
Мі soellanea.

Кілька документів до істориї сільського духовенства 
в Галичині XVII—XVIII в.

Для висвітлення економічного й нравного становища сіль
ського духовенства в українсько-руських землях в польських 
часах досі зроблено дуже мало: стара брошюра Поцея про де
сятини (Zbiór wiadomości historycznych і aktów dotyczących 
dziesięcin kościelnych na Rusi, 1845), досить богата матеріа
лом (хоч досить нещасливо використаним і хаотично уложеним), 
праця пок. Шараневича Rzut oka na beneficye kościoła ruskiego 
za czasów Rzeczypospolitej polskiej (1875) та нововидана її 
перерібка — Черты изъ исторіи церковныхъ бенефицій и мір
ского духовенства в Галицкій Руси (1902), вкінці' моя нублїкация: 
Сторінка з істориї сільського духовенства (по самбірським актам 
XVI в.) — в Записках т. XXXIV. Подана при сїй останній статї 
збірка документів (67 чисел) зістаєть ся досі найбільшою і властиво 
одинокою публїкациею актового матеріалу до істориї сільського 
духовенства і сільських парафій. В збірку матеріалів до су
спільних відносин Галицької Руси XVI—XVII в., що ладжу 
тепер, увійде також чимало документів з сього поля. А поки що 
учена публіка, я певний, вдячно прийме отсю невелику, але цінну 
збірку фундаций і иньших документів сільських парафій з за- 
хідньої частини Галицької Руси, споруджену д. М. Зубрицьким. 
Її доповнює ще одна анальоїічна грамота, видана д. Зубриць
ким в т. XXV Записок, а також витяги з церковних визитаций, 
поданих д. Зубрицьким в його статї: Знадоби для характеристики 
житя сьвітського сільського гр.-кат. духовенства в Галицькій 
Руси в XVIII в., що йно опублікованій в V т. Збірника історич
но-фільософічної секциї. Документи сї подають ся з пізнїйшпх 
копій — тим пояснюють ся деякі помилки.

М. Грушевський.
1Записка Наук. Тов. їм. Ш евченка т. LI.
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І.

З а м  і х  і  в.

Władysław z Zielanki Żeleński, wsi Zamiechowa, Czemierzowicz 
części swoich dziedzic, wiadomo czynię tym pisaniem moim (które 
takiey wagi chcę mieć iakoby przed aktami autentycznemi uczynione 
było) teraz у na potym będącym, iz ia dobra swoie dziedziczne, to 
iest popowstwo we wsi Zamiechowie, części moiey podległe, z siedli
skiem, z ogrodami, sadami, z sadzawką, w ogrodzie tymże popowskim 
leżącą, z rolą, to iest pułłankiem do tegoż popowstwa zdawna należą
cym, podle gościńca radymienskiego lezącym, wszerz od tegoż gościńca 
do pułłanku pańskiego mego, a wzdłuz od gumien az do granic Za
moyskich ciągnącym się, ze wszystkiemi pomienionego popowstwa 
у gruntów wyzey opisanych, do niego zdawna należących, pożytkami, 
przychodami, przynalezytosciami, nic sobie ani komu inszemu z pomie- 
nionych dóbr popowstwa nie zostawuiąc ani uymuiąc. za summę zło
tych dwieście Iwanowi popowi у Helzbicie małżonkom у potomkom 
ich przydałem, zapisałem wiecznemi czasy; w które to pomienione do
bra intromissyi zaraz у spokoynego używania dopuszczam, daiąc im 
у ich potomkom zupełną moc у wolność dobra te pomienione wiecz
nemi czasy komukolwiek zechcą dać, darować, przędąc, zpienięzyc, na 
iakiekolwiek pożytki swe zechcą obrocie у przywodzić, w czym ia prze
szkadzać nie będę у nie powinienem, у owszem przerzykam у obie- 
cuię to z potomkami swemi, ze pomienionego Iwana popa у Helzbitę 
małżonkę iego у potomki ich przy wolnościach ich zwyczaynych wzglę
dem wyz opisanego gruntu у popowstwa zachowam. A iż tenże pop 
pokazał mi przywiley od sławney pamięci Anny z Swidna Zamiechow- 
skiey antecessorki moiey na summę trzydzieści złotych у dwa у gro
szy dwanaście, na tymże popowstwie przez nie zapisane, tedy ten to 
przywiley teraznieyszym pismem moim wcale aprobuię у utwierdzani. 
Na co wszystko dla większey wagi у pewności ręką się swą własną 
podpisuię у pieczęć swą przycisnąć rozkazałem. Działo się w Zamie
chowie, dworze moim, w sobotę przed świętą Troycą bliższą roku ty
siąc szeseset trzydziestego siódmego. Władysław z Zielenki Zielenski 
mp. L. S.

