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Економічна основа сільського самоврядування 
за волоським правом у Галичині в складі 
Польського Королівства (1349–1569 рр.)

Сільське самоврядування у Галичині в період її перебування в складі
Польського Королівства характеризувалося багатоманітністю правових
форм. Так, у селах Галичини зберігало чинність руське (українське) звичаєве
право, а також здобули значного поширення інші самоврядні правові форми,

такі як польське, магдебурзьке та волоське право. Вибір селянами тієї чи
іншої форми сільського самоврядування часто залежав не лише від правових,
але й від економічних чинників.

Метою даної статті є аналіз економічних детермінантів, які зумовили
поширення самоврядування за волоським правом у галицьких селах в період
перебування Галичини у складі Польського Королівства (1349–1569 рр.).

Окреме історико-правове дослідження даної проблеми не здійснюва-
лось, однак деякі аспекти висвітлено у працях таких вчених як Ігор Бойко,
Мендель Бернгаут, Михайло Грушевський, Юрій Гошко, Пшемислав Дом-
бковський, Василь Інкін, Анджей Янечек, Ґжеґож Явор та ін.

Дискусія щодо причин виникнення волоського права у галицьких селах,
яку ми спостерігаємо у науковій літературі, торкається різних історичних
чинників політичного, економічного, соціального чи правового характеру.
Однак, на наш погляд, саме економічний аспект був найважливішим, адже
людській природі є характерною потреба забезпечити власний добробут та
добробут сім’ї, передати накопичене майно у спадок свої дітям та створити
для них належні матеріальні умови.

Якщо для селянина важливою була економічна свобода, яка б надала
йому можливість для збагачення, то держава, забезпечуючи конкретному се-
лянину привілейоване економічне становище, натомість вимагала виконання
певних зобов’язань, котрі сприяли вирішенню загальнодержавних потреб.

Так, в одній з перших грамот виданих для заснування села на волоському
праві передбачалось покладення військового обов’язку на засновника села.
Грамота була видана Володиславом Опольським у 1377 р. певному Ладомиру



Волошину, який отримував земельну ділянку звану «Голим полем», для того,

щоб він на ній «садив село і волоське право» (Сяноцька земля)1. 

Як бачимо, грамота (привілей) на заснування села волоського права на-
давалась на умовах виконання військової служби, що можна розглядати як
класичний приклад військового осадництва2, яке було характерним для се-
редньовічного суспільства. Це був своєрідний владний механізм, котрий на-
давав можливість королівській владі забезпечити охорону кордонів та
громадський порядок, залучаючи як військових осадників довірених осіб.
Особливо це було актуальним по відношенню до сіл волоського права, які
часто засновувались у гірських прикордонних районах Галичини, де коро-
лівська влада була обмежена, а широкі території, спустошені набігами татар
у 1241 році,3 заселялись хаотично та неохоче.

Хоча у згаданій вище грамоті серед прав засновника села, який у селах
волоського права називався князем або кнезом, згадувалось лише володіння
землею, за тогочасним феодальним правом статус кнеза передбачав значно
більше прав та обов’язків. Володілець привілею був зобов’язаний стежити
за порядком, дбав про надходження податків із заснованого ним села чи сіл,
стежив за виконанням королівської волі, карав правопорушників та злочин-
ців. Виконання цих обов’язків оплачувалось землею (полями, лісами тощо),
худобою. На основі поселень такого типу виникали господарства і двори4.

Економічна свобода, яка зробила волоське право однією з найбільш кон-
курентоздатних форм сільського самоврядування, забезпечувалась гаранто-
ваним грамотою правом на землю, нерухомість, об’єкти господарювання,
свободою селян від панщини та пільговим оподаткуванням.
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На усіх етапах розвитку людської цивілізації земля відігравала роль на-
дзвичайно важливого та цінного ресурсу – вона була формою оплати за по-
слуги, винагородою за заслуги, цінним джерелом доходів та способом
забезпечення соціально-економічних потреб місцевого населення.

Середньовічна практика передбачала, що в грамоті на заснування села
волоського права визначалась територія, яка передавалась її володільцю. 

У межах наданої землі засновувався кнезат (або князство), який був право-
вою, господарською та фінансово-економічною одиницею волоського права.

