С. 111.
980 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 517, арк. 27, Збізв., 472-472зв., 845-

845зв; спр. 557, арк. 57зв, 300; спр. 553, арк. 114зв., Ибзв., 165, 376, 430зв.
981 Там само. Спр. 553, арк. 253; спр. 557, арк. 266зв., 300. На користь

такого тлумачення служить те, що у Норвегії символіка допускає заміну різки
шматком дерену {Гуревич А.Я. Проблема генезиса феодализма в Западной
Европе. С. 102, 103; Неусыхин А.П. К вопросу об эволюции форм семьи и
земельного аллода у алеманнов в VI-IX вв. (в связи с толкованием термина
генеалогия ) // Средние века. 1956. Вып. VIII: К семидесятилетию

академика Евгения Алексеевича Косминского. С. 56).

982 Dąbkowski Р. Litkup w prawie polskiem średniowiecznem // Przegląd
Historyczny. 1907. T. V. Zesz. 3. S. 377-385.

983 Розов В. Українські грамоти. Т. І. С. 10, 12; Павлов-Сильванский Н.П.
Феодализм в России. С. 43, 44.

984 Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма... С. 90.
985 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 536, арк. 158-159; спр. 553, арк. 19.
986 Там само. Спр. 544, арк. 154.
987 Там само.

988 Там само. Арк. 212зв.; також: арк. 125зв., 173зв.; спр. 515, арк. 51-
52, 103.
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989 ЦДІА України у Львові, ф. 142, on. 1, спр. 1, арк. 157; НБ ЛНУ, від.
рукописів, спр. 536, арк. 153зв.

990 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 544, арк. 86зв.
991 Собестианский И.М. Круговая порука у славян... С. 620; Памятники

русского права. 1957. Вып. 6: Соборное уложение царя Алексея Михайловича
1649 года / Под. ред. (и с предисл.) К.А. Софроненко. С. 422; Ефименко А.Я.
Южная Русь... Т. I. С. 335.

992 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 544, арк. 232.
993 1668 р. замковий суд наказав громаді відшкодувати поповичеві з Гро-

зьової потраву на підставі не тільки огляду шкоди на другий день на місці,
але й того, що в селі вночі чули гвалт  (Там само. Спр. 515, арк. Збзв.,
38зв.), але ніхто на нього не реагував.

994 Там само. Арк. 135зв.
995 Там само. Спр. 517, арк. 429 зв., 572.
996 Czacki Т. О litewskich і polskich prawach, о ich duchu, źródłach, związku

i rzeczach zawartych w pierwszem Statucie dla Litwy 1529 roku wydanem.
Warszawa, 1800. T. I. S. 179, pozn. 1539.

997 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 555, арк. ЮОзв.
998 Там само. Спр. 517, арк. 38.
999 ЦДІА України у Львові, ф. 15, on. 1, спр. 143, 155.
1000 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 524, № 399, 617; спр. 522, № 942;

спр. 555, арк. 70, 102, 222.
1001 Там само. Спр. 547, № 337; спр. 511, № 451; спр. 570, арк. 417, 481;

спр. 554, арк. З, 7зв., 10, 59, 71; спр. 551, арк. 20зв., 61-62; спр. 555, арк. 98,
223зв; спр. 553, арк. 13, 17; спр. 517, арк. 728.

1002 Там само, спр. 517, арк. 551, 552.
Ю°3 в0зНі аб0 супроводили крайників, або з являлись на виклик сільських

урядів (Там само. Арк. 79зв., 280зв., 403зв., 592; спр. 577, арк. 151-а;
спр. 544, арк. 146, 147зв., 149, 152; спр. 570, арк. 167-168).

1004 літопис Бойківщини. 1931. Ч. 1. С. 164. Цей звичай практикувався
на Русі ще в XI ст. (Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в России. С. 164).
Він має багато спільного з процедурою вирішення межових конфліктів Але-
манською та Баварською правдами (Неусыхин А.П. К вопросу об эволюции...
С. 57; Гуревич А.Я. Проблема генезиса феодализма... С. 94).

1005 Sdbau I. Iudecata probei... Р. 627.
1006 Kuczera A. Samborszczyzna... Т. I. S. 84.
1007 Бромлей Ю.В. Становление феодализма в Хорватии... С. 152, 176

177, 182-183.

1008 Инкин В.Ф. Крестьянское право дедичности  и ближести ... С. 38-39.
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1 Volumina legum. Т. I. S. 35; Vetulani A. Geneza statutu warckiego o
wykupie sołectw // Kwartalnik Historyczny. 1969. R. LXXVI. N 3. S. 565, 575-576;
Łysiak L, Własność sołtysia (wójtowska) w Małopolsce do końca XVI wieku.
Kraków, 1964. Zesz. 15. S. 37-38, 71, 72-73, 100-101. Економічний стимул ску-
півлі солтиств шукано в розвиткові панщинної системи (у поєднанні з
теорією континуїтету фільварків з ХІІ-ХІІІ ст.). При цьому різні автори
підкреслювали такі фактори: усунення конкуренції з боку солтиса у споживанні
робочої сили (Rutkowski J. Studia z dziejów wsi polskiej XVIII w. Warszawa,
1956. S. 18), ліквідація громадського самоврядування, яке перешкоджало
підносити рівень панщинної експлуатації (Kutrzeba S. Historia ustroju Polski w
zarysie. T. II: Litwa. S. 132); усунення дуалізму в сфері земельної власності і
влади над людьми {Dobrowolski К. W sprawie skupu sołectw w Polsce w XV i
XVI w. // Kwartalnik Historyczny. 1924. R. XXXVIII. S. 18). В ході дискусії
польських істориків 1950-1954 рр. висловлювалась думка про те, що
об єктом шляхетської експансії проти солтисів були не земельні угіддя, а інші
елементи матеріальної бази солтиса: млини, корчми, штрафи {Kiełbicka A. Studia
nad sołectwami w województwie krakowskim w XVI-XVIII w. Toruń, 1964.
S. 29-30). А. Ветуляні пропонує розуміти Вартський статут буквально:
землевласник одержував право усунути солтиса непотрібного - такого, який
поводився непокірливо, особливо такого, який здобув шляхетську гідність і
скупчив у своїх руках і прибутки, і владу над населенням цілого села
{Vetulani A. Geneza Statutu warckiego... S. 559-561, 565, 571, 572, 575-576).

2 Kadlec К. ValaSi a valaSske pravo.... S. 404.
3 Źródła dziejowe. T. XVIII. Cz. 2. S. 10-11.
4 AGZ. T. XIII. N 3577-3578.

5 AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1, k. 10.
6 Жерела... T. I. C. 171, 277. Дорожів (Дросів) ще в 1357 р. був записаний

Владиславом Опольським з корчмою, ставом, млином за вірну службу
якомусь Яськові і його законним спадкоємцям. Ясько служив сеньйорові зі
списом і луком (AGZ. Т. VII. N 11). Коли виникло дорожівське солтиство, не
знаємо. З пізніших згадок нам відомо, що громада одержала в 1631 р.
привілей (на німецьке право ?), підтверджений 1678 р. Яном III Собєським і у
1710 та 1730 рр. Августом II. З переліку урядових громадських виборних,
датованого 1765 р., ясно, що тут існувала війтівська юрисдикція (до числа
старшини входили війт, присяжні, писар, десятник [НБ ДНУ, від. рукописів,
спр. 531, № 407]). Останнє з підтверджень привілею було заоблятоване у
1732 р. в самбірській замковій книзі під назвою Підтвердження привілею
старих прав і звичаїв . З тексту дізнаємось, що дорожівські селяни самі
просили залишити їх при старих роботах і повинностях , опис яких тут же
подавався. Особливість цих повинностей, яка робила їх для селян
привабливими, полягала в тому, що панщина в них не була на першому місці і
становила по 4 плуги з осілого і засіяного лану на рік, по два навесні і восени
від світанку до заходу сонця. Крім того, тяглі селяни вивозили до річкових
складів сіль - на рік 24 бочки, одержуючи за перевезення по добрій дорозі
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по 5 грошів від бочки та доплату на смарування коліс . В обов язок селян

входили також ремонт трьох млинів, трьох єзів, двох мостів на р. Бистриці

та побудова на гостинці корчми зі скарбового лісу. Вагомим був чинш з

натуральними данинами. Кметі давали в рік з лану по 10 злотих, на св. Яна і на

св. Мартина по 4 каплуни і чотири гуски, два півмірки вівса самбірської

міри, 24 яйця, 2,5 гроша подимного з халупи, 1 гріш за вівцю. За користування

скарбовими сіножатями громада давала 4 злотих 24 гроші, за користування

болотними сіножатями давалося по гусці з орної чверті. Загородник з

загороди платив гривню (48 грошів), комірник, що мав корову, - 12 грошів, а

котрий не мав, - 6 грошів. Крім того, з гайдуцьких двох ланів громада платила

грошовий і натуральний чинш (40 злотих, 4 півмірки вівса, 8 гусок, 8

каплунів). Селянам надавалось право вільного варіння пива та паління горілки

три дні на рік  - на Різдво, Великдень, на весілля, хрестини тощо. Тільки

від помелу солоду селяни давали замкові з кожного помелу по півмірку

ячменю (Там само. Спр. 566, № 186). У привілеї відсутня будь-яка згадка про

німецьке право та війтівський або лейтвійтівський суд. Отже, німецькими

залишалися у Дорожеві тільки повинності селян.

7 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 60. Дублянське (як і ольшанське)
солтиство 1537 р. було інкорпороване королевою Боною до Самбірського
староства.

8 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 510, № 4.
9 Там само. Спр. 542, № 357.
10 ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 2837, арк. 54.
11 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 433v.
12 Ibid. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 429, 431.
13 ЛНБ HAH України, від. рукописів, ф. 5, on. 1, спр. 2837, арк. 88;

AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1, k. 76 (11); Archiwum
Zamoyskich, N 2978, s. 465; Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 440-441;
MRPS. P. IV. V. 1. N 4086; НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 566, № 4. Парафію
в Торчиновичах було записано в 1585 р. С. Одровонжем попові Стефанові у
формі продажу за 26 злотих. Сигізмунд Август підтвердив пергаментну
грамоту на ім я Мартина - сина Стефана {Грушевський М. Сторінка з історії
українсько-руського сільського духовенства... С. 27. N° 10).

14 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 531, N° 343; спр. 522, N° 950; AGAD.
Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 463-465; ЛНБ НАН України, від. рукописів,
ф. 5, on. 1, спр. 2837, арк. 89. В селах німецького права у XVIII ст. корчма
була звичним місцем зборів громади.

15 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 531, N° 253.
16 Там само. Спр. 509, № 118.
17 Там само. Спр. 564, N° 112 (1759 р.).
18 AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, D 1, v. 1, k. 453.
19 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 521, арк. 253зв.; спр. 540, арк. 84зв.;

спр. 522, арк. 950.
20 ЦДІА України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 552, арк. 1739-1740, 1413-1417.
21 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 564, арк. 112.
22 ЦДІА України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 552, арк. 2416; ф. 7, on. 1,

спр. 42, арк. 1377-1378, 1395-1396.
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23 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, к. 440v.
24 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 521, арк. 735зв.
25 Там само. Спр. 542, арк. 74; спр. 566, арк. 117; спр. 546, арк. 192;

спр. 524, арк. 354. Маемо акт, складений у Дубровці 22 січня 1722 р. у
присутності правного  війта Томаша Шитка і присяжних (Там само. Спр. 540,
арк. 84зв.).

26 Там само. Спр. 521, арк. 273-275. 1747 р. дублянський плебан вимагав
від громади з усіх ланів річно по колоді жита і колоді вівса. Громада ж
твердила, що десятина має йти плебанові тільки з 13 3/4 лану (Там само.
Спр. 524, арк. 227).

27 Там само. Спр. 521, арк. 275 (№ 163).
28 Жерела... Т. І. С. 291; AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S 1,

v. 1. k. 89-91 (23-25).
29 AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, D 1, v. 1, k. 243, 412, 622;

Ibid. Lustracje, dz. XVIII. N 21, 34. У 1535 p. король дозволив викупити тутешнє
війтівство жупникові Карлові Флорентійцю (MRPS. Р. IV. V. 2. N 17171). У
Билині 1507 р. ми не знаходимо жодного осадника на будь-якому праві. Але
у 1585 р. тут знаходимо вільну від тягарів ґрунтову війтівську чверть .
Запис на мокрянському уряді війта і присяжних  датований 1673 р. У 80-х
роках XVII ст. тут знаходимо вільну від тягарів війтівську чверть  (НБ ЛНУ,
від. рукописів, спр. 540, арк. 149). Після ліквідації князтва в с. Шаде останнє
у 1563 р. згадується як належне до мокрянського війтівства, права дідичного
солтиса  на яке були узурповані шляхтою Броневськими (MRPS. Р. V. V. 1.
N 9274). Військовий правний суд  вказував 1734 р., що Дубрівка сиділа на
німецькому праві (НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 510, № 4).

30 AGZ. Т. XI. N 397.
31 AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1, k. 91v.
32 MRPS. P. IV. V. 2. N 16611; V. 3. N 18417; AGAD. Archiwum Skarbu

Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1, k. 92 (26). Самбірський староста С. Одровонж
21 листопада 1532 р. одержав від короля право викупу всіх війтівств у
своєму старостві (MRPS. Р. IV. V. 2. N 16611), а вже 14 березня 1533 р. до Нагу-
євичів скеровуються королівські комісари Микола Дершняк з Рокитниці,
суддя і войський, Андрій Жечовський, перемишльський підсудок, і Микола
Конюшецький, городоцький войський, для отаксування на місці нагує-
вицького війтівства-солтиства, на якому сидів тоді спадковий війт (advocatus
hereditarius) Каспер Станіславський (Ibid. N 16845). Війтівство було оцінено
на 280 злотих (marcarum) (Ibid. N 16849). А 30 квітня 1537 р. королівським
декретом воно разом з іншими маєтками шляхом перенесення (cessio) прав
за невиплачену або Недоплачену суму перейшло у посесію спадкоємців
померлого на той час Каспера Станіславського (Ibid. V. 3. N 18417).

33 НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 521, арк. 382-383; спр. 566, арк. 37.
34 Там само. Спр. 566, арк. 37.
35 Там само. Арк. 36.
36 ЦДІА України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 330, арк. 1211-1212. До речі,

піддані  Нагуєвичів показали ревізорам 1686 р. локаційну грамоту Нагує-
вичів від 1424 р. у підтвердженні 1678 р. (BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553.
S. 109). На жаль, тексту цього документа не виявлено.
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37 ЦДІА України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 358, арк. 1276-1278.
38 Там само. Спр. 361, арк. 328-337; Селянський рух на Україні... С. 469.
39> НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 566, № 36; Спр. 521, № 214, арк. 381зв.,

384.

40 Там само. Спр. 566, № 36 (також № 35).
41 Там само. № 36, 37; спр. 521, № 214, арк. 383-386зв.
42 ЦДІА України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 361, арк. 330. Компромісною

формою сільського устрою іноді був судовий дуалізм: у такому разі діяв суд
лентвійта і суд тивуна (AGZ. Т. XIII. N 3537-3538; AGAD. Archiwum Skarbu
Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1, k. 10; Жерела... T. I. С. 171, 277; НБ ЛНУ, від.
рукописів, спр. 540, арк. 157, 163, 524, 756). Голова сільського уряду Нагує-
вичів титулується viceadvocatus, тобто заступник війта, судді. Шоста частина
зібраних ним з селян чиншів йшла йому. З чверті лану, яку обробляв, він
ніяких чиншів і податків не платив (de quarta nil dat [AGAD. Archiwum Skarbu
Koronnego, dz. LVI, D 1, v. 1, k. 52 (26)]). Траплялись села, наприклад, Гу-
бичі, де половина мешканців платила князеві, а частина - солтисові
німецького права (jus duplex [Ibid. К. 254]).

43 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 110.
44 Війтівство у Сприні за привілеєм 1667 р., підтвердженим у 1678 р.

(принагідно разом з підтвердженням війти зуміли здобути собі нові права, які
комісари скасовували), тримали брати Іван, Федір, Іванко, Іван, Стась, Стефан
Спринські (Ibid. S. 108). Як бачимо, воно становило сімейну власність, а отже,
поєднувало риси німецького і волоського прав.

45 Dokumenta dotyczące dawnej ekonomii samborskiey // Dodatek miesięczny
do Gazety Lwowskiej . T. I. N 95; AGAD. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 382,
433; AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 165, 172v., 312-312v.; НБ ЛНУ,
від. рукописів, спр. 566, арк. 4.

46 Див. привілей Владислава II Ягайла від 15 листопада 1423 р. на
осадження Ольшаника на средзькому праві і продаж у ньому солтиства братам
Миколаєві і Щепанові з Тернави за 50 гривень. Брати одержали чотири лани
(mansos seu laneos) без кривди для кметів, для кметів же того села
призначалось сто ланів (mansos seu laneos), на церкву та її настоятеля (pro ecclesia et
rectores eius) призначався один лан. Усі ці лани мали бути розчищені по
обидва боки р. Ольшаника. У привілеї згадані також луг, по-простому  названий
Knyezenye, та частки ґрунту, названі обшарами (obszary). Усі кметі і
поселенці вказаного села поділені на тих, хто все ще не закінчив розчищення ланів
і не висидів 20 років, і тих, хто осів на старих полях і не висидів десять
років. Якби встановлена тривалість волі минула, кметь мав платити до свята
св. Мартина річного чиншу з лану 10 скойців (півгроша, V24 краківської
гривні за грошовою системою, впровадженою у XIV ст.), дві курки (pullos),
два сири (caseos) і два десятки яєць. Одночасно кметі з кожного лану
платили б по 16 грошів, а плебанові ж одну міру пшениці і другу - вівса (Mate-
ryały archiwalne... N 46. S. 36, 37).

47 Див. привілей Владислава II Ягайла від 20 листопада 1421 р. про
надання Старій Солі (Солоне, Зальцборк) средзького права і призначення
війтами у ній братів панів Миколая і Щепана з Тернави та їхніх нащадків.
Обидва брати одержали війтівство (advocatiam) у. повну власність з правом
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заводити в тому місті або містечку різні торговельні лавки (boncos), будки

(cameras) хлібників, м ясників, рибників, шевців, кравців та різних майстрів

(переважно слюсарної справи) та інших механіків  (маються на увазі

кваліфіковані майстри, що працювали на солеварнях). Війти брали V6 денара від
чиншу - прибутку від землі і V3 денара від кожної справи, яка розглядалась
їхнім судом. Війти дістали також право власності на вибудуваний млин на
р. Стрв яжі (Strwansz) та дозвіл спорудити інші млини в кордонах того міста.
Братам і їхнім нащадкам надавалось також право на Солоний і Вільховий
потоки з усіма тонями (? piscinas) та єзами (? obstacula), дворище зі
скарбовим двором і з домом та загородничими халупами між подвір ям і
лісом, який зветься Шумою (Schumma), з загородниками, які там вже є і які
можуть там само осісти. Надавалось право згаданим братам спорудити баню
(balneum). Серед об єктів надання названо також палатки ваг і підстригання
сукна (cum cameris rasorum panni), каменедробарка (? Schrothwerk, Kuthlof,
Kotlauf)- Тим же привілеєм запроваджувались два ярмарки на рік, один
припадав на тиждень перед Трійцею, другий - на тиждень від 1 вересня.
Торговельні ярмаркові збори (forale alias thargowe) збирали на користь братів за
прийнятим іншими містами звичаєм. Найбільше для осаджування міста
виділялось 100 франконських ланів (monsos franco) - як готових (розчищених)
грунтів, так і ділянок у лісі, які належало заново розчистити поселенцям. З
цих 100 ланів на спадкових війтів припадало чотири лани, вільних від усяких
тягарів, - два готових і два у лісі. Плебанові припадало два лани - один в
готовому полі і один у лісі, два лани для вигону худоби (pro expulsione gre-
gum), по-простому - скотарня, і чотири лани для пасовища. З решти кожного
зі ста зазначених ланів після закінчення волі міщани і передміщани мали
щорічно до свята св. Мартина давати по 17 скойців (рахуючи скоєць по 0,5
гроша), і з того чиншу війтам належало вирахувати шостий денарій. Осаджені
на готових полях поселенці одержували 10 років волі, а ті, які свої поля
розчищали в лісі, мали користуватися цією пільгою 20 років. Після того, як
вийде термін волі, зваричі (coctores et laboratores salis) повинні один раз на
рік косити на сінокосах у місцях, указаних королівськими службовцями і
державцями Перемишльського повіту. Половина сінокосу призначалась війтам
та їхнім наступникам, а друга половина - зваричам і виробникам товпястої
солі у Перемишльській жупі. За все це названі брати повинні були брати
участь у кожному генеральному ополченні і служити, будучи відповідно
спорядженими, разом з чотирма лучниками, але це після закінчення десятирічної
волі. Нарешті, у привілеї йшлося про судовий імунітет. І городяни, і брати
Тернавські звільнялись від підсудності як звичаєвим, так і державним загаль-
нопольським судам та нормами права. Єдино компетентними судити самих
війтів оголошувались суди, які керувались нормами средзького права, у тому
числі кримінального з правом меча (criminalibus et capitalibus) (Materyały
archiwalne... N 44. S. 32-35).

48 Dokumenta dotyczące dawnej ekonomii samborskiey // Dodatek miesięczny
do Gazety Lwowskiej . T. I. S. 46-49 (N 2).

49 AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1, k. 93 (27).
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50 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 184v.; Archiwum Skarbu
Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1, k. 79 (13); Archiwum Zamoyskich, N 2978,
s. 406; MRPS. P. V. V. 2. N 9274; BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 44.

51 MRPS. P. V. V. 2. N 9274; AGAD. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 406;
BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 44; Жерела... T. I. C. 253.

52 BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 65; AGAD. Metryka Litewska,
dz. IV-B, N 22, k. 440-441; MRPS. P. IV. V. 1. N 4086; ЦЦІА України у
Львові, ф. 13, юп. 1, спр. 552, № 1739-1740; 2413-2417. Невідомо, коли Мокряни
були переведені на німецьке право. Ще 1507 р. селяни сиділи тут частково на
руському, частково на волоському праві.

53 ЦДіА України у Львові, ф. 13, on. 1, спр. 51, арк. 1875-1875зв.
54 Можна навести чимало прикладів антагонізму у стосунках між

солтисами і громадами (Там само. Спр. 552, арк. 1739, 1740, 1413-1417). У XVII-
XVIII ст. збереглося безліч ілюстрацій тієї прірви, яка розділяла війта і
громаду. Дідичний війт мав коло себе в Чукві простого війта, який ганяв селян
на війтівську панщину понад норму, а неслухняних грабував , бив (НБ ЛНУ,
від. рукописів, спр. 525, № 1057; спр. 548, № 19). У своїй скарзі на
державцю нагуєвицькош війтівства К. Турського від 19 липня 1636 р. громада Нагу-
євичів писала про надмірні побори, побої, арешти, витоптування і спаш
полів (Селянський рух на Україні. 1569-1647. С. 466). У Торчиновичах
теперішній і минулорічний уряди  - війти, а також Г. Ковальчук, який два роки
тому був війтом, та минулорічний підвійт  Г. Дашів, два теперішніх і шість
колишніх присяжних, змовившись поміж собою , чинили людям різні
утиски (Там само. Спр. 531, № 253). Подібні звинувачення висувала громада
Нагуєвичів проти минулого, теперішнього та давнього лентвійтів, минулого
і теперішнього писаря і 12 присяжних  (Там само. Спр. 524, № 51). Доро-
жівська громада про своїх громадських війтів, усунутих з посади назавжди,
розповідала, що вони, займаючи громадські посади, неодноразово
обманювали громаду  (Там само. Спр. 525, № 524). Спираючись на багатіїв, деякі
урядники, всупереч інструкціям, залишались на своїй посаді по 10, 15 і 20
років, користуючись повною безконтрольністю (Там само. Спр. 528, № 287).

55 Там само. Спр. 525, № 474.
56 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 175-176.
57 Ibid. Archiwum Zamoyskich, N 2978, s. 494-497. Ha 1686 p. від

війтівського двору в Чукві (господарства) не залишилось жодного сліду (BZNO,
oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 42-43).

58 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 194v.
59 Привілей Спитка з Мелынтина від 13 грудня 1390 р., виданий у

Новому Самборі: В ім я Отця і Сина і Святого духа щасливо амінь. Оскільки,
як каже мудрий, не пам ятається те, що давно сталось, і не залишиться
згадки про те, що настане у майбутньому, у тих, які прийдуть скоро після того,
то, отже, виникає необхідність минуле через писемні пам ятки передати у
пам ять наступників. Саме тому, ми, Спитко з Мелынтина, дідич і пан Самбір-
ської округи і воєвода в даний час, краківський староста, сповіщаємо всіх,
як теперішніх, так і наступних, що, бажаючи стан доходів і прибутків наших
поліпшити, після зрілих роздумів війтівство у Новому Самборі, колись
званому Погоничем, що у нашій вищезгаданій Самбірській окрузі лежить від
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границь села, званого Стрілковичами, і до границь другого села, а саме Губи-

ча, має тверді кордони, обачному мужеві Генрикові, колишньому війтові в

Ланьцуті, і його наступникам і законним спадкоємцям за 80 гривень грішми

празької лічби і польської ваги, рахуючи в кожній гривні 48 грошів, яке ми

законно і розумно дідичним правом довічно посідали, (з правом) продавати,

дарувати, міняти, відчужувати і на будь-який ужиток згідно з нахилом своєї

волі використовувати, даємо Генрикові; так само даємо і дозволяємо йому і

його законним спадкоємцям повну і всякого роду владу там само в Новому

Самборі, інакше Погоничі, закласти місто на тевтонському праві, що зветься

магдебурзьким, і довести його до завершення, і лани розміряти, скільки їх

тільки між зазначеними границями вдалося би викорчувати і викорчувані

обробляти. З тих уже викорчуваних ланів, або тих, які підлягають корчуванню,

десять мають бути вільні і відособлені, з яких 6 самому війтові і його

наступникам, 2 для костелу і 2 для випасу худоби того ж міста, під звичайною

назвою скотарня , будуть призначені. Понад то даємо і уділяємо війтові і

його нащадкам всі м ясні палатки (jatki), лавки або склепи шевців і пекарів,

скільки б їх тільки самі в тому місті закласти і вибудувати вважали за

відповідне, і наділяємо їх повною вільністю і вільною лазнею, вільними

рибниками, вільними млинами, скільки їх тільки можна було би побудувати у

визначених границях, вільною лукою, скільки б змогли її для своїх потреб

зайняти, вільним птахоловством і полюванням, мається на увазі на малих

тварин, тільки не на оленів і диких кабанів. З меду, який в лісах добувають,

скільки його там буває, нам і нашим спадкоємцям дві частини, війтові і його

наступникам третю частину відступати мають і будуть зобов язані до цього.