Haec erectio oblata est in castro premisliensi anno Dm. 1641 
feria 3-tia post festum S-ae Hedvigis electae proxima.
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II.

Actum in Zamiechow anno Dni 1646, 12 martii. Za pozwoleniem 
ieg. mci z Wielkiego Ligowa urodzonego pana Walentego Ligowskiego, 
pana dziedzicznego na Zamiechowie у na Czemierzowicach, zasiadło prawo 
w karczmie zamiechowskiej, za woyta Waska Karluka z przysięznikami 
swemi, mianowicie Maciey Oleyczak, Iwan Kuk, Ilko Moszko, Fedko 
Grucay, Daniło z Czemierzowiec, lacko Tymkow у inszych ludzi wiele.

Przed tymże prawem wyzey opisanym stanowszy ucciwie uro
dzony Iwan pop, będący zdrów na ciele у na umyśle, zeznał dobro
wolnie, ze przedał popowstwo swoie zamiechowskie, ktorez miał roz- 
nemi zapisami у pismami wyrażone у okryslone to popowstwo, — tedy 
te wszystkie swoie prawa у pisma tym teraznieyszym wyrokiem swoim 
uważa у w niwaz obraca ze wszystkiemi potomkami swemi, wyrzyka 
się, nic tam sobie nie zostawuiąc ani potomkom swoim, tak z pierw
szego małżeństwa, iako dziedziczny tego popowstwa, także у posled- 
nieyszego małżeństwa małząką Helzbitą wyrzeka się wiecznemi. . .  
ucciwemu popowi Teodorowi tegoż popowstwa, wnukowi, ze wszystkiemi 
gruntami tego popowstwa nalezącemi, z siadliskiem, z ogrodami, z sa
dami у z sadzawką, w ogrodzie lezącą, z rolą, to iest pułłankiem na 
zastawią, ciągnącym się od stawu do rzyki у granicy łowieckiei, za 
summę złotych stoszescdziesiąt monety у liczby polskiey; z ktorey to 
powziętey summy tenże ucciwy wyrok opisany Iwan pop zeznaie, ze 
się mu dosyć stało we wszystkim od ucciwego Teodora popa, iako 
o tym wyrok teraznieyszy wyzey opisany opiewa dostatecznie. Zapi- 
suię się tez tymże pismem przed teraznieyszym prawem ucciwy Iwan 
pop za wszelki pokoy Teodorowi popowi, następuiącemu na to po
powstwo, za wszelki pokoy na wszelkich swoich dobrach gdzie kol wiek 
będących у w sum mach pieniężnych. A dla lepszey wagi i stwierdze
nia tego zapisu Teodorowi popowi anno die ut supra. łan Kazimierz 
z Ligowa Ligowski L. S. Walenty Ligowski. I. Iacek z Wielkiego Li
gowa Ligowski.

III.

X  и  p и H a.