Привілеї на заснування кнезату могли надаватись одній особі, однак здебіль-
шого вони надавалися цілим родинам, найчастіше кільком братам5. Спочатку
кнезати засновувались лише у незаселених землях, проте з часом на волоське
право почали переводити вже існуючі села6.

В грамотах, що надавались кнезам, крім права на заснування села воло-
ського права, могли також закріплюватись й інші привілеї економічного ха-
рактеру, зокрема: 1) право на будівництво млина, фолюша (товкача для вовни)7,

корчми, а деколи і на заснування попівства8 (й відповідно на отримання доходів
від їхньої господарської діяльності); 2) право ловити рибу у місцевих річках,
завести пасіку, проводити вільний «вруб» у дідичних або королівських лісах9

(відповідно він міг надавати на це дозвіл й іншим селянам); 3) право на отри-
мання третьої частини чиншів, данин і судових доходів10; 4) право володіння
значно більшою земельною ділянкою порівняно з іншими селянами. Найчас-
тіше розмір таких земельних ділянок становив два-три лани (на відміну від
непривілейованих кнезатів, кнези яких володіли ділянками у розмірі 1 або 0,5
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лану)11. У випадку, якщо право на кнезату надавалось двом або більше кнезам,
кожен з них окремо отримував земельну ділянку відповідного розміру. Так,
у с. Зубкові (1526 р.) двом кнезам було надано земельний наділ у розмірі
шести ланів12; 5) право на збір з підданих селян двох щорічних святкових
данин (так званих «колядок») 13; 6) право вимагати від підпорядкованих селян
працювати у нього на полі по кілька днів на рік у час польових робіт. Кнез
збирав громаду села на толоку (зазвичай, це була робота на полі), котра могла
тривати від 2 до 3 днів на рік, в залежності від розміру земельного наділу,
який йому належав14; 7) звільнення від податків15.

Грамота закріплювала землю за кнезатом, а не особисто за кнезом. Саме
тому кнез не ставав власником усієї землі, а лише окремої земельної ділянки,
розмір якої міг визначатись у грамоті. На нього покладався обов’язок засну-
вати село, а це означало, що на землях кнезату потрібно було оселити селян
та організувати розвиток його господарства (викорчувати дерева, поділити
між селянами землю, забезпечити обробку ріллі, розведення худоби тощо).

Цей обов’язок надавав кнезу можливість отримати певну економічну ви-
году. Кнез міг поселяти селян на землях кнезату на оплатній основі. Селяни
вважали землі куплені у кнезів-осадників, яким вони платили «копу грошів»,
так званої «осадчизни» (оплати за поселення на земельній ділянці) своїми16,

адже вони мали можливість передавати їх у спадок та укладати щодо них
різноманітні договори. Зазвичай, такі договори укладалися за згодою короля,
феодала або урядовця і вписувались до сільських судових книг17.

Як бачимо, грамота на заснування села волоського права була своєрід-
ною гарантією, яка забезпечувала право селян на землю. Земельна ділянка,
отримана на оплатній основі, була важливим джерелом прибутку, у разі по-
треби селянин мав можливість її заставити або ж продати. Водночас подібне

32 РОМАн ШАндРА



18 Жерела до істориї України – Руси. Описи королівщин в землях руських XVI віку. Т. І :
Люстрациї земель Галицької й Перемиської / під ред. М. Грушевського. – Львів : Комісия Ар-
хеографічна Наукового Товариства імени Шевченка, 1895. – С. 95, 96.

19 Історія держави і права України : підручник. – У 2-х т. / За ред. В. Я. Тація, А. Й. Рого-
жина, В. Д. Гончаренка. – Том. 1. – Кол. Авторів : В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Свя-
тоцький та ін. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – C. 140.

20 Історія держави і права України : підручник. – У 2-х т. / За ред. В. Я. Тація, А. Й. Рого-
жина, В. Д. Гончаренка. – Том. 1. – Кол. Авторів : В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Свя-
тоцький та ін. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – C. 140.

врегулювання земельних правовідносин було характерним для більшості сіл
Галичини у XIV-XVI ст., які знаходились на королівських землях. 

Однак важливим економічним чинником, що забезпечував превагу сіл
волоського права над іншими галицькими селами, була також й податкова
політика Польського Королівства.