Щоб, однак, це місто в теперішній нашій фундації могло через щасливе

буття продовжувати зростати, визначаємо вільності для забудування його на 8

років, на викорчуваних ґрунтах на 8 літ, на грунтах же, які мають бути

викорчувані під винницю, - на 14 років, після яких кожен мешканець і

городянин повинен буде зі свого лану платити гривню монетою, яка буде на той

час у країні в обігу, і два снопи вівса нам і нашим спадкоємцям. З будь-якого

чиншу отримають названі війт і його наступники грішми шостий денарій, а

нам, утримуючи для себе з присудів або із судженої справи третій денарій,

кожен раз два з них (денарій. - В. І.) давати. Десятину ж з названих ланів
будуть вносити, як і інші Руської землі рільники, тому і в те місце, кому і
де її накажемо вносити. Крім того, щоб назване місто відчуло, що наша
щедрість є для нього корисною, для його ужитку і щасливого зростання надаємо
і даруємо лави або склепи і склади сукна і чинш, що йде зі склепів, тому
місту вічно. Ткачі ж, які там мешкають, і тчуть не інакше як власними
руками, як будуть краяти сукна, від сплати згаданого складового податку мають
бути вільними і вилученими. Мешканці того самого міста, або городяни,
мають користуватись вільністю рибальства у пливучих водах; з садів же,
скільки їх там можна буде закласти, нам (старості) одна частина, друга війтові, а
третя тому ж місту вільно має належати. Зобов язуємось також для
особливого задоволення того міста виділити і дати пастуха. Надто передовсім
хочемо, щоб мешканці, або городяни, названого міста не будь-яким, а тільки
магдебурзьким правом судились, так щоб самі мешканці ні перед ким, як тільки
перед нами в своїх як малих, так і великих справах мали відповідати згідно
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зі всіма формами і порядками, яких назване магдебурзьке право в своїх

засадах, застереженнях і пунктах вимагає. Далі доводимо вищезгаданим те, що

сам війт і його наступники будуть мати повну вільність відведення ріки
Дністра до меж і границь того названого міста, якщо тільки ближче і ліпше
зможуть зробити. Додаємо, що війт і його спадкоємці зобов язані будуть
після того, як мине термін вільності, нам і нашим спадкоємцям старанно
служити з одним списом і двома лучниками у поході або на війні, якщо виникне
потреба. І щоб цей наш продаж, локація та інші розпорядження, які тут є,
не могли бути ніким порушені, ми ухвалили цього листа списати на вічну
силу, забезпечуючи його нашою більшою печаттю. Діялось і дано в
названому Новому Самборі в день св. Луції діви, року 1390. У присутності
хоробрих і благородних мужів Яна з Тарнова, сандомирського воєводи, старости
Русі, дідича з Жабокрук Андрія, сина Ходька з Библа, Жеґоти з Ґройна,
Митная Мазуровського, Юрія зі Ступниці, воєводи волоських сіл, і багатьох
інших вірогідних свідків (AGZ. Т. VI. N 2. S. 2-4; Kuczera A. Sambor-
szczyzna... Т. I. S. 199-201; Derflórówna A. Materyały... N 1). Сільський
привілейований солтис (іноді - солтис невеликого містечка) у другій половині
XV-XVI ст. юридично базував свої права на королівському локаційному
документі, який одночасно становив даровану грамоту солтисові. Солтис у
королівських маєтках мав на доказ своїх прав два документи: лист
старости з дозволом викорчувати і заселити певну ділянку землі з усіма
надежностями  (отже, локаційний документ) і королівське підтвердження - привілей
про надання солтиства з більш докладним, ніж у листі , описом прибутків і
господарських прав. Королівська локаційно-дарована грамота містила, поруч
з повним описом умов господарського і соціального розвитку, також більш
точне визначення просторових меж нового поселення. З виданням
королівського привілею втрачав своє значення старостинський лист. Якщо йшлося
про локаційний або ерекційний привілей для визначного міста, первинний
документ доповнювався документом про надання населенню міста міського
права. З поширенням погляду на солтиство як на хліб добре заслужених  і
з затуханням колонізаційного руху на межі XVI-XVII ст. юридична підстава
володіння сільським солтиством зводилась до одного документа -
королівського надання. У королівських маєтках набуває поширення надання у формі
фіктивної вічності скуплених солтиств або надання німецького права
сільським громадам без солтисів (Заяць А. Є. Урбанізаційний процес на Волині в
XVI - першій половині XVII ст. Автореф. дис. ... канд. істор. наук. Київ,
1994. С. 12-13). На прикладі Нового Самбора можна спостерігати усі етапи
локаційного процесу. Грамотою від ЗО квітня 1419 р., адресованою міщанам,
Владислав II Ягайло надав Новому Самбору магдебурзьке право, вільні ваги,
дозволив закласти два винних крами, а також крами для продажу солі,
суконних товарів, прибутки з яких призначались на користь міста. Міським ткачам
дозволявся продаж їхніх виробів без внесення торгових оплат. На користь
міста обертались також чинші з городів за містом, але з застереженням
шести гривень на користь королівського скарбу. Відвідувачі тижневих торгів
звільнялись від сплати торговельного . Далі йшлося про право міста
закладати хмільники, про право зрубу для міщан у королівських лісах і ловити
рибу в Дністрі, вивезення дров міщанами з королівських лісів на власне
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опалення, про пасовище для міста, про компетенцію міського суду

(Derflórównci A. Materyały... N 9; ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5,

on. 1, спр. 2837, арк. 75-76). Отже, маємо справу з двома привілеями Самбо-

ру; один, 1390 р., - про надання війтівства, другий, 1419 р., - про надання
німецького судівництва. Перший втратив своє значення після викупу
війтівства. Востаннє він був підтверджений у 1442 р. Владиславом III Варнен-
чиком, а копія його була у 1731 р. заоблятована в замковій актовій книзі (НБ
ЛНУ, від. рукописів, спр. 566, арк. 4). Відома також облята цього документа,
датована 4 квітня 1714р., за витягом її, виданим 21 червня 1777 р. (Derfló-
równa A. Materyały... S. 47-48).

60 Kuczera A. Samborszczyzna... T. I. S. 207; AGAD. Metryka Litewska,
dz. IV-B, N 22, k. 312-312v.

61 Krupińska-Laskowska H. Ekonomia Samborska...
62 Ось перелік сіл на німецькому праві за інвентарями 1507, 1568, 1686 рр.:

Літня, 1686 р.: чверть тивонська , тивон з чверті нічого не дає (дворові),
тільки підданих на роботі доглядає  (BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553,
s. 62); Дорожів, 1497 p.: добре війтівство  ( advocatio bona ; AGAD.
Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1, k. 2/9), 1686 p.: війтівські дві
чверті  і десятника V2 чверті  (Ibid. S. 64); Билина, 1686 р.: війтівська
чверть одна  (Ibid. S. 65); Чуква, або Котковичі, 1507 р.: війт має шостий
гріш з чиншу і третій - з юрисдикції, ставок і добрий млин (AGAD.
Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1, k. 75/9), 1568 p.: засіли спершу в
тому селі німці, сидять по обидва боки: один від Дністра, другий від
Ольшаника, в лан іде 12 прутів, війтівство є в тому селі добре , держить його якийсь
Куля, має стави, трьох кметів (Ibid. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 163, 174,
175-175зв.); Мокряни, 1507 p.: iure ruthenico et iure valachico (Ibid. k. 13/79),
1568 p.: війт тримав у Мокрянах від кількох літ на роботі чотирьох чоловік,
млин, корчму, коляду бере , 1686 р.: 16 чвертей війтівських [...] війт прав не
показав  (BZNO, oddz. rękopisów, rkps 9553, s. 44v.); Стрілковичі, 1507 p.:
шостий гріш з чиншів і третій з присудів - війтові, лентвійт нічого не дає,
панщина - 13 днів на рік (AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1,
k. 10/76), 1568 p.: німецьке село  (Ibid. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22,
k. 163v.); Торчиновичі, 1507 p.: viceadvocatus nil dat, in iure theutonico (AGAD.
Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S 1, v. 1, k. 3/10); Мединичі, 1686 p.:
війт служить з двох чвертей, тому не платить (податків)  (BZNO, oddz.

rękopisów, rkps 9553, s. 49, 51); Дубляни, 1686 р.: старий війт не війтує  (Ibid.
S. 60); Якубова Воля, 1686 р.: війт служить з однієї чверті, десятник з пів-
чверті  (Ibid. S. 70). Інвентарі 1568 і 1585 рр. дають також перелік таких
німецьких  сіл: Селець, Мокряни, Черхава, Билина Велика, Ольшаник, Куль-
чиці, Березниця, Бабина, Пруси, Пеняни, Купновичі, Ваневичі (AGAD.
Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 163-163v., 194v., 208v., 225; Archiwum
Zamoyskich, N 2987, s. 378, 385, 399, 405). Інвентарі XVII-XVIII ст. не містять в
собі жодних реліктів або натяків на те, що колись тут могли знаходитись
війтівства або солтиства. Серед сіл, які не мали чітко визначеної правової
належності, крім сіл з викупленими солтиствами, були також села, які можна
би умовно віднести до сіл на польському праві. Вони не потребували
локаційних документів і спеціального дозволу на екстериторіальність, оскільки
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польське право вважалось єдино тубільним, місцевим правом. Між тим, у
судах не тільки міст, але й сіл у Польщі німецьке право мало широке
розповсюдження і сприймалось як щось органічне у контексті польських
порядків.

63 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 177-178.
64 Ibid. K. 167v.
65 Ibid. K. 165.

66 Kuczem A. Samborszczyzna... T. I. S. 204-205.
67 Жерела... T. I. C. 51, 168, 196.
68 AGZ. T. XIX. N 3030 (Літиня і Грушова). Можливо, так само було в

Якубовій Волі. Тут уже на початку XVI ст. зникає солтис, а громада
залучається до участі в зборах (Sawicki L. Wędrówki pasterskie.... I. S. 103).

69 Rewizja Praw, Przywilejów Miastom, Wsiom służących, oraz na Wójtow-
stwa, Kniastwa, Sołectwa... w Ekonomii Samborskiej ... znajdujących się ... roku
1766... // Dodatek miesięczny do Gazety Lwowskiej . 1872. T. I. S. 55-56.

70 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 167. Приватні власники
часом домагались від короля підтвердження листів про заснування у своїх
маєтках солтиств. Імунітет судівництва німецького (як і волоського) права
здійснювався завдяки судовим установам, які діяли від імені короля.
Найбільш повно цей імунітет проявлявся у Сяноцькій землі, де існував
особливий солтиський  або вищий суд німецького права  (при сяноцькому
гроді). Перед актами цього суду виступали солтиси не тільки королівських,
але й приватних сіл. У с. Щавно мешкав крайник усіх волоських осад Ся-
ноцького староства (перша інстанція для війтів і солтиств і вищий суд щодо
міських і сільських лав для простих мешканців королівщин). Апеляція на
вироки вищого суду німецького права йшла до короля або до вищого суду
німецького права у Кракові (Prochaska A. Przedmowa 11 AGZ. Т. XVI. S. X).
У першому випадку король виступав як ленний пан, у другому - як голова
держави.

71 Stadnicki А. О wsiach tak zwanych wołoskich... S. 4. А. Стадніцький
вважав, що волоські князтва і німецькі війтівства були подібні одне до одного
як з інституційної точки зору, так і в деталях дотацій; на його думку, тільки
села на магдебурзькому і волоському праві мали інститути, що відповідали
князтвам і солтиствам. Проте, як бачимо, подібні установи існували і в селах
руського права, можливо, не без впливу імміграційних інституцій.

72 Kadlec К. Valasi a valaśske pravo.... S. 437, 438, 442, 444.
73 MRPS. P. IV. V. 2. N 19855.
74 Ibid. N 16611.

75 Ibid. V. 1. N 7895, 19191.
76 Ibid. V. 1-2. N 4570, 11309, 11423, 16845, 16879, 17643, 19191, 19858,

19875; P. V. V. 3. N 89961; НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 521, арк. 192-193,
382; AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 165; Archiwum Zamoyskich,
N 2978, s. 383; Жерела... T. I. C. 294.

77 MRPS. P. V. N 7895.

78 Historia chłopów polskich. T. 1. S. 337.
79 Груилевсъкий M. Сторінка з історії... С. 43, 53.
80 AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 369-370.
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81 Грушевсъкий М. Сторінка з історії... С. 55, 57. Викупну ціну становив
капіталізований з 10 відсотками дохід плюс оціночна вартість нерухомості
(НБ ЛНУ, від. рукописів, спр. 551, арк. 35). Наприкінці XVI ст. виникає така
форма забезпечення спадкоємців, як перенесення на них (cessio) пожиттєвих
прав з попереднього володільця за його життя (AGAD. Metryka Litewska, dz.
IV-B, N 22, k. 452). Це усувало небезпечний момент відкриття вакансії, коли
спадкоємці залишались без права  (Ibid. Archiwom Zamoyskich, N 2978, s.
322).

82 Kiełbicka A. Studia nad sołectwami.... S. 17-19, 22.
83 Stadnicki A. O kniaztwach we wsiach wołoskich... S. 9; Mototolescu D.D.

Jus valachicum... P. 90; Kiełbicka A. Studia nad sołectwami... S. 13; Historia
chłopów polskich. T. I. S. 338. На кінець XVI ст. у Польщі завершується
процес ліквідації селянських солтиств у шляхетських і духовних маєтках, але в
королівських маєтках вони продовжували існувати (Trzyna Е. Położenie
ludności wiejskiej... S. 163).

84 Линниченко И.А. Черты из истории сословий... С. 122.
85 Сяноцька земля виділялась серед земель Галицької Русі густотою

поселень на німецькому праві: на 1650 р. їх тут було 148, включаючи 16 міст і
містечок, тобто 32,3 відсотка від усіх поселень (Fastnacht A. Osadnictwo ziemi
sanockiej... S. 249, 267). Ніде в Руському воєводстві, крім неї, не існувало
особливого вищого суду німецького права (Kaindl R.F. Beitrage zur Ges-
chichte... В. I. S. 190-198) і посади провінційного війта (Владимирский-
Буданов М.Ф. Немецкое право... С. 35 і далі).

86 Роман Роздольський мав рацію, коли писав, що перетворення купно-
кругового типу села на поселення вуличного типу зі зменшенням хаотичності
в укладі полів може знайти своє пояснення і без впливу німецького
колонізаційного права - у загальній вимозі часу  (Rozdolski R. Wspólnota gminna...
S. 30-31, 53-54, 86-99). Це перетворення диктувала необхідність
одноманітних земельних мір в умовах панщинно-фільваркової системи і розкладу
архаїчних форм землеволодіння. Така перебудова можлива була не лише тільки
внаслідок ініціативи згори або внаслідок польського впливу, а й у силу
об єктивних умов. При якісній однорідності ґрунтів розкидані дворища могли
спаюватись у блоки смуг (загонів), кінці яких непомітно переходили в альменду
і служили резервом для останньої. Запроваджувана згори ланова система при
цьому вписувалась у контури власницьких земельних границь. У східноро-
манських землях існувало два типи сільських земельних володінь: 1) таких,
що мали геометричну форму видовженого чотирикутника і становили блок
однакових земельних смуг; 2) їаких, що мали круговий  або трикутнико-
вий  уклад (Stahl Н. Contributii la studiei... Р. 90, 91, 361). Стихійно
формувався також регулярний уклад полів у Молдові. У XVII ст. з інтенсифікацією
землеробства орні землі зводились в один масив. Виділялось властиве
селище ( ватра ), де відводились ділянки під двори і городи. Розчищена площа
лісу спочатку служила пасовищем або сінокосом ( полем ), окремі ділянки
якого перетворювались на стаціонарну оранку-царину. Кілька царин в одному
полі мали більш-менш правильну чотирикутну форму і огороджувались.
Окремі жереби в царині ділились на ниви , ряди , грядки , визначувані
лише за шириною - довжина була однаковою. При розбивці царини на ниви
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при цьому попри власницькі кордони села залишались клини або кути (Сіїю-

daru С. Contributii la conoaęterea... R 14, 19-20, 22-23). У нормативних

описах німецького лану при довжині 24 стадії  його рекомендувалось розділити
на три рівних поля по 7 стадій кожне: ярове, озиме і угор  (пар). Одна
стадія  (стая, станина, стаянє) відводилась під забудову, одна - під городи і

одна - під вулицю і площу (pro villagio) (Źródła dziejowe. 1881. T. IX. Cz. 2.
R 299-301). Ідеальне втілення такого лану, однак, траплялось рідко. Цікаво,
як влаштували своє земельне господарство колоністи з числа етнічних німців.
Серед небагатьох осель, заселених німецькими іммігрантами, можна назвати
Чукву (Котовичі) у Самбірській волості. Чуква мала вуличну забудову.
Початково, коли в селі ще сиділи німці , вони осіли двома боками , від
Дністра  і до Ольшаника , на землях різної якості: кращі землі лежали в напрямі
до Ольшаника, і за це мешканці цієї частини села мали платити вищий чинш
(AGAD. Metryka Litewska, dz. IV-B, N 22, k. 174). З часом, коли вже про
першопоселенців-німців залишилась тільки пам ять, тут під владою одного
солтиса утворились дві громади. Спір між ними за поле Завищення привів
їх 1630 р. до подання позовів у війтівський суд. Дністровська громада, яка
потребувала компенсації за низьку якість землі, готова була заплатити за це
поле половину суми , напевно, сплачуваної нею за свої землі. Кінець-кінцем
громадам вдалося досягти компромісу. Лани були повернені  у другий бік
так, що з тих пір вони простягались уздовж села через обидві його
половини (ЦДІА України у Львові, ф. 142, on. 1, спр. 1 (56), арк. 113, 153-154).
Весь орний масив відтепер поділявся в основному на три поля відповідно до
трирічної ротації, не рахуючи дрібних конів. Одне з них починалось від
осель, за стодолами , або на загуменні , за потічком . Друге, середнє ,
починалось від загумення другої половини села і тягнулося до урочиська
Солониця . Максимальний зазначений у джерелах порядковий номер стайні
в цьому полі назад від Солониці  - сьомий. Третє поле починалось за бе-
резницьким гостинцем , тягнулось від Дністра  або від границь села  до
рурграбу , або перекопу (дренажної системи). Стайні  тут лічено назад від
гостинця  або вперед від Дністра . (Там само. Арк. 48, 61, 62, 69, 73, 74,
150-153, 157, 162, 166, 275, 276; спр. 2, арк. 108, 145, 192, 253, 263).
Відчужувана земля відводилась у трьох ділянках з локацією у стайнях (Там само.
Спр. 1, арк. 43, 54, 55, 63, 97, 145; спр. 2, арк. 203, 227 і т. д.). Не можна,
однак, зводити регулярний уклад полів в обов язковий атрибут німецького
права. Він запроваджувався тільки там, де дозволяла або цього вимагала
топографія ділянок різної якості.
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романської, частково пастушої, і слов янської землеробської

культурно-господарських систем у Паннонії до приходу угрів (Королюк В.Д. Волохи и

славяне Повести временных лет . С. 41-54).

169 Mototolescu D. Jus Valachicum... P. 1-3, 8-9, 20-21, 107-109, 127-130.
170 Kadlec K. Valasi a valasske pravo... S. 251-252, 255, 362, 369-371, 318

319; Panaitescu P. Ob§tea taraneasca... P. 29-60; Cihodaru C. Contributii... S. 1-54.
171 Dobrowolski К. Migracje wołoskie na ziemiach polskich // Pamiętnik V

powszechnego zjazdu historyków polskich w Warszawie 28 listopada do 4 grudnia
1930. Lwów, 1930. I: Referaty. S. 135. Див також: Długopolski E. Przyczynki
do osadnictwa... S. 1-2; Potkański K. Pisma pośmiertne. T. I. S. 292-320.

172 Dąbkowski P. Wołosi i prawo wołoskie w dawnej Polsce // Studia
historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby. T. I. S. 105.

173 Szczotka S. Studia z dzieów prawa wołoskiego... S. 373.
174 Dragami N. Rominii in veacurile IX-X1V pe baza toponimiei ęi onomas-

ticei. Bucureęti, 1933. P. 224-225, 404, 405; Nandris G. O wędrówce
Rumunów... S. 528; Rosetti R. Pamintul satenii... P. 24; Mototolescu D. Jus
Valachicum... P. 9.

175 Szczotka S. Studia z dziejów prawa wołoskiego... S. 373; Modelski TE.
Kolonizacja wołosko-ruska na polskich Podgórzu i Podhalu // Sprawozdania
Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Lwów, 1924. T. IV. S. 25; Fastnacht A.
Osadnictwo ziemi sanockiej... S. 217; Dobrowolski K. Migracje wołoskie... S. 135.

176 Dobrowolski K. Migracje wołoskie... S. 58, 99, 100, 101.
177 Fastnacht A. Osadnictwo ziemi sanockiej... S. 216.
178 Ibid. S. 215. У межах Польщі волоська міграція йшла в двох

напрямках: на північ на Белзьку і Холмську землі і на захід вздовж Карпат до Жи-
вєцька і Сілезії. З багнистих верхів їв Рати і Белзи волохи  розходились до
верхів їв Бугу і Стиру і, рухаючись за течією Стиру, просунулись у
Волинське воєводство, за Луцьк, у маєтки Радзивіллів під Оликою. Ряд сіл
волоського права виник на берегах Бугу і на Холмщині, доходячи на заході до
Лежайська. На думку Е. Длугопольського, етнічними волохами цього
міграційного потоку були тільки осадчі, тоді як рядові поселенці були українцями
{Długopolski Е. Przyczynki do osadnictwa wołoskiego... S. 3).

179 Dobrowolski K. Dwa studia nad powstaniem kultury ludowej w Karpatach
Zachodnich // Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby. Kraków, 1938. T. 2.
S. 192 (12). Ми не можемо погодитись з твердженням автора про те, що
бойки виникли унаслідок зіткнення кочової хвилі волоських номадів із
зустрічною хвилею землеробського населення з долини Дністра, тоді як лемки -
результат взаємодії вже українізованих волохів з автохтонним польським
елементом. Занадто категоричним видається нам і твердження про те, що
гуцульське населення - румунсько-балканського походження (Ibid. S. 194).

180 Ян Длугош записав переказ про граничний знак, встановлений нібито
князем Левом на Бескиді, на угорському кордоні, де беруть свій початок
Сян, Стрий і Тиса , поблизу замку Собінь. Знак являв собою камінь з

руським написом  {Груилевський М. Історія України-Руси. Вид. друге, розширене.
Львів, 1905. Т. II: XI XIII вік. С. 578). З іменем цього князя була пов язана
легенда про початок соляних промислів на терені Бойківщини. Вона знайшла
своє відбиття у фальсифікаті грамоти князя Лева, датованої 1244 р. і під¬

418



ЧАСТИНА ТРЕТЯ

твердженої на ім я перемишльського владики Афанасія Крупецького королем

Владиславом IV 1638 р. Руський князь дарував буцімто ігуменові новозасно-

ваного монастиря св. Миколая і перемишльському владиці Авраамові у

с. Башев два лани вільні ріллі  і чотири черені (Петрушевичъ А. О Галиц-
кихъ Епископахъ... Прим. 70. С. 153-154). Сильна руська традиція існувала
у Дрогобичі. Згідно з П. Домбковським, тут ще в 1443 р. сидів
давньоруський воєвода  Ян (Дрогобицький повіт вперше виступає у джерелах під
1398 р.). У той же час посада дрогобицького судді існувала ще за руських
часів , а 1415 р. відомий judex terrestris in districtu Drohobycensi Філь (Phyl).
Відомі також його наступники і земські возні (AGZ. Т. XIV. N 634). Ще у
XVII ст. міщани Дрогобича могли показати місце на міських валах, де
знаходилась колись резиденція руських князів - książęta ruskie, potym królowie,
biskupi rezydowali (Lustracja województwa ruskiego... Cz. 1. S. 153).
Топонімічною пам яткою про резиденцію князя Лева Даниловича була назва ставка у
Новому Самборі - Левів став  (Lwi staw) (Dorflerówna A. Materjały... S. 5,
7, 9). Давно вже привернула до себе увагу дослідників місцева традиція з-
під Гребенова у верхів ях Опору, яка знайшла своє відображення у назвах
могила Святослава , потік Святославчик  та урочище Святославіє  (Гру-

шевський М. Історія України-Руси. Т. II. С. 6-7, прим. 1). Ця традиція
зіставляється з фактом убивства Святослава Володимировича на шляху до Угорщини
людьми його брата Святополка Окаянного (Там само). Т. Коструба розробив
гіпотезу, згідно з якою Святослав Володимирович не міг бути деревлянським
князем і тікав до Угорщини 1015 р. із своєї волості, яка мала знаходитись у
верхів ях Сяну, в Карпатах (Коструба Т. Найдавніша згадка про Бойківщину //
Літопис Бойківщини. 1938. Ч. 10. С. 34-38). Можна, до речі, вказати на ще
один історичний топонім, пов язаний, можливо, з цим іменем, - Swyatosławo-
wa поблизу Ланьцута. У XVI ст. там мешкали ловчі (venatores) (Źródła
dziejowe. Т. XVIII. Cz. 1. S. 137-138).

