
Про останки первісного комунізму у Боиків-Верховинцїв
в Н ільськім  і Долинськім судовім повіті.

Подав Др. В. Охримович.

Перебуваючи з-часта в глубоких горах - Карпатах Скіль- 
щини і Долинщини, над жерелами Сьвічі і над Опором допли
вом Стрия, і приглядаючи ся з-близька житю-бутю тамованих 
гірняків, Бойків-Верховинцїв, зауважав я у них, в їх господар
ськім, суспільнім і правніи побутї, в їх  звичаях і поглядах, 
деякі, часами дуже інтересні, пережитки архаїчного комунізму, 
себто останки первісної господарської спільности.1)

Той первісний комунізм переховав ся там взагалі' в дво
якій формі: І) г р о м а д с ь к і й  і II) р о д о в і й .

І. Останки громадського комунізму.
Первісний громадський комунізм об’являв ся в двох уста

новах (інституциях): 1) в спільній власности всеї землі' і її нату
ральних нлодів в межах одної громади і 2) в спілковій орґа-

1) Подані в сім рефераті спостереженя над останками первісного 
комунізму у Бойків-Верховинцїв, — були вже — в купі з иньшими мате
ріалами дла пізнана суспільного, господарського і правного побуту тих 
гірняків — публіковані мною почасти в „Народі“ з 1890 р. (в ста
тейці „Про родову спільність в Скільських горах“) а почасти в „Житю 
і Слові“ з 1895 р. (в розвідці' під заг. „Знадоби для пізнана народних 
звичаїв і поглядів правних“). Та там, в тих розвідках, були ті спосте
реженя неуиорядковані, не осьвітлені і з иньшим матеріалом перемі
шані — а що найважнїйше, обі названі часописи мали характер публі
цистичний (а не научний) і були обмежені на невеликий круг читачів, 
через що публікований в тих часописях матеріал не міг дійти до відо- 
мости фахових учених, яві би могли той матеріял для своїх, дослідів 
вихіснувати. Тим то я уважав потрібним пороблені мною спостереженя 
виложити на сегорічнім Археольоґічнім З’їзді у Київі, і в тім намірі, 
зладив був отсей реферат.
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нїзациї продукциї між веїми громадянами. Хом обі тоті установи 
становлять зміст первісного громадського комунізму, одначе 
одна установа від другої до певної степени незалежна. Попри 
спільній, громадський власности землї продукция може бути інди
відуальна : на спільнім, громадськім пасовиску може кождий гро
мадянин свою худобу окремо пасти, в спільнім, громадськім 
лїсї може кождий громадянин окремо для себе дерево рубати, 
в спільній громадській воді може кождий окремо для себе рибу 
ловити і т. д. Противно, і попри індівідуальній власности opfa- 
нїзация продукциї може бути спілкова, комуністична: кождий 
громадянин має свою окрему худобу, що становить його інді- 
відуальну власність, але випас худоби усїх громадян може 
бути спільний, під доглядом спільного, громадського пастуха; 
подібно на їрунтї, що становить окрему індівідуальну власність 
одного господаря, можуть всі' громадяне зійги ся і на тому 
грунті' гуртом працювати, гуртовою роботою сїно скосити, збіже 
вижати і т. д. І то щ е: спільна громадьска власність землі' об’я 
вляє ся в тім, що вся земля в межах громади і всї ії нату
ральні плоди вважають ся загальним спільним добром всіх гро
мадян, і що кождому громадянинови вільно з того спільного, загаль
ного добра для заспокоєня своїх потреб свобідно користати. 
Тут отже комунізм значить тілько —  що необмежена свобода 
кождого поодинокого громадянина в експльоатациї землї й її 
натуральних плодів. Инакше стоїть справа при спілковій гро
мадській орїанїзациї продукциї: тут комунізм лежить в з’єди- 
неню і подїлї праці' між всїми громадянами для спільної експльо- 
атациї землї та ії плодів і взагалі' для спільного витворюваня 
продуктів. Тут уже річ не в свободі' продукциї, але в самім способі 
продукциї. Тому треба добре відріжняти комунізм в формі 
власности і комунізм в способі продукциї.

Отже в Бойківській Верховині' зауважав я останки первіс
ного комунізму і в формі власности і в способі продукциї.

Спільні громадські ліси, пасовиска і полонини, які ще 
скрізь по Верховинських селах задержали ся і які грештою 
також і в сучасних, писаних законах признають ся загальним 
добром громадським, отеє без сумніву останки комуністичної гро
мадської власности. Але її сліди переховали ся ще й иньшою 
дорогою. Серед Бойків-Верховинцїв стрічають ся ще такі уста
нови, звичаї і погляди, з яких показує ся, що і їрунти, котрі стано
влять тепер приватну, індівідуальну власність поодиноких госпо
дарів, уважають ся і уживають ся до певної степени так, якби
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тї грунти були спільним, загальним загальним громадським 
добром. Сюди належать такі появи як: непризнаванє приватної, 
індівідуальної власности на лїс і воду; свобідний вируб дерева, 
свобідне польоване, риболовство, збиране грибів, оріхів, ягід 
і т. д., та свобідиий випас худоби на чужих грунтах.

Останки громадського комунізму в сиособі продукцї, себто 
останки спільної господарки між громадянами, задержали ся у 
Бойків-Верховинцїв головно в отсих установах: в спільнім випасї 
худоби, в спілковій продукцї овечого сира та в одностайнім, громад
ськім порядку хліборобської культури. Пригляньмо ся блисше тим 
„культурним пережиткам“ комуністичного устрою первісних громад.