Однією з найважливіших переваг, яку отримували мешканці новозасно-
ваних сіл волоського права, було звільнення від податків та повинностей на
певний строк. Така економічна свобода могла тривати від кількох до 18-20
років. Згадки про таке звільнення від податків зустрічаються у люстраціях
(матеріалах ревізій), що проводились королівськими ревізорами. Так, у ма-
теріалах ревізії Галицького староства (Capitaneatus Haliciensis) згадуються
села Мостища та Угринів, які були звільнені від оподаткування та панщини
відповідно на 8 та 12 років18.

Найбільше селян обтяжувала панщина, що полягала в обов’язку орати,
сіяти, боронувати, косити сіно на полі феодала, гатити греблі, користуючись
при цьому власними знаряддями виробництва19. З поширенням фільварко-
вого господарства норми панщини постійно зростали. Так, у 1424 р. панщина
в Галичині становила 14 днів на рік з кожного селянського господарства, 
а мазовецький князь Януш у межах своїх володінь встановив панщину в роз-
мірі одного дня на тиждень. Торунський статут 1520 року визначав одно-
денну панщину (на тиждень) з одного лану як обов’язкову і мінімальну для
усіх земельних володінь (королівських, шляхетських, духовних). У другій
половині ХVI ст. на більшості українських земель панщина становила два
дні на тиждень з одного лану20 або дворища.

Проте, доки діяла визначена у грамоті «свобода», примусити селян до
виконання панщини було складно. Обурені протиправними діями місцевої
влади селяни зверталися за захистом своїх прав та привілеїв до короля, який
здебільшого, як надавач таких грамот, ставав на їхню сторону. Про це, зок-
рема, свідчить листування між королівською канцелярією та місцевими уря-
довцями. Польський король Сигізмунд Август скерував лист від 28 червня
1548 р. до адміністрації Сяноцького староства. Даним листом заборонялося
притягати селян волоського права цього староства до панщини, оскільки
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вони від неї звільнені («cum hoc constat Valachos… in omnibus villis nostris 
a laboris esse liberos…»)21. Це означало, що грамота на заснування села була
надійною правовою гарантією привілейованого статусу села. Після завер-
шення визначеного грамотою строку, селяни починали платити податки та
виконувати панщину.

Селянам було вигідніше платити гроші, ніж виконувати панщизняні по-
винності, тому вони використовували усі можливі засоби для її уникнення.

Так, згідно з люстрацією 1565 р., мешканці с. Одрехова взагалі не викону-
вали панщини. Поступово старости почали впроваджувати панщинні роботи,
що спричиняло опір з боку мешканців села. Двічі селяни намагалась відку-
питись від панщини. Для цього вони зібрали 1200 злотих, що було на той
час значною сумою. Старости брали гроші, однак продовжували залучати
селян до робіт. З огляду на численні скарги селян щодо неправомірних дій
старости, дану справу розглядала королівська комісія. За результатами роз-
гляду було прийнято рішення від 1583 р., яким встановлено панщину для
мешканців села у розмірі двох днів на тиждень з лану22.

Разом з цим, у селах волоського права панщина впроваджувалась нерів-
номірно, а її розмір міг бути значно меншим, ніж у селах руського права.

Так, в описі 1497 р., фіксуючи повинності сіл волоського права Перемишль-
ської королівщини, королівська комісія згадує про панщину лише в с. Бри-
линцях (в околицях р. Вягр). Ревізори зазначають, що селяни зобов’язані
жати 1 день на рік, а другий косити, а також рубати дерево, коли накажуть,
але при цьому їх кличуть на толоку (частують). Вони також повинні були
супроводжувати старосту, коли їм накажуть. Такі ж обов’язки, ймовірно, по-
кладалися на інші села Брилинської країни. Села Перемишльської королів-
щини, що знаходились над р. Стрвяж (Стрвяжська країна) до кінця XV ст.
взагалі не виконували панщини, а у XVI ст. лише здійснювали поставку де-
ревини23.

Як бачимо, з кінця XVI ст. села волоського права поступово втрачають
своє привілейоване економічне становище, а їхні мешканці починають ви-
конувати повинності на рівні з мешканцями інших сіл.
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21 Грушевський М. Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин За-
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– Львів : Світ, 2002. – Т. 7 : Серія «Історичні студії та розвідки (1900–1906)». – 2005. – C. 250.