181 Bernhaut M. Przyczynki do historii prawa niemieckiego i wołoskiego w
województwie ruskim // Sprawozdania Dyrekcyi gimnazjum w Brodach za rok
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Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin, 1956. Sectio В. T. IX:
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1958. T. IX. Zesz. 1: R. 1957. S. 63-117.
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С. 162-163). Перехід до осілості населення волоської частини села не вів,
однак, до повного злиття обох частин - їх правовий статус залишався різним.
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герба Сас ІІ Четверта наукова геральдична конференція (Львів, 10-12
листопада 1994 р.). 36. повідомлень і доповідей. Львів, 1994. С. 5.
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Автора цієї монографії я мав змогу пізнати особисто у Львові на
початку 90-х років уже минулого століття. Тоді він розповідав мені
про намір написати працю, яка б підсумувала його багаторічні
історичні дослідження. Пригадую Професора не лише як видатного
знавця волоської колонізації у Карпатах та гуманіста всебічних
зацікавлень (знавця іноземних мов, музики, німецької літератури доби
романтизму), але передовсім як доброзичливу людину - вченого, котрий
щедро ділився своїми знаннями з науковою молоддю, до якої належав
і автор цих рядків. Розмови з Василем Інкіним, з огляду на подібність
наукових інтересів, суттєво вплинули на вивчення мною волоської
колонізації у згаданому регіоні, що в польській історіографії зветься
Червоною Руссю1. Певною мірою почуваю себе інтелектуальним
спадкоємцем Професора. Через це пропозицію написати післямову до
презентованої читачеві книги я сприйняв як честь - з хвилюванням, що
характеризує учня, який пише про свого наставника. Хоч книга незавершена,
проте потреба у її виданні не підлягає сумнівові. Цілком підтримую
зазначене у передмові до неї, що автор добре обізнаний з багатою
літературою предмета, з численними джерельними публікаціями, ввів у
науковий обіг великий масив рукописних документів і його праця є
оригінальним дослідженням. Вважаю своїм обов язком висловити вдячність
професорові Миколі Крикуну за підготовку її до видання.

Дослідження В. Інкіна характеризує тематичне розмаїття: у ньому
відображено не лише складну правову ситуацію на терені Самбірщи-
ни (Бойківщини), а й його соціально-економічний розвиток. Потрібно
підкреслити, що у своїй розвідці автор виходить за хронологічні межі,
окреслені в назві праці, - акцентує увагу читача на процесах, що
відбувалися до XVI ст., причому на значно ширшій, ніж Самбірщина,
території.

Торкнуся окремих питань, про які йдеться у цій монографії.
Професор звернув увагу на те, що нові локаційні ініціативи, які

мали місце в гірській місцевості на Самбірщині протягом XVI ст.,
базувалися виключно на волоському праві, а німецьке право стосувалося
тільки землеробських сіл у підгірській місцевості (ч. III, § 1 і 4).
Вияснення причин цього він, проте, не подав. Потрібно враховувати
аналогічні явища на сусідніх землях. Не вдалися спроби
землеробської колонізації ще у XIII ст. на теренах Малопольщі вище позначки
500 м над рівнем моря: ці терени, покриті лісами й травами, характе-

1 Jawor G. Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej vi
późnym średniowieczu. Lublin, 2000.
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ризувалися бідними ґрунтами, на яких можливе було лише

вирощування ярого зерна2. Звідси численні згадки щодо Польщі про зайняття
покинутих сіл волоськими пастухами3. Життя на пограниччі гірської
й рільничої зон пов язане було не тільки з труднощами - воно давало
можливість черпати засоби до існування. Звідси типові для мешканців
гір і підгір я, глибоко В. Інкіним простежені, вміння поєднувати
пастухування й землеробство, розвиток численних ремесел та інші заняття.

Переконання, що волоське право було єдиним засобом, придатним
їщя колонізації непривабливих для землеробів земств, було поширене
у XVI ст. Свідчить про це, зокрема, такий фрагмент знаного авторові
монографії інвентаря Самбірського староства 1568 р.: Iż grunth stha-
rosthwa Samborskiego maxima ex parte leży w górach, gdzie oziminy szie
nie rodzą, preto iż zima długo trwa у pręthko zamarza na jesień, thedy
thyż więtsza częszcz wszi w stharosthwie Samborskim iesth wołoskiego
prawa4. Звідси домінування економічних причин у поширенні
колонізації на волоському праві, яке стало корисним знаряддям економічної
експлуатації Карпат, у тому числі давньої Бойківщини.

Черговою дискусійною проблемою є питання про падіння
життєвого рівня селян Самбірщини у XVII ст., який проявився у зменшенні

2 Kopczyńska-Jawor ska В. Tradycyjna gospodarka sezonowa w Karpatach
Polskich. Wrocław, 1969. S. 20 i n. Селян до оселення на цих теренах
заохочували наданням волі, що в долинах становила десять, а на узгір ях - 20 років
(Rutkowska-Płachcińska A. Sądeczyzna w XIII і XIV wieku. Wrocław, 1961.
S. 67). На думку М. Парчевського, осадництво в горах і на підгір ї не могло
спиратися на автохтонні, осілі групи населення, що замешкувало здавна
долини й котловини нижче 500 м над рівнем моря, тому що не була можливою
радикальна зміна способу його життя (Parczewski М. Początki napływu
ludności ruskiej na teren Karpat Zachodnich w świetle archeologii // Archeologia
Historica. Brno, 1993. 18. S. 94; Ejusd. Geneza Łemkowszczyzny w świetle
badań archeologicznych // Łemkowie w historii i kulturze Karpat / Pod. red. J.
Czajkowskiego. Rzeszów, 1992. Cz. 1. S. 23).

3 Bębynek W. Starostwo muszyńskie, własność biskupów krakowskich //
Przewodnik Naukowy i Literacki. Lwów, 1914. T. 42. S. 116 i n.; Kuraś S.
Osadnictwo i zagadnienia wiejskie w Gorlickiem do połowy XVI w. // Nad rzeką Ropą.
Szkice historyczne. Kraków, 1968. S. 66-69; Długopolski E. Przyczynki do osadnictwa
wołoskiego w Karpatach // Sprawozdania Filii C.K. Gimnazjum w Krakowie za
rok 1916. Kraków, 1916. S. 7; Pieradzka K. Na szlakach Łemkowszczyzny.
Kraków, 1939. S. 60-62; Prochaska A. Jaśliska, miasteczko i klucz biskupów
przemyskich // Przewodnik Naukowy i Literacki. 1889. T. 17. S. 62. На ідентичне
явище на землях Словаччини звернули увагу: Beńko J. Osidlenie severneho
Slovenska. Kośice, 1985. S. 33 і 81; Chaloupecky V. ValaSi na Slovensku. Praha,
1947. S. 31 i n.; Мастек J. Valasi v zapadnich Karpatech v 15-18. stoleti.
Ostrava, 1959. S. 59.

4 AGAD. Metryka Litewska, dz. IX, B-22, k. 3cv.
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їхніх земельних наділів. В. Інкін, услід за старою історіографією,
вказує, що причиною цього явища було зростання значення фільварку і,
як наслідок цього, - визиску панщинних селян (ч. І, § 7; ч. II, § 14).
Як можливі причини слід було також врахувати демографічне
збільшення сільської популяції, яке в крайніх випадках вело до
неможливості закладання нових господарств принаймні через брак коштів на
придбання знарядь та робочої худоби. Ця теза знаходить своє
підтвердження в існуванні у XVII ст. багатьох раніше оброблюваних
селянських наділів (lanei deserti), котрі, незважаючи на відповідні спроби
самбірських старост, не вдалося загосподарювати (ч. І, § 7). Я не
впевнений, що скерування людності королівських поселень до праці,
пов язаної з видобуванням і варінням солі, було, як вважає автор,
компромісом між вимаганнями місцевих фільварків і потребами жуп у
робочій силі (ч. П, § 14) чи наслідком вичерпання можливостей
розвитку королівських господарств через бідні ґрунти й невигідні для
розвитку рільництва підгірські умови. Видається також, що ми
недооцінюємо значення драматичних кліматичних змін у XVII ст., які
характеризувались сильним похолоданням, особливо довгими й
морозними зимами. У підгірських регіонах це могло викликати значне
падіння зернового виробництва. Деякі дослідники XVII ст. називають
малим льодовиковим періодом 5. Авторові цієї монографії це загалом

відомо.
Потрібно підкреслити, що праця В. Інкіна є унікальним

дослідженням території, на якій зіткнулися не лише різні етноси (українці і
прибулі волохи, поляки, а також євреї, які головно жили у містах, та
інші), але й різні типи суспільно-правової організації. У результаті це
дало правову диференціацію поселень, зокрема чудово розпізнані
автором мішані правові форми. Наслідком цих процесів, корені яких
заходять найпізніше у XV ст., було ототожнення інститутів солтиса,
князя і руського тивуна (ватамана). Це відбувалося не тільки у Сам-
бірській волості6.

5 Maruszczak Н. Zmiany środowiska w okresie historycznym // Geografia
Polski. Środowisko przyrodnicze / Pod. red. L. Starkela. Warszawa, 1999. S. 186.

6 Особливо показові приклади у цьому сенсі дає Сяноцька земля. Село
Щавне існувало як локоване на волоському праві. У 1437 р. князтво з рук
попередніх власників (синів волоха Боти) набув Якуб Волох. Королева Софія,
підтверджуючи цю угоду, водночас перевела село й князтво (в документі
назване солтиством) на німецьке право, залишивши пастухів при дотогочасних
звичаєвих данинах. Однак численні пізніші згадки називають тут осіб,
окреслюваних навзаєм як князі або солтиси, що виступали у волоському суді в Ся-
ноку. Від початку XVI ст. у тому ж селі свою садибу мав також крайних -
типовий для волоського права урядник. Ще складнішу правову ситуацію
спричинив виданий тією самою королевою 1441 р. локаційний документ для
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Великою заслугою В. Інкіна є простеження у XVI-XVIII ст. старих
правових інститутів, які своїм походженням сягають у староруські
часи. Важко вказати в доробку польської й української історіографії
подібне глибоке вивчення. Звертає на себе увагу взірцевий аналіз лен-
них відносин, генезу яких автор, услід за польськими дослідниками,
виводить з часів намісництва Владислава Опольчика й замкових слуг
(servitori castri; ч. II, § 10), які, безперечно, походять зі староруських
часів. Проблемою майбутніх студій залишається зв язок появи цієї
категорії населення з волоською колонізацією. Не підлягає сумнівові,
що волохи у королівських селах виконували замкові служби.

З назви третьої, незакінченої, частини книги видно, що одним з
головних її завдань мала бути характеристика волоського права. Знаючи
наукову спадщину автора, можу припустити, що він зупинився би у
ній на типових для нього інститутах князя (начальника села), крайни-
ка і на тому, як судилися мешканці сіл на цьому праві. Оскільки
проблематика волоського осадництва зачіпається у двох попередніх
частинах монографії, то вважаю за потрібне висловитись з приводу
кількох питань.

села Радошичі. Пастухи, згідно з ним, повинні виконувати натуральні

повинності, тобто відповідно до норм волоського права, а землероби -

сплачувати грошові чинші. А солтис села мав відповідати перед судом

старости iure... Ruthenico, тоді як його садиба (солтиство) була локована на

німецькому праві, здійснювати юрисдикцію стосовно мешканців села на

цьому ж праві. Й у випадку Радошичів слід зазначити, що протягом кількох
наступних десятиріч поняття князь  і солтис  уживали навзамін. Реєстри,
які походять від початку XVI ст., засвідчують, що принаймні частина
Радошич користувалася волоським правом. Що ж до інших поселень,
середньовічна історія котрих слабо документована, можна твердити, що
альтернативне вживання понять князь  і солтис  часом є наслідком того,
що автор відповідного джерела не брав до уваги справжніх відмінностей між
ними або просто не розумів їх й описував нову дійсність з допомогою старої
усім зрозумілої термінології. Натомість лише окремі згадки засвідчують
ототожнення князів з руськими начальниками сіл - тивунами чи ватаманами,
що може вказувати на те, що асиміляція німецького і волоського прав
відбувалася швидше, ніж асиміляція руського і волоського прав. У випадку
другої з цих асиміляцій справу додатково ускладнює дуже часта присутність
ватаманів у селах середньовічної Молдови. Уже в XV ст. видно там процес
ототожнення ватаманів з князями й альтернативного вживання цих термінів;
але в наступному столітті титулатура князів помітно заникає. З цієї причини
непорозумінням було б однозначне джерельне трактування тих з цих
урядників, які подекуди в Галицькій землі Руського воєводства стоять на чолі
волоських сіл, сприймати як результат справжньої русько-волоської правової
асиміляції {Jawor G. Osady prawa wołoskiego... S. 124-127).
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Найперше питання про князтва. У середньовіччі вони мали дідич-
ний характер. Щойно у другій половині XVI ст. з являється
інформація про доживотні надання - у той час вони не були частими7. В. Ін-
кін дійшов висновку, що князтва як інститут були власністю роду
(клану) - носія династичного титулу князя (ч. II, § 15). У цьому, на
його думку, полягала їх відмінність від локованих на німецькому
праві солтиств, які являли собою індивідуальну власність. Ця цікава
концепція вимагає коментаря. Відсутність належної послідовності у
вживанні понять рід  і родина  є відчутною і в польській
історіографії8. Приймаючи етнологічну дефініцію роду (або клану) як
спорідненої групи, що охоплює всіх осіб, які виводяться від спільного
предка (дійсного чи фіктивного), і спільності цього походження,
водночас групи, члени якої не перебувають у господарській, а часто
навіть територіальній спільності9, доходимо висновку, що в наявних
джерелах існування такої спорідненої організації не простежується.
Ця констатація перегукується з думкою К. Завістович-Адамської про
пізню, найправдоподібніше, новочасну, генезу ґуральських родів у
польських Карпатах10. Справді, коло осіб, правочинних успадкувати князтва,
найчастіше було обмежене синами, які походили з легальних подружніх
зв язків11, рідше охоплювало побічних родичів, як й у випадку
солтиств12. Право на успадкування по найдальших предках було скрізь
прийнятою практикою, на основі якої обґрунтовували спадкові
претензії перед судами і правителем. Наприклад, у 1464 р. Казимир Ягел-
лончик затвердив володіння маєтком за 'Іллею Волохом на підставі
присяги мешканців Макової, які засвідчили, що князтво у ній eiusdem

7 Kadlec К. Valasi a valasske pravo v zermch slovanskych. A Civoclem poda-
vajfcim pfehled theorii о vznfku rumunskeho naroda. Praha, 1916.

8 Дискусію стосовно цього див.: Waldo В. Niedział rodzinny w polskim
prawie ziemskim do końca XV stulecia. Wrocław, 1967. S. 37 i n.

9 Zawistowicz-Adamska K. Systemy krewniacze na Słowiańszczyźnie w ich
historyczno-społecznym uwarunkowaniu. Wrocław, 1971. S. 43 i n.; Szynkiewicz S.
Ród 11 Słownik etnologiczny. Terminy ogólne / Pod. red. Z. Staszczak. Warszawa;
Poznań, 1987. S. 319 i n.

10 Zawistowicz-Adamska K. Systemy krewniacze... S. 52.
11 Як доводить приклад з 1519 р., оскарження стосовно незаконного

походження віддаляли присягою свідків: князь і троє селян з Лозини, що у
Львівській землі Руського воєводства, зізнались, що Петро й Ячко, сини Ста-
шка Ячинського, походять з легального шлюбу, укладеного в руській церкві.
Оскаржував цих синів їхній родич (стрий ?) шляхетний Конрад Ячинський,
заперечуючи таким чином їх право до дідичення (ЦДІА України у Львові,
ф. 9, on. 1, спр. 10, арк. 345 і наст.).

12 Łysiak L. Własność sołtysia (wójtowska) w Małopolsce do końca XVI
wieku. Kraków, 1964. S. 121.
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Elie de avis et preavis fuisse et ad eum esse iure propinquitatis
devolutamІ3. Так само руський староста Міхал Бучацький надав Ме-
лентові, синові Семена, князтво у Смольниці за тим же правом: sicut
avus tenuit et pater14. Урешті, Сигізмунд Старий вмотивував надання
якомусь Петрові з Лужків Гірних у Самбірському старостві
закладенням князтва його батьком15. Загалом, отже, тезу В. Інкіна про родову
власність на князтва, на мій погляд, залишається доводити.

Потрібно також зазначити, що застосовувані у XVI-XVIII ст.
методи випасу худоби, вичерпно викладені В. Інкіним і базовані на сталих
пастуших поселеннях, з яких на літній сезон в гори виходили групи
пастухів, походять з глибших часів. Це заперечує панівну в науці
думку про поступовий перехід волохів від кочового способу життя на
осілий. Маємо порівняно значну кількість відомостей, які переконують,
що в згаданих століттях волоське пастухування на теренах Польського
королівства існувало на основі знаних ще у XIV ст. в Молдові й Се-
мигородді пасовищ у межах сіл або у вигляді сезонних випасів на
окремих полонинах. Другого з цих варіантів стосуються привілеї для
волохів, що сягають XIV ст. і характеризуються своєрідною
двоїстістю об єктів надання. Одним з останніх є село або місце під його

локацію, другим - пасовища, розташовані часом на значній від поселень
відстані, у гірській місцевості. У 1424 р. Максим, званий Владом Дра-
гасиновичем, одержав у Снятинській волості село Косів і дві поляни -
Березово і Жаб є, зокрема, з тим застереженням, щоб мешканці цього
села вносили данини з полонин. У 1447 р. і коломийський староста
Міхал Мужило з Бучача підтвердив власникові Косова право на
збирання данин від випасу на цих полонинах. 1377 р. воєвода самбір-
ських волохів Джурдж Ступницький отримав від князя Владислава
Опольчика Ступницю й Новошичі, що над Бистрицею (на Самбір-
щині), разом з сатрит dictum Myedzillusa, а 1397 р. Владислав Ягайло
надав волохам Миці й Іванкові місце на осадження села Сколе у

Стрийському повіті і greges, oves et pecora in campo Raad, qui
połoniny dici dicitur, pascenda łibere perpetue. Також протопласти Клод-
ницьких - брати Бенедикт, Стефан, Андрій і Марцій з Ляшок -
одержали 1391 р. від того ж короля село Клодницю (у Стрийському
повіті) і signaliter in eadem silva Worothcza pascuis Valachorum. У

13 AGZ. T. VI, N 58.
14 Zbiór dokumentów małopolskich (далі - ZDM) / Wyd. S. Kuraś і I. Suł-

kowska-Kuraś. Wrocław; Warszawa; Kraców; Gdańsk, 1971. Cz. V: Dokumenty z
lat 1401-1440. N 1426 (1437 r.).

15 AGAD. Metryka Koronna, ks. 30, k. 303. Див. також: Ibid. Ks. 23,
k. 263-263v (1508 r.); AGZ. T. XI, N 1139 (1438 г.); XVI, N 786 (1470 r.).
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1505 р. король Александр надав Янові з Бучача Чернихів й Підбуж
(на Самбірщині) cum Montibus Alpium et decimis agnorum wulgariter
strangy, а мешканці Бінчарової й Боґуші (у Сондецькому повіті у Мало-
польщі) 1460 р. одержали від Пєньонжка з Вітовіц підтвердження
привілею королеви Софії на вільний випас й вирубку в лісах, званих Бєщади
і Явоже (Jaworze) коло Північної; це підтверджено і 1531 р.16

Значною мірою В. Інкін торкнувся й проблем судових віч у Сам-
бірській волості, які йменували струнгами і зборами. Потрібно
підкреслити, що вони не є специфічними для цієї території, хоч тут зберігались
довше, ніж на інших руських теренах. Подібні й напевно ідентичні
інститути зустрічаємо у XV ст. в Сяноцькій і Перемишльській землях
Руського воєводства - стосовно людності поселень, осаджених на
волоському праві17.

Монографія цінна й підкресленням військового значення волоської
колонізації у її найдавнішій фазі, що припадає на XIV ст.
Переконують аргументи автора, який висловлюється на користь датування по-
чатків інституту волоського воєводи й волоських округів часом
правління Анжуйської династії у Польщі. Не підлягає сумнівові, що
метою Владислава Опольчика, намісника на Русі 1372-1379 рр., було
фактичне відірвання її від Польщі, підкреслення своїх зв язків з Ан-
жуйською династією і приготування ґрунту під повне прилучення Русі
до Угорщини. Адже володіння Руссю захищало б Анжуйську
монархію від безпосереднього литовського й татарського сусідства й облег-
шувало б їй дії у Молдові, Волощині і Польщі. Додатковим
аргументом на підтримку тези про віднесення появи згаданих воєвод і округів
до 70-х років XIV ст. є геополітичне розташування теренів, що
управлялися цими воєводами. Осадження лояльними щодо Анжуйської
монархії людьми Сяноччини й Самбірщини уможливлювало
безперечний зв язок між Руссю й Угорщиною через карпатські перевали й
водночас гарантувало утримання вигідних укріплень на північ від
Карпат. Цій меті мала також слугувати активна колонізаційна акція,
зокрема, волоська18. Невипадково першим, хто видавав численні
документи про надання волохам земель взамін за військову службу19, був

16 Jawor G. Osady prawa wołoskiego... S. 39-55.
17 Jawor G. Strungi i zbory. Instytucje organizacji społecznej wsi na prawie

wołoskim w średniowiecznej Polsce // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej.
Warszawa, 1997. R. XLV. N 2.

18 Dąbrowski J. Ostatnie lata Ludwika Wielkiego (1370 1382). Kraków, 1918.
S. 289; Myśliński K. Dzieje kariery politycznej w średniowiecznej Polsce. Dymitr
z Goraja. 1340-1400. Lublin, 1981. S. 120, 125.

19 Докладно про це див.: Gilewicz A. Stanowisko і działalność gospodarcza
Władysława Opolczyka na Rusi w latach 1372-1378. Lwów, 1929. S. 28-32.
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Владислав Опольчик. Невипадково, зокрема, Джурдж Ступницький у
1377 р. був волоським воєводою Самбірщини.

Зазначеній тезі не суперечить факт, що Нан як воєвода волохів Ся-

ноччини згаданий щойно 1386 р. Адже невідомо, коли йому дістався

цей уряд і чи мав він на ньому попередника. Воєводою він міг стати

після 1376 р., коли виступає серед свідків сяноцького старости
Бенедикта як власник Нсбещан, а не як воєвода20. Назагал можна
припустити, що інтенсифікація волоської колонізації й охоплення її
випробуваними в Угорщині організаційними рамками не були випадкові,
а являли собою, побіч з, можливо, економічними чинниками, елемент

свідомих політичних кроків, остаточною метою яких було удержання
руських земель Анжуйською монархією.

Очевидно, зникнення волоських воєвод на Русі (востаннє воєвода
самбірських волохів згаданий 1406 р.) було наслідком ґрунтовних
адміністративно-правових реформ, здійснених тут головним чином
Владиславом Ягайлом і формально завершених у 1430-х роках
впровадженням польського права, польської ієрархії урядів і нового
територіального поділу, заснованого на повітах, землях і воєводствах. Не
виключено, що інститут волоського воєводи був ліквідований як
елемент прив язання  Русі з Угорщиною, з яким було покінчено 1387 р.
шляхом остаточного приєднання руських земель до Польського
королівства. Не маємо жодної інформації про підтримання руськими
волохами Угорщини після 1387 р., однак не підлягає сумнівові, що
ворожі польській владі сили на зазначеному терені існували21.

Ліквідація волоських округів не означала повної нівеляції
військового значення волоської колонізації, особливо у королівських маєтках.
На це звернув увагу В. Інкін (ч. І, §15). До поданих ним прикладів
можна додати інші. Владислав Ягайло, переважно на початку свого
правління, продовжував надавати волохам села на руських землях
взамін за несення ними військових обов язків. Так, участь у війні
власники згаданого села Сколе повинні були брати з чотирьома кінними
лучниками, власники сіл Гошів і Сваричів у Жидачівському повіті -
відповідно зі списом і чотирьома лучниками та зі списом і шістьома

20 ZDM. Cz. IV: Dokumenty z lat 1211-1400. N 1030.
21 Казімєж Мисьлінський вважає, що адресований русинам заклик

Владислава Опольчика дотримуватися вірності угорській королеві Марії у зв язку
з подіями 1387 р. не був би можливий без підтримки її руськими
політичними чинниками. Про цю підтримку свідчить те, що значна частина Русі й
після 1387 р. певний час визнавала угорську владу (Myśliński К. Dzieje kariery...
S. 121, 189, 192).
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лучниками, села Унятичі в Перемишльському повіті - з трьома
кінними стрільцями22.

Князі в численних королівських маєтках протягом XV ст. зберігали
військові обов язки, про значення яких свідчить послідовний їх
перелік як при локації нових князтв, так і при змінах власників. У
волоських селах Перемишльського староства на переломі XV і XVI ст.
нормою був обов язок кінної участі князя у війні і щорічна данина
перемишльському замкові 12 овець23. Деякі документи інформують,
що князь служив з луком або з луком і списом24. То був старий
звичай - він виступає 1464 р. в королівському затвердженні й
відновленні давніших привілеїв, які мали князі з Макової25.

Однак уже в другому десятиріччі XV ст. видно початок повільного
процесу вилучення військової повинності і заміни її спеціальною
сплатою або даниною. Можна припускати, що найшвидше це
відбувалося у поселеннях західної частини руських земель - в Бєцькому і
Сондецькому повітах. Локуючи 1416 р. село Охотницю, король
застеріг участь у поході князя, котрий повинен ставати з луком і конем
вартістю п ять гривень або ж дати коня тієї самої вартості чорштин-
ському старості26. Охотницьку  модель військових повинностей
князя без змін королева Софія впровадила, локуючи село Радошичі у Ся-
ноцькій землі27. На крок далі пішли дідичі Горлиць, видавши 1417 р.

