
IСТОРIЯ СЕЛА Й НАВКОЛИШНIХ 
TEPEHIB (1469 -1939 рр.) , , 

Село Ям на на тлi icторичних подiй 

Бiльшiсть iсторикiв сходяться на тому, що жителями 

пiвнiчно-схiдного Прикарпаття у першому тисячолiттi на

шо', ери були спочатку карпи, а потiм хорвати. Карпи, вiд 

яких походить назва Карпати, жили тут уперших столiт

тях нашо', ери, вони згадуються в римських джерелах аж 

до IV ст. XopBaTCbKi племена згадуються у працi вiзантiй

ського iмператора Костянтина Багрянородного пiд на

звою Велико', або Бiло"l Хорватi'I, а також у деяких араб

ських джерелах з IX-X ст. Нарештi, хорвати згадуються 

декiлька разiв у лiтописi «Повiсть временних лiт». Саме 

бiлих xopBaTiB, якi в цей час населяли басейн верхнього 

Днiстра, а також землi мiж Сяном i Попрадом та Дунай

цем у Карпатах, бiльшiсть укра',нських iсторикiв вважае 

предками населення княжого Перемишля та всього Пе

ремишльського князiвства [46]. 
Прикарпатськi лiси, де у XIV ст. виникло невелике 

поселення пастуших племен, що згодом переросло в се

ло Ямна, з пiвдня прилягали до визначного ремiсничого i 
торговельного центра - MicTa над Сяном Перемишля, 

вiдомого европейцям ще з часiв Ки"ВСЬКО', Pyci. Тому долi 

перших пастуших племен, перших поселенцiв i майбутнiх 

постiйних мешканцiв села Ямни TicHO переплiталися з 

долею цього MicTa. 
На початку Х СТ. в резулыатi об'еднання схiдно

слов'ЯНСЬКИХ племен виникла могутня держава Ки',вська 

Русь. ДО 'П складу ввiйшло також плем'я бiлих xopBaTiB. У 

Ti часи зэхiднi землi становили едину територiю, яка пiд

порядковувалася безпосередньо кИ"lВСЬКОМУ князевi. Тодi 
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вперше на захiдних окра'lнах було прийнято наЗ8И 
«Русь», «руський». 

у кiнцi Х ст. Перемишль вже був одним з найважлИ~ 
вiших полiтичних i культурних осередкiв на захiдних зеМ~ 
лях Ки'iвсько"i держави [1 О]. Перша згадка про нього Mic~ 
титься в найстарiшому Ки'iвському Лiтописi «Повiсть вре

менних лiт», де згаду€ться похiд Володимира Великого в 

981 р. на захiднi землi, внаслiдок якого вони разом iз Пе

ремишлем, Черве нем та iншими мiстами остаточнО 

ввiйшли до складу Ки'iвсько'i держави [23]. 3 того часу аж 

до 1340 р. Перемишль перебував пiд владою укра'iнських 

,князiв. 

Перемишль слугував столицею Рюриковi i Володаре
Bi Ростиславичам, Володимирковi та Святославу Iropo
вичу, а перемишльський замок був бастiоном для захiд

них окра'lН. MicTO мало також торговельне значення як 

центр, розташований на шляхах в Угорщину i Польщу. 

Через Перемишль проходив «соляний шлях» на Моравiю 

[28]. Польський iсторик Длугош писав, що «в той час це 

було MOГyTH€ MicTO, забезпечене великою силою мiщан i 
пришельцiв та всяким вiйськовим спорядженням, укрiп

лене глибокими ровами i високими валами, а також рiкою 

Сян, яка обмивала MicTO з пiвночi». . 
Перемишльське князiвство займало територiю BiA 

тодiшнього KOPДO~y з Польщею на заходi, який проходив 

значно захiднiше Сяну, до Верещицi, Днiстра i Свiчi на 

сходi; на пiвночi межувало з Белзським князiвством, а на 

пiвднi доходило до Карпат [50] (рис. 3). 
У 1141-1144 рр. князь Володимир Володимирович, 

або Володимирко, як його iнколи називали, з'€днав Пе

ремишльське, Звенигородське, Теребовльське i Галиць
ке князiвства в одне - Галицьке зi столицею в Галичi. А 
у 1199 р. князь Роман Мстиславович об'€днав Галицьке i 
Волинське князiвства в одну державу - Галицько
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Волинське князiвство. Однак пiсля його cMepTi (1205) во
но на деякий час розпалося . 