22 Акти села Одрехова / упоряд. І. М. Керницький, О. А. Купчинський. – Київ : Видавництво
«Наукова думка», 1970. – С. 12.

23 Грушевський М. Економічний стан селян в Перемишльськім старостві в середині XVI

віку (на основі описей королівщин) / Михайло Грушевський // Жерела до істориї України-
Руси. Описи королівщин в руських землях XVI віку. Том. ІІ : Люстрації королівщин в землях
Перемиській і Сяноцькій з р. 1565 / під ред. М. Грушевського. – Львів : Комісия Археографічна
Наукового Товариства імени Шевченка, 1897. – C. 26.



Однак навіть після припинення строку економічної свободи, у селах Га-
личини залишались певні категорії селян, господарства яких були вільними
від податків та повинностей. Найпоширенішими привілейованими господар-
ствами були кнезати, попівства, «вибраництва» та «вільництва».

Власники кнезатів не сплачували жодних податків із земельних ділянок
та господарських об’єктів (млинів, фолюшів, корчм), якщо мали на них при-
вілей. Разом з цим, якщо в них була земля або господарські об’єкти, незаз-
начені у привілеї, то за них сплачувався податок у повному обсязі. Так, кнез
с. Чершава сплачував 2/17 флоринів з дворища, яке «тримав понад приві-
лей»24.

Розширення кнезату понад розміри, визначені у привілеї відбувались до-
сить часто. Це могло бути пов’язано з різними чинниками – підвищення до-
бробуту кнезської родини, збільшення її членів тощо. Для того, щоб не
сплачувати податки із вказаної землі, кнези звертались до монарха з прохан-
ням про надання на неї привілею. Такий привілей, підписаний польським
королем Сигізмундом ІІІ у 1596 р., отримали кнези с. Багновате (Гвоздецька
країна) Гнат та Іван Комарницькі. Як вказано у привілеї, для того, щоб зга-
дані кнези «більш ретельно здійснювали урядування» їм надано в «посесію»

(володіння) і дозволено відміряти четвертий «війтівський» лан, а також по-
селити на ньому «огородників» (залежних селян). З цього лану, як і з інших,
вони «жодних повинностей» платити не повинні25.

Розглядаючи особливості правового статусу попівств, варто, насамперед,
звернути увагу на те, що питання про зведення церкви, переважно, вирішу-
вались під час заснування села волоського права. У грамоті могло бути од-
разу визначено земельну ділянку, яка виділялась під будівництво церкви.
Розмір такої земельної ділянки найчастіше становив половину дворища (села
Тарнава Нижня і Верхня)26.

Якщо попівство створювалось згідно із засновницькою грамотою, то
воно надавалось якомусь із родичів кнеза. Часто попівство надавалось ок-
ремим привілеєм, здебільшого на «два доживотя» (тобто, покоління). Інколи
воно могло надаватись на довший термін або у спадкове володіння. У при-
вілеї на попівство могли міститись наступні положення: 1) право користува-
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24 Жерела до істориї України – Руси. Описи королівщин в землях руських XVI віку. Т. І :
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тись громадськими угіддями; 2) можливість безоплатного випасу худоби 
в королівських і дідичних (спадкових феодальних) лісах; 3) право безоплатно
молоти зерно у місцевому млині; 4) можливість поселення на землях попів-
ства халупників або загородників; 5) звільнення від податків, зборів та по-
винностей.

Священику надавалась земельна ділянка для ведення сільського госпо-
дарства у розмірі одного лану. Часто така земля виділялась за рахунок гро-
мадських ґрунтів27. Незважаючи на наявність привілею, церква та належна
до неї земельна ділянка не перебували у власності попа. Якщо село перебу-
вало у власності феодала, то й церква із землею вважались феодальною влас-
ністю. Якщо ж село було розташоване на території королівських володінь,
то церква і земля вважались державною власністю28.

Хоча у привілеях часто передбачалось звільнення попівств «волоських
сіл» від оподаткування, ревізії королівщин вказують на те, що вони сплачу-
вали окремі види данин. Так, у с. Цісова місцевий священик (до речі, як 
і привілейований кнез цього ж села) щорічно платив «почту» у розмірі 4 гри-
вень і двох зайців, а також двох баранів на Великдень29. 