22 ZDM. Cz. VI: Dokumenty króla Władysława Jagiłły z lat 1386-1417. N 1528
(1387 r.), 1592-1593 (1393 r.), 1616 (1397 r.), 1626 (1399 r.). З кінцевого періоду
панування Владислава Ягайла походить надання волохові Ванчі й трьом його
синам села Турка у Стрийському повіті (Ibid. Cz.VII: Dokumenty króla
Władysława Jagiłły z lat 1418-1434. N 2630 (1431 г.)). У 1444 p. один з цих
синів одержав від Владислава III надання пустки Тернове Поле разом з
правом осадження там села - за військову службу з двома лучниками (Ibid.
Cz. III. N 692). Той же правитель надав Іллі Мигуловичу село Лозина
Львівської землі (Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, oddz.
rękopisów, rkps 2845, k. 15 i n.).

23 AGAD. Metryka Koronna, ks. 23, k. 256-256v., 263, 265 i n., 273 i n.
(1508 r.); ks. 35, k. 205-206; Biblioteka PAN w Krakowie, oddz. rękopisów, rkps
2831, s. 45; 2855, s. 6-8.

24 AGAD. Metryka Koronna, ks. 23, k. 269; ks. 35, k. 206.
25 Ibid. Ks. 23, k 256-256v. У королівському затвердженні від 1508 р.

братам Івашкові, Юркові, Занкові й Артимові - князям у Стар яві і
Кростенку - зазначено, що кінна служба князів - то старий звичай (Ibid.
К. 273v.).

26 ZDM. Cz. VI. N 1804.
27 ZDM. Cz. VIII: Dokumenty z lat 1435-1450. Uzupełnienie: dokumenty z

lat 1286-1442. N 2327.

XXIX



Ґжеґож ЯВОР

документ для Рихвалда. Він не передбачав військової служби князя, а

говорив про відправлення на війну коня вартістю три флорини28. А
крайник з Устя Волоського, який 1512 р. належав братам Якубові й Яно-
ві Гладишам, на похід мусив давати дві гривні або коня, якого після
закінчення походу повинні були йому повернути29. Можливо, ці ранні
відступи від. безпосередньої військової служби були спричинені
значною віддаленістю сіл від теренів, на які татари чинили свої наїзди.

Згаданий процес заміни повинностей тривав у XV і першій
половині XVI ст.; напевне, порівняно швидше він проходив у приватних
маєтках, власники яких при локуванні нових сіл керувалися
насамперед економічними міркуваннями. Доречно підкреслити, що
обтяження простих мешканців волоських сіл у складі шляхетських маєтків
обов язком безпосередньої участі у війні було явищем винятковим.
Навіть у разі особливої загрози державі воно відбувалося не
автоматично, а вимагало спеціального дозволу шляхетського сеймика30.
Недаремно у 1502 р. король Александр змушений був апелювати до
руської шляхти, аби вона зібралася під Львовом і дала згоду на
відправлення до війська підлеглих їй волохів31. У тому ж або наступному
році цей же король наказав, щоб усі мешканці сіл Краківського і
Руського воєводств, як королівських, так і шляхетських, відрядили на
війну щодесятого з-посеред себе; це стосувалося і волохів32.

Можна припустити, що в приватних маєтках у XV ст. скрізь
задовольнялися збиранням від мешканців волоських сіл спеціальних сплат
у випадках оголошення походу. При цьому у Рихвалді кожен волох
давав по шість грошів й по одному сиру вартістю два гроші33, в Усті
Волоському (коло Горлиць) - шість грошів34, у Віслочику - вісім
грошів35, у Волі Суковій - 12 грошів36. Цей звичай був також
поширений у королівських маєтках, де військові повинності волохів тривали
значно довше, ніж в інших категоріях маєтків. Уже за привілеєм, ви¬

28 ZDM / Wyd. S. Kuraś. 1962. Cz. І: Dokumenty z lat 1257-1420. N 324.
29 Pieradzka K. Na szlakach Łemkowszczyzny. S. 98 i n.
30 AGZ. T. XII. N 1395 (постанова сеймика Руського 1444 p. стосовно

Львівської і Галицької земель); див. також: Chodynicki Н. Sejmiki ziem ruskich
w wieku XV // Studia nad historią prawa polskiego / Pod. red. O. Balzera. 1906.
T. III. Zesz. 1. S. 89.

31 Akta Aleksandra króla polskiego / Wyd. F. Papśe. Kraków, 1927. N 119.
32 Ibid. N 133 i 138.
33 ZDM. Cz. I. N 324.
34 Pieradzka K. Na szlakach Łemkowszczyzny. S. 98 i n. (1512 r.).
35 Długopolski E. Przyczynki do osadnictwa... S. 20 (1512 r.).
36 Biblioteka PAN w Krakowie, oddz. rękopisów, rkps 2854, s. 10.
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даним для Охотниці 1416 р., кметі повинні були давати разом 12
великих сирів; це саме бачимо у Радошичах37. У Щавному
індивідуально мали сплачувати вісім грошів у разі оголошення посполитого
рушення38. Подібна сплата у Перемишльському старостві становила
шість грошів, причому тут цю повинність трактували як таку, що
випливала з волоського права; від мешканців сіл цю данину збирали
місцеві князі, затримуючи собі третю її частину як своєрідну
компенсацію витрат, пов язаних з їхньою власною участю в посполитому
рушенні39.

Можна твердити, що рішення про збереження або ліквідацію
(часткову або повну) згаданих повинностей чи про їх заміну іншого типу
обов язками, головним чином службовими, приймалися залежно від
потреб в окремих староствах. У відносно безпечній Малопольщі
досить швидко відмовились від безпосередньої участі простих
мешканців волоських сіл у війні, проте тут у XV ст. на деяких селах
водночас тяжів обов язок захисту гроду старости в разі необхідності40,
нерідко поширюваний на князів, звільнених від участі у походах41. Ці
ж мешканці зобов язані були наказом старости розвозити пошту42.
Що ж до Самбірщини, то, наприклад, у селі Лужок піддані були
звільнені від панщини взамін за обов язок їздити туди, куди накаже староста
або його урядник43, а в селі Топольниця ця повинність поширювалася на
частину мешканців44. У Львівському старостві були села, де всі або
певна кількість підданих перебувала на службі у старости і тому була
звільнена від державних податків; через це згадані села вважались
привілейованими45.

Подальше виконання військових повинностей давало амбітним
слугам шанс здобути шляхетський статус. Івашко з Лозин, названий
nobilis, 1464 р. отримав з братами від Казимира IV Ягеллончика
підтвердження раніше виданих їм королівських привілеїв. У
підтвердженні йшлося про подальше володіння ними дворищем й право на

37 ZDMv Cz. VI. N 1804; Cz. VIII. N 2327.
38 Ibid. Cz. V. N 1424.
39 AGAD. Metryka Koronna, ks. 23, k. 269v. (1508 r.); див. також: Ibid. К.

273 i n.; ks. 35, k. 205 і n. (1521 r.).
40 ZDM. Cz. VI. N 1804 (1416 r.); Cz. VIII. N 2327; див. також: Materiały

do historii miasta Biecza / Wyd. A. Dórflerówna. Lwów, 1936. N 244 (1553 r.).
41 Stadnicki A. O wsiach tak zwanych wołoskich... S. 88 i n. (1531 r.).
42 Ibid. S. 89.
43 AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, S. 1/1, k. 12v.
44 Ibid. K. 17.
45 Ibid. Dz. I, ks. 20, k. 168, 466 (1511 r.); AGZ. T- XV. N 1943 (1488 r.).
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млин і саджавки. Взамін вони повинні були захищати кордони від

татар й інших ворогів, збройно виступати на заклик короля і старости.

Документи початку XVI ст. однозначно вказують на клопоти зі

становою кваліфікацією мешканців Лозин у львівській гродській канцелярії.

1500 р. лозинського князя окреслено laboriosus^ Balocz knyezĄe>,
1508 р.- proveclus Balocz knyasz Loszyny46 47 48, a 1518 p. при його імені
вжито характерний для дрібної шляхти термін terrigena Regis
Maiestatis^.

Наведені міркування підкреслюють, якою цікавою є проблематика
монографії професора Василя Інкіна. Немає сумніву, що вона є
значним доробком української історіографії і сприятиме подальшому
поглибленому вивченню соціально-економічних процесів, які відбувалися
у Галицькому Підкарпатті у XVI-XVIII ст.

Ґжеґож: ЯВОР

З польської переклав Микола КРИКУН

46 AGZ. Т. XV. N 3053.
47 ЦДІА України у Львові, ф. 9, on. 1, спр. 7, арк. 396. 1512 р. сестринці

Балоча Сташ, Ігнатко і Федець у спорі зі синами шляхетного Міхни з Лозин
виступають як providi (Там само. Спр. 8, арк. 231).

48 Там само. Спр. 10, арк. 470.
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І. Джерела

1.1. Рукописні джерела

Центральний державний історичний архів України у Львові:
ф. 7 (Жидачівський гродський суд), on. 1, спр. 42;
ф. 9 (Львівський гродський суд), on. 1, спр. 360, 379, 564;
ф. 13 (Перемишльський гродський суд), on. 1, спр. 307, 308, 319,

330, 335, 344, 352, 358, 361, 375, 379, 526, 551, 552, 575, 576,
579, 582, 622, 624, 625, 627, 646, 1073, 1075;

ф. 14 (Перемишльський земський суд), on. 1, спр. 252, 258, 259;
ф. 15 (Сяноцький гродський суд), on. 1, спр. 143, 145, 156, 314,

330;

ф. 53 (Громадський уряд села Висока), on. 1, спр. 1;

ф. 142 (Громадський уряд села Чуква), on. 1, спр. 1, 2;
ф. 146 (Галицьке намісництво), on. 1, спр. 66, 67;

ф. 159 (Галицька фінансова прокуратура), огі. 8, спр. 85, 86, 118,
395, 396, 437, 526, 550, 571, 614, 619, 621, 623, 626, 629, 749,
751, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 763, 766;

ф. 181 (Лянцкоронські), оп. 2, спр. 229, 612-615, 1512.

Львівська наукова бібліотека імені Василя Стефаника НАН України,

відділ рукописів:

ф. 4 (Бібліотека Баворовських у Львові), on. 1, спр. 2;

ф. 5 (Оссолінські), on. 1, спр. 2826, 2837, 4933;

ф. 45 (Дідушицькі), on. 1, спр. 327;

ф. 132 (Львівський національний університет), on. 1, спр. 75;

ф. 141 (А. Чоловський), on. 1, спр. 1503;

ф. 142 (Архів М. Шашкевича), on. 1, спр. 418.

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені

Івана Франка, відділ рідкісної, рукописної та стародрукованої
книги імені М. Максименка:

спр. 509-518, 520-529, 531-534, 536-540, 542-548, 550, 551,
553-555, 557, 560, 564-566, 568-570, 572, 574, 577, 629, 630.

**Зірочкою позначено видання, повні бібліографічні відомості про які не
встановлено.
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Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie:
Archiwum Skarbu Koronnego, dz. LVI, D 1, v. 1; S 1, v. 1;
Metryka Litewska, dz. IV-B, № 22;

Archiwum Zamoyskich, N 2978, 8920;
Lustracje, dział XVIII, ks. 50, 71.

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, oddział
rękopisów:
rkps 1255, 1632, 9547, 9553, 9716, 9730.

I. 2. Друковані джерела

Архив Юго-Западной России, издаваемый коммиссиею для разбора
древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и

Волынском Генерал-губернаторе. Киев, 1894. Ч. VIII. Т. II: Материалы
для истории местного управления в связи с историею сословной
организации. Акты Барского староства XVII-XVIII в. 274+498 с.

Грамоти XIV століття / Упорядкування, вступ, стаття, коментарі і слов-
ники-покажчики М. М. Пещак. Відп. ред. В. М. Русанівський.
Київ: Наукова думка, 1974. 256 с.

Древнерусские княжеские уставы XI-XIV вв. / Издание подгот.
Я. Н. Щапов. Отв. ред. Л. В. Черепнин. Москва: Наука, 1976. 240 с.

Жерела до істориї України-Руси. Видає Комісия Археографічна
Наукового Товариства імени Шевченка. Львів, 1895. Т. І: Описи
королівщин в землях руських XVI віку. Т. І: Люстрациї земель
Галицької й Перемиської/ Під ред. М. Грушевського. VIII+312 с.;
1897. Т. II: Описи королівщин в руських землях XVI віку. Т. II:

Люстрациї земель Перемиської й Сяноцької / Під ред. М.
Грушевського. VI+36+314c.; 1900. Т. III: Описи королівщин в

руських землях XVI віку. Т. III: Люстрациї земель Холмської,
Белзької і Львівської / Під ред. М. Грушевського. Н+28+586 с.;
1903. Т. VII: Описи королівщин в руських землях XVI віку. Т. IV:

Люстрация 1570 р. / Під ред. М. Грушевського. П+32+364 с.
Історія Львова в документах і матеріалах. Збірник документів і

матеріалів / Упорядники У. Я. Єдлінська, Я. Д. Ісаєвич, О. А. Куп-
чинський та ін. Відп. ред. М. В. Брик. Київ: Наукова думка,
1986. 424 с. .

Кльонович С. Ф. Роксоланія. Поема / Пер. з латинської М. Білика.

Київ: Дніпро, 1987. 93 с.
Летопись по Ипатскому списку. Издание Археографической коммис-

сии / Редакция С. Н. Палаузова, указатели А. Н. Труворова.

Санкт-Петербург, 1871. Х+690с.
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Летопись по Лаврентиевскому списку. Издание Археографической
коммиссии / Приготовлена А. Ф. Бычковым. Санкт-Петербург,
1872. XIV+575 с.

Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин
Західної України / Подає М. Грушевський. Серія перша (ч. 1-80)
(1361-1530)// Записки Наукового товариства імени Шевченка/
Під ред. М. Грушевського. Львів, 1905. Т. LXIII. С. I-V, 1-46.

Описи Перемишльського староства 1494 7 р. / Подав М. Грушевський //
Записки Наукового товариства імени Шевченка / Під ред.
М. Грушевського. Львів, 1897. Т. XIX. С. 1-24.

Памятники русского права. Москва: Государственное издательство
юридической литературы, 1952. Вып. I: Памятники права
Киевского государства. Х-ХП вв. / Составитель А. А. Зимин. Под ред.
(и с предисл.) С. В. Юшкова. XVI+288 с.; 1953. Вып. II:
Памятники права феодально раздробленной Руси. XII-XV вв. /
Составитель А. А. Зимин. Под ред. (и с предисл.) С. В. Юшкова.
444 с.; 1955. Вып. III: Памятники права периода образования
Русского централизованного государства. XIV-XV вв. /
Составители В. Н. Автократов, А. А. Зимин, С. М. Каштанов, А. Г. Поляк.
Под ред. (и с предисл.) Л. В. Черепнина. 528 с.; 1956. Вып. IV:
Памятники права периода укрепления Русского
централизованного государства. XV-XVII вв. / Составители А. А. Зимин,
С. М. Каштанов, А. И. Копанев, А. Г. Поляк. Под ред. (и с
предисл.) Л. В. Черепнина. 632 с.; 1959. Вып. V: Памятники права
периода сословно-представительной монархии. Первая половина
XVII в. / Составители А. А. Зимин, С. М. Каштанов, А. И.
Копанев, А. Г. Поляк. Под ред. (и с предисл.) Л. В. Черепнина. 668 с.;
1957. Вып. VI: Соборное уложение царя Алексея Михайловича
1649 года/ Составители Е. Г. Баскакова, И. Д. Мартысевич,
О. И. Чистяков, С. И. Штамм, К. А. Софроненко. Под ред. (и с
предисл.) К. А. Софроненко. 504 с.

Повесть временных лет/ Академия Наук СССР. Москва; Ленинград:
Изд-во АН СССР, 1950. Ч. I: Текст и перевод / Подгот. текста
Д. С. Лихачева, пер. Д. С. Лихачева и Б. А. Романова. Под ред.
В. П. Адриановой-Перетц. 405 с. (Литературные памятники).

Полное собрание русских летописей. Москва: Наука, 1965. Т. 9-10:
Патриаршая или Никоновская летопись. 256+244 с.

Правда Русская / Под ред. акад. Б. Д. Грекова. Москва; Ленинград:
Изд-во АН СССР, 1947. II / Составили Б. В. Александров,
В. Г. Гейман, Г. Е. Кочин, Н. Ф. Лавров, Б. А. Романов. 862 с.

Розов В. Українські грамоти. Київ, 1928. Т. І: XIV в. і перша половина
XV в. 176+75+ІХ с. [Історично-Філологічний Відділ Української
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Академії Наук. Збірник № 63. Постійна комісія історії
української мови під керуванням акад. А. Е. Кримського. Пам ятки і

студії з історії української мови, вип. 1.]

Русская Правда по спискам Академическому, Карамзинскому и
Троицкому / Ленинградский государственный университет имени

А. С. Бубнова. Исторический факультет. Под ред. проф. Б. Д.

Грекова. Москва; Ленинград: ОГИЗ, Гос. соц.-эконом. изд-во,
Ленинградское отделение, 1934. 64 с.

Село Мшанець Старосамбірського повіта. Матеріали до історії
галицького села / Зібрав М. Зубрицкий // Записки Наукового

товариства імени Шевченка / Під ред. М. Грушевського. Львів, 1906.
Т. LXX. С. 114-167.

Селянський рух на Україні 1569-1647 рр. Збірник документів і

матеріалів/ Упорядники Г. В. Боряк, К. А. Вислобоков, Т. Ю. Гирич та

ін. Відп. ред. М. Г. Крикун. Київ: Наукова думка, 1993. 535 с.

Хрестоматия по истории средних веков: В 3 т. [Для университетов и

педагогических институтов] / Под ред. [и с введ.] С. Д. Сказки-
на. Москва: Соцэкгиз, 1961. Т. 1: Раннее средневековье. 688 с.;
1963. Т. 2: X-XV века. 751 с.

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej polskiej z archiwum

tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie. Lwów, 1868. T. I/ Wyd.
O. Pietruski i L. Tatomir. XXVII+199 s.; 1876. T. VI: Dyplomata-

ryusz/ Wyd. O. Pietruski і X. Liske. VI+302 s.; 1878. T. VII: Dyplo-

mataryusz/ Wyd. O. Pietruski і X. Liske. VI+325 s.; 1880. T. VIII:

Dyplomataryusz kapituły przemyskiej obrządku łacińskiego / Wyd.
O. Pietruski і X. Liske. VI+352 s.; 1886. T. XI: Najdawniejsze

zapiski sądów sanockich 1423-1462 / Wyd. O. Pietruski і X. Liske.
XXVI+568 s.; 1888. T. XIII: Najdawniejsze zapiski sądów

przemyskich i przeworskiego / Wyd. O. Pietruski і X. Liske. XIV+730 s.;

1889. T. XIV: Najdawniejsze zapiski sądów lwowskich 1440-1456/

Wyd. O. Pietruski і X. Liske. XVIII+636 s.; 1894. T. XVI:

Najdawniejsze zapiski sądów sanockich 1463-1552 / Wyd. A. Prochaska.
XVIII+582s.; 1901. T. XVII: Najdawniejsze zapiski sądów

grodzkich przemyskich i lwowskich 1469-1506 / Wyd. A. Prochaska.
LVIII+660 s.; 1903. T. XVIII: Najdawniejsze zapiski sądu

ziemskiego przemyskiego 1469 1506 / Wyd. A. Prochaska. XLIII+701 s.;

1906. T. XIX: Najdawniejsze zapiski sądu ziemskiego przeworskiego

1458-1506/ Wyd. A. Prochaska. XXXIV+856 s.; 1909. T. XX:

Lauda sejmikowe. T. I: Lauda wiszeńskie 1572 1648 r. / Oprać. A.
Prochaska. L+640s.; 1911. T. XXI: Lauda sejmikowe. T. II: Lauda

wiszeńskie 1648-1673 r. / Oprać. A. Prochaska. XXXIV+753 s.; 1914.

T. XXII: Lauda sejmikowe. T. III: Lauda wiszeńskie 1673 1732 r. /
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Oprać. A. Prochaska. ХХІ+848 s.; 1928. Т. XXIII: Lauda sejmikowe
wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772/ Wyd.
A. Prochaska. XXII+682 s.; 1935. T. XXV: Lauda sejmikowe
halickie 1696-1772/ Wyd. W. Hejnosz. XX+760 s.

Archiwum miasta Drohobycza. Z archiwum Drohobycza zbiór
przywilejów, aktów, dekretów granicznych, lustracyi, memoryalów i t. p. /
Wyd. F. Gątkiewicz. Drohobycz: Nakładem gminy m. Drohobycza,
1906 [1907]. 407 s.

Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Studio et opera
Georgii Fejer, bibliothecarii regii. Budae, 1830. T. V. V. III. 520 p.

Codex diplomaticus Poloniae quo continentur privilegia regum Poloniae,
magnorum ducum Litvaniae, bullae pontificum, пес non jura a pri-
vatis data illustrandis domesticis rebus gestis inservitura ad hue nus-
quam typis exarata, ab antiquissimis inde temporibus usque ad
annum 1506/ Editus studio et opera Leonis Rzyszczewski et Antonii
Muczkowski. Varsaviae, 1847. T. I. XXIII+367+LXXII+8 p.

Długosz J. Dzieła wszystkie / Wydane staraniem Alexandra Przezdzieckie-
go. Kraków, 1869. T. V: Jana Długosza Kanonika Krakowskiego
Dziejów polskich ksiąg dwanaście. Przekład Karola Mecherzyńskie-
go. T. IV: Ks. XI-XII. 678+XXIII s.

Documente privind Istoria Romaniei. Veacul XVI: Moldova. [Bucureęti],
1953. Vol. I (1501-1550). LXXVIII+696 p.; 1952. Vol. IV (1591-
1600). LXX+470 p.

Dokumenta dotyczące dawnej ekonomii Samborskiej // Dodatek miesięczny
do Gazety Lwowskiej  poświęcony historyi, statystyce i ekonomii
krajowej. Lwów: Nakładem wydawnictwa Gazety Lwowskiej ,
1872. Roki / Redaktor odpowiedzialny A. Rudyński. T. I. S. 44-57,
102-121, 163-172, 237-246; T. II. S. 57-64.

Dórflerówna A. Materjały do historji miasta Sambora 1380-1795// Zabytki
dziejowe. Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego we Lwowie.
Lwów, 1936. T. IV. Zesz. 2. XVII+238 s. [S. 157-394.]

Groicki B. Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w
Koronie Polskiej / Red. odpowiedz, oraz wstęp i objaśnienia Karola
Koranyiego. Przekład tekstów łacińskich Jakuba Sawickiego. Oprać,
red. tekstu Krystyny Orłowskiej. Warszawa: Wydawnictwo
Prawnicze, 1953. XII+258 s. ,

Inwentarze żupy solskiej z 1558 roku / Wyd. Antonina Keckowa//
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. Warszawa, 1955. R. 2: 1954.
N4. S. 700-714.

Księgi referendarskie. Warszawa, 1910. T. I: 1582 1602/Wyd. І. T.
Baranowski. XVI+176s. [Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego. N 4. Komisya Historyczna. N 3.]
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Lustracja województwa ruskiego 1661-1665. Wrocław; Warszawa;
Kraków; Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo
Polskiej Akademii Nauk, 1970. Cz. I: Ziemia przemyska i sanocka/
Wyd. K. Arłamowski i W. Kaput. LII+308 s.; 1974. Cz. II: Ziemia
lwowska / Wyd. E. i K. Arłamowscy. XIV+216 s.; 1976. Cz. III:

Ziemie halicka i chełmska / Wyd. E. i K. Arłamowscy i W. Kaput.
XVIII+303 s.

Materyały archiwalne wyjęte głównie z Metryki Litewskiej od 1348 do
1607 roku / Wyd. A. Prochaska. Lwów, 1890. VIII+210 s.

Matricularium Regni Poloniae Summaria, excussis codicibus, qui in Char-
tophylacio Maximo Varsoviensi asservantur. Varsoviae, 1905. P. I:

Casimiri IV regis tempora complectens (1447-1492). IV+191 p.;
1908. P. II: Joannis Alberti regis tempora complectens (1492-1501).
VIII+190 p.; 1908. P. Ill: Alexandri regis tempora complectens
(1501-1506). III+302 p.; 1910. P. IV: Sigismundi I regis tempora
complectens (1507-1548). V. 1: Acta cancellariorum 1507-1548.
VII+477 p.; 1912. P. IV: Sigismundi I regis tempora complectens
(1507-1548). V. 2: Acta vicecancellariorum 1507-1535. 476 p.;
1915. P. IV: Sigismundi I regis tempora complectens (1507-1548).
V. 3: Acta vicecancellariorum 1533-1548. 439 p.; 1919. P. V:

Sigismundi Augusti regis tempora complectens (1548-1572). V. 1: Acta
cancellariorum 1548-1572. VIII+253 p.; 1961. P. V: Sigismundi

Augusti regis tempora complectens (1548-1572). V. 2: Acta
vicecancellariorum 1548-1572. XV+1573 p.

Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. Cracoviae,

1882. T. VI: Codex epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1376

1430/ Collectus opera A. Prochaska. CXVI+1113 p.
Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. Kraków:

Nakładem Polskiej Akademji Umiejętności, 1927. T. XIX: Acta

Alexandri regis Poloniae, magni ducis Lithuaniae etc. (1501-1506)/
Wyd. F. Papee. XIV+623 s. [Wydawnictwo Komisji Historycznej
Polskiej Akademji Umiejętności. N 79.]

Regestr złoczyńców grodu sanockiego. 1554-1638 / Wydał O. Balzer.
Lwów: Nakładem Towarzystwa Historycznego, 1891. XVI+264 s.
[Materyały Historyczne. Wydawnictwo Towarzystwa Historycznego
we Lwowie. T. I.]