ЛЯХII 

Перемишльська земля IX-XIV СТ. (за В. Рудим, 2003) 

Князiвськi чвари привели до подiлу Галицького кня

зiвства на чотири малi князiвства: Галицьке, Переми

шльське, Звенигородське та Теребовльське. I тiльки пiз

нiше, пiсля вперто'j боротьби, Данило Романович знову 

з'€днав усе Пiдкарпаття в одну державу [11, 28]. 
У XIII-XIV ст. кордон мiж Галицько-Волинським кня

зiвством та Польщею набув стiйкого характеру. у Карпа
тах BiH проходив по рiчцi Яселцi, далi в пiвнiчно-схiдному 
напрямку через рiчки Вiслок i Сян тягнувся на 15-30 км 
на захiд вiд Вепру i, перетнувши його, спрямовувався на 

пiвнiчний захiд. Цей кордон залишався дiйсним i пiзнiше, 
коли галицько-волинськi землi загарбала Польща, BiH Bi
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докремлював так зване Руське воеводство вiд KpaKiBCb
кого i Люблiнського воеводств. 

у перiод Галицько-Волинського князiвства бiльша 

частина землi (а в деяких округах - уся земля) належа~ 

ла князям. 3 власного фонду князi надiляли землями бо

яр, MicTa, духовенство. Деякi ciM"( бояр-землевласникiв, 

якi мали землi в перiод Галицько-Волинського князiвства, 

зберегли {( в першi десятирiччя польського володарю

вання. 3начнi площi земель займало вище духовенство. 

у цей перiод iснували епископства в Перемишлi, Галичi, 

Володимирi i на 3абужжi. Основним заняттям населення 

було сiльське господарство. Сiльськi поселення в Пере

мишльському Прикарпаттi в Ti часи траплялися порiвня

но рiдко i розташовувалися переважно серед непрохiд

них лiсiв i пущ. Вони складалися з вiдокремлених дво

рищ. Кожне з дворищ, тобто сiльськогосподарська сади

ба, було оточене власними сiльськогосподарськими угiд

дями: оброблюваною землею, сiножатями, пасовищами, 

лiсом. Основними сiльськогосподарськими культурами 

були овес i жито; пшеницi i ячменю сiяли менше. Таке 

спiввiдношення зберiгалося i в наступнi столiття. 

Iз сiльськогосподарських тварин найбiльше вирощу

вали овець i свиней. Багато тримали коней для вiйсько

вих потреб. Про велику рогату худобу точних вiдомостей 

немае. У деяких селах спецiалiзувалися на бджiльництвi. 

у Ti часи в лiсах Прикарпаття водилося багато диких 

звiрiв: оленi, ведмедi, дикi кабани, лисицi, серни, зайцi, 

вовки та iнша звiрина. Мисливство мало тодi важливе го

сподарське значення, воно постачало Цiннi шкури та 

м'ясо. Цiлком можливо, що В багатi звipиною лiси, якi бу

ли на мiсцi майбутнього села Ямни, не раз ходили на по

лювання перемишльськi князi та бояри. 

у серединi XIII СТ. на виснажену мiжусо6ними вiйна

ми Ки'(вську Русь насунули з азiатських степiв дикi тата

ро-монгольськi орди. 

YMORlli ПОЗ/lаЧСIIНН: 

~ '" f,ic мiwаннй (RНИ'lOво-БУКО8"Й) t-~ лiс ЯJlИIЮIШН 

~ польовi ДОР(Н'Н = дороги 1 тисрдm•• IIОКРН'П~М 

.~ ...... дсржавний кордон з Уt';ра'IНОЮ 

Рис. 1. Село .ямна та його околицi у 1939 р. (за С. Крицiнським, 1991) 

3руйнувавши в 1240 р. Ки'(в, вони рушили далi на за

хiд. Нашi предки пiд керiвництвом Данила Галицького 
сво'lми грудьми закрили Европу вiд страшно'( навали. Але 

у нерiвнiй 60POTb6i з татарами та 6лизькими сусiдами, 
поляками li литовцями, ослабла мiць Галицько

Волинсько'l держави. Цим скористалася Польща, яка в 

1349 р. захопила Галичину. Спочатку польський король 
Казимир захопив верхне Надсяння iз Сяноком (1345), а 
пiзнiше, в 1349 р., й усю Галичину. Першим пiсля важких 

060РОННИХ 60'(в BiH зайняв Перемишль. 
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Пiсля захоппення Галичини Польщею володiння (до
мени) галицьких князiв, що перейшли пiд владу польсь
ких королiв, ще деякий час продовжували жити старим 

життям, виконуючи для польських королiв Ti ж повинноС

Ti, якi ранiше виконували для мiсцевих князiв. На землях 

Галичини продовжував зберiгатися адмiнiстративний по

дiл, який був при руських князях, i лише в 1434 р. було 

скасовано руське право та запроваджено новий адмiнiс

тративний устрiЙ. Утворилося Руське воеводство, що 

складалося з п'яти земель: 1) Львiвсько"f, 2) Перемишль
CbKO'I, 3) Сянiцько"f, 4) Галицько'l i 5) ХОЛМСЬКО"f. 

Посилився процес заселення Перемишльського Пiд

гiря i Карпат, у першу чергу польською шляхтою, а також 

укра"lнським селянством з рiвнинних районiв Галичини. 

Це вiдбувалося пiд впливом ДВОХ основних причин. Пер

шою з них було те, що польська шляхта шукала на сход; 

кращих земель i вигiднiших для себе умов життя. Поль

CbKi королi роздавали заслуженим людям ранiш не засе

ленi, залишенi колишнiми власниками або конфiскованi в 

галицьких бояр землi. Це робилося насамперед з воен

но-стратегiчних MipKyBaHb, для укрiплення прикордонних 

районiв, бо це населення в разi потреби можна було мо

бiлiзувати проти загарбникiв. Польська шляхта, яка оде

ржувала великi земельнi надiли, повинна була нести за 

це вiЙськову службу i бути опорою державно"f влади. KpiM 
того, з метою запобiгання спалаховi tiевдоволення i вiд
критому бунту проти Польщi, польський король зрiвняв У 

правах з польськими феодалами частину покiрних гали

цьких бояр, щоби привернути Тх на свiЙ бiк. TaKi бояри 

одержали рiзнi привiлеi' i стали не гiршими вiд польських 

панiв гнобителями свого народу. 

Другим ЧИННИI<ОМ, ЩО сприяв колонiзацi"f, було поль
ське духовенство. В 1375 р. було засновано першi епис
копства в Галичi, Перемишлi, Володимирi та Холмi. ПО
чали виникати латинськi парохП, головним чином В Mic
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тах. Особливо iнтенсивно вiдбувалося заселення MicT 
поляками i нiмцями, якi згодом попольщилися. На погра

ничнi територi"i ринули польськi поселенцi з заходу [15]. 
Але, з iншого боку, украУнське населення пiшло у HOBi 
колонiзованi терени. В XV-XVI СТ. нашi поселенцi густо 

заселили Прикарпаття i захiдну Лемкiвщину. У Ti часи 

вже були парохi'l грецького обряду в багатьох селах

далеко на захiд уздовж Карпат. Тодi нацiональнi чи релi

гiйнi погляди ще не вiдiгравали в колонiзацi"1 нiяко'l ролi. 

Польськi пани, щоби осво'IТИ пустирi, заохочували й укра

"iнських колонiстiв оселятися тут, HaBiTb будували для 

них церкви. 

а 6 
I;.'(~::I):(-I лiСII: а) .. illl:llli б) XUQii"i 

С=::::==:-] I-ЮЛf.овi i JliCORi ДОрОI·И 

Рис. 2. Урочища Ямна Долiшня i Ямна Горiшня у 2000 р. Викопi
ровка з топографiчно"i карти масштабу 1:100000. 

у MOBlli IН)"JIЩ'IСIIIIЯ: 

~ дорог" -, тпсрднм 'ЮКрltтгя .. 

I~ I ДСрЖ3"lJиii КО[1ДОfl 
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лав), Гонофри (нинi Посада Риботицька) i ТрiЙця. Першi 
власники ключа прийняли назву Риботицькi (вiд назвИ 

мiсцевостi, де були °iXHi родовi маетки) . 3начну частину 

"ixHix багатств становили буковi лiси i дiброви, серед них 

найбiльший лiсовий комплекс - Турниця, розташований 
поблизу Риботич. Його використовували для випасаннЯ 
свиней, стада яких виводили в лiс вiд половини серпня 

до пiзньо"l oceHi «на жир», а пiсля цього продавали або 

забивали для власного вжитку. По сусiдству були коро

лiвськi лiси, якi теж використовувалися для випасання 

свиней перемишльських старост. Стада нараховували 

COTHi свиней, Вiдомо, що в 1467 р. Ян Риботицький за

йняв 1 26 вепрiв перемишльського старости, Tie'i ж зими 
його слуги перехопили на дорозi з Макови до Перемишля 

стадо з 300 свиней i загнали до Риботич. Справу розгля

нув суд [64]. 
Для ведення землеробства Перемишльське Пiдгiр'я 

було менш придатне, нiж рiвнинна частина Прикарпаття, 

тому його колонiзували волохи, основним заняттям яких 

була вiдгодiвля худоби. 

На основ! вивчення архiвних матерiалiв i аналiзу Mic-
цевих назв з XV ст. польський дослiдник К. Вольський 

дiйшов висновку, що хоч на територi'j Перемишльського 

Пiдгiр'я не значиться значних скупчень поселень, якi б 

сплачували певну феодальну ренту, область ця була за

селена вiдносно рiдко розкиданими селищами. На тери

торП пущi розвивалося мисливство, бджiльництво, почи

нали свою дiяльнiсть землероби, якi освоювали поля в 

лiсах вогневим методом. Однак найчисельнiшу i найваж
ливiшу в господарському вiдношеннi групу становило на

пiвосiле населення; яке розводило велику рогату худобу, 
овець i кiз. TpaBocTo'i в лiсах i ripCbKi пасовища (сушицi) 
слугували лiтньою кормовою базою для тварин, а сам 

1 Вiдi6раво 
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лiс - зимовою базою (для корму використовували омелу 

i ялиновi гiлки). За використання KOPMOBo'i бази в коро

лiвських лiсах пастушi племена вносили певну грошову 

плату солтисам, якi охороняли цi угiддя. Iншою доволi 

вигiдною галуззю лiсового господарства залишалася вiд

годiвля напiвдиких свиней жолудями i буковими плода

ми. Розведення свiйських тварин становило основу ба

гатства мiсцевого населення та його феодалiв [64]. 
Чимраз бiльше зростання в XV ст. попиту на rOTiBKOBi 

грошi викликало у шляхти дедалi бiльше прагнення до 

посилення й упорядкування феодально"i експлуатацi"i. 

Наслiдком цього був набiр у родиннi маетки Риботицьких 

селян, якi втiкали з iнших районiв, i намагання закрiпити 

мандрiвних пастухiв у скотарсько-землеробських сели

щах, якi згодом переросли в села з назвами Воля в ба

сейнi верхнього Biropa (Грозьова Воля, Войткова Воля, 

Юркова Dоля та iH.). Пiд кiнець XV СТ. на територП Пере

мишльського Пiдгiр'я вже iснували практично вс! села, за 

винятком Крайни, iсторiя яких простежуеться у пiзнiшi 

часи. Одним з таких поселень була Маруна Воля, яка пi

знiше була перейменована у село Ямна [64]. 
Села засновувалися тут на так званому волоському 

правi [63]. Вони мали свiй окремий устрiй пiд проводом 

осадчого (засновника села), якого називали «князем». 

KpiM «князя~) був ще крайник, BiH стояв на чолi кiлькох 

або кiльканадцяти осад, якi становили так звану крайну. 

Сам «князь» не платив чиншу*, якщо BiH не мав бiльше 
200 овець. KpiM того, BiH користувався допомогою кме

TiB** У польових роботах (кiлькiсть днiв визначалася при
вiлеем). «Князь», звичайно, мав бiльше землi, нiж KMeTi, 
отримував третю частину чиншiв i данин та третю части

ну грошових штрафiв, якi мав право накладати на KMeTiB. 