Досліджуючи правовий статус попівств у селах волоського права, Пше-
мислав Домбковський вказував, що оплата «почти» була головним, а інколи
і єдиним обов’язком попів. Попівства «волоських» сіл перебували у приві-
лейованому становищі, порівняно із попівствами у селах руського права.
Зокрема, зі священників, як й з простих мешканців руських сіл, стягувався
збір за спадкування майна («umory»). Цей збір ніколи не покладався на попів,
які володіли церквою у селі, заснованому на волоському праві. У селах во-
лоського права, що знаходились у приватних володіннях з попівств сплачу-
вались чинш на користь феодала та чинш і натуральний податок на користь
держави30.

До привілейованих володінь у селах волоського права належали, так
звані, «вибраництва» або «вибраницькі лани»31. До них відносились селян-
ські господарства королівщин, на які покладався обов’язок забезпечувати
королівську армію озброєним воїном. За це вибраництва звільнялися від усіх
податків та повинностей. Хоча перші вибраництва почали існувати ще за по-



32 Пірко В. О. Галицьке село наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст. (історико-еко-
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льського королівства, однак узаконено їх сеймовою конституцією 1590 р. вже
за Речі Посполитої32. 

Ще однією категорією привілейованих господарств були «вільництва»33.

До «вільництв» у королівщинах відносились господарства службовців зам-
кової адміністрації34, посадових осіб громадських урядів35, селян, які вико-
нували повноваження возних, стерегли королівські ліси або виконували певні
роботи для замку, ковалів, столярів та представників інших необхідних ко-
ролівському двору ремесел36. У матеріалах ревізії таких господарств зазна-
чалось, що селянин звільнений від податків у зв’язку із здійсненням служби
(«ratione seruitiorum lib.»)37. Посесори (володільці) «вільництв» звільнялися
від податків, зборів та повинностей, які за них виконували громади. Якщо
їхні послуги не були потрібними замковій адміністрації, то вони змушені
були сплачувати податки і виконувати повинності на рівні з іншими членами
громади. Часто «вільництва» надавались у спадкове володіння38. Відступ
«вільництва» іншій особі за оплату міг відбутися лише за письмовою згодою
посадової особи, що видала на нього привілей39.

Підсумовуючи викладене, можемо зауважити, що найважливіше зна-
чення для поширення волоського права у Галичині мав саме економічний
чинник. Засновниками таких сіл здебільшого були місцеві селяни, які радо
користувались новою економічно вигідною формою сільського самовряду-
вання. Важливими умовами, які забезпечували дану вигоду були гарантії
прав на землю, багаторічне звільнення селян від податків та повинностей,



наявність пільгових (привілейованих) категорій селянських господарств, 
а відтак і можливість для розвитку села та збільшення добробуту селян.

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано економічні детермінанти поширення во-
лоського права у Галичині в складі Польського Королівства. Перші села волоського
права були засновані шляхом військового осадництва. Автором досліджено особли-
вості економічних привілеїв, які отримували мешканці сіл волоського права за здій-
снення військової служби.
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Streszczenie

Ekonomiczne podstawy samorządu wiejskiego lokowanego 
na prawie wołoskim w Galicji w granicach Królestwa Polskiego 

(1349–1569)

W artykule przedstawiono determinanty ekonomiczne warunkujące lokowanie wsi

na prawie wołoskim w Galicji, która znajdowała się w granicach Królestwa Polskiego.

Pierwsze wsie lokowane na prawie wołoskim powstawały jako osady wojenne. Ich

mieszkańcy otrzymywali przywileje ekonomiczne za wypełnianie służby wojennej. 

Słowa kluczowe: samorząd wiejski, prawo wołoskie, przywileje, wspólnota, osada

wojenna.

Summary

Economic Determinants of Rural Self-Government under Wallachia
Law in Galicia within the Kingdom of Poland (1349-1569)

The article discusses economic determinants of the foundation of villages under Wal-
lachia law in Galicia territories within the Kingdom of Poland. The first villages located
under Wallachia law were founded as military settlements. Their inhabitants were con-
ferred upon economic privileges in return for performing military service. 

Key words: rural self-government, Walachia law, privileges, community, military settle-
ment.
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