Marcin z Siecina na Krasiczynie у Dubiecku Krasicki oznaymuje 
tym moim pisaniem, yz wielebnemu Michałowi popowi, synowi wie
lebnego lana popa ohyrzynskiego, popowstwo chyrzynskie ze wszy
stkimi gruntami, polami, rolami у ze wszystkimi pożytkami, docho
dami, daniami у wolnościami do tego popowstwa starodawna należą-
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сеті, do tego popowstwa przydaie rolą grechowską temu popowi 
daie у damie iemu у potomkom iego. Na którym popowstwie summa 
złotych  ̂polskich czterysta monety у liczby polskiey przezemnie у od 
antecessora mego swiętey pamięci Marcina na Krasiczynie Krasickiego, 
woiewody podolskiego, pana stryia mego, rzetelnie powzięta przez 
onego у przezemnie od pomienionego Michała popa chirzynskiego, która 
to summa wysz mianowana temu popowi у potomkom iego zapisuie 
na tym popostwie chyrzynskim. A tego popowstwa przerzeczony Mi
chał pop chyrzynski sam у potomkowie iego wolno zazywac będą. 
Takz& iezeliby tez z potomkow Michała popa chyrzynskiego po nim 
będących który z owych nie był sposobny na urząd duchowny, tedy 
ta summa wysz mianowana złotych czterysta ma bydz wrucona у od
dana potomkom Michała popa chyrzynskiego. Iednak ze tern Michał 
pop chyrzynsky у potomkowie iego będą powinni dawać z tego po
powstwa czynszu groszy trzydziescie, kapłonów cztery, iaiec коре na 
Wielkanoc. Od wszystkich ynszych podatków, to iest danin, powozow, 
posług wyzwalam у wolnym czynie iego samego у potomkow iego. 
Wrąb wolny na potrzeby у opal domowy z chyrzynskiego lasu według 
zwyczaiu dawnego pozwalam mocą tego przywileiu mego, ode mnie 
у od antecessora danego pomienionemu Michałowi popowi chyrzyń- 
skiemu, dla lepszey wiary у wagi z podpisaniem ręki moiey у przy- 
cisnieniem pieczęci. Z Krasiczyna anno Domini 1642 miesiąca decembra 
dnia 8. Marcin Krasicki. Locus sigilli.

I V .

Р у ш е л ь ч и ч і .

Felician z Grochowiec Grochowski kasztelan przemyski, na Ba
chowie у Ruszelczycach etc. etc. dziedzic, wiadomo czynie komu to 
wiedzieć należy tym pisaniem moim, iz we wsi moiey dziedziczney 
Ruszelczycach popowstwo moie własne dziedziczne z cerkwią у rolami 
nizey opisanemi у ze wszystkiemi pożytkami, dochodami, z dawna do 
tey cerkwi у popowstwa nalezącemi, nie uymuiąc ani sobie ani komu 
inszemu z tego popowstwa nie zostawuiąc, nabożnemu Hrehoremu 
Tymkowiczowi popowi, który przed tym trzymał popowstwo we wsi 
Brzusce, maiętnosci moiey, у potomkom iego przedałem za złotych 
polskich czterysta monety у liczby polskiey, które mi gotowemi pie- 
niądzmi odliczył, z ktorey go kwituię у wolnym czynie. Y tenże pop 
Hrehory odebrał wszystko popowstwo zupełnie, tak cerkiew, іако у pola 
do tego należące, to iest roli pułłanek ieden, od gościńca, który idzie
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bez wies od domu popowskiego az do lasu ruszeleckiego, między po
lami z iedney strony Piesienkowym, a z drugiey Onyskowym. Drugi 
zas pułłanek od cerkwie tameczney do Sanu, także yz łazynami prze
ciw Sanu, między miedzami z iedney strony Borysowską a z drugiey 
strony Drabowską. Także za Sanem pola kawalec od granicy Babickiey 
a z drugiey strony miedze Muszakowskiey; pole nad gościńcem ku 
Babicy na dąbrowie. Ktorego to popowstwa у pol on sam у potomko
wie iego maią spokoynie zazywac, a iezeliby sukcessor po mnie na- 
stępuiący chciał onego albo potomki iego z tamtego popowstwa ruszyć, 
powinien mu summę zwyz mianowaną złotych czterysta oddać zupełnie. 
Powinność dworską według dawnego zwyczaiu ma odprawiać, to iest 
na każdy rok czynszu grzywna iedna, kapłonów dwa, owsa pułmiar- 
kow 8, na zazen у obzen posyłać; od powozow у podwod tak pie
szych іако у bydłem wolnym zostaie. Tenże pop od każdego kmiecia 
z pułłanku ma brać na każdy rok żyta kopę iednę. A pomieniony pop 
у sukcessorowie iego we wszystkim ma bydz wygodnym parafianom 
swoim według powinności iemu nalezącey. A dla lepszey wiary, wagi 
у pewności to pisanie moie ręką moią własną podpisałem у pieczęc 
przycisnąć rozkazałem. Działo się w Bachowie die 12 decembris anno 
Dni 16 quinquagesimo. L. S. Felician z Grochowiec Grochowski ka
sztelan przemyski.

Anno 1668* die 20 septembris. łan Górski z Przyborowia komor
nik graniczny ziemie przemyskiey, na Ruszelczycach dziedzic, podpi* 
suię się у to prawo approbuię.

