
М е т р и к а  С а м б і р с ь к а ,
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п о д а в  М . Г р у ш е в с ь к и й .

В львівській біблїотецї ім. Оссолинських під ч. 2174 перехог 
вуеть ся досить цікавий рукопис XYI в. 6 то невеликий (50 карт.) 
зшиток в аркуш, вздовш перегнутий (т. зв. дудка), оправлений 
в перґаменові карти гарного канционала (з характером пись
ма X1Y в., як зауважив др. Кентржиньский); на хребті, сучасна 
напись: Metrica Samboriensis 1571— 1700, на окладковій картці на- 
пись неб. Беловського: Metryka і spominki Samborskie і нотатка: 
Mistrz Andrzej Bargiel, Samborzanin, który tę metrykę pisał, był jed
nym z bardzo światłych mężów swojego wieku. Benedykt Herbest, 
wielki jego przyjaciel, oddał mu pod sąd dzieło swoje: Periodicae 
Responsionis libri quinque, Lipsiae 1566. A. Bielowski. На першій 
картці рукопису (правий край її обгризений, як і дальші картки, 
аж (до 25) стоїть: Met(rica) rerum in (eccele)sia Novae Sam(bor) pro
mulgatarum) а m. Andrea Bargelo, indignissimo parocho consignata 
GIODLXXIJ, і пізнїйіпою рукою приписано: а 1571 ad 1602. Се 
книга записок Самбірського ’ костела, куди плебан записував рос- 
порядженя єпархіальні, заявленя, присяги і т. и. — переважно 
в справах шлюбних: декрети про розвід, про підтвержене шлюбів, 
присяги в тім,, що жених або заручена не мають живої жінки чи 
чоловіка, справи про супруга, що ухиляеть ся від спільного меш
кання і т. и. Серед таких заміток кілька карток займають записи 
датків- і видатків і ріжні рахунки (f. 9, 14, 16 v. 20), а на л. 24 
з особим титулом іде metrica excomunicationum. Розпочаті Барґелем,'

' Записки Наукового Тов. ім. Шеввенка.



М. ҐРУШЕВСЬКИЙі

сї замітки велись і за его наступників, ксендзів самбірских, більш 
менш регулярно до кінця ХУІ в .; остання нотатка належать до 
рі 1599. В кінці вплетено три цілком окремі картки з найріжнїйши- 
ми записками ХУД і початку ХУДІ в.,, видерті з якоїсь більшої 
записної книжки того-ж костела, тут е і ліки від зубів, і лїго'- 
писні записки.

. Між сими записками е деякі цікаві для істориї побуту релї- 
їійного і громадського — такі напр. деякі справи шлюбні, про єре
тиків, сьвідоцтва цехів про право шлюбу і т. и.1) Але я тут зверну 
епецияльно увагу на одну, досить богату катеґорию записок, що 
близче нас обходять, бо належать до „руської віри“ (ritus Ruthenicus, 
або schisma Ruthenicum, ritus Graecus), себто — в той час — право
славної. . ..

Сюди належать перш за все численні записки про перехід 
з рурької віри на латинську, таких записок, в протягу тих. двадцяти 
девяти років нарахував я 77; в 70-х роках, за Барґеля, вони ще

1) Навожу на зразок кілька цїкавіщих уривків: 
f. 6, сьвідоцтво цехове: 1575. loannes Pol et Martnnus Mnich, 

frenifices et cives samborienses, professi'* sunt e testimonio consuetu
dinis, in artificio suo servatae, honestum Stanislaum Stolowskj, Lco- 
poli oriundum, eiusdem opificij socium, ab omni impedimento matri- 
monij esse liberum, alloqui socij nulli eum secum artificium exercere 
paterentur, si ulla esset olim suscepti matrimonij suspicio in eum. 
Itaque admissus est a me ad copulam cum Barbara, Stanislai Cichy 
de Felstyn filia. Подібне див. f. 37 v. .

f. 37, квіт на вільний шлюб: (1585) In praesentia mei, nempe 
Sebastiani presbyteri, plebani samboriensis, et honestorum virorum 
Martini MareczkoXvicz et Iohannis Isaiski, civium samboriensium, Eva, 
Nicolai Czermiński filia, libere et palam fassa est, quod ab Ądamo 
sarctore, dni Iacobi Orlowskj famulo, ratione virginitatis amissae ac 
deflorationis suae accepit florenos octo pecuniae, ideo illum ab ea 
causa et promissionibus omnibus, sibi praestitis, liberum facit atque 
ut aliam praeter se uxorum ducat, permisit (подібні на f. 38).