Rewizya Praw, Przywilejów, Miastom, Wsiom służących, oraz na Woytost-
wa, Kniastwa, Sołectwa, Wolnictwa, Mielnictwa, Sołtystwa. Przez
Nayjasnieyszych Monarchów Królów Polskich Nadanych, w Ekono-
mij Samborskiey Dobrach Stołu J. Kr. Mci Pana Miłło, znajduiących
się ex Praescripto Instrumentu Prześwietney Kommissyi J. Kr. Mci
Skarbowey w Warszawie Dnia Czwartego Lutego Roku ninieyszego
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1766 wydanego, przeze mnie niżey wyrażonego Odprawiona//
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Іменний покажчик

Август II, польський король 4036

Август III, польський король 131

Авраам, перемишльський владика 133,
36із4°, 419,8°

Александр, великий князь литовський,

польський король 84, 148, 150, 186, 241,
340145, 370463

Альберт, бондар з Котова 57

Андрій, самбірський бурмістр 45

Андрій, самбірський староста 89, 265 .

Андрій, син Ходька з Библа 41059

Андрій з Ясениці 59

Андрій Ярославович, князь 357340, З60340

Андрійкович Павло Тулюк, шляхтич
3533'3

Анонім, угорський хроніст 417168

Анохін Генріх, історик 191

Антоній, перемишльський владика 359340

Антоній з Дрогобича 70

Антоній з Яворова 58, 309424

Арпади, угорська королівська династія
26926

Балабан Юрій, теребовельський староста
84

Балош, молдавський кнез 165

Барановський Богдан, історик 254

Барановський І., історик 33488

Барка Станіслав з Бложева 340145
Бачек Себастіян, лавник 252
Беата з Тенчина 148

Бедечак Г., війт у Лужку Вишньому 210
Бєлих  377552

Беля Федько, слуга 148
Бербецький з Ясениці Сільної 388734
Беркович Меїр, самбірський купець 304359
Бернгаут М., історик 262
Бибельський Ходко 35О276, 363340, 365378,
41059
Бибельські, шляхетський рід 350276,363340
Бикалик Лавр зі Сприні 162, 163
Бильцов ята, родина у Літні 389734
Бирня Павло, історик 7
Білинський Івашко 32720
Біскупський А., староста 212
Блажевські, шляхетський рід 156
Блажівський Яцько, самбірський суддя 89
Блажковський Івашко 32720
Блажовський Ванько 156, 32720
Блажовський Васько 156

Бобисков ята, родина з Вовчого 385688

Богдан, молдавський воєвода 264

Богдан Йоан, історик 417,м
Болеслав-Юрій Тройденович, галицький
князь 124, 32725, 32825
Бона Сфорца, польська королева 17, 19,
34,35,66,90, 108, 113, 114, 116, 123,142,
167,169, 198,251,27456,294241,32829,4047
Бондар М. з Нагуєвич 239
Боратинський Петро, самбірський
староста 247, 32724, 32936
Борилко Павло, тивун 164
Бориславські, шляхетський рід 115
Борлах, королівський комісар 33490
Бостель Фердинант, історик 32826
Бота з Морохова 235
Боярик Тома, лавник 252
Брилинський Арсеній 361340
Брицький, сяноцький камерарій 290209
Бромлей Юрій., етнограф 190, 227
Бронєвський, шляхтич 242, 323585, 4052
Броссель, піджупник 33490
Булещин Федьо з Хащова 372500
Буяк Францішек, історик 6, 43

Вагилевич Іван, історик 26715,26815,27773
Валадичак Яцко з Підбужа 374517
Валентин, тивун у Дублянах 234
Вальбах Мельхіор, варшавський купець
309409

Ванев ята, родина з Вовчого 385688
Ванько, шляхтич 369443
Ванько, старосольський воєвода 309410
Василевич, селянин з Вовчого 226
Василів Лесько 374510
Василів Сенько 374510

Василяк Гринь 374510
Василяк Павло 374510

Василяк Петро 374510

Василь, слуга 148

Василь, священик у Винниках 368438
Васько 357340

Васько, кметь з Лопушної 156

Васько з Доброгостова 184
Васько Богдан, шляхтич 142

Вач Гаспар, лавник 252

Велички, шляхетський рід 224

Величко з Кульчиць, шляхтич 158

Встуляні Адам, історик 403 і
Вєльогловський, шляхтич 323585
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Винницький Антоній, шляхтич 104
Винницький Васько, шляхтич 368438
Винницький Іван, шляхтич 36843Х

Виростек Людвік, історик 90, 136, 264
Височанські, шляхетський рід 114, 116,
3432|з

Вишатич Давид, боярин 140
Вілліш, інспектор самбірбкої економії 81
Вітовт, великий князь литовський 370463

Вітошинські, шляхетський рід 363340
Віхоть Захар 357340, 360340, 361340
Віценчик Антон, сільський майстер 46
Віценчик Ян, сільський майстер 46
Владислав Опольський, галицький князь
17, 89, 90, 136, 141, 143, 264, 341,6,,4036

Владислав II Ягайло, польський король
90, 95, 101, 109, 125, 134, 137, 142, 146,
147, 232, 240, 264, 282П6, 32826, 336105,
341і60, 35 1 28°, 361340, 362340, 363340, 365379,
40646, 41059

Владислав III Варненчик, польський
король 101, 147, 241, 41159
Владислав IV, польський король 64, 133,
185, 236, 238,419і80

Власьев Г., історик З60340
Влодко зі Свенця, шляхтич 142
Войтович Мисько, шляхтич 231, 251
Войтович Хведько, шляхтич 231, 251

Володимирко Володаревич, галицький
князь 351281

Волошин, кметь з Таргонович 156
Волошин Ладислав, шляхтич 341161

Волошинівський Йосип, мукачівський
єпископ 2 8089

Волошиновський Стефан, урядник з

Тисовець 223 , 28089

Волчко Дмитро Матвійович (Боратин-

ський) 350277

Вольський К., історик 262

Ворський, писар 181

Воютинський Сильвестр Гулевич,
шляхтич 104

Вуж Микола з Сморжа 286і65

Гаєвський Ф., підбузький крайник 206
Гаєцький Савка, присяжний у Мшанці
215

Гарасим Лечович, дідич у Лисятичах 8
Гейнош Войцех, історик 126, 136, 189,
367404, 373504
Гельцер К., історик 94
Ганна, дружина Стибора З69443

Генрик, ланьцутський війт 244, 40959
Генсьорський Антін, історик 126, 360340,
З62340

Гербурт з Дублян, староста 235

Гербурт Міклош з Лозови 32836

Гербурт Станіслав, шляхтич 17, 72, 77,
319551

Гербурт Ян з Фельштина 32836

Гербурти, перемишльські магнати 16,17,
3745,4

Германович Ян, ясеницький жупник
308402

Гетц Л., історик 188

Гнат, кметь з Лопушна156

Гнат, кметь з Підгір я 156

Гнат, кметь з Podywsze 156

Гнат, протоієрей 357340

Голбан Т., історик 262, 416і51
Голейовський П, війт 252

Головатий (Кепецине) 28090

Головацький Яків, історик 26815

Голубинка Василь 162

Гординський Іван, шляхтич 356340
Горник Павло, кметь з Билича 372494
Горнова Ельжбета, історик 84
Гортинський Алехно, шляхтич 146
Гортинський Олекса, шляхтич 146
Гортинський Остап, шляхтич 146
Гортинський Станіслав, шляхтич 146
Гортинський Стецько, шляхтич 156
Гортинські, шляхетський рід 147
Гошовський Є., ясеницький урядник 196
Гошовський з Явори, шляхтич 226
Гошовські, шляхетський рід 264
Грабянка Бартоломей, королівський
секретар 120, 121
Греков Борис, історик 87, 124, 126, 136,
143, 169, 182,258,259,3253,388726,417і67
Григорій XI, папа римський 27988
Гринь, шляхтич з Сельця 148
Гриць, кметь з Підгір я 156
Гриць, кметь з Podywsze 156
Гриць, господар з Ясениці Сільної 388734
Грицько, солтис зі Сприні 374520
Грицько з Кобла, громадський писар 216
Гроссман Юрій, історик 140
Грушевський Михайло, історик 87, 124-
128, 130, 132, 136, 143, 182, 259, 3255,
358340, 364354, 387721
Грушовець Іван, господар з Грушова 181
Гузелевичі, шляхетський рід 173
Гуревич Арон, історик 224
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Гутник Іван, селянин з Нагуєвич 239

Ґрімм Яко, історик 222, 223
Троїцький Бартоломей, правник 252
Ґуччі Карло Кальвані, руський жупник
309409

Ґуччі Октавіан, старосільський жупник
56, 308409, 309410

Данило з Кульчиць, ловчий 133
Данило Романович, галицький князь 135,
348264, 357340, З65379
Данилова В., історик 88
Даниловичі, галицька княжа династія 124,
132

Данчул, молдавський кнез 165

Дашів Г., підвійт з Торчанович 40854
Дверницький, власник Корналович 118
Дверницький Петро, шляхтич 379596
Дверницький Феліціан, шляхтич 379596
Дворскович Гліб, боярин 350277
Дебеляк Іван 302345, ЗОЗ345
Дебеляк Федько, ремісник з Стронної ЗОЗ345
Денис, власник соляних джерел 66
Денис, черхавський князь 121
Дершняк (Держняк) Іван, шляхтич 350277
Дершняк Микола, перемишльський суддя
370457, 40532
Дершняк Станіслав, шляхтич 32936
Дершняк Ян, шляхтич 32936, 342179
Децик, селянин з Берегів ЗОЇ334
Дзюрдзь Іван зі Ступниці 341160
Дзюрдзь Климент зі Ступниці 341160
Дзюрдзь Станько, шляхтич З69443
Дзюрдзь Федько з Сельця 148, 149, 284135
Димицький Василь 166, 185
Димицький Григорій, тивун з Синевидська
Вижнього 166, 185
Димицький Іван 166, 185
Дідушицькі (Дзєдушицькі), графський рід
31146., з19545 > 323585
Діяков ята, родина 377552
Длугопольський Едмунт, історик 259,
418і78
Длугош Ян, історик 418180
Дмитро з Синевидська Нижнього 166
Дмитро з Кривки 46
Дністрянський Микола, шляхтич 379596
Добєслав з Журавиць, 148
Добєслав зі Спрови 142, 147, 282П6
Добровольський Казимир, історик 253,
261,416і51

Добромильський Я., королівський
комісар 123
Доброславич Ананій, шляхтич 366396
Доброславич Юрко, шляхтич 366396
Добрянський П., самбірський каштелян
91, 116
Довнар-Запольський Митрофан, історик
91

Долга Журж (Лунгул) 28О90
Домажир Юрій, боярин 140
Домбковський Пшемислав, історик 261,
262, 312474, 32826, 419,8°
Домінік Італієць, орендар самбірських
жуп 63
Драгнєв Демир, історик 393819
Дракохруст Е., історик 385683
Драш Роман, селянин з Нагуєвич 238
Дрогоцький С., підстароста 116
Дрогош, десятник з Одрехови 27351
Дрогоцький, війтівський посесор 236,
240

Дроздик Федьо, дідич з Стрілок 162

Дромінський В., крайник з Рикова 116

Дружба Петро, родина з Мшанця 389734
Дубик Микола з Черхави 155
Дубравський Іван, дідич з Секирчич
366398, 369457
Дуличко Анастасія зі Стрільбич 162
Думнич Юрій, історик 420194
Дурній Юго (Простул) 28090

Енгельс Фрідріх 87, 3253
Єлисевета, дружина краківського
воєводи 341160
Єлисавета, мати угорського короля 27026
Єфименко Олександра, історик 169, 188

Жабокліцькі, шляхетський рід 344213
Жегота з Ґройна, шляхтич 41059
Жечовський Андрій, перемишльський
підсудок 40532
Жигальський Матвій, сільський майстер
46

Жигмонт, див. Сигізмунд III

Жиравський Гермолаус, урядник

самбірської економії 120, 121
Жолнерчанка Сусанна 255, 370473

Заблоцький Северин, ротмістр 121
Задеревецький Данило Дажбогович,
боярин 364359, 365379
Закліка Стефан, війт Чукви 252
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Залейський Олександр, старостинський
економ 346242
Залізний Іван із Шептич 296281

Залізниха, дружина Івана Залізного 296281
Замойський Ян, самбірський староста
243, 353316

Заня Матенчич, власник двору 106, 107
Занько з Корналович, самбірський суддя
89

Запеч ят Гринь з Гвоздця 173
Запеч ят Кость з Гвоздця 173

Зварич Іван 310438
Зілинський Іван, мовознавець 26815

Зімін Олександр, історик 348266, 366400
Зінкевич Гриць, селянин з Одрехова 27251
Зориляк І. з Лімни 196
Зубриков ята, родина 377552
Зубрицький Денис, історик 94, З62340

Іван, бондар з Нагуєвич 239
Іван, волосянський крайник 117
Іван, десятник 216

Іван, королівський слуга 106,107,108,109
Іван, попович з Старої Солі 116
Іван з Доброгостова 184
Іван з Урожа, самбірський суддя 89
Іван з Ясьонки 310438

Іванів Хар, господар з Ясениці Сільної
388734

Іванівські, шляхетський рід 218
Іванко з Сельця 148

Іванко з Марчівців 341160
Іванковичі з Угорське 9, 389734
Іванович з Ясениці Сільної 388734
Івахно 357340

Івашкович Кузьма з Опаки 380612
Ігнатів, селянин з Лімни 196

Ігнатов ята, родина 377552
Ігоревичі, князівська династія 124
Іларіон, міфічний владика 357340, З60340
Ілія, перемишльський єпископ 94
Ілько з Доброгостова 184
Ілько зі Сельця 149

Ількович Стефан зі Сельця 148
Ільницькі, шляхетський рід 103,113,114,
116, 169, 343213

Йоана, перемишльський владика 362340
Йоган, війт з Нагуєвич 235
Йоримеїч, родина з Лисятич 8, 389734
Йоськовичі, родина з Угерського 9, 389734

Кадлец Кароль, історик 4, 188, 246, 258,
260, 262, 263, 27878, 323592, 399944
Казимир III, польський король 18,90,106,
107, 125, 128, 136, 141, 146, 248, 350276,
З5б340, 363340
Казимир IV Ягайлончик, польський
король 18, 128,148,154,243,32826,341'60,
358340, 362340, 369438

Кайндль Раймунд, історик 10,259,364354,
371475
Калич з Ясениці Сільної 388734

Калина, кметь з Лопушни 156
Калужняцький Омелян, історик 13
Каманін Іван, історик 126, 130, 358340,
359340

Камйонецький Ян, королівський комісар
68, 123,234, 32836
Капанчов ят Іван з Гвоздця 173

Каплевич Шльома, самбірський купець
304359

Каплич Іванко, дідич з Нагірців 363340
Карвацький, королівський урядник 70
Карл І Роберт, угорський король 27988
Карло Флорентієць, жупник 40529
Касевич Гринь з Гвоздця 173, 376533
Касевич Іван з Гвоздця 173, 376533
Кжижановський Ян, самбірський війт 42
Кисіль Хома 224

Климак Іван з Нагуєвич 65, 239
Климент XV, папа римський 27988
Кличко Грицько, замковий слуга 149
Кличко Проць, замковий слуга 149
Клищович Стефан зі Сельця 148
Клищович Федір зі Сельця 148
Кліщ Андрій зі Сельця 148
Кліщ Васько зі Сельця 148
Кліщ Іван зі Сельця 148
Клочек Іванко зі Сельця 369443
Кльонович Себастіян, письменник 11,12

Кміт Петро, перемишльський староста
17, 115, 147, 28 Г03, 370457
Кміти, шляхетський рід 347254
Княжинський А., історик 26815
Кобельницький-Пюрковський, шляхтич
173

Кобилянський Б., історик 93
Кобільник Володимир, історик 2902"
Коблянський Андрій, посесор
війтівський 238, 239
Ковалевський Максим, історик 198
Ковалевський, самбірський каштелян 91
Ковальчук Г, війт з Торчинович 40854
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Ковінський, посесор війтівства 64
Когутик Андрусь, селянин з Билина 372494
Козарівець Макар, селянин зі Стрільбич
120

Козачек Гринь, присяжний з Ваневич 234
Козлович Іван 310438

Козуба, зварич зі Старої Солі 61
Кокошко Іван з Ясениці Сільної 388734
Колдофорович Матвій, шляхтич 363340
Кольберг Оскар, етнограф 2,11
Команницький, шляхтич 115, 27245
Комарницький Іванко, шляхтич 3432,3
Комарницький Костянтин, шляхтич 286і65
Комодзінський Стефан з Нанчулки Вла-
дичої 222,223
Конюшецька Вероніка, дружина Яна К.
369438
Конюшецький Микола 40532
Конюшецький Ян 369438
Конюшовський Еразм Струсь, посесор з
Черхави 155 , 344213
Конут (Кунат), литовський шляхтич 362340
Копак Іван, війт з Ваневич 234
Копачов ят Іван з Гвоздця 376533
Копистенський Т., ротмістр 116
Копчак Стефан 162
Кордуба Мирон, історик 124, 136, 140
Коритко К. з Тершакова 117, 118, 142
Королюк Володимир, історик 288і90,
417і68

Корчевський, шляхтич 111
Костів Іванко, селянин з Билина 372494
Костович з Яблінки 225

Коструба Теофіл, історик 419і80
Костянтин, суддя 165
Котляревський Степан, шляхтич 120
Котовський, шляхтич 117
Кошовий Гнат 239

Красницькі, шляхетський рід 13
Крижановський, самбірський війт 304357
Кринжалов (Кринджале) Д., історик 259,
26924

Крип якевич Іван, історик 94,105,124,126,
127, 348272
Кропивницькі, шляхетський рід 116,396877
Крупецький Афанасій, перемишльський
єпископ 104,105,133,341і60,351280,419180
Крупінська-Лясковська Ґ., історик 293233
Кубай Сенько з Явора 226
Кубійович Володимир, історик 11, 28091
Кулик Мисько з Ясениці Сільної 388734
Кулич Д., дідич з Сільця 374514

Куля Ян, війт з Коткович 242, 243, 41162
Кульчицький Волчик, шляхтич 353313
Кульчицький Ілько, шляхтич 128, 358340
Кульчицький-Занькович Михайло,
шляхтич 127, 359340
Кульчицький Павло, шляхтич 359340
Кульчицький Тимко, шляхтич 128, 358340
Кульчицький Хома, шляхтич 128, 358340
Кульчицький Ян Дашинич, шляхтич 35З313
Кульчицькі, шляхетський рід 129, 130,
131, 132, 139, 358340, 359340
Кунатів, слуга князя Лева 362340
Курдзелевич Криштоф, лавник 253
Курдзелевич Микола, лавник 253
Курдзелевич Якуб, лентвійт 253
Курдзеля Альберт, лентвійт 252, 253
Кутшеба Станіслав, історик 2 1 3 , 3 3488
Кушнір Масько з Підбужа 163
Кшечовський, війт з Нагуєвич 237

Лавр, міфічний князь З60340
Лаврентій, владика 362340
Лаврів Андрій з Лучиць 163
Ладислав 27026
Ласич Микула, шляхтич 372500
Ластівка Іван, шляхтич 162
Лев Данилович, галицький князь 18,19,54,
94, 109, 125-135, 139, 141, 151, 186, 33269,
ЗЗЗ73, 352291, 3 5 5-3 5 8340,360-363340, 364347,

365378, 41818^
Левицький Йосиф, історик З62340
Леонтович Федір, історик 387721
Лесин Степан, підвійт з Ваневич 234
Лех Ян, лавник 252
Лехновичі, родина з Угерського 9, 389734
Лехович Валентий, лавник 252
Лехович Ян, лавник 252
Лечович Гарасим 389734
Лєщинський Б., ротмістр 42, 116
Липчаки, родина з Літині 178
Литвинович Войцєх, старостинський
урядник 346242
Литовський з Лімни 196

Лігенза Гермолаус 120

Лізда Степан, литовський шляхтич 356340,
З62340
Лінниченко Іван, історик 87,126,127,136,
143, 259, 3255
Ліхнович Кузько, шляхтич 148
Лодзінський Ян, судовий урядник 32724
Лодинський Іван, шляхтич 120
Ломницький І., селянин з Лімни 196
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Ломницький К., селянин з Лімни 196

Лопушанський Олександр з Гвоздця 173,
376533
Лочинка Івашко 158
Лошанчин з Битлі 181

Лукавський Іван Василів, шляхтич 222,233
Лукавський Іванко 148
Лукавський Макар, шляхтич 222
Лукачевичі, родина із Мшанця 389734
Лукачик Андрій, лавник 252
Луць з Лисятич 8, 389734
Луць зі Сморжа 286і65
Луцькі, шляхетський рід 117
Лучиця з Підбужа 163
Лучко, зварич з Старої Солі 61
Лучко, лентвійт з Торчинович 234, 253
Любомирський Ян, історик 101,259,27775,
323585

Любомирські, князі 311461
Людовик Угорський, король 89, 125
Лянцкоронські, шляхетський рід ЗОЗ347
Лясковський з Вацівської Волі 118

Мавродін Володимир, історик 417167
Мазур з Тершова, писар 216
Мазур Ян, челядник з Нагуєвич 239
Мазуровський Микола, шляхтич 41059
Маляр Іван з Лімна ЗОЇ334
Марія, угорська королева 27026
Маркс Карл 87, 3253
Мартин, син Стефана 40413
Мартин з Доброгостова 184
Мартин з Стронної, ЗОЗ345
Матвій з Жиравки 369438
Матвій з Купнович 142
Матвій Корвін, король угорський 27026
Матутейович Ходко з Хлопчиць 356340
Мацько, бондар з Нагуєвич 65
Мельник Василь зі Сприні 163
Мельник Дмитро з Березниці 162
Мельник Луць 399946
Мельников П., історик 186
Мельникович Сеньо 163

Мечисько Петро, замковий слуга 150
Микола з Тернави 40646, 40647
Микола Стидлорович, самбірський
каштелян 90

Мисько (Мишко), кметь з Тарганович 156
Мисько князь Дмисович зі Сприні 374520
Михайло, поворозник 61
Михайло Стець, присяжний 216

Михалкович Федько, господар з Мшанця
389734
Мичко з Любич 27774

Мищів Петро зі Сельця 374514
Міклушевичі, родина із Мшанця 389734
Міндовг, литовський князь 360340

Міхлер, касир економії 206
Міхно, кметь з Заріччя 156
Млоцький, власник жупи 323585
Мнішек Юрій (Єжи), самбірський
староста 28, 77, 129, 130, 132, 291215, 319546,
323585, 346242, 353316, 359340, 396882

Мнішек Сигізмунд, син Юрія М. 346242
Молибоговичі, боярська родина 124
Монастирський Гнат 142
Монастирський Петро 142, 32720
Мондич із Березниці 162
Монтсек, син Шварна 362340
Мор Томас, письменник 54
Мороз Дашко з Котова 310440
Мороз Іван з Котова 255, 310438, 310440
Мороз Петро з Котова 310440
Морозович Грицько з Котова 310440
Морозович Дашко з Котова 310440
Москаль Шимон 255, 256, 371475
Мототолеску Д., історик 165, 166, 260,
27878, 417,м
Мшанецький Іван, присяжний з Мшанця
215

Мшанецький Стецько, урядник з Мшанця
215

Мшанецькі, шляхетський рід 173

Нагорнич Івашко, кметь з Тарганович 156
Нагуєвський з Винник 368438
Недалевич Іван 310438

Нерун, боярин 132, 133, 355340
Несвізький, князь 350276

Нестор, руський літописець 417168
Нестор з Лисятичі 8, 389734
Нисилевич Стах з Місткович 194

Ністор Йон, історик 260
Новальська Анна, дружина нагуєвицько-
го війта 236

Оджеховський, самбірський староста 225
Одновський М., королівський комісар 123
Одровонж Беата, дружина самбірського
старости 118
Одровонж Петро, самбірський староста
129,130,131,142,148,149,231,246,251,
359340
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Одровонж Станіслав, королівський
комісар 22,45, 90, 123, 142, 32724,404'3,40532
Одровонжі, шляхетський рід 244
Ожеховський Петро, замковий слуга 150
Олекса, кметь з Podywsze 156
Олекса з Ясениці 59

Олександр з Марчівців 341і60

Одесько, кметь з Загір я 156
Олехно з Урожа 32720
Омельчич Ян, шляхтич 235
Оначків зі Сельця 149

Оника, молдавський кнез 165

Онишко, тивун з Місткович 171, 188

Орлик Станіслав, жупник 56, 60, 74,
309409

Останко, сільський ватаман 165 *

Остащат Яцько, урядник з Тершова 172

Острозький, стрийський староста 347254

Острозькі, магнатська родина 122

Одеський Ян, самбірський староста 105,
32724, 32936

Пабців Олекса, ватаг з Лінини 288193

Павлів Гриньо, господар з Гвоздця 173,
376533

Павло з Берестян, шляхтич 32720

Павло з Дрогобича, 66

Павло з Дурич, тивун 187

Павло зі Спрови, шляхтич 369438

Павлючка, дружина крайника 374517

Падох Ярослав, правник 363342
Паінкович Пашка, кметь з Тарганович
156

Пальчик Ян з Довгого 186

Палюха Андрій з Нагуєвич 239

Паневські, шляхетський рід 186

Паращата Климко з Лисятич 8, 389734
Паращата Лучко з Лисятич 8, 389734
Паращата Хведько з Лисятич 389734
Пасічковичі, родина з Мшанця 389734
Патрикович Васько 146
Патрикович Іванко 146
Патрикович Ілько 146
Патрикович Кузьма 146
Патрикович Осташ 146
Патрикович Яцько 146
Патриковичі, шляхетський рід 147
Патрихій Олехно з Ортинич З69443
Пацлавський Г, крайних 116
Пашин Сергій, історик 124, 349274, 351281
Пашко зі Сельця, шляхтич 149
Пашко, син Боти з Морохова 235