Raphał z Grochowiec Grochowski syn własny dziedzica Bachow- 
skiego. Pieczęc czerwona na blasze okrągłey. Erekcya oblatowana in 
castro sanocensi anno 1711.

V .

Zofia z Przyborowia Slizowska, stolnikowa ziemie Nurskiey, у Ierzy 
na Raduczu Korabiewski, czesnik liwski, wsi Ruczelczyc dziedzice, ma- 
iąc respekt, ze cerkiew święta we wsi naszey dziedziczney Ruszelczy
cach ab anteactis haeredibus fundacyi, ut de iure requeritur, dotych
czas nie ma, iezeli iaka znaydowała się, ut pola inferens sortem Dei 
tributariam iak nie mogła tak nie może subsistere, ponieważ in eius 
fundamento kapłan co rok powinien był censum quendam do dworu 
płacie, dla czego ia maiąc wzgląd super unitam Graecam cum Romana 
ecclesia, chcąc zęby przy nalezytey tey sufficyencyi większa a większa 
chwała Boska pomnażała się, у zęby kapłan przy pomienioney cerkwi s. 
Zostaiący był circa curam animarum pilnieyszy у ochotnieyszy ad ob- 
sequia, które parafianom vi officii sui praestare tenetur, tez pola, które
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ab antiquo in sua circumferentia duchowny ruszelczycki trzymał, iako 
to roli pułłanek ieden od gościńca, który idzie przez wies od domu 
popowskiego az do lasu ruszelczyckiego między polami z iedney strony 
Piesienkowym, a z drugiey Onyszkowym, drugi zas pułłanek od cer
kwi ruszelczyckiey do Sanu, między miedzami z iedney strony Bory- 
sowska, a z drugiey strony Klimkowska, także za Sanem pola kawalec 
od granicy Babickiey, a z drugiey strony miedze Muszakowskiey, pole 
nad gościńcem ku Babicy na Dąbrowie, — ab omni onere et solatione 
czynszu uwalniamy, a uwolnione wiecznemi czasy in possessionem 
irrevocabilem cerkwi s. puszczamy, ustępuiemy, daiemy у daruiemy, 
wszelkie powinności dworskie (exceptis reipublicae oneribus) kassuie- 
my applicando zas wzwyz opisane pola cerkwi s. et presbytero, per 
haeredem tey wsi praesentando, sine ulla successione na iego dzieci. 
Chcemy ażeby kapłan przy cerkwi s. zostaiący, uznawszy toz bene- 
ficium nasze, in vim wdzięczności swoiey pro animabus suffragio ca- 
rentibus każdego tygodnia w rok dwie msze święte, to iest we środę 
у w piątek perpetuis temporibus odprawiał. W nabożeństwie porządek 
prowadził, na pacierze rano, w południe у w wieczór dzwonie kazał, 
upominaiąc ludzi, aby za usłyszeniem dzwonu po iednym pacierzu 
у pozdrowieniu anielskim odmawiali, katechizmu zęby nauczał, sacro- 
sancta sacramenta ze wszelką ochotą, iak powinien bedzie, administro
wał; za co pro labore ma brać od każdego kmiecia po pułkopy zboza; 
diaka do pomocy odprawowania nabożeństwa zęby trzymał, od po
grzebów, chrztów, ślubów nadto nie wyciągaiąc. Co my у sukcessoro- 
wie nasi tenebuntur zachować. Na co się in majorem fidem et valo- 
rem przy zwykłey pieczęci podpisuiemy. Dat. w Ruszelczycach dnia 21 
kwietnia roku 1745. Zofia z Przyborowia Slizowska set. L. S. Jerzy na 
Raduczu Korabiewski c. 1. L. S.