f. 40, справа ереси: (1589) Iacobus Chyrurgus hereticus, duobus 
testibus acceptis, hospite suo Simone Malowani et Guihelmo Sotho, 
civibus samb., dignis fide, fasi (sic) sunt, ipsum hereticum non vesci 
carnibus neque lacticinijs tempore quadragesimae; под. див. f. 28: 
f. 42 охрещеинє ариянина Андр. Камінського.
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рідкі (5), найбільше число прийшло на 80-і р. (4*1), особливо 
щось припадає їх багато на часи плебана Себастіана (р. 1 7 8 0 -8 6 ) — 
щось до 30-и, хоч і не відомо, в якій мірі се залежало від єго осо
бистого впливу; особливож видають ся р. 1582—4(20), 1590— 1 (12) 
і 1593 (12). . ' '

На жаль не всї записки дають нам якісь відомості! про 
становище неофита й обставини его перехода; досить часто одначе 
знаходимо ми згадку, що неоФитка була служницею у латинників, 
або жила в сусїдах (inquilina), часом її  хазяєва ассистували й при 
її переході: „Анастия сирота, дочка ІІашка з Добромиля, служ
ниця п. Непельскої, читаємо в одній запиеї, зрікла ся схизми Русь
кої і прийнята до церкви Римської католицької, п. Непелъска її  
презентовала і під свою опіку прийняла“ (див. витяги, текст VII). 
Такі хазяєва звичайно й бували мабуть інїцияторами переходу: 
„Улька, дочка Ізидора з Ольшаник, служниця п. Туркової, і СоФро- 
нїя, взята в полон з Московського краю, служниця Келбасчиної, від- 
ріклись * хизми Руської etc. Причинилась в сїй справі (operam suam 
hac in re illis praestitit) п. Туркова, як їх хозяйка (patrona) (текст ѴШ). 
Іноді* стрічаємо і чоловіків — слуг, але далеко меньше (напр. текст 
X : Іван сирота з с. Людків, слуга Томи Мачовича з передмістя 
Самбірського, вирік ся схизми Руської“ etc). Трапляють ся дїти і не
дорослі часто, окрім вище поданого маємо напр.: „Хлопець подраного 
її. Оржеховеького Ирокопий Чомик за присягою пристав до єдности 
церковної і т. д. (текст XIII), або „Демко, син Кузьми, сирота, з ниж- 
іпого иередміетя Самбірського, сам просив, щоб єго до церкви католиць
кої прилучити, і як показав, ся здатний до того і научений почат- 
кам віри, до того єго припущено: вирік ся прилюдно і т. д., в присут- 
ности Симена бндриховича, хозяїна того сироти“ etc. (VI). Все се зде

f. 16, увільнене від екскомунїкациї: 1571. Laboriosus Thomas 
Kracmar ad dnum plebanum samboriensem, pastorem suum, libere 
consensit, ut obtineat absolutionem ab excommunicatione Iacobus 
Tatara, in quem coniectus fuit propter Zophiam sororem suam, quae 
mia cum eo in sorte patris manens cum praedicto Kracmar, marito 
suo, recusavit et aduc (sic) recusat cohabitare. Quam quum nullo iure 
potest ex aedibus expellere propria authoritale, nisi id magistratus 
ipse faciat, propterea facilius consensit predictus Thomas ad obti
nendam absolutionem. Ipse vero absolvendus promittit se partes prae
fati Thome omni ratione adiuturum. Acta sunt haec praesentibus etc. 
Справи екскомунїкаций див. ще f. 24, 39.
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більшого переходи на ново, є один випадок, що прилучено до латин
ського костела дитину латинників, охрищену „у попа“ в горах 
за браком ксендза (fol. 44), знов в иньшому підтвержено перехід 
до латинства, що став ся перед пятю роками (f. 39 у . ) .  На дїтей 
з мішаних шлюбів натякають записки як „уроджений від батька Ру
сина“ (Rutheno patre natus — напр. f. 41 etc.)

Характерну катеїорию становлять кілька невільників з Мос
ковщини. За одну таку невільницю (captiva ех regione Moschovitica) 
вище згадано вже. До cero прилучимо ще одну записку: р. 1584 
дві жінки московські, взяти в полон з Псковського краю (e Plescoviae 
regione), Огруха і Палашка, служниці п. Сухинського, вирікли ся 
схизми руської і московської (schismate Russico et Moscovitico) і т. д. 
(XI) - - отже се невільниці* з Псковського походу Батория.

Може до сеїж категориї належить же якийсь Іван Buza(n?) 
Moscoviticae religionis, прилучений р. 1590.

Між неофитами є двоє й шляхетних (nobiles) одна — Марга
рита Русецька de Kornownicze, мабуть жінка латинського шляхтича 
(між сьвідками знаходимо Адама Русецького), другий — якийсь за
хожий nobilis quidam Альберт Домашевеький з Люблина (XVI).

' В ранїйших записках знаходимо часто і переміну імени, навіть 
хоч би неоФит віав таке імя що є і в католицькім календарі: та
кий „русин Яцко“ здобував імя Яна, Маргарита з Угерця — Анни, 
Мартин Валигурка — Яна, не кажучи за такі імення як Настка, 
Васька (жіноче), Івга, Федько, