
M i s c e l l a n e a .
Дозвіл кор. Жиґимоита митнику Петрашку на передажу с. Кро- 

гульця камінецькому намістнику Григорию 1509 р.

В недавно виданій працї д. Ю. Сїцинського: Историко-стати
ческія свѣдѣнія о приходахъ и церквахъ Подольской епархіи, I. 
Каменецкій уѣздъ (Труды ист. статист, комитета т. VII, 1895) по
важний автор на вступі зводить до купи деякі загальнїйші відомости 
про духовенство подільське; згадує він тут як про першого з в іт 
ного намістника Гдашицького, що завідував між иньшого церквами 
подільськими, а низше, говорячи про материяльне становище духо
венства, одиноку вказівку про володїннє землями знаходить в побо- 
ровім реєстрі 1565 р. — про с. Пилатовцї камінецького протопопа. 
Та бідність наших відомостей про подільське духовенство дає минї 
причину предложити низше поданий документ, поки то прийде час пу- 
блїкациї тих подільських документів. Документ цікавий з двох боків 
— перше — уставляє особу намісника камінецького значно старшого 
від згаданого Гдашицького: з иньшого документу довідуємось, що 
сей Григорий, або Грицько Дяк, як він там названий, уставлений 
був in superiorem alias vicesgerentem, vulgari vero — namiestnykiem 
ще за Яна Альберта. Друге, що сей намісник виступає властителем 
земельним, набуває від тестя — камінецького митника Петрашка село 
Крогулець (тепер присілок села Кадиєвець, на границі австрийсько- 
росийській — див. про нього в згаданій працї д. Сїцинського с. 349); 
се село записав кор. Олександр 1506 р. сьому Петрашку в 100 копах 
лїчби подільської (значно меньшої від звичайної), і Григорий набуває 
село, відповідно тому, не на власність, а право володіння ним, доки ко-
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роль не сплатить записаної на нїм суми (що, звичайно — ніколи 
не наступало).

S i g i s m u n d u s  e tc .
Significamus etc., quia habentes commendatam virtutem fideique 

integritatem famosi Pyotrassek, civis theloneatorisque camenecensis, 
fidelis nostri dilecti, sibi de certa sciencia et singulari gratia regiis 
nostris — summas peccuniarum, in villa seu vastitate Grogulcze, in terra 
Gamenecensi sitta, sibi per olim fraternam maiestatem Alexandri regis 
inscriptas et obligatas, simul ac tenutam ipsius discreto Hrehorey, po- 
poni et ritus ruthenici in civitate Gamenecensi vicem gerenti, genero 
suo, inscribendum et resignandum consenciendum et admittendum 
duximus, consentimusque et admittimus presentibus, ita tamen, quod 
summe peccuniarum non excedant summas, in litteris originalibus su
per villam predictam concessas, descripte (sic), admittentes villam seu 
vastitatem predictam per dictum Hrehorey poponem et suos successores 
legittimos tenendam, habendam, utifruendam pacifice et quiete possi
dendam, usque ad redempcionem, per nos vel successores nostro i fa
ciendam, qua facta possessio ville seu vastitatis prefate revertetur ad 
nos pleno jure, juribus et stacionibus nostris semper salvis, — harum, 
quibus sigillum nostrum est subappensum, testimonio litterarum. Datum 
in convencione Pyotrkoviensi generali feria sexta ante Ramis palma
rum anno Domini millesimo quingentesimo nono, regni nostri anno 
tercio.

Коронна Метрика Варшавського Головного Архиву кн. N 23 f. 494.
М. Гру шевський.

Вірші Степана Шепедїя.

Про Ст. Ш епедїя1) згадав д. В. Коцовський у своїй праці „Жите 
и значене Маркіяна Шашкевича и въ додатку матеріялы и замѣтки 
до генезы руско-народного бдродженя въ Галичинѣ, Львовъ 1886“ 
стор. 68. Про него оповідав д. Коцовському его шкільний товариш 
М. Устиянович як про такого, що вже в семинариї духовній знав 
і співав московські піснї і був завзятим Русином. Д. Осипови Роз- 
дольському маємо подякувати за зібране поданих далі причинків до 
житєиису і дїяльносги Шепедїя. Бувши минувшого літа в Лавочнім 
і Опірцї д. Роздольський найшов у тамошній церкві автографічний

г) Пишемо „Шепедїй“, а не „Шепегій“ або „Шепегѣ“, як підписував ся сам 
покійник, транскрібуючи мадярську писовню Sepegyi, що по нашому вимовляє ся 
Шепедїй. І, Фр,