Безперечно найдавнїйшим таким пережитком являє ся прав- 
ний погляд Верховинців, ще дуже у них живучий і розповсю- 
днений, по якому неуправні, дикі простори землі і натуральні 
її плоди, не можуть а бодай не повинні бути предметом приватної, 
індивідуальної власности. Найсильнїйше виступає сей погляд 
що до лісів і деревини.

Кождий лїс —  се по думці Верховинця —  річ нічия, що
найбільше річ громадська, яку всякому громадянину вільно хісну- 
вати і уживати після потреби і вподоби. Верховинці' тільки 
з трудом і поволи освоюють ся з тим поглядом, що лїс і дерево 
на погляд'писаного закона так само приватна, індівідуаьна влас
ність, як ріля або худобина —  дарма, що дїдичі і їх їсові уря
дники дають селянам в тім напрямі доволі' сильні лєкції. 
Лісова крадіж в очах Верховинців анї гріх анї проступок 
„Тото Б о г  сїє  л і с “  —  говорять вони і висказують тим 
погляд, що праця і тілько праця повинна бути основою 
власности. Ліс не продукт праці, то і не повинен бути пред
метом виключної власности.

Тож воли Бойко потребує дерева на паливо або на мате
ріал, то не довго роздумує над тим, чи в своїм чи в чужім 
лїсї буде рубати, а за те більше застановляє ся, де росте вдатне 
дерево і до котрого лїса найблизша і найліпша дорога. З свого 
боку верховинські іазди зовсім не користають з постанов закона
0 лісових пошкодах і не противлять ся, коли чужа людина зби
рає на їх їрунтї гриби, ягоди, мох, зїля або щось подібне. 
Також і многі лісові урядники, скарбові і камеральні', дивлять 
ся через пальці' не тілько на дрібні, але й на грубі лїсові по- 
шводи, але за те домагають ся від громадян ріжних датків
1 послуг, кажуть собі за дармо возити дрова, давати яйця, бунджи. 
і сушені гриби.
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Коли в Верховині не много сокир, які були би невинні 
перед лісовим законом, то вже певно нема і одної стрільби, що 
булаби чиста перед законом ловецьким1). Верховинець не в силі 
зрозуміти, що вільно мати стрільбу, а не вільно полювати, а ще 
менче годен піймити, як можна не стріляти звірини там, де вона 
власне о, а що звірина утікаючи і шукаючи криївки не оглядає 
ся на межі і на право власносги, то не дивниця, що в Вер
ховині кождий, хто має 'стрільбу, стає „вільним стрільцем“ 
(Raubschütz).

Як ліс, так само і вода, ріка — річ нічия, або ліпше —  грома
дська. В ріці вільно кождому ловити рибу. Такий первісний погляд 
правний. В деяких селах, як приміром в Синевідську, ловлять се
ляне рибу гуртом, або як самі кажуть: „ г о н я т ь  в и р “. Кіль- 
канайцять хлопів стає рядом на поперек ріки з сакулями і вя- 
тїрами, а два або три хлопи з довгими жердками в руках, влі
зають до ріки в місци висіле положенім і штуркаючи довкола 
себе жердками і перевертаючи каміне, ідуть долі рікою. Так 
вистрашують вони рибу і гонять її на тих, що стоять на по
перек ріки з сакулями. Еождому з рибалок належить ся риба, 
котра зловить ся в його сакулю або вятїр, а щоби труд тих 
двох або "трьох хлопів, що ловили рибу, не був за дармо, то 
рибалки скидають для них по дві, по три або по більше риб, 
після того, кілько зловить ся. Коли зловить ся дуже мало риби, 
то нагінцї не дістають нічого.

В Верховині лісів много, а землі придатної до хліборобської 
управи мало (в скільськім судовім повіті займають ліси поло
вину, а в долинськім дві третини всего простору). В давнину 
творили ліси безкрає, непроглядне морі), серед котрого наче 
острови, видніли ся невеличкі кусники орної землі та сіножатей. 
Тож кождий Верховинець уважав за найважнїйшу задачу _ свого 
житя як найбільший кавалок лїса вирубати, викорчувати і вичи
стити для хлїборобскої культури. Давнїйші домінії не тілько 
тому не противили ся, але ще заохочували, полишаючи селян 
в спокійнім уживаню тих кусників землі, видертих від дикої, лісо
вої природи. Коли Верховинець вирубає кусник лїса, тоді красні 
і здорові цівки смерекові „обчімсує“ на місци з галузя і звозить 
їх  собі волами на обійстє, щоби мати дрова і матеріял. Коли 
вже в зрубі нема доброго дерева, лишень саме пнївє, галузя,

*) По австрійському закону не вільно полювати не тілько на чу
жім, але і на своїм ґрунгї, коли він не становить однопільного комплексу 
200 моргів.
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ріща і такі цївки, що їх не оплатить ся з лїса вивозити, тодї 
Верховинець стягає все те нездале дерево в купи, в стоси 
і лишає ті купи в спокою, поки добре висхнуть. |Тодї такий 
вирубаний кусник лїса зове ся „ п а с ї к а “.