Пашуто Володимир, історик 124, 351281
Пелко Гаврилко з Коткович 164
Передільницький, див. Несвізький
Персовський Францішек, історик 7, 167,
182, 263
Петрашковичі, родина з Мшанця 173
Петриковський Стефан з Уличного 185
Петро з Марчівців, 341і60
Петрович Петро, магнат 27026
Петровичі, родина з Угерська 9, 389734
Петрунята Лучко з Сельця 374514
Петрушевич Антін, історик 93, 352291,
З5б340, 360340, 361340
Пещишин Ян, купець 40
Пєстжиковський Є., шляхтич 156
Пєтруський, шляхтич 323585
Пєтруські, графський рід 311461
Піонтковський Станіслав 153, 255
Плахтій Іван молодший з Зарайська 194
Плахтій Іван середній з Зарайська 194
Побєдзінський Міхал, війт з Коткович 242,
252

Подольчик, кметь з Тарганович 156

Полевой Лазар, історик 385686
Попелі, шляхетський рід 19, 264
Попель Гриць, шляхтич 142
Попель Іван Романович, шляхтич 104
Попель К., дідич з Котова 311459
Попель Тишко, шляхтич 142
Попель Ян, шляхтич 181, 182
Попович Іван, шляхтич 222
Попович Сенько Федір зі Сельця 148
Попович Стець 380612
Посечанин Л. з Лімни 196

Потканський Кароль, історик 167

Потоцький, снятинський староста 84

Потоцький Йоахим, граф 323585
Потоцькі, графський рід 311461
Похилевич Дмитро, історик 88, 385684
Пресняков Олександр, історик 91
Прокіп З69443
Пронько з Ясениці Сільної 388734
Прохаска Антін, історик 126, 136, 137,
139,150, 365365
Проциков яти, родина з Лисятич 8,389734
Проць, кметь з Тарганович 156
Пурт Івашко, возний з Тершова 146
Пшездєцький Якуб, війт з Доброгостова
184

Рабцов ята, родина з Ясениці Сільної
388734
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Рад, волох з Чаниш 27671

Радецький Андрій, самбірський староста
32720

Радецький Павло, самбірський
підстароста 16, 32720, 32724

Радзивілли, князівський рід 27671, 418178
Радивиловський Антоній,
перемишльський владика 361340

Радиловський Георгій, шляхтич 150
Радиловські, шляхетський рід 264, З68438
Райдоній, шляхтич 232, 233

Рехуцький Петро 239
Рибарський Роман, історик 50,51,52,73,
304357, 304363, 305363, 306363, 306365
Риковський, шляхтич 27245

Родзич Ванчо зі Старої Солі 374514
Роздольський Роман, історик 88, 4ІЗ86
Роман, кметь з Лопушни 156
Рудштейн Шимон, історик 258
Русини, родина з Мшанця 389734
Рутковський Ян, історик 67, 72, 73, 75, 82,
88, 183, 253, 320562, 391777

Савка з Любохори 34015'
Самборята  389734
Сандомир, шляхтич 27026
Санок, кметь з Тарганович 156
Сапечата Гринь з Гвоздця 376533
Сапечата Кость з Гвоздця 376533

Сараї, родина з Міхновця 190
Сарніцька Ядвіга 185
Саромін, господар з Ясениці Сільної 388734
Сас, молдавський воєвода 263
Сас Данило, шляхтич 264

Сас Стефан, шляхтич 264
Сасич Стефан з Билича 306379
Сасичі, шляхетський рід 306379
Свередан Петро з Підбужа 163
Святослав Володимирович, руський князь
419180

Святополк Окаянний, руський князь 419і80
Секафін Альберт, лавник 252
Селецька Оришка 149
Семаш з Ваневич 156

Симкович Яцько, кметь з Лінинки 372494

Сенечкович Дмитро, родина із Мшанця
389734

Сеннович Сенько, боярин 350277
Сень, тивун з Лукавит.-233
Сенько, дяк з Ярилівців 133,35б340, 366396
Сенько з Заріччя 156
Сенько, лучник з Сельця 149, 148

Сенькович Андрій з Розлуча 189
Сенькович Васько з Дністрика Дубового
286164

Сеньов ят Андрій з Гвоздця 173, 376533
Сеньов ят Василь з Гвоздця 376533

Сеньов ят Василь, син Василя 173,376533

Сеньов ят Гринь, син Андрія 173, 376533
Сеньов ят Дмитро з Гвоздець 173, 376533
Сеньов ят Іван, син Андрія 173, 376533
Сеньов ят Іван, син Василя 173

Сеньов ят Іван, син Прокопа 173, 376533
Сеньов ят Прокіп з Гвоздця 173, 376533
Серафін М., ясеницький жупник 308402
Сердечко Микола, війт з Стрілкович 240
Сивків Микола з Заліктя 223

Сидорець, війт з Купнович 164, 171

Сигізмунд Люксембурський, угорський
король 27981
Сигізмунд І Старий, польський король 19,
34, 68,92, 134, 212, 233, 243, 247, 356340,
362340, 366387, 366398

Сигізмунд II Август, польський король 66,
73, 88, 108, 11 1, 128, 130, 131, 33592,
З5б340, 357340, 359340, 361340, 404і3

Сигізмунд ПІ, польський король 64,98,236,
237, 238, 361340

Сиков ята, родина з Вовчого 385688
Сировичова Хима з Розлуча 154
Сиров ята, родина з Вовчого 385688
Сич з Вовчого 385688

Сільванський Микола, історик 198
Сільський Б., гвоздецький крайник 196
Скала І. зі Звора 46
Скарбек, граф 323585
Скіпко Іван, кметь з Заріччя 156
Скотт Вальтер, письменник 222
Сливка Василь з Лінинки 398941

Слонечко Яцко, шляхтич 363340

Слостовський, самбірський староста 319546
Сметанка Андрій 129
Сметанка Гриць з Кульчиць 129, 130
Снопко Андрій 255, 256, 371475
Созанські, шляхетський рід 133, 264
Соловйов Володимир, історик 143

Софроненко Ксенія, історик 351281
Соханєвич Станіслав, історик 182
Сохачин Михайло,* присяжний з Нанчів-
ців 398926
Спитко (Шпитко) з Мельштина 90, 137,
240, 244, 341і60, 356340, 40859
Спринський Іван, шляхтич 40644
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Спринський Стась, шляхтич 40644
Спринський Стефан, шляхтич 40644
Спринський Федір, шляхтич 40644
Спровський Мацєй, самбірський вой-
ський 32836

Стадніцький А., історик 258, 41271
Стажеховський Альберт, самбірський
староста 66, 68, 71, 105, 123, 32724, 32836,
32936

Стажеховський Ян, перемишльський

каштелян 319551, 32936

Стайстич Яцько 159

Станіслав, коваль з Ясьонки 322575

Станіславський Каспер, війт з Нагуєвич
40532

Стасик з Соколик 225

Сташко з Давидова, самбірський староста

89, 90

Стефан, священик з Торчинович 40413
Стефан, молдавський господар 92
Стефан Баторій, польський король 73,85,
172, ЗЗЗ80
Стефанишин Семен зі Стрільбич 43, 49
Стехнюкова Галька зі Стрільбич 120
Стець, кметь з Лопушни 156
Стець, родина з Лисятич 389734
Стецько з Доброгостова 184
Стецькович Лазар, шляхтич 149
Стецьковичі, шляхетський рід 173
Стибор з Винник 369443
Стрілець Іван, служка з Гортинич 145
Стрілецький Григорій, шляхтич 116, 120
Стрільбицький Стефан 211
Стрільбицький Ян 211
Стрільбицькі, шляхетський рід 135
Ступницький Грицько, самбірський суддя
89

Ступницький Сенько, шляхтич 146
Ступницькі, селянська родина 138
Стшетельська-Ґринберґова 3., історик 105

Тарас з Винників З69443
Тарасович Роман, шляхтич 128, 358340
Тарасович Федько, шляхтич 128, 358340
Тарасович Юрко, шляхтич 128, 358340
Таргановський Мартин, шляхтич 32720
Таргановський Станіслав, шляхтич 156
Тарло Микола, перемишльський
хорунжий 169, 343213
Тарнавські (Тернавські), шляхетський рід
264, 40747
Тарновський, шляхтич 369457

Татаринович Сенько, шляхтич 356340
Татомир Іван, шляхтич 123
Тебальді Арнульф, дрогобицький жупник
69

Телеп Іван з Билича 289205

Терлецький Михайло, священник 363340
Тимєнєцький Казимир, історик 136
Тимко, кметь з Тарганович 156
Тимко Мазя, шляхтич 222
Тимчакович Олександр, шляхтич 146
Тимчакович Денис, шляхтич 146
Тисовська 223

Тисячників Іван зі Сприні 340151
Тихомиров Михайло, історик 136, 351281
Тінко, волох зі Стольної 27671
Токарський, писар з Торчинович 233
Трусевичі із Мшанця 389734
Туган-Барановський Михайло, економіст
302340
Теофіло із Мшанця 389734
Турецькі, шляхетський рід 113,154,343213,
347254
Туркович Мелентій, шляхтич 126-129,
358340
Турський Казимир, посесор з Нагуєвич 238,
23 9, 40854
Турянський Андрій, шляхтич 115
Турянський Гриць з Комарник 286і65
Турянські, шляхетський рід 116, 347255
Тутень, син Шварна 362340
Туча Іван, присяжний з Старої Солі 211
Тшина Е., історик 88

Удин Ф., присяжний зі Сприні 217
Улач Василь з Мокрян 3 74510
Урда Івашко з Волошинової Волі 158
Уруський Андрій, шляхтич 156, 366398
Уруський Георгій, шляхтич 156
Уруський П., шляхтич 156
Уруський Федько, шляхтич 156
Уруський Ян, лісничий 110
Уруські, шляхетський рід 264
Устрицькі, шляхетський рід 115

Фадзевич Ян, сільський майстер 46
Фалецький М., самбірський староста 16,
243

Фальковський Ян, історик 2, 26922
Фальньовська-Ґрадовська Аліція, історик
334х8

Фандевич Павло, сільський майстер 46

Фастнахт Адам, історик 134, 261, 262
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Федак Євка, дружина Івана 374510
Федак Іван з Мокрян 373510
Федак Наця, дружина Стефана 374510
Федак Стефан з Мокрян 373510
Федашів з Лімни 196

Федор зі Сельця 148, 209
Федор, тивун з Синевідська Нижнього 166,
185

Федько зі Сельця 148, З69443
Фельштинський Миколай, шляхтич 142
Фенделич Іван з Лінини 222

Ферилінський О., майстер-маляр ЗОЇ334
Філіпович М., історик 27245, 323592
Філя з Літині, дрогобицький суддя 32826,
419180

Філя Дем янчич, дрогобицький суддя 32826
Фільцович Петро з Ясениця Сільної 388734
Фіялек Ян, історик 94
Франко Іван, письменник 198
Фрейдберг Маріян, історик 33259
Фроянов Ігор, історик 124, 140, 367400

Ханчовичі, родина з Лисятич 8, 167
Хартимовичі, родина з Лисятич 8, 167
Хведько з Лисятич 8, 389734
Хвилець з Лисятич 8, 389734

Хитрун Іван, робітник жупи 65
Хліб, замковий слуга 148
Хмелевський, перемишльський єпископ
104

Ходецький Отто, шляхтич 148
Ходецький Станіслав, львівський
староста 369443

Ходиніцький Ігнатій, історик З З О43

Ходоров ята, родина з Ясениця Сільна
388734

Хома з Вовчого, 385688

Хомин Федір з Нанчулки Владичої 222
Хом ячик Ілько з Стрільбич 120
Хотецький Іван, урядник з Самбора 346242

Хрущ Павло 161

Цинана Іван з Берегів 296281

Нагрів Настаська 348269
Чагровичі, боярський рід 124, 348269,
365377

Чемерович Ходко з Кропивник 365365
Чепель Іван, шляхтич 369443
Чепель Сенько, шляхтич 369443

Черепній Лев, історик 136, 348266, 351281
Черкаський Іринарх, історик 219

Чермний Сем юнко, боярин 140
Чернецький Васько, шляхтич 344213,345224
Черних  377552

Черній Данчу (Негря) 28090
Четвертинські, князівський рід 27671
Чиж Францішек 253
Чижович Альберт, лавник 253
Чижович Войцєх, лавник 253

Чігодару К., історик 291221
Чобіт Мисько, замковий слуга 148
Чосновський Рафаель, самбірський
староста 114, 122, 145, 32724

Шандро з Сукелі 364359
Шапіро О., історик 88, 198, 3267, 349274
Шараневич Ізидор, історик 95, 133, 360340,
З62340

Шашин, шляхтич З69443

Шварно, галицький князь 360340, 362340
Шекспір Вільям, письменник 222
Шепітчак Мисько з Дністрика Дубового
286і64

Шептицький Василь, шляхтич 146
Шептицький Гліб, шляхтич 358340
Шептицький Іван, шляхтич 146
Шептицький Сенько, шляхтич 358340

Шептицький Стефан, шляхтич 146
Шептицький Федір, шляхтич 358340
Шептицький Федір, онук Федора 358340
Шиморак Іван з Галівки 216
Шитко Томаш, війт з Дубрівки 40525
Шман Яцько з Мшанця 389734

Шманович Юрко з Галівки 216
Шора Іван з Стрілки 162
Шорка Іван 160
Штейнгаузер, начальник скарбу 33157
Шумилович Іван, підвійт з Нагуєвич 237
Шумлянський, єпископ 3816'4

Щапов Ярослав, історик 352291
Щебечик Іван із Мшанця 222
Щепан з Тернави 40646, 40647
Щепанович Ілля, боярин 140
Щиглик Іван 49

Юзеф з Яворова 309424
Юрій, галицький князь 134
Юрій зі Ступниці 41059
Юркевич Мелентій 358340
Юхно, руський священик у Доброгостові
184
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Юшков Серафин, історик 124, 136, 189,
3253, 348264, 351281

Яворівські, шляхетський рід 113, 116,
343213, 344224
Ягайло, польський король 134, 142, 147,
ЗЗЗ74, 363340
Ягайлони, королівська династія 146
Ядвіга, польська королева 137, ЗЗЗ74,
366396

Яків, шляхтич 147

Якоб, волох з Любич 27774

Ян, воєвода з Дрогобича 32826, 419180
Ян, шляхтич 27026
Ян з Риботич З69438
Ян з Тарнова 318537, 41059
Ян Великий з Чукви 255
Ян Казимир, польський король 185
Ян III Собєський, польський король 174,
4036

Яндрович Григорій, лавник 252
Янів Федьо 160

Яновський Павло 121

Яремчак М. з Потоку Великого 398941
Ярослав Осмомисл, галицький князь 124
Ястшембський, підстароста 239
Ясько з Дорожева 141,4036
Яцько з Лисятич 8, 389734

Boyko 2673
Cichocki Andreas Franciscus, королівський
секретар 35З304
Cieszywiąt, селянин з Лішні 3Об379
Danilo, див. Данило Романович
Hucul Ivan 2673

Iwachno 357340

Jęndrzey Jaroslawicz, див. Андрій
Ярославин

Larion, див. Іларіон
Radywiłowski Antonius, див. Радивилов-
ський Антоній
Wąsko, див. Васько
Wichoth Zachariasch, див. Віхоть Захар
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Августів, м. 27775, 27875
Австрійська монархія 26922, 312461
Адзестів, с. 344213
Албанські Альпи, див. Балкани
Алтай 401970

Англія 54

Арданово, с. 27026

Аугсбург, м. 309409

Бабина, с. 18,21,44,95,99,130,134,142,

148, 151, 167, 177, 194, 197, 206, 27245,

281no, 283125, 297283, 297289, 298307, 337120,

346238, 353316, 359340, 361340, 41 162

Мниший кут 167, 27245

Бабина Воля, с. 369438

Бабинець, потік 284і35

Бабинський ключ 118

Бабичі, с. 27671

Багинський потік 20

Багновате, с. 25,53,112,263,307389,343213

Балкани 4, 6, 7, 9, 10, 44, 54, 188, 193,

227, 258, 260, 262, 27568, 289205, 420190

Бандрів, с. 281103

Бандрівський ліс 99

Барановичі, с. 119

Баранчичі, с. 19, 282і16

Барське староство 292223

Бачина, с. 21, 118, 148, 369443

Башева, див. Нагуєвичі

Башава, див. Нагуєвичі

Белз, м. 27563

Белза, р. 418і78
Белзька земля 133, 370463, 418178
Белзьке воєводство 13, 140, 27671, 27773,
32725

Белзьке староство 27773, 27774
Беньова, с. 15, 17
Бердо, див. Хустке
Береги, с. 21, 99, 119, 148, 151, 168, 170,
206, 281110, 283і25, 296281, ЗОЇ334, 337і20,
353з,б
Берегівський комітат 13, 27026
Берегово, м. 132, 26815, ЗОЇ335, 308400
Бережанщина 27981
Березна, с. 308400
Березниця, с. 22, 99, 100, 109, 134, 139,
144,145,151,162,168,178,186,187,199,
206, 244, 245, 248, 283125, 297283, 297285,
298307, ЗОЇ334, 317537, 346240, 357340, 358340,
374520, 377552, 386704, 41 162

Березове, с. 27353
Берестя, с. 27671
Берестяни, с. 18, 139, 264, 32720, 365373
Бескид Верхньодністровський 2, 14
Бескид Західний 262
Бескид Низький З
Бескид Сілезький 262
Бескиди 15, 25, 46, 53, 104, 261, 27353,
286161, 307384, 418і80
Бескиди Сколівські 2, 14
Библо (Бибел), с. 363340, 41059
Бидгощ, м. 56, 308408
Биків, с. 22, 99, 122, 144, 145, 148, 151,
164, 199, 283'25, 336і04
Билець, с. 112, 283'23, 339і41, 375525
Билина, с. 21, 78, 95, 139, 151, 197, 217,
231, 251, 283і25, 295261, 40529, 41162
Билина Велика, с. 144, 145, 297283, 41162
Билинка, с. 144, 151,283і25
Билич, див. Биличі
Биличі, с. 29,40,43,45,51,79,214,289205,
293230, 296278, 297284, ЗОЇ334, 306380, 306379,
307384, 372494, 394831
Бильце (Більче), с. 22, 27, 111, 396882
Бисковичі, с. 19, 44, 82, 95, 117, 264,
281П6, 322580
Бистре, с. 2 1 7, 2 1 8, 263 , 26815, 299312
Бистриця,р. 14,16,21-24,94,95,99, 112,
163, 167,27245,28092, 303345, 341,60,387717,
4046
Бистриця, с. 5,78,99,2902П, 291221,336і03
Бистриця Надвірнянська, р. 268|5, 26922
Бистриця Солотвинська, р. 26815
Бистрицька країна 319551
Битля, с. 25, 27, 29, 115, 168, 181, 187,
206, 214, 263, 286161, 304357, 305363
Бібрка, м. 26815, 27463
Білий Берег, урочище 16
Білина, с. 375525
Білинка Мала, с. 148, 241, 342179
Білорусь 88, 190, 388726
Біхарська група, див. Румунські Карпати
Блажів, с. 17-19, 99, 100, 139, 150, 151,
156, 168, 197, 222, 283125, 336102, 336,0\
337120, 340і45
Бложів, див. Блажів
Бложівка, р. 17, 99, 264
Бложівська Воля, с. 346244
Бложівське болото 119

Боберка, с. 15, 17, 347254
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Боберська країна 110, 203
Бодрог, р. 268'5
Бойківщина 1, 5, 11,23,25,231,262,267\
27773, 27985, 28091, 418180
Болгарія 262, 289205
Болехів, с. 2, 3, 26815, 323585
Болехівська жупа 311461
Болехівці, див. Болохівці
Болохівці, с. 5, 71, 123, 185, 312478
Боратин, с. 350277, 363340
Бориня, с. 115,291215,294247, 343213, 344213
Борислав, м. 63, 74, 339141, 366396
Борисова Воля, див. Розлуч
Борчичі, с. 294247
Ботелка, с. ЗО, 115, 188, 221, 263, 292223,
304357
Ботелка Вишня, с. 377551
Ботелка Нижня, с. 168, 187
Бохур, с. 341161
Бояри, с. 22, 112, 117
Брацлавське воєводство 53
Брилинці, с. 420190
Брильниця, с. 287і71
Броди, м. 169
Бронниця потік 19, 22, 23
Бронниця, с. 134, 151, 177, 180, 184, 199,
216,263,27029,283125, 284і40, 285і46, 342і79,
370464, 374520
Бронниця Велика, с. 19, 110
Бронниця Мала, с. 19
Бубенське болото 119
Букава, див. Букова
Букавці, с. 348269
Букова, с. 123
Буковина 8, 13, 197, 268і5, 27878, 27880
Бусовище, див. Волковичі
Буськ, м. 13, 27563
Буське староство 27671, 27773
Бутля, р. 98, 292223
Бушева, див. Нагуєвичі
Бюттштедт, м. 27463

Валява, с. 362340
Ваневичі, див. Ваньовичі
Ваньковичі, с. 119
Ваньовицький ключ 78, 79, 118, 298294
Ваньовичі, с. 99,118,151,187,234,283і25,
303353, 337120, 346240, 374520, 377551, 41162
Вардара, р. 262
Варитин, с. 354316
Варшава, м. 42,50, 179,27563,33157,33490
Ватикан 14

Вацівська Воля, с. 118, 123

Вацовичі, с. 19, 22, 44

Введенський монастир 94

Ведмежа Воля, с. 194, 282120, 342'79
Велике князівство Литовське, див. Литва
Великий потік 298308, 359340
Великопольща, див. Польща
Верецький перевал, див. Українські
Карпати

Верецько, с. 282122, 286168
Верещани, с. 286168
Верещиця, с. 27671
Верхрахани, с. 27773, 27774
Вижлів, с. 15, 99, 263, 3442'3
Винники, с. 145, 148, 283125, 365370, 368438
Висока поляна 359340

Високі гори, див. Українські Карпати
Висоцько, с. 25, 27, ЗО, 109, 187, 214,
286161, 305363
Висоцько Вишнє, с. 123, 263
Висоцько Нижнє, с. 99,114,115,168,187,
206, 33596, 347254, 377551
Витошинці, с. 363340
Вишатичі, с. 140
Вишківський перевал, див. Українські
Карпати
Вишня, р. 17
Вівня, потік 27250
Вівня, с. 167, 185 , 27250
Візантія 181, 373504
Вільховий потік 40747

Вісла, р. 15,75, 76, 320562
Бітів, с. 53, 26815, 289201, 306380
Владимир, м. 27354
Владиславів потік 355340
Вовковичі, див. Волковичі
Вовче, с. 24, 29, 40, 45, 99, 115, 116, 188,
189,195,205,217,226,299312,385688,399941

Вищий брід 189
Вишній кінець 189, 390765
Нижній кінець 188, 390765, 399941

Войнів потік 17
Войнів, с. 375526
Волинська земля 348264
Волинське воєводство 27671,394839,418178
Волинь 12, 13, 140, 317537
Волиця Дольна, с. 185
Волковичі, с. 25,95,99,105,122,123,134,
263, 347255, 360340, 361340, 362340
Воловець, с. 282122
Волосате, с. 33697
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Волосянка, с. 116,169,282 і22,291219,376537
Волосянка Вишня, с. 116, 195

Волосянська країна 25,48,50,81,116,167,
199, 317537, 322580
Волошинова Воля, с. 27,45,47, 56,74,79,
158, 168, 216, 263, 28089, 287'73, 29Г16,
302339, 306380, 307384

Волоща, с. 22,112,117,118,122,264,336'04,
369438

Волощина 84, 160
Воля, с. 44, 123

Воротець, с. 20, 24, 354316
Ворохта, с. 26922
Ворховичі, с. 363340
Вощанці, с. 18, 117, 358340
Воютичі, с. 264

Вроцлав, м. 142, 27463

Гаї Вишні, с. 142
Гаї Нижні, с. 142, 339'41
Галицька волость 32725

Галицька земля 2, 91, 133, 140, 194, 262,
27353, ЗОЇ335, 323589, 348264, 350278, 367409,
417і67

Галицька Русь 4,12,55,58,89,90,94,108,
123-125, 136, 140, 141, 143, 147, 153, 164,
166, 167, 178, 182, 183, 186,201,210,212,
245, 248, 258, 260, 264, 3255, 33043, 348272,
41385, 417167

Галицьке староство 27456
Галицький дистрикт 287і72
Галицький повіт 287172

Галицький циркул 26922
Галицько-Волинська держава 91,123,125,
126, 348272
Галич, м. 89, 91, 92, 94, 132, 27463, 323589,
365379

Галичина 3, 6, 12, 13, 35,40, 69,77, 89,91,
92, 101, 125, 140, 143, 150, 167, 183, 207,
255, 260, 26815, 27026, 27245, 27456, 27568,
27875, 27878, 27981, 293238, 308400, 31146',
348264, 351281, 371475
Галівка, с. 25, 33,216, 26815, ЗОЇ334, 302340,
308397

Гвоздець, с. 25,45, 173,263,304359,376533,
380606

Гвоздецька країна 25,26,29,38-41,45,46,
48,50-53,68,72,79,81,162,180,189,199,
207, 287179, 288і93, 289201, 302339, 304359,
З Об380, 312461, 317537
Глибоке, с. 17, 123
Глибокий потік 17, 19, 282120

Глинний потік 20

Глиняни, с. 336105
Гломча, с. 282123
Гниле, с. 99, 216, 217, 225, 263, 286'61,
298308, 387725
Гнівновичі, с. 362340
Головецьке, с. 26,29,40,53,146,166,173,
176, 179, 299312, 303353, 304359, 306380,
318540, 376535, 387725

Горгани, хребет, див. Українські Карпати
Гординя, с. 109, 127, 134, 144, 145, 147,
151, 283і25, 342і79, 352296, З56340, 368438,
369457, 370457

Горове, див. Орове
Городельське староство 27671
Городище, с. 21, 23, 121, 139, 339і41,
341'60, 368438