'Натуральника60 грошовий податок, що його сплачували феодалам, 
"Diльнi селянн, якi сплачували князевi податок. 
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Влада князя була спадковою в його родi. 3а цi привiле"i 
«князь» мусив ставати, вiдповiдно озбро€ним, на вiйсЬ

кову службу. 

Осадники на волоському правi мали певнi права, 

привiле', та обов'язки. Передусiм вони мали право за

йматися i розпоряджатися землею. Найчастiше одержу

вали 3/4 або i лан пущi для корчування та користувалися 

20 або 24-лiтньою вольницею. Привiле€м осадникiв було 

й те, що вони були виведенi з-пiд судового апарату i си
ли земського права, а перебували виключно пiд владою 

волоського права, репрезентованого через «князя» i 
крайника. Привiле€м було також право випасання овець 

чи кiз у лiсах за певну оплату. Специфiкою волоського 

права було й те, що данину сплачували худобою (бара

нами, вiвцями) або сиром, обсяг данини рахували вiд Ki
лькостi худоби (переважно вiддавали кожну 20-ту голо

ву). Податки платили за випасання волiв, вiйськовий по

даток, на утримання пана, якщо BiH був У селi, тощо. 

3 1605 р. сусiдн€ з Ямною село Трiйця належало Яну 

ДрогоЙовському. У другiй чвертi XVII ст. через одруження 

з Анною з Корняктiв воно стало власнiстю Миколая Осо

лiнського. Це був вiдомий у Ti часи авантюрист, який зi

брав розбiйницький гурт i нападав на навколишнi села, 

фiльварки i мiстечка. У XIX ст, село належало Тишковсь

ким. 

На пiвденному кiнцi села, з боку Ямни, колись знахо

дився оборонний двiр, з XVI-XVII ст. - розбiйницьке rHi
здо Миколая Осолiнського, який ув'язнював тут сво',х 

противникiв, а також свою другу дружину зi Старолесь

ких. Донинi зберiгся пiдвищений майдан, у планi близь
кий до квадрата, з обрисами напiвкруглих 3acTioHiB по 
кутах. Бiля його пiвнiчного краю зберiгся давнiй двipСький 

пiдвал. Все це було оточене ровом [64]. 
Трiйця була осередком греко-католицыю'i парохi'l i 

мала власну дерев'яну церкву, збудовану в 1763 р. ВОНа 
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мала пiзньобароковий iKoHocTac i класицистичнi бiчнi BiB
Tapi. У 1972 р. "1, було розiбрано. При iснуючому в Трiйцi 

кляшторi базилiан, вiрогiдно в XVII i на початку XVIII ст., 

дiяв осередок малярства iKOH, пов'язаний з Посадою Ри

ботицькою i Риботичами. Також в XIX ст. в apxiBax 
з'являються згадки про художникiв, що працювали тут, 
Йосипа Лiскевича i Михайла Дукельського. У 1845 р. Лiс
кевич намалював iKOHY до iKoHocTacy церкви в Кописнi. 

Твори цi не були, однак, пов'язанi з класичною риботиць

кою школою, яка закiнчила свою дiяльнiсть у першiй по

ловинi XVIII ст. 

У XVI та XVII ст. найбiльшою бiдою для Укра"!ни зага

лом i Прикарпаття зокрема були частi i раптовi TaTapcbКi 

напади. Пiд час кожного з нападiв десятки сiл i дворiв 

йшли з димом, а COTHi i тисячi людей забирали в ясир. У 

цей час багатi', будують замки, щоби захиститися вiд та

тарсько"! навали та сво"!х агресивних сусiдiв. У Переми

шльському Пiдгiр'"! виникають замки в Красичинi, Корма

ничах, Риботичах, Бiрчi, Аскманичах, Лiську, Укрiплено 

королiвськi замки в Перемишлi, Сяноку, Дубецьку, Диновi 

i Кривчi. 

Дрiбнiша, шляхта також укрiплювала сво"! фiльварки. 

Тодi виникли обороннi двори (фiльварки) в Кривчi, Cipa
кiвцях, Станковiй, Трiйцi, Тростянцi, Войтковi, Дзвинячi 

Долiшньому та iH. У XVII ст., коли посилилися TaTapcbКi 

напади, майже кожен сiльський двiр був оточений ровом 

i валом, який закiнчувався остроколом чи зрубовим пар

каном. Слiди цих примiтивних укрiплень подекуди збере

глися до нещодавнього часу. 