Як пасїка висхне, запалюють її ;  лїсова земля покриває ся 
вуглем і попелом і тодї вже пасїка зове ся також „ с п а л ь “, 
„ з г а р ь “, „ п о г а р ь “ або „ з г а р и щ а “. Потім перекопує Вер
ховинець спаль мотикою і сїє там жито або иньше збіже один 
або два роки. Тодї пасїка зове ея вже „ к о п а н ь “. По літах, 
коли пнї, що стирчать з землі', струпішіють, Верховинець 
корчує і чистить пасіку: викопує пнївя і корчі; визбирує ка- 
міня і там, де колись був лїс, має рілю або сіножать. Такий 
кавалок управної землі', добутий через вирубане і викорчуване 
лїса, зове ся „ ч е р т ї ж “. Копань і чертїж —  се вже не да
рунок природи, як лїс або полонина, але здобуток людської 
працї; тож по нравному погляду Верховинців копань і чер
тїж —  се виключна, індівідуальна власність того їазди, хто лїс 
вирубав і викорчував, без огляду на те, що хтось иньший дер
жить себе за властителя лїса.

Але і такі їрунти, що вже не можуть уважати ся дарунком при
роди, що вже від непамягних часів піддані хліборобській культурі—  
і такі їрунти уважають ся до певної степени спільним громадським 
добром. Видко се найліпше в свобіднім випасі' худоби на чужих 
їрунтах, який задержав ся в Взрховинї в двох установах. Пе
редовсім є там звичай, що на весну перед сьв. Юрієм („перед 
Йірря“, 5 мая) і в осени по св. Покрові („по Покровіх“, 13 
жовтня) вільно кождому пасти свою худобу на чужих їрунтах, 
не оглядаючись на ніякі межі, де кому вигідно. Можна сказати, 
що в тих двох . періодах всї орні їрунти (о скілько нема на 
них озимини, —  але в Верховині' по більшій части не сїють 
озимини) і сїножаги стають неначе спільним громадським пасо- 
виском. Але по деяких селах Верховини задержала ся побіч 
того звичаю ще і така установа, що кождого року якась часть 
всіх орних їрунтів лишає ся облогом або як кажуть „випущае 
ся в толоку“. Такі „випущені в толоку“ орні їрунти, хоч ста
новлять приватну власність поодиноких господарів, уважають 
ся і уживають ся цілий той рік за спільне громадське 
пасовиско. Сам випас худоби відбуває ся в Верховині в загалі дво
яко: або кождий пасе свою худобу окремо, хочби і на спіль
нім пасовиску, і має до своєї худоби окремого „ с к о т а р я “,
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або вся громадська („людська“) худоба пасе ся разом під до
глядом спільних пастухів громадських. В селах Оенечолї і Ви
пікові корови і ялівник пасе кождий господарь („їазда“) окремо 
і то на власнім пасовиску; за те воли, вівдї і кози 
всі' господарі пасуть спільно, на спільних громадських поло
нинах1), і то на иньших полонинах пасуть ся воли під11 догля
дом воларів, а на иньших вівдї і вози під доглядом вівчарів.

В о л а р я  (пастуха для волів) наймає ціла громада спільно, 
старшина громадська вишукує воларя, годить ся з ним
що до платні а потім умовлену платню складають на руки 
війта властителі волів в рівній квоті від кождої пари. Зреш
тою в громадськім випасі волів-пема більше нічого- інтересного; 
за те спільний випас оведь і кіз2) являє ся дуже інтересним 
і оригінальним, а власно спосіб, як властителі оведь роз- 
дїлюють між себе спільні пожитки, зацікавлює в найвисшій 
мірі. Спільні видатки властителів овець обіймають а) заплату 
для вівчарів і б) т. зв. „десятину“. Десятина, се заплата скар- 
бови (дїдичеви) за дозвіл громаді пасти вівці в лісах 
скарбових, що окружаютъ громадські полонини; заплата сеся ви
ходить на 5 кр. від одної штуки.

Вівчарів не наймає гуртом ціла громада так як воларя, 
а тілько поодинокі їазди, звичайно богачі, що мають найбільше 
оведь. Вони вишукують вівчарів, „токмлять ся“ (себто умовляють 
ся) з ними за платню, і тілько вони (а не діла громада) від
повідають вівчарям за належну їм платню. Вівчарів буває зви
чайно пять або шість в одній громаді; залежить се від числа 
оведь. Перед двайдятьма роками бувало в селі звиж тисяч 
овець і майже не було їазди без овець; нині число оведь в гро
маді не доходить до пятисот і много їаздів не держить оведь 
зовсім. Еождий вівчар дістає крім иньших користей, про котрі 
скажемо дальше, передовсім платню в грошах в квоті около 
ЗО злр. за ціле літо. На сю платню для вівчарів складають 
ся всі їазди, так, що розраховують, кілько крейцарів 
виходить на одну штуку, а потім платить кождий їазда більше 
або менше, розмірно до числа оведь, а платить на руки того

*) Властиво громада Сенечів наймає від Скарбу державного (ка
мери) полонини для випасу волів; чинш полїтний роздїлює ся між госпо
дарів відповідно до скількости волів і зове ся „полониньщина“.

2) Дальше будемо говорити тілько про вівці, розуміючи равом та
кож і кози.
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богача, що найнив собі вівчаря. Крім платні в грошах мають ще 
вівчарі иньші немалі користн. За цілий час випасу на полонині1) 
всі вівчарі живлять ся безплатно і майже виключно сьвіжии 
овечим молоком і сиром. Дальше, належить ся кождоиу вівча- 
реви як заплата в натурі 10 їелет бриндзї і жентицї, в вар- 
тости около 5 гульд. А щоби вівчарі на полонині мали в що 
одягнути сяіобути ся, то кождий властитель овець по черзі'мусить 
позичати вівчарям своєї сорочки і своїх „ходаків“ (обуви) на 
довший або коротший час, відповідно до того, чи має більше 
чи менше овець. Чергу визначує нийстарший вівчар.