VI.
Г р е ч п і л ь .

Mikołai Henryk z Dobrowice Firley, krakowski, łucki kanonik, pro
boszcz krasiczynski, sekretarz iego królewski mości, same uznawszy 
słuszność aby wszelkie przywileie у daniny od świętobliwych antece- 
ssorow nadane w sukcessorach zupełnie we wszystkim strzymane były, 
tedy z tey przyczyny za gorącemi instancyiami Wasyla Pasławskiego, 
popa hreczpolskiego у samą słusznosc do aprobatiey praw iego przy
stąpić musiałem. Przeyrzawszy się albowiem dostatecznie w prawach 
przerzeczonego Wasyla Pasławskiego, popa hreczpolskiego, ktorego
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i. w. i. pan Marcin hrabia na Krasiczynie Krasicki, woiewoda podolski, 
lubomski, bólem.,1) przemyski starosta, fundator probostwa krasiczyn- 
skiego, przy oddawaniu erektiey w. imci xiędzu Marcinowi z Siecina 
Krasickiemu archidiakonowi łuckiemu, proboszczowi pierwszemu krasi- 
czynskiemu oddał у zalecił, upraszaiąc, aby na tern popowstwie z swemi 
potomkami, a to z tey ratiiey, iz nie mało summę, kupuiąc to popow- 
stwo z possesiey Hreczpola i. w. fundatora, na tym popowstwie miał, 
у znowu na potrzebę dworu hreczpolskiego z osobna znacznie dał, bez 
wszelkiey turbatiey zazywał. W czym przerzeczony imc. xiądz archi
diakon w nagrodę dobroczynności winno wszystko wypłacaiąc wdzię
cznością, bynaymniey i. w. fundatora nie turbowali, on aprobował 
у oraz summę znaczną grzywien na tern popowstwie zeznał у potwier
dził, ze kiedy przewiley od w. imci xiędzia archidiakona temuż Wasy
lowi Pasławskiemu popowi hreczpolskiemu nadany, od wielkiey zbut- 
wiałosci wszędzie podarty poszarpany rozsypał się kartki, mnie o re- 
nowatio onego upraszał, w czym słuszney iego prośby wysłuchawszy 
у ten przy wili s pracą nie mało iednak wyczytawszy, we wszystkim, 
iako sukcessor, podług samey słuszności renowuię, uznawani у apro- 
buie tak względem grzywien, których w iedne rachubę komput uczy
niwszy sto piędziesiąt mu przyznaie, iako у roli na osiadłosci między 
Węgrzynem у Hawryłem od rzeki Sana az do lasu, także między Ku
rasem у Srogim od potoka az do lasu krasickiego, do tego popowstwa, 
także у łąki Hryczowska nazwaney, od i. w. fundatora za pewnym ho
norarium, według attestaliey w pierwszym przywileiu, od przerzeczo- 
nego Wasyla Pasławskiego popa hreczpolskiego kupioney у iemu na- 
daney, czego mnie у każdemu po mnie następuiącemu proboszczowi 
iako у wszystkim przeszłym względem tey roli у łąki w każdym roku 
w dzień s. Marcina złt. dwanaście czynszu płacie powinien, a za to od 
wszelkich innych podatków, powinności, posług, podroży у podwod 
wolen zostaie. leżeliby zas pomienionego czasu on sam albo następu
jące potomkowie iego płacie nie chcieli albo tez ważyli się przędąc 
у szafować popowstwem у do niego rolo należącą bez woli pana swego, 
summę wzwyz mianowano tracie będą. Prawa tego dotąd Wasilowi 
Pasławskiemu popowi hreczpolskiemu z potomkami swemi wolno bę
dzie używać, puki summa pomieniona sto piędziesiąt grzywien odemnie 
albo od sukcessora mego nie będzie oddana. Na co dla lepszey wiary 
у pewności pieczenc moią przycisnołem у ręko własno podpisałem. 
W wigilią narodzenia Matki bozey przynayswiętszey panny Mariey roku 
1668. Mikołay Henryk z Dąbrowice Firley krakowski 1. k. proboszcz 
krasiczynski sekretarz iego k. m. *)

*) В ориґ. lubomirski, bolaut.
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Toz wszystko potwierdzam, będąc possessorem na ten czas. Pa
weł Woiakowski kanonik lwowski, proboszcz krasiczynski prochnicki mp.

Ia iako possessor ad praesens Hreczpola to prawo niegdy W a
syla kapłana wzostałym synom iego Wasylowi i Gabryelowi kapłanom 
hreczpolskim in toto approbuię. Iednak ponieważ Wasyl synów nie ma, 
Gabryela, iako młodszego brata, у synów iego do spłacenia popowstwa 
wyzey specifikowanego według uznania ludzi na to wy(sa)dzonych bliż
szym czynie, na co dla lepszey wagi podpisuie się. Datt. w Hreczpolu 
7 martii 1692. L. S.