Укрiплювалися також церкви i костели, якi в селах 

часто були €диними пунктами опору. До нашого часу 

збереглися рештки оборонних MypiB навколо церков у 

Посадi Риботицькiй, Улючi, монастиря в КальварП Пац

лавськiй та iH. 
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Церква в с. Посада Риботицька 

3 розвитком фiльваркового господарства в XVI
XVII ст. на Прикарnаттi посилюеться панщина та закрiпа

чування селян, вони мусили безкоштовно працювати на 

панських ланах та ще й платити панам данину в HaTypi 
або в грошах. У Перемишльському Пiдгiр'"i панщину було 

запроваджено приблизно з середини XVI ст. Посилення 

закрiпачування викликало невдоволення у селян, розпо

чалися бунти i втечi BiA панiв, а згодом i так званий 

опришкiвський рух, який супроводжувався нападами i 
пiдпалюваннями панських MaeTKiB або i вбивствами па

HiB, однак не дав бажаних результатiв. У XVIII ст, до 

Прикарпаття докотилася хвиля нацiонаЛЬНО-ВИЗВОЛЬНо'j 

вiйни пiд керiвництвом Богдана Хмельницького, тут вини

кли повстання проти польсько'j шляхти, На жаль, ця вiйна 

не принесла yKpa'jHcbКoMy народовi бажано'j волi. 

У кiнЦi XVIII ст. Польща втратила незалежнiсть. ',,1' те
риторiя в 1772 р. була подiлена мiж Росiею, Австрiею i 
Прусiею. Перемишльське Пiдгiр'я, як i вся Галичина, опи

нилося пiд владою АвстрП. Колишнi королiвськi землi 
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стали державними або так званими камеральними. У 

1782-1783 рр. цiсар Йосиф 11 спровадив на територiю 
Галичини поселенцiв з Нiмеччини i поселив 'jx на коро

iвських землях. На Перемишльському Пiдгiр"j виникли 

чотири НiмеЦЬКi колонi'i: Обердорф, Сiгенталь, Макова

колонiя i Фолькенберг. Нiмцi в них жили аж до 1944 р. 

ToAi ж У 80-х рр. XVIII СТ. У селах почалось складання так 

званих Йосифiнських земельних метрик для кожного зе
млекористувача. У них вказувалась загальна кiлькiсть 

землi в господарствi, в тому числi площi рiллi, пасовищ i 
лiсiв, як; сiльськоroсподарськi культури вирощуються, "ix
ня врожайнiсть та розмip податку. Доля простих украУн

ських селян залишалася важкою i безправною. У MicTax 
лада була в руках полякiв, якi всюди намагалися вико

ристовувати 'П на свою користь та для сполячення YKpa'i
нського населення, 

У 30-40-их рр. XIX ст. в Галичинi знову почалися се

лянськi повстання, напади на фiльварки, вбивства панiв i 
знищення 'iXHix Ma€TKiB. Зокрема, було пограбовано фi

льварок у селi Войтковi, здiйснено напад на фiльварок 

8iнцентiя Тишковського в Риботичах. У багатьох селах 

селяни вiдмовлялися працювати на панiв. 17 квiтня 

1848 р. цiсар оголосив про скасування панщини в Гали

чинi. Друга половина XIX ст. характеризуеться пожвав

ленням громадського життя в Галичинi, виникненням 

укра'iнських культурно-освlтнiхорганiзаЦiй, а через них

пробудженням нацiонально"i свiдомостi народу. На поча

тку хх СТ. почав розвиватися кооперативний рух. Разом з 

освiтньою i громадською дiяльнiстю зростала j полiтична 

активнiсть YKpa'iHCbKOrO люду в мiстэх i селах Перемищи

ни, не залишалось осторонь цього процесу i село ,'lMHa, 
Чимало його мешканцiв брали участь у Першiй свiтовiй 

вiйнi, служили в Укра"iнськiй Галицькiй ApM;'i, боролися за 

волю Укра"iни. 

·3 Свинко. Я..-НQ 