Городище, урочище 94
Городовичі, с. 282116
Городок, м. 69
Городоничі, див. Городовичі
Городоцька волость 32725
Городоцьке староство 17, 20
Горсько, с. 56
Гортиничі, див. Ортиничі
Горуцько, с. 22,28,112,184,283і23,339141,
396882

Гошевчик, с. 26815
Гошів, с. 15

Грабів, с. 26815
Гребенів, с. 419180,
Гребенне, с. 116, 344221
Грозьова, с. 24, 29, 33, 205, 2993'2, 402993
Грубешівський повіт 92
Грушовичі, с. 95, 33269, 362340, 362340,
363340

Грушка, с. 375529
Грушова, с. 22,23,112,117,181,182,199,
234, 235, 253, 254, 297285, 317537, 336'04,
41268

Верхній кінець 234
Дольний кінець 234

Губичі, с. 23, 73, 74, 84, 152, 185, 339,4\
375524, 387717, 40642, 40959, 420'90

Гуйсько, с. 322584
Гуменець, с. 118, 345236
Гусно, с. 286і61, 293230, 387725
Гусно Вишнє, с. 263
Гусно Дольне, с. 263
Гутівка, с. 115
Гуцульщина 5,8,9,11,84,261,272 , 27353,
27563, 291219, 348269, 375529
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Гучко, с. 322584

Ґданськ, м. 42, 48, 27563, 303349, 304359
Ґройна, с. 41059

Давидів, с. 89, 90
Дакія 257
Далмація 33259
Далява, с. 44
Данія 27463
Дверник, с. 26815
Дворецька Воля, с. 27671
Делятин, м. 2, 26815, 26922
Демня, с. 339141

Волохів, урочище 339і41
Денихів, с. 282122
Деражичі, с. 19, 22, 23, 83, 185, 282120,
284і39, 339і41, 375524
Деревня, с. 167, 377543
Дзвиняч, с. 15
Дзвиняч Горішній, с. 347254
Дидьова, с. 15, 26815, 286163, 288і93, 347254
Дністер, р. 2,14, 15, 17,21,22,26,27,48,
52, 98, 99, 105, 107, 108, 112, 132, 167,
187, 223, 231, 243, 26815, 27245, 339141,
353316, 354316, 355340, 357340, 361340, 369438,
37755', 41059, 41162, 41486, 418179
Дністковичі, див. Містковичі
Дністрик Головецький, с. 45, 291219,
297284, 30033Д ЗОЇ334, 304359, 378557
Дністрик Дубовий, с. 24, 29, 175, 263,
286164, 380612
Дністрянська країна 187
Добаневичі, див. Дубаневичі
Добжині, с. 56, 75, 76
Добковичі, с. 363340
Добра, с. 56, 282123, 318540
Добриличі, с. 19
Добрівляни, с. 5, 22, 112, 118, 123
Доброгостів, с. 75,184,185,268і5, 336103,
339141

Добротвір, м. 27771, 27875
Волоська вулиця 27875

Добряни, с. 19
Довге, с. 20, 186, 204, 282і21, 339'41
Довголука, с. 123, 268і5
Довжки, с. 20, 99, 116, 282m, 307387
Должешть, с. 165
Долина, м. 268і5, 314498, 323585
Долинська жупа 72, 75, ЗII461, 3 155И,
338і36

Домажир, с. 140

Доробратово, с. 27026

Дорожів, с. 22, 44, 95, 99, 109, ПО, 117,

118,122,127,134,141,151,171,182,199,

217, 251, 256, 283125, 298307, 336104, 346240,

352296, 35б340, 375525, 38З646, 4036, 4046,

40854, 41162

Дрезден, м. 50, 3 3490

Дрогобицька волость 19,27,44,100,117,

142, 229, 264, 265, 287і68, 32725, 32826

Дрогобицька жупа 67, 69-72, 74, 77, 81,

150, 300334, 309409, 314492, 314498, 315506,

3155И, 317537, 318545, 320562, 321572

Дрогобицьке староство 5, 19, 20, 23, 28,

68, 69, 73-75,77, 83,84,90, 111, 112, 119,

121,123,142,157,164,168,184-186,234,

253, 27029, 27456, 287і77, 2912'6, 304357,

319551, 336'04, 345224, 389734, 420і90

Дрогобицький повіт 16, 22, 23, 419і80

Дрогобич, м. 13, 22-24, 39, 55, 62, 68-70,

74, 75, 80-82, 93, 99, 100, 102, 103, 145,

224,239,27245,289205,3II454, 314506, 315513,

315515, 31 б528, 318537, 319545, 319549, 320558,

322582, 322584, 338137, 339|4 , 340151, 342179,
4J9I80

Венгерський кут 167

Війтівська гора 69

Зварицьке передмістя 69

Зворицька гора 315513

Костельний кут 167, 27245
Лан 68

Лішнянське передмістя 69

Дрогобиччина 66, 77, 184

Дроздовичі, с. 337120

Дубаневичі, с. 127, 350277, 352296, 362340
Дубень Великий, потік 21,29
Дубляни, с. 21,23,117,130,142,151,171,
176, 178, 231, 232, 235, 251, 256, 283'25,
284146, 297283, 297285, 298307, 345232, 359340,
381614, 4047, 41162
Дублянський ключ 78,80,117,171,210,234
Дубна, р. 355340,360340, 361340
Дубно, м. 12, 27771, 284і46, 320563
Дубреличі, див. Добриличі
Дубрівка,с. 19,43,134,144,151,178,206,
253, 282И6, 283і25, 283і30, 297285, 298294,
300334, 302344, 304357, 40525, 40529
Дубровляни, див. Добрівляни
Дукля, м. 323585
Дунай, р. 4, 258, 262, 288,9°
Дунаєць, р. З
Дуричі, с. 151; 187, 222, 283і25, 337і20,
377551
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Європа 34, 40, 95, 210, 27463, 33043, 33259

Жаб є, с. 9
Жабокруки, с. 41059
Жасковичі, с. 363340
Жешув, м. 27563
Живецьке 418178

Жидачів, м. 15, 318537, 303355
Жидачівська волость 32725
Жидачівська земля 363340

Жидачівське староство 84
Жиравка, с. 369438
Жовква, м. 27463, 288200, 377543
Жовківщина 27981
Жолобок, с. 288193
Жукотин, с. 24, 45, 99, 290211
Жупане, с. 15, 20, 27, 99, 123, 282і22,
286і68, 294247, 3442'3
Журавиця, с. 148
Журавно, м. 347254

Заболоття, с. 27671
Завадка, с. 5,20,25,99,105,116,123,188,
197, 263, 295261, 337120, 347254, 374520,
377551

Завій, с. 26815
Завої, с. 5, 375529
Заволжя 186

Загаття, с. 27026

Загір я, с. 18, 369438
Задільське, с. 116

Задністерський ключ 78, 217, 244, 255,
304357

Закарпаття 2, 6, 13, 14, 54, 268і5, 27988,
28091, 308400, 317537, 420і94
Залізні Ворота на Дунаї 262
Залікоть, с. 5, 47, 78, 81, 99, 218, 223,
268і5, 296278, 2993'2, 303345, 336103
Заліщики, м. 8, 197, 303356
Замєховський замок 276*1

Замостя, м. 71, 27563

Замчище, урочище 105
Зарайсько, с. 21, 119, 148, 151, 170, 188,
194, 283і25, 297283

Засув я, ґрунт 354316
Засяння 318542

Західний Буг, р. 27463, 2767\ 27981, 418'78
Звір, потік 24, 145
Звор, с. 5, 46, 199, 285і46, 346244
Зджанна, с. 53, 116, 201, 223, 263, 380606

Златіцькі гори, див. Балкани
Золотковичі, с. 336і05

Золочів, м. 27563

Івашківці, с. 26815
Ігнатовець, с. 168, 187
Ілем, ліс 113
Ільник, с. 23-25, 48, 113, 169, 343213,
347254, 387717
Ільник Королівський, с. 344213
Ільницька країна 25, 26, 40, 48, 50, 53,
81, 112, 116, 194, 290215, 322580, 384663
Ільничок, потік 343213
Ільничок, с. 347254
Ісаї, с. 98, 115, 116, 195, 305363, 3442,\
347254

Ісайський брід 113, 347254
Італія 55, 56

Кавчин Кут, див. Кавсько
Кавсько, с. 167, 185, 339і41, 346242
Кадлубне, с. 5, 375529
Казімєж, м. 318537

Калуська волость 3 2725
Калуська жупа 311461
Калуське староство 5, 375529
Калуш, м. 13, 26815, 27981, 317537, 323585
Кальників, с. З62340
Каменецьке староство З З О44
Камень, с. 5
Кам янець, м. 92
Кам янецьке староство 27773
Кам янка, с. 27771

Кам янка-Струмилова, м. 27563, 317537
Катеринославська губернія 255
Катеринославщина 371475
Київська Русь 87, 123, 3255
Київське воєводство 53

Кіндратів, с. 263
Климець, с. 15, 24, 99, 286168, 291221,
294247, 344213
Ключів, с. 27353
Княгиничі, с. 18, 133
Княже Поле, с. 133
Княжичі, с. 133, 294247
Кобил, потік 359340
Кобло, с. 167, 231, 251, 26815, 289201,
298307, ЗОЇ334, 307387, 317537, 336і00, 337120
Кобло Старе, с. 29, 99, 300329
Коблянка, р. 355340
Коблянська Воля, с. 27,167,201,207,216,
227і20

Ковенчичі, див. Ковиничі
Ковиничі, с. 21, 119
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Козьова, с. 20
Колбаєвичі, с. 107
Колодіїв, с. 44
Колодне, с. 27026
Колодниця, р. 95, 123
Колоколин, с. 44
Коломийська волость 2, 3 , 3 2725
Коломийський повіт 26922, 27353, 287172
Коломия, м. 2,13,268і5,27353,27463,33044
Колпець, с. 23, 55, 69, 70, 123, 142, 164,
185, 283і23, 295261, 314504, 3155И, 3 1 7537,
319545

Колпецька жупа 70, 77, 83, 318545, 321572
Колпецький ключ 37

Кольчина, потік 355340

Команча, с. 32939

Комарненський повіт 15

Комарники, с. 27, 115, 263, 282і22, 286і65

Комарницька волость 106

Комарно, с. 336104

Комаровичі, с. 363340

Конів, с. 123, 320559

Конопна, с. 168

Конофости, с. 18, 94, 358340

Конюхи, с. 134, 345224

Конюшки, с. 18, 122, 134, 369438

Корналовичі, с. 21, 23, 89, 109, 117, 118,
142

Корона, див. Польща

Коропець, с. 199

Коропецька волость 32725
Коросно, с. 26815
Коростенко, див. Коросно
Косів, м. 2, 26815, Зі і461, 319545, 323585
Косівська волость 32825
Космач, м. 26922
Костельники, с. 18, 294247
Косткова, с. 310439
Костянтинів, с. 206
Котів, с. 55, 57-62, 74, 82, 151, 218, 220,
283125, 309410, 310438, 310439, 310440, ЗII459,
313482, 314498, 315515, 316531
Котівець, р. 19
Котівська жупа 16, 56, 57, 63, 67, 72, 74,
75, 77, 80, 163, 212, 300334, 302345, 312476,
315511, 317537, 318545, 320562
Котковичі, с. 151, 164, 242, 243, 250,
283125, 41 і62
Котовані, с. 138
Котовичі, див. Чуква
Кошин, с. 27671
Краків, м. 130, 2756\ 286165, 359340, 41270

Краківське воєводство 296278
Красів, див Балкани
Красне, с. 99, 307389, 3432'3, 347254, 375529
Красний Став, див. Красностав
Красностав, м. 92, 318537
Красноставський повіт 92
Кременецький повіт 394839
Кремінний потік 24, 355340
Криве, с. 53, 116, 174, 263, 268і5
Кривка, с. 46,99,214,289200,2912'5, 33595,
33596, 347255, 397908
Крилос, с. 352291, 362340
Криниця, с. 117
Кропивник, с. 15, 20, 116, 282і21, 375529
Кропивник, р. 26
Кропивники, с. 23, 294247, З65365
Кропильники, с. 28092
Кросно, м. 98, 28717', ЗЗЗ75
Крушельниця, с. 15
Кулишків, с. 27671
Кульчиці, с. 22,38, 99, 110, 117, 127, 129,
130,132-134,138,144,145,195,199,206,
224, 245, 248, 283125, 297283, 3533'3, 353316,
358340, 359340, 372500, 386704, 387717, 41162
Кульчицька діброва 21, 24, 342і79
Купновицький ключ 17, 18, 76, 78, 117,
119

Купновичі, с. 17, 21, ПО, 142, 151, 164,

167, 171, 27245, 283'25, 298307, 337'20, 41162

Кути, с. 2, 9, 268і5

Лабірець, р. 268і5, 2809'
Лавочне, с. 99
Лаврів, с. 54, 68, 94, 95, 104, 105, 122,
123, 134, 263, 359340, 360340, 362340
Ланчин, с. 27353
Ланьцут, м. 27563, 40959, 419і80
Ластівка, с. 15, 20, 25, 99, 116, 347254,
З8б706, 396877, 398937
Латинів, с. 363340
Латориця, р. З
Латорка, с. 282і22
Ледяне, с. 5, 375529
Лежайськ, м. 2767\ 336'05, 418і78
Лежайська волость 32725
Лемківщина 25, 27878
Ленина, р. 359340
Ленинка Мала, потік 359340
Липецька країна 25, 29, 32, 38-40, 50, 52,
115, 180, 203, 286161, 289201, 290215, 291215,
305363, 306380, 307387, 3846^, 384663
Лип є, с. 24, 46, 217

ХСІ
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Липиці, с. 22, 283123
Липники, с. 44
Липовиця, с. 26815
Лисець, с. 44
Лисий, див. Лисячий брід
Лисятичі, с. 8,167, 184, 185,388734,389734
Лисячий брід 98, 347255, 355340, 356340,
361540

Литва 75,88, 125,190,317537,356340,360340,
З62340

Литвинів, с. 34
Литовище, с. 25
Лімна, с. 24, 38, 196, 199, 286' , ЗОЇ334,
306380, 307381
Лімниця, р. 2, 26815, 280
Лінина, с. 174, 209, 221, 2724S, 288193,
299312 377547 394826 39994І

Лінина Велика, с. 27,29,74,79,105,222,
302339, 306380
Лінинка, с. 24,289208,299312,372494,398941,
39994і

Лінинка Мала, с. 263
Лісове, с. 323585
Ліська волость 20, 24, 99, 115, 32725,
Ліський повіт 26815

Лісько, м. 39, 98, 99, 28094, 33697, 33698
Літична, потік 20
Літиня, с. 5, 22, 23, 27, 44, 112, 117, 118,
164,178,180,184,194,199,207,234,253,
254, 296278, 32826, 389734, 396882, 41268
Лішня, с. 19, 22, 23, 100, 119, 142, 164,
185, 217, 282і20, 283і23, 306379, 339141,
396882, 41162
Лішнянський ключ 283і23
Лішнянський ліс 110

Лобизва, с. 26815
Лоєвичі, с. 350277
Лозова, с. 32836
Локоть, с. 286і63, 288'93, 347254
Ломна, с. 120, 302344, 307383, 380612

Дольний кінець 387725
Лопушанка, с. 179, 214

Вишній кінець 387725

Лопушанка Хомина, с. 201, 299312
Лопушна, потік 24
Лопушна Королівська, с. 346244
Лопушна Лехнова, с. З, 24, 156, 263,
307381

Лоп янка, с. 268і5
Лосинець, с. 99, 263, 398937
Луги, с. 268і5
Лужкова, р. 26815

Лужок, с. 116, 151
Лужок Горішній, с. 21,24,26,79,99, 116,
121, 176, 180, 209, 26815, 390765
Лужок Долішній, с. 22,47,51,74,110,117,
121, 167, 176, 177, 179, 199, 27029, 27245,
283і25, 285і46, 295261, 347255, 374520
Лука, с. 21, 22, 117, 144, 145, 181,283і25,
294247, 339141, 342і79, 370464
Лукавиця, р. 232, 233
Лукавиця, с. 168, 171, 243, 263
Луква, с. 26815
Луквиця, р. 26815
Луневичі, див. Луновичі
Луновичі, с. 118, 119, 369438
Луцьк, м. 418178
Лучки, с. 122
Любачів, м. 318537
Любачівське староство 17, 84
Любич, с. 27773, 27774, 323589
Люблін, м. 27563, 318537
Люблінське воєводство 27671
Люблінщина 12
Любомльське староство 27671, 27773
Любохора, с. 47,99,181,286161,299312,307392
Любохорська країна 25-29,36,40,50,53,
81, 82, 115, 189, 191, 290215, 307392, 384663
Люб яна, с. 19
Лютовище, с. 15, 115
Люча, с. 27353
Ляцьке, с. 322584
Ляшки Муровані, с. 16-18, 94, 123,' 134,
212, 294247, 323585
Ляшовичі, див. Ляшки Муровані
Львів, м. 46,89,103,120,140,27463,336і05,
338129, 358340, 361340, 362340
Львівець, потік 132
Львівець, с. 3 54316
Львівська волость 32725
Львівська земля 182,183,194,263,323589,
367409
Львівське воєводство 140
Львівський повіт 15

Магура гора 24, 380612
Магдебург, м. 252
Майдан, с. 2
Макове, с. 287і71
Максимівка, с. 26815
Максимовичі, с. 264, З69438
Малковичі, с. 362340
Марамарош 2, 14, 261, 265, 27878
Марамарошська жупа 308400

хсп



ГЕОГРАФІЧНИЙ

Марамарошський комітат 27 878
Маріамполь, с. 8, 197
Матків, с. 15, 114, 115, 263, 339й', 347254
Медвежа, с. 5,19,23,100,167,168,282і20,
283і23, 375525
Медвежий потік 19

Медика, с. 60, 134, 28Г0', З ІЗ484, 336105

Мединицький ключ 20, 22,23,27, 37,41,

42,47,80,101,117,214,244,283 ш, 288і80,

320563, 346242

Мединичі, с. 22,23, 27,49, 112, 170, 176,

283123, 284і40, 297283, 300334, 389734, 396882,
41162

Медяниця, с. 27026

Мельнична, с. 347254

Мельштин, с. 90, 137, 240, 244, 356340,
40859

Микитине дворище 106

Микуличин, с. 10
Мислів, с. 375529

Мита, с. 25, 116, 263

Михалкова Воля, с. 347254

Михновець, с. 24, 33, 190, 199, 217, 221,

281'03, 291215

Мичківці, с. 26815

Мізунь Новий, с. 26815

Міст, див. Августів
Містковичі, с. 21, 99, 119, 147, 148, 151,

170, 171, 188, 194, 282П6, 283і25, 337і20,
369438

Містковицький ключ 21, 119

Модрицька жупа 70,72,77,80, 83,318545,
321570, 321572
Модричі, с. 23, 55, 65, 69, 84, 142, 185,
300334, 315511, 317537, 319545, 322582, 375524
Мокряни, с. 22,24,95,104,117,151,199,
241,242,251,253,263,264,283125,297283,
297289, 346242, 370464, 373510, 374520, 40852,
41162

Молдава, р. 27880

Молдавиця, р. 27880
Молдавський потік 13, 114

Молдавсько, с. 13, 115

Молдова 5,6,164-166,169,183^55,260,
263, 265, 27463, 27878, 28090, 33154, 389745,
393818, 41386, 417і67
Монастир, с. 142
Монастир, урочище 94
Монастирець, с. 94, 95, 121, 123, 346244
Морава, р. 262
Моравія 299313
Моравські Карпати 261, 262

Морозниця, с. 74, 339і4*
Морозовичі, с. 118, 151, 156, 162, 187,
283125, 346240, 365373, 377551
Морохів, с. 235
Мости, с. 22, 336і04
Мостиська, м. 18
Мохнатів, с. 15
Мочеради, с. 336і05
Мошне, с. 27671
Мукачів, м. 268і5, 27026, ЗОЇ335, 308400
Мукачівська волость 20, 282і22,
Мшанець, с. 24, 25, 98, 99, 102, 173, 215,
222, 2673, 281і03, 286і63, 288і93, 291215,
381612, 389734, 394832

Нагірці, с. 363340
Нагуєвицька жупа 56, 73, 77, 78, 80, 83,
236, 238, 308402, 314498, 317537, 318545,
321572

Нагуєвичі, с. 22,23,44,51,55, 59,60,63-

65,73,78,99,100,119,133,134,151,176,

235-238, 240, 251, 252, 254, 256, 282і20,

283125, 285і46, 298307, 310438, 315515, 317537,

320558, 337105, 361340, 40532, 40536, 40642,

40854, 419і80

Надвірна, м. 2, 26815

Наддніпрянська Україна 75

Надиби, с. 264, 282П6

Надорожне, с. 376529
Нанчилова Воля, с. 123, 376535, 377547

Нанчівка Владича, див. Нанчулка Владича

Нанчулка Владича, с. 24, 105, 122, 222,

263, 28920', ЗОЇ334, 302340, 306380, 398926

Насташин, с. 348269

Небилів, с. 5

Недільна, с. 3,48, 81,114-116,201,26815,

322575, 346244

Незнамів, с. 27875

Немирів, с. 27671
Нечеча, с. 19
Ниговичі, с. 18, 294247
Нижанковичі, с. 336і05
Никловичі, с. 363340
Німеччина 399949
Нове Село, с. 19, 148
Новий Костянтинів, с. 394839
Новий Самбір, див. Самбір
Новиця, с. 323585
Новошиці, с. 138, 263
Норвегія 373508, 401981
Нюрнберг, м. 27 563, 309409

хеш
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Оглядів, с. 27875
Одрехова, с. 27251, 27351
Оженна, с. 27671
Озеряни, с. 376529
Озимина, с. 21-23, 99, 101, 128, 145, 177,
178, 199, 283'25, 284і46, 285і46, 297285,
298307, ЗОЇ334, 336105, 337і05, 339і41, 359340,
370464

Озиминська волость 5, 15, 16, 19-21, 23,
65, 72, 74, 77, 78, 157, 162, 164, 212, 265,
282і23, 283і25, 285і46, 319551
Олика, м. 418178
Олімп, див Балкани
Ольшани, р. 40646
Ольщани, див. Ольшаник
Ольшаник, с. 21-23, 100, 151, 155, 184,
231, 241, 251, 263, 283і25, 283і27, 294247,
298307, 339і41, 344213, 4047, 40646, 41162,
41486, 420і90
Ольшаниця, с. З 3 б98

Онуфріївський монастир 95, 100, 122,
358340, 361340
Опака, с. 3,48,63,74,78,79,99,195,218,
26815, 299312, 336і03, 380612

Опір, р. 419180
Ополє, м. 27563

Орава, р. 261
Ординя, див. Гординя
Орелова, с. 22, 112
Орове, с. З, 66, 67, 185, 212, 345224, 32939,
375525

Оровий ліс 24, 359340
Орське, с. 56, 76, 318539
Ортиничі, с. 134, 145, 146, 148, 151,
283і25-, 369443, 387717

Ослава, р. З, 268і5
Осмолода, с. 268і5

Острів, с. 117, 122, 151,283і25

Паннонія 288і90, 418і68

Парний потік 19
Пачковичі, с. 363340
Пеняни, с. 21, 44, 99, 117, 118, 130, 145,
151, 170, 171, 206, 283 і25, 298307, 317537,
337і20, 353316, 359340, 372494, 41162

Перегінсько, с. 268і5
Передмістя Заршинське 63
Перемишль, м. 13, 16,39,60, 89,94,104,
132, 134, 140, 27563, 281і01, 282і16, 288200,
318540, ЗЗЗ74, ЗЗЗ75, 336і05, 337і05, 358340,
361340, 362340

Перемишльська волость 17,95, 106, 107,
282і16, 32725, 351280, 362340

Перемишльська жупа 60, 308402, 308409,
309409, 40747

Перемишльська земля 15, 18, 52, 102,
130,133,134,160,176,187,209,262,263,
281і16, 282і16, 320559, 362340, 363340, 367409,
369438

Перемишльське староство 16, 20, 189,
27356, 287і71, 318542, 420і90

Перемишльський дистрикт 282і16
Перемишльський повіт 19, 121,40747
Перемишльщина 350276
Петранів, с. 375529
Петранівська жупа 375529
Печеніжин, с. 27353
Північно-Східна Русь 373508
Підбуж, с. З, 5, 24, 27, 29, 78, 95, 99, 159,
163, 285і46, 290213, 307390
Підбузька країна 5,29,48,50,79,81,166,
168, 194, 199, 200, 213, 27029, 285і46,
291216, 291219, 315515

Підбузький ліс 23
Підгайці, с. 27981
Підгайчики, с. 107

Підгірці, с. 44, 336і04
Підгір я 43,99,138,139,156,268і5,283і25,
33698, 365373
Підгородці, с. 15
Підкарпаття 47, 88
Підмонастирок, урочище 95
Пінда, див. Балкани

Пістинь, р. 268і5
Пісочна, с. 26921
Плешка, див. Пліска

Пліска, гора 24
Плоске, с. 268і5, 307382

Побук, р. 355340
Побук, с. 3 54316
Погар, с. 347254
Погонич, див. Самбір
Подбуж, потік 355340
Поділля 8, 13, 53, 54, 88, 183, 206, 240,
268і5, 27463, 304357, 306379, 307390
Подільське воєводство 394839

Подунав я 417і68
Познань, м. 27463

Покутсько-Буковинські гори 2
Покуття 2, 6, 53, 88, 183, 268і5
Полісся 27671

Полонинський хребет, див. Українські
Карпати

XCIV
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Польське королівство, див. Польща
Польща 1-3, 20, 24, 34, 40,44, 67, 73, 77,
85,93,94,98,125,136,140,141,152,190,
219, 255, 261, 264, 27671, 286165, 296278,
321572, 348272, 359340, 363342, 370470, 371475,
399949, 41262, 418і78
Полянка, с. 26815
Помор я 93
Поморяни, с. 27981
Попелі, с. 19, 62, 63, 74, 123, 142, 339і41
Пороги, с. 26922
Посада Ліська, с. 63
Посада Сяноцька, с. 63
Посада Фельштинська, с. 63
Посада Хирівська, с. 63
Потік Великий, с. 27245, 307387, 377547,
398941, 399941
Почаєвичі, с. 142
Прикарпаття 7, 53, 125, 162,364359, 376533
Просік, див. Стебник
Прохирів потік 359340
Пруси, с. 22,23,58,99,134,151,171,179,
194, 199, 283125, 284і46, 41 і62
Прут, р. 2, 3, 13,268і5, 26Я22
Псков, м. 85
Псковщина 416і50
Пукеничі, с. 44
Пуриківська чверть 162
П яновичі, с. 118, 369438