Ще більш інтересний спосіб, я в ' властителі роздї- 
люють між себе пожитки з овець, а то бундзи (овечий сир) 
і жентпцю („квасняну“), добувані ціле літо з овечого молока1). 
Таке ділене конче потрібне, бо всі вівці доять ся у „во- 
рох“ (гуртом) і годі пізнати, котрий кусничок сира є від 
моїх овець а котрий від твоїх. Отже при тім дїленю сира 
і жентицї дивлять ся Верховиньцї не тілько на те, кілько у ко- 
ждого їазди є дійних овець і кіз2), але також числять ся 
з тим фактом, що кози бувають у троє молочнїйші від овець 
та що і вівця одна дає менче молока а друга більше. Ціла- ся 
справа доволі скомплїкована, тож дла ясности мушу все роз
казати, як то кажуть, за рядом з. вінця.

В половині мая, о сьв. Якові, „ м і ш а ю т ь “ вівці, то зна. 
чить: всі їазди зганяють свої вівці на полонину до купи- 
За кілька день по мішаию, як уже вівці напасуть ся полонин
ської трави, сходять ся рано всі властителі овець на полонину 
до „салаша“ де стоять вівці, і там при веселій забаві (пють 
горівку і ріжуть баранця) „ д о я т ь  в і в ц і  на  м і р у “. Діє ся 
се так: кождий їазда доїть під оком найстаршого вівчаря свої 
вівці, а потім оба (себто їазда і вівчарь перемірюють удоєне 
молоко „ п о л о н н и к о м “ (рід деревляноі хохлї; „полонник“ 
яко міра зове ся також „ к у б к а “ або „ м і р я в ч а “ і містить 
в собі трохи не пів літри). Се „ д о є н е  на м і р у “ дає власне 
підставу до розділу бриндзї і. жентицї між властителями овець, 
бо кождому властителеви належить ся за ціле літо два рави 
тілько „ ї е л е т “, кілько „ п о л о н н и к і в “ удоєно того дня від

J) Вовну стриже кождвй ґазда окреме 8 своїх овець дома.
2) Число овець у поодиноких ґаздів дуже нерівне; є такі, що 

мають над 100 овець, а е й такі, що мають лиш кілька або і зовсім 
не мають.
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його овець. Приміром: якийсь їазда має 10 дійних овець (крім 
баранів і ялівнику) і при „доєню на міру“ дали ті вівці ра
зом 15 поденників молока; то той їазда має дістати за ціле 
літо 2 X 1 5  =  30 їелет. Щож то за „ ї е л е т а “ ? Се деревляна 
судина, великостп близько 16 літрів, до котрої зливають вівчарі 
удоєне овече молоко і котра побіч полонника вживає ся до 
міряня овечого молока. Ту скількість сира і жентицї, котру 
добуває ся в одної їелети овечого молока, зовуть коротко та
кож „їелетою“1). „їелета“ містить в собі коло 40 полонників, 
а що кождий їазда дістає у-двоє тілько їелет, кілько при до
єню на міру мав від своїх овець полонників, то значить, ді
стане за ціле літо 80 разів тілько, кілько удоїв на міру.2)

Тепер-же треба, щоби і вівчарі і властителі овець г  
добре через ціле літо памятали, кілько кождому їаздї належить 
ся їелет, або —  кілько полонників кождий їазда надоїв на 
міру. Очевидно, такої штуки ніхто не годен доказати, бо пи
сати анї читати Верховинці не вміють, отже помагають своїй 
памяти иныпим прімітивним, та досить дотепним способом. Ото 
при доєню на міру має найстарший вівчарь під рукою патички 
з смерекового дерева, кільканайцять сантіметрів довгі, а 3— 4 
сант. широкі а власне тілько патичків, кілько є всіх властите
лів овець. На такім патичку нарізує вівчар тілько карбів, кілько 
котрий їазда надоїв від своїх овець полонників, а відтак пере
колює той патичок поздовж на двоє так, що на обох половин
ках лишають ся карби. Одну половину патичка дає їаздї, а другу 
лишає собі. У вівчаря лишає ся отже тілько патичків, кілько їаздїв,' 
а у кождого їазди тілько один. Ті карбовані патички зовуть ся 
„р о ваш  і “ (від рівців або карбів) і сповняють трояку функцию. 
Передовсім вони служать для памяти, бо з „роваша“ кождої хвилі 
може вівчар довідати ся, кілько їелет і кому має дати, а їазда 
довідує ся, кілько їелет від вівчарів має дістати. Дальше слу
жать ті патички для обопільної контролі, бо обі половинки „ро
ваша“ пристають до себе так щільно і карби на них лучать ся 
так докладно, що успішне підроблене роваша або побільшене 
числа карбів просто неможливе. Наконець сповняють роваші часом 
функцию орудія обміни (обороту), бо вівчар видасть сир і жен- 
тицю всякому, хто тільки прийде з ровашем до салашу; деякі

ł) „Бундз“ великости бохонця хлїба має в собі 2 їелети молока 
і коштує 1 гульд.

2) Як побачимо дальше, богачі дістають значно більше.
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отже їазди замісць продавати готовий уже сир, продають напе
ред роваш 8а діну тої скількости їелет, яка на нїм означена. 
Значить, роваш можна уважати за рід прімітивного документу 
на оказателя (Inhaber-Papier).

Стілько про „ д о є н е  н а  м і р у “. Тепер-же треба розповісти, 
як дістає кождий їазда те, що йому належить ся. Ото ціле 
літо ходять властителі овець один по другім в полонину1) 
„на о ч е р е д ь “ 2), щоби відобрати свої „ ї е л е т  и “. Той, 
що „йде  на  о ч е р е д ь “ зове ся „ в а т а г “. Ватаг бере 
з собою коня, бесаги на сир і боклаги на кваснину 
і приїхавши на полонину до салаша, доїть разом з вівчарями 
череду. Відтак кляїає і варить молоко, відціджує жентицю 
(кваснину), а з сира робить бундзи. Коли вже назбирає ся на
лежна скількість їелет, ватаг забирає свою „очередь“ і вертає 
домів. Через ватага переказує найстарший вівчар в село, хто 
найблизшого дня має іти „на очередь“, бо як сказано, на оче
редь ідуть по черзі', то значить: коли один відбере свої їедети, 
тодї йде другий і т. д. Ті одначе, що мають дуже много овець, 
ходять на очередь кількома наворотами. Порядок, в якім їазди 
мають іти на очередь, означує найстарший вівчар.

Коли мине три місяці* від мішаня, отже найскорше до 
Спаса (18 серп) а найдальше до першої Матки (27 серп.), віді
брали вже всї їазди свою очередь, то значить, кождий їазда 
дістав уже тілько їелет сира і жентицї', кілько на роваши на
значено. Тоді' кінчить ся літнїй сезон, а зачинає ся осіяний. 
Вівцї пасуть ся спільно на полонині дальше аж до Покрів 
(13 жовтня.), отже ще майже два місяці'. І  ті. два мі
сяці' вівцї дальше доять ся і сир варить ся. І  сир той дальше 
роздїлює ся між властителів овець в тій самій пропорциї, що 
і дотепер. Та скількість сира і жентицї, що припадає на кож- 
дого їазду в осени, зове ся „ о с ї н н и н а “. Однак тої осїннини, 
в порівнаню з лїтпими їелетами, вже не богато, бо в осени 
наша скупа і мало поживна, не то, що в літі', —  то й молока 
вівцї дають мало. А що хід на полонину далекий і тяжкий, то 
за осїнниною оплатить ся іти тілько тим їаздам, що мають

*) Полонини віддалені від села 5 до 20 клм.
*) Слово „ о ч е р е д ь “ утворене від слова „череда“ і означає по

житок з череди, себто сир і жентицю, а технічно ту скількість, котра 
кождому ґазді належить ся. В словари Желѳхівского „очередь“ sh. 
„черга“ ; внравдї на очередь ходять '„по черзі“, однак „очередь“ не 
значить „черга“.

Запжскх Наук. тов. іх. Шевченка, т. XXXII. 2
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иного овець. Ті-ж іаэди, що мають кілька, або кільканайцять 
овець, не відбирають осїнннни зовсім і їх пайка дістає ся бо- 
гачан. В інтересі богачів лежить, щоби літний сезон трівав як 
можна коротше і літніх їелет було як можна меньше, а за те 
осїнний сезон щоби зачинав ся як найшвидше і щоб осїннини 
було як найбільше. А се залежить від того, кілько вівці да
дуть молока „при доеню на міру“ : чим меяче удоїть ся, тим 
менче випаде їелет і тим швидше скінчить ся літній сезон, 
а зачне ся . осїнний. І  тому беруть ся богачі на "способипі д 
мовляють вівчарів, щоби перед доєнєм на міру гонили вівці по 
скалах і вертепах, де нема доброї. трави, щоби удій на міру 
був скупий. Вівчарі радо слухають богачів, бо-ж власне богачі 
їх годять і наймають.

Так діє ся в ..Сенечолї і Випікові; в Вишкові одначе богачі 
менче -.кривдять загал,: бо” там держать їазди більше овець. 
В иныпих верховинських громадах спільний випас овець і віз 
відбуває ся подібно, з більшими або меншими відмінами. І  так 
в Уричи і Сопотї (між Сколім і Дрогобичем) доять вправдї 
також на міру, але за підставу поділу бере ся не їелета мо
лока, але фунт готового сира (значить, розраховують, кілько 
кождий їазда має дістати фунтів сира, а не кілько їелет). В По- 
буцї коло Сколього не розраховують ані на фунти ані на їелети, 
а.тілько „н а  у д о ї “ чи „на  м о л о к а “. Коли ціла череда (всі 
вівці всіх властителів) раз здоїть ся,' то зове ся „один удій“ 
або „одно молоко“. А що вівці доять ся. тричі на день а па
суть ся спільно 5 місяців або 150 день, то всіх „удоїв“ 
(або всіх „молок“). є 450. Отже тих 450 удоїв роздїлюють між: 
поодиноких їавдів пропорціонально до: числа і многости овець 
кождого їазди, при чім держать ся такого порядку, що той 
ґазда, котрий має найбільше овець, бере свої молока (удої) на 
сам перед, по ній приходить черга.на кождого їазду тим скорше,, 
чим більше має овець, а ті, що мають найменче, беруть на сам по
слід. І  тут знов . кривдять богачі бідних і то ще. більше як 
В1 Сенечолї, бо весняний удій богача має в собі три або пять 
раз тілько молока, що осїнний удій бідного. Всюди отже пока-: 
вує ся, що спільний громадський випас овець був установою тих 
давніх часів, коли то ще не було „богачів“ і „бідних“, а бо
дай не було такої ріжницї між одними а другими, як нині. 
Нині , спільний випас овець в тій формі, в якій доси у Верхо
винців удержав ся, не пристає вже добре до сучасних відносин 
і яко анахронізм чим раз білше зводить ся, тим більше, щб че
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рез славетну „реїуляцию сервітутів“ громади потратили много 
нолонин і вільний випас по лісах.

Таким самим анахронізмом, тільки (це в більшім степени, являє ся 
громадський комунізм в обсягу хлїборобськоїлродукциї, де його сліди 
задержали ся в формі г р о м а д с ь к о г о  п о р я д к у  к у л ь т у р И ;

В селах положених вдовж ріпки Опору і його притиків 
(а іменно в селах: Яленковате, Волосянка, Хащоване, Іавочне, 
Опорець, Славсько і иньші) є звичай, що одного року одна по
ловина всіх грунтів у селі, а другого року друга половина на 
переміну обертає ся в спільне громадське пасовиско. Звичай 
сей вяже ся з розкладом їрунтів у верховинських селах. Хати 
в тих селах тягнуть ся рядом по над річку (ріку, звбрину), 
так що ціле село лежить в долині між двома гірськими. хреб
тами. Від кождої хати в оба боки аж до верхів хребта тягнуть 
ся рівними ланами їрунти одного властителя, так, що вождий 
іазда має їрунти по обох боках ріки, на ■ правій і на лівій 
горі. Властиво сей сіиетричний розклад ґрунтів істнував в по
вній чистоті тільки в давнину; нині через спадкові поділи 
їрунти роздробили ся і перемішали ся, так що той сіиетричний 
поділ їрунтів уже більше або менче нарушений. Отож усі 
їрунти в селі, положені по правім боці ріки, повертають ся 
в рілю, або яв самі Верховинці говорять, „орють ся під ца
рину“, а всі лівобічні „ в и и у щ а ю т ь  ся в т о л о к у “, то зн.
лишають ся облогом і стають спільним для всіх пасовиском, на
котрім кождий їазда пасе свою худобу ( „ м а р ж й н у “) де схоче, 
не оглядаючись на межі. На другий знов рік противно: на л і 
в ім  боці' ріки ц а р и н а ,  а на п р а в і м  —  т б л о к а .  І  так діє 
ся все без перестанку: по толоці наступає царина, а по-ца
рині толока, так що кождий бік села що другий рік оре ся 
і що другий рів повертає ся- в вільне пасовиско. І  не тілько 
всі господарі о д н о г о  села згідні в ті«, що одного року всі
орють по правім, а другого року всі по лівім боці, але та
кож усі села положені здовж ріки і сусідні з собою р і в 
н о м і р н о  зміняють толоку і царину.

Ся громадська установа нагадує нам старо-германський 
л а н о в и й  п р и м у с  (Flurzwang) і вказує, що маємо тут, діло 
з останками первісного громадського комунізму. Кажу —  з остан
ками, бо в тім громадськім комунізмі бачимо великі виломи, по
пороблені розвитком інДівідуалїстичних • прінціпів. Бо той „лано
вий примус“ вже нині не такий абсолютний, як в давнину. 
Кождий їазда може уживати свій кавалок їрунту наперекір гро-
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мадському порядкова культури —  одначе в такім разі мусить 
той кавалок обгородити плотом: коли хоче з’орати і за
сіяти свій кавалок, положений по тім боці ріки, що cero року 
випущений в толоку, то мусить собі той кавалок відгородити, 
бо инакше сам собі буде винен, коли „людська“ худоба столочить 
його засіви —  і ніхто йому за те не буде відвічальний.

В противнім разі',. коли який їазда хоче свою худобу па
сти на своїм їрунтї по тім боці', де царина, то також мусить 
свій кавалок обгородити, бо инакше відповідає за всяку шкоду, 
яку його худоба вробить в чужім збіжу. Такі кавалки ґрунту, ужи
вані властителем незгідно з громадським порядком управи і для 
того обведені плотом, зовуть ся з а г о р о д а м и .  Коли отже ца
рина і толока, мусять уважати ся установами громадського ко
мунізму, то загорода вже продукт новійшого індівідуалїзму.

Звичай, що ціле село поділене на два рейони, котрі на 
переміну обертають ся в рілю і вільне пасовиско, істнував пе
ред кількадесятьма роками в многих селах, в котрих уже нині 
не істнує, як приміром в Синевідську над Стриєм або в Вел- 
дїжи над Сьвічею —  тільки що в тих двох селах період, в якім 
наступала царина по толоці', обіймав не два роки, як в Тухоль- 
щинї, але три роки: то значить, плодовитшу сторону села засі
вано два рови поспіль, а доперва що третій рік випу- 
щано в толоку, а противно другу, менче плодовиту половину 
села уживано два роки рядом за пасовиско а доперва 
кождого третього року була там царина.

Причина, що описаний тут звичай в декотрих селах уже 
давно скасований, а в тих громадах, де ще істнує, що раз то 
більше тратить силу, лежить в тім, що через зміну економіч
них відносин звичай той стає ся все більше несправедливим.

Доки селянські ґрунти були неподільні і рівномірно розді
лені по обох сторонах села, а заможність поодиноких ґаздів 
менче-більше рівна, доти сей звичай мав повний r a i s o n  
d’ e t r e  і не робив нікому кривди. Тепер вже не те. Передо
всім через поділи спадкові ґрунти перемішали ся так, що де
які ґазди мають свої „кавалки“ тілько по одній стороні села, 
так що ніяк не можуть придержувати ся громадського порядку 
культури, бо мусїли би що другий рік обходити ся без збіжа. 
Не много ліпше вийшлиби на громадськім порядку культури 
також ті ґазди, що вправді мають кавалки по обох сторонах села, 
але в дуже нерівних розмірах. Такі ґазди мусять мати „загороди“.