V I I .

Anno Dni 1760 die 16 Ianur., podczas wizyty cerkwi reczpol- 
skiey, erekcyą teyze cerkwi zakonnotowałem w nizey opisany sposob:

Antoni z Rudy, Popław Popławski, dziekan katedralny chełmski, 
kanonik katedralny przemyski, proboszcz krasiczynski, odrowązki, zglo- 
binski pleban, uwazaiąc praktykowaną przedaz przez dziedziców dóbr, 
a kupno przez staraiących się o prezentę у poświęcenie na kapłaństwo 
osob religiy greckiey, przez co tak vendens iako emens takową pre
zentę per violatos ss. canones et bullas pontificum w symonią z utratą 
sumienia у dusz swoich wpadali, przeto zabiegaiąc у unikaiąc takowym 
inkonweniencyom, stosuiąc się do prawa kapłanom religiy greckiey 
w społeczności z kościołem rzymskim zostaiącym, ninieyszy uczciwemu 
łanowi Pasławskiemu, o poświęcenie na kapłaństwo do cerkwi recz- 
polskiey starającemu się, tudziesz iego następcom dac przywiley, iakoz 
nadaię, konserwując cerkiew s. reczpolską pomienionego lana Pacław- 
skiego po otrzymanym do teyze cerkwi poświęceniu, iako у po nim 
następuiących kapłanów przy roli na osiadłosci między Węgrzynem 
у Hawryłem od rzeki Sanu az do lasu, tak miedzy Kurasem у Srogim 
od potoka az do lasu krasickiego, tudziesz łąkę Hryszkowska nazwaną, 
oraz znowu quosvis antecedaneorum meorum ac dictae villae haere- 
dum w domaganiu się danin z pomienionych gruntów abusus, tegoż 
lana Pacławskiego po otrzymanym kapłaństwie у po nim następuią
cych do pomienioney cerkwi kapłanów od wszelkich danin, czynszów, 
osypow, podwod, składek gromadzkich у pogłownego, alias a quibus- 
vis danin in genere quam in specie oneribus uwalniam temporibus 
perpetuis. Który to przywiley ręką moią podpisuię у pieczęcią stwier
dzam, salva tarnen per omnia approbatione ill. excellmi et rndmi do
mini loci ordinarii przemysł, ritus mei latini seu officialis eius gene
ralis premisl. Datt 6 febr. 1751 w -Reczpolu. X. Antoni Popławski mp.
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Approbatio eiusdem erectionis per illrn Andreas Pnyki officialem 
generalem przemys.

Andrzey na Pnysach Pnyki biskup tanenski, suffragan proboszcz 
katedralny у officiał generalny przemyski Wiadomo czyniemy, komu 
o tym wiedzieć teraz у na potym będzie należało, iz my przywiłey 
intro napisany favore osoby lana Pacławskiego r. graeci latino uniti 
na kapłaństwo do < cerkwi we wsi Recpol nazwaney będącey święcie się 
maiącego, tudziez następców iego teyze cerkwi parochów od w. im. x. 
Antoniego Popławskiego, dziekana katedralnego chełmskiego, kanonika 
przemyskiego, proboszcza krasi czy nskiego у pomienioney wsi Recpola 
do tegoż probostwa inkorporowaney possessora dany przeczytawszy, 
tudziesz zmiarkowawszy, iz ad praescriptum ss. canonum co do uwol
nienia wszelakich ciężarów z gruntów przerzeczoney cerkwi recpolskiey 
tymże przywileiem nadanych, iest ułożony, tenże przywiłey auctoritate 
ordinaria aprobuiemy, konfirmuiemy у aby wiecznemi czasy trwał, de- 
klaruiemy, dla większey zas wagi у waloru przy przy ciśnieniu pieczęci 
naszey officialskiey ręką własną podpisuiemy. Dan w Przemyślu dnia 
30 marca r. p. 1751. Andreas Pnyki eppus tanensis, suffraganeus offi- 
cialis premisliensis mp. L. S.

Literae hae ingrossatae sunt actis consistor. glis premisl. rit. graeci 
sub die 30 maji 1751 ad Valaviae. —

Ѵ Ш.

Я ц к о в и ч і .

Mikołay z Rosnowa у Teofila z Radochoniec Rosnowscy, chorą
żowie przemyscy, starostowie laszkowscy, wszem obec у każdemu 
z osobna, mianowicie i. w. imci x. biskupowi przemyskiemu у całemu 
duchowieństwu ritus graeco unito, tudziez у poddanym naszym do 
wiadomości podaiemy, iz nie chcąc mieć cerkwi boskiey у poddanych 
naszych iackowskich bez pasterza, prezentuiemy do pomienioney cer
kwi za pasterza uczciwego Bazylego Skopowskiego. Do ktorey cerkwi 
tenże grunt pozwala się, ktoren trzymał antecessor iego, у te wolność 
pomienionemu duchownemu nadaiemy, którą miał antecessor iego, 
z tym iednak dokładem, aby na pomienionym gruncie cerkiewnym 
tenże duchowny nie ważył się ani dzieci swoich, ani z krewnych ni
kogo osadzać у chałup budować, у do tego gruntu dzieci iego у krewni 
żadnego pretextu mieć nie powinni. Tenże wzwyz pomieniony ducho
wny ani sukcessorowie iego do teyze cerkwi prawa dziedzicznego uzur
pować sobie nie powinni, ani pretextu żadnego mieć nie maią. Pomie-

Записви Наук. тов. lu. Шевченка т. LI. 2
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niony zas duchowny in vim gratitudinis obliguie się pod sumieniem, 
ze w każdą środę у piątek służbę bożą odprawiać powinien za duszę 
zmarłych. leżeliby zas pokazało się, ze pizez takie niedbalstwo tey 
obligacyi swoiey zadosyc nie czynił by, za ' to odpowiedzieć w sądzie 
duchownym powinien nie tylko za rekwizycyą naszą, ale у poddanych 
naszych. Działo się w Urzewicach dnia 20 września 1729 anno. M. Ros- 
nowski. Rosnowska. L. S.

I X .

Д у б к о в и ч і .

Jozef z Drohoiowa Drohoiowski, chorąży przemyski, na Dubkowi- 
cach у Zapinie dziedzic, wiadomo czynię komu o tym będzie należało, 
osobliwie iednak i. w. i. x. episkopom przemyskiemu у wszystkim iego 
officiałom, namiestnikom, tudziez wielmożnym, urodzonym imciom, pp. 
dziedzicom, sukcessorom, dzierżawcom, administratorom dóbr moich, 
teraz у na po.tym będącym. Ponieważ w dobrach moich dziedzicznych 
we wsi Dubkowice1) nazwaney dotychczas cerkiew s. pod tytułem s. Mi- 
kołaia, w iedności swiętey z kościołem rzymskim zostaiąca, zadney nie 
miała swoiey doskonałey erekcyi, funduszu у prawa, przeto dla pomno
żenia większey chwały boskiey z wrodzoney moiey ku Bogu gorliwości 
chcąc zęby tak cerkiew s. sponsa Xti sine dote sua nie zostawała у 
w swoim nabożeństwie nigdy nią,wakowała, iakotez wierni ludzie pod
dani moi zbawiennych sakramentach swoią zawsze wygodę mieli, 
maiąc sobie zaleconego der vita et moribus-utciwego lana Kaczanow
skiego, popowicza dubkowskiego, syna w. o. Iakuba prezbytera dub- 
kowskiego, in declivio vitae zostaiącego, umyśliłem onemu у sukcesso- 
rom iego po nim następuiącym (i którzy będą charakteru kapłańskiego 
capaces) popowstwo dubkowskie,.... na łanie pańskim przy granicy bora- 
tynskiey leży, także у z łąką, która przy teyze cwierci podle Iwanko- 
wego pola, z dwiema ogrodami у sadami, do tegoż popowstwa nalezą- 
cemi, z skopczyzną zdawna należącą ze wszystkich in genere roi osia
dłych у pustych, z kazdey roli po kopie żyta, у innemi cerkiewnemi 
antiquitus nalezącemi dochodami dac, konferować у darować, iakoz 
teraznieyszym prawem daię у konferuię, у wiecznemi czasy daruię 
у zapisuię; uwalniaiąc wzwyż pomienione popowstwo dubkowskie od 
dworskich czynszów, danin gromadzkich, powozow у robocizn, obligu- *)

*) Село Дубковичі, чп Добковичі, прилучене тепер до парохії в Бо- 
ратинї по тематизму неремиської єпархії з 1902 р. церкви не має, 
лиш дзвіницю, а душ руського обряду виказано 149.
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iąc у obowiązuiąc wszystkich ichmosciow panów sukcessorow moich 
teraz у na potym będących, aby tey erekcyi moiey żadnego preiudi- 
cium у krzywdy naymnieyszey czynie nigdy nie ważyli się, ale one 
nienaruszenia w całości in omnibus punctis et clausulis zawsze zacho
wywali. Pomieniony zas utciwy łan Kaczanowski zostawszy kapłanem 
у inni sukcessorowie iego in vim tey erekcyi moiey powinien będzie 
za mnie у innych po mnie następuiących kollatorow swoich zawsze 
maiestat boski błagać у za dusze zmarłych s. p. antecessorow moich 
każdego tygodnia w każdą sobotę iedną służbę bożą odprawowac. Go 
wszystko zęby perpetuis temporibus w całości nienaruszenie trwało, 
dla większey wagi wiary у pewności ręką moią własną stwierdzam 
у podpisuię. Datt. w Dubkowicach die 19 febr. 1730 anno. Jozef Dro- 
hoiowski L. S.

X .

Angela Drohoiowska, podstolina zydaczeska, iasnie wielmożnemu 
im. xiędzu Onufremu na Szumlanach Szumlanskiemu przem., sanoc. 
у sambor. biskupowi przy złożeniu moiey naynizszey u nog iego pa
sterskich submissyi mam honor donieść, iz wakuie dotąd w dobrach 
moich dobkowskich cerkiew s., pod tytułem s. Mikołaia biskupa mir- 
renskiego zostaiąca у bez własnego pasterza osierociała, przeto 
poddani moi a wierni Xtusowi iako w administrowaniu ss. sakramen
tów, tak w słuchaniu zbawienney nauki wygody nie maią. Zapobiega- 
iąc tedy tak całości pomienioney cerkwi s. iako у zbawiennemu po
żytkowi dusz ludzkich, umyśliłam do teyze cerkwi prezentować uczci
wego Irzego Kondrowieża, mnie z życia, nauki, statku у dobrych oby- 
czaiow zaleconego у dobrze wiadomego, iakoz ninieyszym listem aktu
alnie prezentuię у onemu popowstwo dobkowskie z gruntami, rolami, 
sianozęciami, ogrodami (iako to ćwiercią pola zaczynaiącą się od stawu 
gornego podle Iwanowego pola, a ciągnącą się do rzeki rokitnickiey, 
z łąką, dwiema staianiami pola w łanie pańskim przy granicy bora- 
tyńskiey, у z łąką, ogrodem iednym przy gornem stawie prosto cwierci 
poswiętney у Ogródkiem z sadem, gdzie duchowni pasieczkę miewali, 
przez s. p. w. i. m. pa. Iozefa Drohoiowskiego podstolego zydaczes- 
kiego, męża moiego do cerkwi przerzeczoney wiecznemi czasy świąto
bliwie nadanemi, у innemi przynależytosciami у akcydensami nadaię 
у konferuię, uwalniaiąc go od wszystkich podatków, czynszów, danin, 
ciężarów, powozow у innych extorziy, iakimkolwiek pretextem rozumie
jących, tak dworskich, iako gromadzkich, obliguiąc у obowiązuiąc 
wszystkich imciow panów sukcessorow moich teraz у na potym będą
cych, aby tey wyrazney woli moiey żadnego praeiudicium у krzywdy
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nie czynili, ale onę nienaruszoną zawsze w całości zachowali. Pomie- 
niony zas Irzy Kondrowicz przyszły paroch dobkowski у inni sukces- 
sorowie iego in vim tey erekcyi powinni będą za mnie у za moich 
antecessorow у po mnie następuiących kollatorow błagać maiestat 
boski, w każdą sobotę msze s. odprawuiąc. Za którym przy powtorney 
unizonosci moiey pokornie upraszam i. w. w. w. pana dobrodzieia, aby 
ten, nie inny przy złożeniu rąk iego pasterskich na stopień kapłański 
miał bydz wyniesionym у do cerkwi s. dobkowskiey instituowanym. 
Go dla lepszey wagi przy zwykłey pieczęci moiey ręką własną stwier
dzam. Dan w Dobkowicach dnia 23 lipca 1757 roku. Angela Dro- 
hoiowska.