Раделичі, с. 185, 283і23, 284134, 339і41
Радиловичі, див. Радловичі
Радловичі, с. 21, 109, 139, 141, 346238,
365373, 368438
Радимно, м-ко 318541
Радич, с. 20, 24, 99, 112, 398937
Радохон, с. 18
Радошиці, с. 32358
Радошів, с. 18
Райсько, с. 21, 147, 151, 283і25
Райщина, діброва 20, 21
Рака, р. 17
Раківці, р. 355340
Ракова, с. 18, 19, 116
Раневичі, с. 84, 185, 312478
Рата, р. 418і78

j

Ратне, м. 317537
Ратнівське староство 84
Раточина, р. 19, 20, 62, 142
Рахиня, с. 323585
Рахів, м. 27353
Рахівські гори 2

Рахівщина 27353
Рейн, р. 27463
Рейтаровичі, див. Риторовичі
Риботичі, с. 369438
Риків, с. 20, 168, 205, 2902П, 307387
Рим, м. 14
Риманів Горішній, с. 63
Риманів Долішній, с. 63
Римарів, с. 98
Римська імперія 46
Рип яна, с. 24, 291219, 378557
Риторовичі, с. 18,19,109,127,128,352296,
З 5 б340, 362340
Рихтичі, с. 118, 123
Річ Посполита 88, 161, 344213
Рогатин, м. 27463, ЗОЇ335
Рогатинське староство 27456
Рогізно, с. 18, 19, 109, 127, 128, 352296,
З62340

Роднянська група, див. Румунські
Карпати
Рожанець, с. 27671
Рожнятів, с. 26815, 323585
Розбір, с. 363340
Розгірче, с. 26815
Розділовичі, с. 17, 151, 170, 182, 283і25,
337і20

Розлуцька країна 29, 39, 40, 45, 50, 51,
115, 116, 180, 189, 286і61, 289201, 290215,
305363, 317537, 384661, 384663
Розлуч, гора 28092
Розлуч, с. 14,25,29, 154,155, 189,286і61,
299312, 344213, 344213, 347254
Розточки, с. 268і5
Рокитниця, с. 40532
Ролів, с. 22, 112, 117
Росія, Російська імперія 186, 190, 268і5,
З И460, 388726
Росохач, с. 25, 112, 116
Росохачка, с. 194
Росульна, с. 2
Рудки, с. 362340
Рудники, с. 117
Румунія 260
Румунські Карпати 262
Руна, с. 27353
Русаниця, с. 22
Русь 11, 22, 23, 84, 87, 89, 91, 93, 95, 99,
103, 109, 132, 136, 137, 143, 145, 224,
317537, 349274, 355340, 41059
Руська жупа 17
Руська земля 72, 77, 151, 185, 40959

XCV
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Руське воєводство 43, 89, 104, 140, 262,
27353, ЗОЇ335, 32725, 33044, 41385
Рябе, с. 268і5

Ряшів, див. Жешув

Савкавчик, с. 26815

Самбір, м. 13-15, 19, 22, 24, 39, 42, 44-
47,73,81,92-94,96,98-101,103,108,112,
117,120,121,128,132,133,145,178,206,
218, 220, 221, 224, 232, 240, 244, 27461,
27981, 283і25, 296281, 297291, 299315, 299316,
299321, 300321, 300334, ЗОЇ336, 302345, 303349,
304357, 304359, 318537, 322580, 32720, 32724,
33045,33046,33154, ЗЗЗ75, ЗЗЗ80,33592,33698,
336і05, 340і5', 341і60, 342і77, 342і79, 360340,
361340, 408-4li59, 419180

Самбірська волость 1, 16-20, 65, 78, 89-
91,95,98-101,103,107-109,115,118,123,
127,132-134,138,141,142,144,148,167,
168, 174, 186, 203, 244, 262-265, 282П6,
287168, 32725, 339і39, 345224, 351280, 356340,
358340, 360340, 362340, 41486

Самбірська економія 17, 20, 25, 28, 37,
42, 44, 47, 50-53, 68, 77, 78, 80, 81, 85,
93, 96, 101, 104, 119-121, 158, 159, 161,
173,175,180,181,187,189,194,206,225,
244, 250, 252, 283і23, 293233, 294247, 295278,
302345, 303349, 305363, 31 б528, 319545, 320559,
321572, 322578, 33157, 33490, 344213, 372494,
372498, 382627, 383660

Самбірська єпархія 95
Самбірська жупа 55
Самбірське староство 5,15-17,19-21,23
26, 29, 32, 35, 56, 58, 72-74, 77, 83, 84
89, 90, 111, 113, 119, 121, 122, 129, 130
137,142,144,152,157,158,185,189,198
200, 201, 231, 242, 243, 251, 253, 263
2673, 27245, 27356, 27456, 28094, 282П6
283і25, 287і68, 298307, 312478, 319551, ЗЗЗ80
336і04, 347254, 357340, 3816'4, 4047, 40532

Самбірський повіт 15, 16, 94, 147, 164
40859

Самбірщина 10, 13-15, 20, 23, 24, 28, 30
31, 33, 34, 39-44, 47, 51, 52, 54, 55, 63
77, 89, 90-93, 99, 101-105, 116, 122, 125
133-135,137,141,151-155,161,168,177
179,182,197,203,209,218,222,226,228
231, 240, 241, 248, 261, 263, 267і5, 268і5
27245, 28089, 282і21, 288і93, 288200, 291219
293239, 294241, 306365, 307390, 317537, 323585
338і30, 340і51, 341і60, 342і77, 346254, 359340

360340, 368438, 385683, 393826, 396877, 400964,
416'50

Сандеччина 6

Сатанів, м. 27563
Свалява, м. 308400
Свенець, с. 142
Свидник, с. 263, 380601, 386706

Свидовицькі гори 2
Святославіє, урочище 419180
Святославчик, потік 419180
Сегіт, див. Сигет

Секирчичі, с. 21, 105, 118, 147, 283125,
342179, 366398, 369457, 370457
Селець, с. 21-24,69,71, 84,130,144, 148,
149, 151, 178, 179, 185, 195, 199, 27671,
283'25, 284і35, 297283, 297285, 297289, 298307,
3155°6, 317537j 339141^ 346242> 359340^ 35944^
374514, 375524, 284135, 386704, 41162

Селецька жупа 77, 83, 120
Сельце, див. Селець
Семенів потік 359340

Семигороддя 4,223,258,264,26926,27878,
417'64, 417і67

Семигородська височина, див. Румунські
Карпати
Серет, р. 268і5
Сибір 388726, 3938'8
Сигет, м. 2, 14, 26815, 308400
Синевідсько Вишнє, с.166, 185
Синевідсько Нижнє, с. 166, 185
Сілезія 24, 261,418і78
Сілець, див. Селець

Складчасті гори, див. Українські Карпати
Сколе, м. 122, 26815
Сколівська волость 15, 32725
Сколівщина 203

Скородне, с. 115
Сливки, с. 5. 268і5
Слобода, с. 323585
Словаччина 261, 265, 27568, 27878

Смереки, с. 286161
Смеречка, с. 24, 225
Сметанчинський ґрунт 354316

Сморже, с. 24, 26715, 286і65, 29і215, 294247,
344213, 345224

Смолянка, р. 17, 393817
Смольна, с. 5, 78, 81, 82, 105, 134, 209,

217, 299312, 303345
Смольник, с. 26815
Смольниця, с. 16, 94, 95, 104, 134, 151,

283125, 287і71, 36 і340
Снятии, м. 26923, 27463

XCVI
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Нове передмістя 26923
Старе місто 26923
Яське передмістя 26923

Снятинка, с. 19
Снятинська волость 2

Снятинське староство 27353, 27456

Снятовичі, с. 44

Собінь, замок 418180

Созань, с. 94, 95, 118, 123, 132-134, 355340,

З5б340, 360340, 361340, 366396

Соколики, с. 15, 17, 225

Солиня, с. 26815

Солнок, м. 308400

Солоний потік 19, 40747

Солониця, урочище 41486

Солотвино, м. 2, 268і5, 308400, 323585

Сопорівське, с. 27353

Сосниця, с. 78, 320558, 336і05

Сотишка, потік 359340

Спас, с. 94,99, 100,104,105,122,134,263,

268і5, 339і41, 361340

Спаський монастир 94,95,104,132, 358340,
359340, 360340, 361340
Спринська Воля, с. 65,66,145,312474,387717
Спринська жупа 65, 80, 83, 318545
Спринський ліс 23
Сприня, с. 27, 47, 48, 54, 65-67, 74, 145,
162,217, 285і46, ЗОЇ334, 303345, 312472, 312474,
315515, 319545, 340151, 346244, 374520, 3877'7,
40644

Спрова, с. 142, 147, 369438
Станиля, с. 69, 71, 72, 75, 84, 185, 308399,
315506, 375524
Станіславів, м. 27981
Станіславівський повіт 197

Станове, с. 27026

Стара Сербія 4

Стара Сіль, м. З, 15, 17, 21, 36, 44-46, 48,
54-56, 60-62, 68, 74, 78, 80, 81, 92, 96, 99-
102, 116, 133,196,211,221,223,241,268і5,
ЗОЇ334, 308397, 309410, З ІЗ481, З ІЗ482, З ІЗ484,
313485, 314506, 315511, 31 б528, 317537, 319545,
320558, 322578, 322582, 322584, 324596, ЗЗЗ73,
ЗЗЗ74, 336і05, 337і05, 339і37, 339і38, 340і51,
342і77, 360340, 374514, 40647

Беняшова вежа 56
Ванькова шиба 56, 309410
Дольне передмістя 313485
Козубова вежа 56
Кунашова вежа 56
Луччина вежа 56
Петрова вежа 56

Ричкова вежа 56

Старий Косів, м. 32825

Старий Костянтинів, м. 394839

Старий Самбір, м. 14,15,20-22,40,42,44-
46,63,92,95,96,98-100,103,104,116,119,
133, 155,283і25, 300334, ЗОЇ334, Зі і460, 324596,
336і05, 340і51, 342і77, 35б340, 360340, 362340
Стародавній Рим 224
Старосільська жупа 15, 16, 27, 47, 54, 56,
60, 61, 67, 72, 74, 75, 77-80, 83, 84, 282і23,
300334, 302339, 309424, 312461, 312476, 31 б532,
318545, 319545, 320564, 321572
Старява, с. 287і71, ЗЗЗ75, 337і05
Сташківці, с. 268і5

. Стебник, с. 15, 16, 69-71,99, 123, 142, 185,
235, 281і03, 308399, 314505, 315506, 317537,
339і41, 375524

Старий Бич, урочище 339і41
Стебницька жупа 72, 77, 83, 321573
Стинява Верхня 3, 204, 345224
Стинява Нижня 3, 204, 345224
Стир, р. 418178
Столець, гора 24, 122
Стольня, с. 27671
Сторожниця, урочище 105
Страшевичі, с. 95, 105, 109, 118, 132-134,
33269, 355340, 35б340, 358340, 360340, 361340
Стрв яж, р. 14-20, 99, 28091, 281no, 40747
Стривігора, див. Стрв я
Стриганичі, див. Стриганці
Стриганці, с. 184, 185
Стрий, м. 2, 13, 15, 98, 27981, 318537, 336і03
Стрий, р. 3,14,15,17,20,25-27,48,98,99,
113, 167, 231, 27250, 418,8°
Стрийська волость 99,122,229,264,282і21,
287і68, 32725
Стрийська країна 47, 187
Стрийське староство 8,20,84,90,142,166,
167, 185, 186, 27456, 32826
Стрийський повіт 15, 20, 44
Стрийщина 20,66,268і5,27250,323585,348269
Стринь, потік 355340
Стрипа, р. 268і5
Стрілки, с. 21,40, 52, 98,99, 105, 116,122,
134, 151, 162, 184, 201, 221, 263, 268і5,
283і25, 29і221, 296281, 298307, 300333, ЗОЇ334,
306380, 317537, 336і03, 347255
Стрілковичі, с. 43, 99, 105, 122, 134, 151,
156, 231, 240, 241, 243, 251, 295261, 297283,
297289, 298294, 300334, 40959, 41162
Стрільбицька Воля, с. 16, 27, 56, 74, 151,
263, 283і25, 287і73, 298307

XCVII
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Стрільбичі, с. 16, 17, 27, 33, 47, 52, 56, 74,
79, 99, 105, 119, 120, 134, 151, 162, 201,
211,263, 289209, 298307, ЗОЇ334, 306380, 336105,
379592, 393817, 394826, 39994', 41 б145

Стройна, с. 29, 74, 78, 79, 101, 121, 176,
216, 223, 226, 254, 27245, 283125, 287173,
2902П, 302339, 302345, 303345, 387725

Попівський кут 167, 27245
Струтин, с. З23585
Ступниця, с. 22, 95, 100, 138, 341160, 41059
Судова Вишня, м. 27563
Сукель, р. 364359
Суровиця, с. 395848
Суроква, с. 255
Сусідовичі, с. 17, 123, 282П6
Сухий Потік, с. 25, 176, 194, 199, 263,
303356, 306380

Сушиця, с. З, 27, 74, 176, 176, 201, 297284
Сушиця Велика, с. 123
Сушиця Рикова, с. 167, 27245
Сушички, потік 355340
Східниця, м. 26815

Сян, р. 2,3, 14, 15, 17,36,47,48,56,71,75,
76, 78, 99, 231, 268і5, 2767\ 2809', 282і23,
318541, 318542, 320562, 346254, 347254, 383660,
418180, 419і80
Сянки, с. 15, 17
Сянок, м. 39, 89, 99, 323589,33698, 337і05,
З62340, 367409
Сяноцька волость 32725, 32825
Сяноцька земля 15,104, 115,140, 187,261,
262, 264, 286і63, 322584, 32939, 348269, 363340,
367409, 41270, 4ІЗ85

Сяноцьке староство 56, 84, 208, 282і23,
347254, 41270
Сянночина 63, 265, 27981, 288і93

Тарановичі, с. 118, 134, 138, 139, 151, 156,
283125, 36 і340, 365373

Таргановичі, дігв. Тарановичі
Тарнава Вишня, с. 15, 115
Тарнава Нижня, с. 15, 115
Тарнаватка, с. 27774
Тарнівка, с. 362340
Татари, с. 117, 134, 144, 145, 151, 171, 179,
212, 283125

Татарське, с. 44
Теребовля, м. 27563
Теребовельська волость 32725
Теребовельське староство 27456
Теребух,гора 24
Теребух, потік 24, 112, 201

Тересва, р. З, 28091
Терлецький монастир 109
Терло, с. 94, 363340
Тернава, р. 34Iім
Тернава, с. 17, 27, 123, 318537, 323585,
347254, 40646, 40647, 41059

Тернова, див. Тернава
Тернова Нижня, с. 347254
Тернове поле 347254
Тернопіль, м. 27563
Тернопільська округа 26815
Терша, с. 168
Тершаків, с. 14, ПО, 117, 264
Тершів, с. 5, 94,99, 105, 146, 151, 172, 184,
188, 197, 263, 283'25, 2993'2, 337120, 370464,
374520

Тершівський ключ 37, 42
Тєшин, с. 299313
Тилевче, с. 27671
Тинів, с. 22, 112, 117, 185, 201, 312478

Тирава, с. 337105
Тирява Волоська, с. 26815
Тирява Сільна, с. 26815, 322584
Тиса, р. 2, 3, 26815, 2809', 288190, 308400,
418і80

Тисів, с. 26815
Тисовиця, с. 24, 216, 223, 26815, 297284,
ЗОЇ334, 302340, 304359

Тисьмениця, р. 14, 95, 105, 112
Тиха, с. 263, 27245, 282і22, 377547
Тичинська волость 32725

Тишівці, с. 27563

Тлумацьке староство 375529
Тлумач, м. 375529
Товарня, с. 320559
Токарницький потік 99
Томашів, м. 27463
Топольниця, с. 25, 26, 105, 116, 122, 123,

263, 33595, 336103, 347255

Торки, с. 78, 320558
Торунський перевал 3, 14
Торчиновичі, с. 118,134,151,175,177,179,
187, 233-235, 253, 254, 256, 283і25, 299312,
345236, 346240, 361340, 387717, 40854, 41162
Точиски, с. 354316

Трансільванія, див. Семигороддя
Трансільванські Альпи, див. Румунські
Карпати
Требушани, с. 27353
Трептова верховина 119
Трускавець, м. 23, 65, 69, 71, 74, 75, 121,
185, 315506, 338і36, 375524

XCVIII
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Трускавецька жупа 72, 77, 83, 321573
Турка, с. 13, 23, 24, 27, 39, 99, 109, 113-116,
123, 154, 155, 26815, 346254, 347254
Турківщина 347254
Туробін, м. 318537
Турочка Матенчина, с. 263
Тур я, с. 105, 114-116, 123,263,336і03
Тур я Велика, с. 323585
Тустанівська Воля, с. 74
Тустановичі, с. З, 74, 123, 204, 366396
Тустань, с. 23, 121
Тухля, с. 122
Тухольщина 25, 347254
Тячів, м. 308400

Угерське, с. 8, 9, 135, 27981, 389734
Угерці, с. 21, 23, 95, 109, 134, 142, 26815,
27981, 363340

Угерці Винявські, с. 27981
Угерці Заплатинські, с. 27981
Угерці Незабитовські, с. 27981
Угорка, с. 27981
Угорники, с. 27981
Угорська держава, див. Угорщина
Угорська Русь 13
Угорщина 4,6,13,20,24,26,39, 53, 54,75,
93,98,99,102, 103,105, 113, 114, 132,136,
159,260,265,26815,26926,27026,27463,27878,
289205, 307390, 33596, 33697, 346254, 347254,
417і67, 419і80
Угрин, с. 27981
Угринів, с. 134, 27981
Угринів Горішній, с. 27981
Угринів Долішній, с. 27981
Угринів Середній, с. 5, 27981, 375529
Угринів Старий, с. 5, 27981
Угринківці, с. 27981
Угринова Воля 5
Угровеськ, м. 27981
Уж (Унг), р. З, 15, 28094
Ужгород, м. 14, 26815
Ужоцький перевал 3, 15, 33596
Ужська (Ушківська) волость 15, 20, 282122
Узворотвичі, с. 363340
Україна 53, 88, 152,154,160,161, 169,190,
206, 255, 27671, 318537, 363342, 371475

Українські Карпати 1-4, 6-8, 10, 14, 15, 24,
27, 32,44, 54, 83,85,88,103, 112, 170,188,
222, 227, 231, 257-262, 265, 26815, 26817,
27143,27456,27568,27671,28091,293227,302341,
З2З592, 416150, 418і78, 419і80, 420і90

Верецький перевал, 3, 15

Вишківський перевал, 3, 14
Горгани, хребет 2, 14, 26817
Гостилів, верх 24
Гострі гори 24
Дзвинів, гора 24
Довжки, хребет 24
Кічора, див. Нещора
Кремінь, гора 24
Межирічка, гора 123
Негрила, гора 24, 112, 201
Нещора, гора 24
Попадя, гора 26815
Присліп, гора 24, 26815, 286161
Сасенів, гора 24
Східні Карпати 26815
Чорногорський хребет 2, 262, 27143
Яблоницький перевал 3, 14

Улицьке, с. 383660
Улицький ключ 37, 47
Улич, с. 56, 282123, 297283, 297285, 300334,
308409, 337105
Улично, с. 23,69,71,74, 121,184,185,204,
26815, 312478

Уличнянська жупа 83
Улуцьке, див. Улицьке
Унятичі, потік 20
Унятичі, с. 22, 119, 123,282і20,

Урож, с. 89, 145, 263, 26815, 377551
Устрики, с. З 3б98
Утречко, с. 282122
Ухо, м. 282122

Фагараші, обл. 4
Фельштин, м. 15, 72, 32836

Флоренція, м. 69
Фрідецька домінія 299313
Футори, с. 16

Хащів, с. 24, 30, 289201, 343213, 372500

Хирів, м. 15, 17,280"
Хлібовичі, с. 199
Хломець, с. 56, 295261
Хлопчичі, с. 18, 122, 134, 356340
Холмська земля 27671, 27981, 4 1 8178
Холмський повіт 92

Холмщина 13, 418178
Хотин, м. 92
Хуст, м. 28094
Хустке, полонина 347254
Хустська волость 15, 20, 282122

Церковна, с. 26815

ХСІХ
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Нагрів, с. 348269, 365379
Чайківці, див. Чайковичі
Чайковичі, с. 14, 107, 108
Чаниж, с. 27671, 27875
Чепелі, див. Чаплі
Чаплі, с. 16, 17, 144, 145, 151, 283і25

Черемош, р. 2
Черепівці, с. 195, 376537
Чермна, с. 140
Чернихів, с. 18, 151, 294247, 374520
Чернівці, м. 13, 92
Чернівецька округа 27353
Чернче, р. 19
Черняхів, с. 283і25, 342і79, 370464
Черхава, р. 94,112,121,146,201,284і35,341160
Черхава, с. 121, 123, 155, 167, 170, 27245,
283127, 294247, 344213, 386704, 41162
Чехія 190

Чирвоний потік 355340
Чорна, с. 115, 281103, 344220
Чорна Тиса, р. З
Чорне море 15
Чорний ліс 2, 119
Чортків, м. 27981
Чортківська округа 26815
Чуква, с. 22,99,100, ПО, 151,153,167,199,
220, 225, 242, 250-257, 27245, 297283, 297289,
299312,303353,339141,40854,40857,41162,41486

Шавно, с. 33 698
Шаде, с. 21, 148, 231, 242, 251, 283125,

283130, 294247, 365373, 40529

Шандровець, с. 17, 114, 115
Шарі, с. 148
Швейцарія 27463
Швеція 104

Шептиця, див. Шептичі
Шептичі, с. 17,18,117,134,151,178,283і25,
296281, 298307, 337120, 358340

Шопурка, р. З
Шума, див. Шуминський ліс
Шумина, с. 17, 312461
Шуминська жупа 312461, 31 б528, 323585
Шуминський ліс 21, 342177, 40747
Шум яч, с. 115, 195

Щавно, с. 41270

Щебрешин, м. 318537
Щебрешинський повіт 92
Щепанів, с. 140

Щуровичі, с. 27671

Яблінка Верхня, с. 175, 225
Яблінка Дубова, с. 24, 45, 189, 221
Яблінка Нижня, с. 33,99, 197, 339141, 387725

Яблонець, р. 304359
Яблониця, с. 10

Яблоницький перевал, див. Українські
Карпати
Яблонів, с. 115, 123, 26815, 291215, 294247,
343213, 344213

Явора, с. 99, 226, 344224, 347254
Яворів, с. 30, 58, 167, 188, 27245, 282122,
286161, 298309, 310424, 318537, 377551, 386706

Якубова Воля, с. 22, 99, 118, 123, 151, 194,
195, 199, 263, 283125, 304359, 346240, 41162,
41268

Ярилівці, див. Яриловичі
Яриловичі, с. 133, 134, 35б340, 366396
Ярослав, м. 76, 27563, 318541
Ярославська волость 341161
Ясениця, с. 151, 263, 283125, 285і46, 293230,
310439, 336104
Ясениця Замкова, с. 27, 41, 43, 99, 196,
299312, ЗОЇ334, 304359

Ясениця Зворицька, див. Ясениця Сільна
Ясениця Сільна, с. 5, 19, 23, 55, 59, 60, 63,

73, 74, 79, 99, 100, 109, 119, 145, 164, 235,
263, 282120, 302339, 31 б531, 31 б537, 3 17537,
322582, 338136,340151, 374520, 383655, 388734

Ясеницька жупа 56, 59, 73, 77, 78, 308402,
314498

Ясеня, с. З, 5, 26815, 26922, 27353, 375529
Яслиська, с. 98
Ясьонка, с. 20, 99, 322575, 347254
Ясьонка Масьова, с. 15, 25, 47, 48, 81, 82,

99, 322580

Ясьонка Стара, с. 398937
Ятв яги, с. 134
Яцімєж, с. 289205

Brzeznicza, див. Березниця

Byskowicze, див. Бисковичі
Chutar, с. 169
Cothova, див. Котова 164
Cublo, див. Кобло

Czapyele, див. Чепелі
Czemczei, див. Чернче

Dalyeyow, див. Далява
Dąbrówka, див. Дубрівка

Hatszeg, дистрикт 26920
Horowe, див. Орове
Hruszewice, див. Рушевичі
Hulicz, див. Улич

с
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Kołpiec, див. Колпець
Kothcowicze, див Котковичі
Kothkowycze, див Котковичі
Łdziane, див. Ледяне
Lwów, див. Львів
Marzyn, потік 357340
Niedźwiedzia, див. Медвежа
Niestru, див. Дністер
Nowa Wieś, див. Нове Село
Nyestkowicze, див. Містковичі
Podywsze, с. 156
Polanki, с. 169
Przemyslya, див. Перемишль
Radochon, див. Радохон

Rodossow, див. Радошів
Rogossino, див. Рогізно
Rozbarz, див. Розбор
Rythorowicze, див. Риторовичі
Rumieniesza, потік 357340
Russewicze, див. Рушевичі
Schyehyrznicza 151
Schumma, див. Шуминський ліс
Słoniczę, потік 357340
Starczynowicze, див. Торчиновичі
Strwansz, див. Стрв яж
Swyatosławow, топонім 419180
Sursum 347254

Thartary, див. Татари

Uherce, див. Угорці

СІ
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