Дальше установа, що ґрунти випущені в толоку вживають ся
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як спільне, для кождого вільне пасовиско, стала ся нині не
справедливою черев те, що число худобину поодиноких іавдів 
дуже не рівне1) і не стоїть в ніякий пропорції до розміру 
ірунтів випущених в толоку. Виходить се на добре богачам, 
що мають много .сіножатей і худоби, а за мало власної толоки. 
Такі богачі хіснуючи з спільної толоки кривдять біднїйших 
їаздів ( „ і о в д о ш і в “), котрі мають мало худоби, так мало що 
і власної толоки для неї би стало. Тож розказувано мені' в тих 
селах, де той звичай уже скасовано, що свого часу богачі 
всїми силами старали ся звичай той.яв найдовше задержати.

II. Останки родового комунізму.
Останки первісного комунізму задержали ся у Бойків Вер

ховинців не лише на тлі житя громадського, але також на 
основі житя родинного, а се в формі спільної власности і спіль
ної господарки між „родичами“, себто членами одного „роду“, 
в рамках великої сїмї, що обіймає близших і дальших потомків 
одного колїна.

В селі' Волосяниці розказували мені старі люде, що там 
пятьдесять літ тому назад було загальним звичаєм, аби жонаті 
сини не віддїлювали ся від вітця, а їаздували разом на спіль
нім грунті, так само як і нежонаті сини та не віддані' доньки. 
Всі вони жиди лід .одною стріхою, їли з одноі миски, робили 
на спів і нічим недїлили ся. Усе їм було „ворошне“ (спільне): 
і худоба і паша і збіжа. Навіть і пряжею невістки між собою 
і з свекрою не ділили ся, тілько все йшло на-спів. Всему газ
дівству давав „розвід“ отець: він усім розказував, а сини хоч 
і жонаті і дітнї і нераз в літах, слухали його мов слуги. 
Коли син збунтував ся против вітця і не хотїв з ним разом 
їаздувати, то „люде“ уважали се гріхом, а вітця, що відділив 
синови „часть“ (їрунт), уважали нездарним. Тож мало коли син 
відділяв ся ірунтом від вітця. Також і по смерти вітця жо
наті і нежонаті братя не ділили ся вітцївським грунтом і го
сподарством („їаздівством“) хиба аж тоді, коли їх діти вже по
дорожали, або коли братя або невістки ніяк не могли у згоді 
жити. Колиж уже прийшов той час, що братям конечне треба 
було ірунтом розділити ся, то або сами між собою загоджува
лися, або розсуджувала їх громада.

*) Число худоби у іаздів залежить головно від того, кілько ко- 
ждий Газда має з своїх сіножатей сіна (кілько ноже перезимувати).
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Черев те, що земля і праця людська не дробила ся так 
як нині, люде були значно богатші як в теперішні часи. 
Спільні добутки були значно більші, спільні видатки значно 
менші. Тоді їазда не держав слуг, так як нині, і не нотрібував 
їх, бо свої сини робили му ліпше і щирійше як слуги. До 
того тоді немож було так легко протрачувати маєток, як нинї: 
отець був відвічальний перед синами, сини-ж перед вітцем 
і між собою, і ся обопільна відвічальнїсть здержувала від лег
кодушного траченя маєтку.

. Тепер се первісне родове житє значно звело ся. Хоч все 
ще уважає ся старвм добрим ввиваєм недїлити ся, невідокре- 
млювати ся, то.все ж таки вже більша половина села не при
держує ся того звичаю. І  то ще: давнійше жило і по ч о т и р и  
по д р у ж а  (родини) і по д в а й ц я т е р о  ч е л я д и  на спільнім 
їрунтї —  тепер-же найбільше по тринайцятеро челяди. Коло 
1860 р. умер у Волосянці їазда Василь Коруд (Микулівський): 
у него жило на спільнім їрунтї вісїмнайцятеро челяди: він 
сам, жона і брат нежонатий, два сини жонаті і дїтні, оден 
син нежонатий і одна донька-бдовиця з дрібними дітьми. Коли 
їазда (Василь) умер, вони якийсь час їаздували спільно, як 
і передше. Тепер жиє по тринайцятеро челяди на снілпім їрунтї 
у Василя Денечка (Сліпого), у Івана Грицьового і у иньших.

Менчі, як у Волосянці', останки родового житя в Сенечові. 
Ту віддїлювати ся їрунтом —  уважає ся чимсь зовсім при
родним і первістним, а не як у Волосянці', лихою установою 
нових часів. Тут і переказу нема виразного, щоби давнїйше 
було інакше: кажу „виразного“, бо є перекази, котрі посередно 
вказують на те, що давпїйше менче ділили ся. І  так село Се 
нечів топер дуже розкинене: що верх то хата, так, що від 
хати нераз суеїдної і невидно, а коло кождої хати зараз усї 
свої поля розложені. Иньші, сусідні села більше скуплені. 
Отжеж старі люде „приказують“, що первісно і в Сенечові 
село було при купі, але що поля були дуже далеко від села 
роскинені і їаздувати було дуже невигідно, тож поволи почали 
сини від вітцїв, а. брати від братів відбудовувати ся і пересо
лювати ся подальше від села, щоби поле мати під рукою. Тим 
способом село розвинуло ся. Розказують також, що там, де те
пер Сенечів, була колись пустара і що там зайшла звідкись 
і поселила ся одна пара людей і що від тої пари усі' Сенечівцї 
пбходять. В Сенечові зауважав я ріжні степени спільности, в якій 
живуть сини жонаті з вітцьом, або жонаті братя в собою. Най-
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висший степень спільности буває тодї, коли жонатий син від вітца 
(або брат від брата) нічим не відокремлює ся а тілько усе мають 
спільне: і хату і їрунти і худобу, їдять 8 одної миски, на снів 
роблять і нічим не дїлять ся. Усему ґаздівсту. „дає роэвід“ 
отець, а як нема вітця, то старший брат —  і той, що дає> 
провід, зове ся с т а р ш и н а .  Старшиньство такого старшини (чи 
вітця чи брата) зовсім не деспотичне, а мусить опирати ся 
на поважаню і любови, бо як тілько син з вітцьом або брат 
з братом не можуть погодитись, так зараз приходить до, 
поділу. Тож у цілім Сецечові (800 мешканців) нема більше 
десяти. фактів такої, найвисшої спільности, і то їаздує у такій 
спільности звичайно по два, рідко по три по дружа .(родини). 
Так їаздують: Лесь Левак вдовець з двома жонатими синами; 
Федір (Чекай). Дуличів, жонатий і з одним сином жонатим, 
одним нежонатим; Яцько Грицан жонатий з одним братом не
жонатим і невісткою (жоною помершого брата Луки 8. дітьми, 
Петро Хомин (вдовець) 8 жонатим сином і донькою, що пішла; 
від чоловіка „у лишанки;“ Василь і Федір, Мончаки, братя оба 
жонаті і у одного дитина;. Никола і Василь Спалило, братя, 
оба жонаті і мати їх (жінки їх — сестри рідні). Отеє, трохи 
чи не всі факти найвисшої спільности. Одначе .і тут 
н е в і с т к и  „ с в о я т  с о б і  і з н а ю т  с о б і . к о ж д а  сво-є“, то 
значищ: кожда невістка уважає своє віно за. свою відрубну 
власність. (У віно дають звичайно худобу —  воля, корови 
і гроші, мало коли „часть“ себ-то ґрунт). Також і прядивом за
відують невістки і свекра кожда собі окремо: окремо сїє, зби
рає, пряде, • тче І Т. д. —  отже противно, як у; Волосянці. Ту 
запримітити треба, що (коли отець має . трох синів або більше, то; 
тілько .з одним або двома їаздує на спільнім грунті, а иньших. 
віддїлює. Розуміє ся, ми говоримо. тілько про жонатих синів. 
У Волосянці’ ' було колись инакще: хочбй отець кілько мав синів, 
і. хочбй їх, всіх поженив, то зо всіма ґаздував спільно..

їїизший і звичайніший степень спільности буває тодї, коли 
сини (жонаті) з вітцьом або братя з братом мешкають у ; спід
ній хатї, і крім того ще якусь частину ґаздівства ведуть спільно,, 
а якусь окремо:, а власне пашою на спів, а збіжом окремо, або; 
збіжом (хлібом) на спів, а пашою окремо. ч

Ще низший і ще звичайніший степень спільности такий, що. 
крім спільної хати „родичі“ нічого більше спільного не мають: неві
стки і свекра навіть варять окреме кожда у своїм горшку і поодинокі 
родини їдять окремо і не в один час. Тілько вже на сьвятий ве
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чір їдять спільну вечерю. На решті буває нерідко і так, що 
син відділивши ся від вітця (брат від брата) Грунтом —  по 
якімсь часі' „відбудовує ся“ і то або під тим самим побоєм, або 
на своїй частці'. Нерав лучає ся, що хоть їазда відбудує ся, 
одначе довгий ще час жиє в своїми родичами у спільній 
хаті', а нова хата стоїть порожна.

До ро8дїлу Грунту як і до всякого розділу Газдівства до
водять найбільше жінки, особливо невістки: на них ввалюють 
всю вину, а про їаздів (чоловіків) говорять, що вони жили би 
в згоді і не так легко ділили би ся, як би не жони. Невістки 
усе сварять ся і гризуть ся між собою і зо свекрою: вони 
собі не „родички“, а до-того все разом в хаті і коло хати „дї- 
лают“, тож одна другій у очи лізе. До того свекра старшує 
над невістками, а невістки раді би кожда собі їаздинею бути: 
тож кожда невістка намовляє свого чоловіка, щоби віддїлив ся 
або й відбудував ся. Вони під’южують їаздів против себе, так 
що через невістки і між Газдами настає незгода.

Сварня і незгода між невістками змагає ся найбільше тоді', 
коли у одної мало дїтей, а другої много, або коли у одної 
нема дїтей, а у другої є: тоді тота, що має менче дїтей або 
їх зовсім немає, не хоче робити на тоту, що має більше дїтей: 
вона знає, що тота, що має більше дітей, більше потребує, 
а менче робить. До розділу приходить також через біду, через 
недостаток. Як довго добре діє ся і кождий, що на грунті 
з другими Газдує, має всего подостатком, то доти брат або не
вістка, не журять ся тим, що другий брат, друга невістка більше 
потребує, бо більше дїтий має, а робить однако: але коли 
з усїх боків біда доскулює, коли твоїм їсно стане, тоді кождий 
дорожить і найменчою дрібкою своєї праці, свого добутку, і зза 
найменчої дрібниці' настає сварня і незгода, а вона тягне за 
собою розділ. Також і Жидів винуватять в тім, що земля дро
бить ся. Жиди дають нагоду тратити гроші і маєток, а звісно, 
тратить ся найлекше, коли перед ніким не відвідає ся, а не- 
відвічає перед другим самостійний їазда. Тож коли хто 
любить і хоче нанивати ся, то і старає ся відділити ся 
щоби міг за свої гроші навивати ся і щоби йому ніхто не мав до 
розказу. Таких менче більше причин розділу доміркував ся, не 
так з досліду самого житя, а більше з розмов з селянами.


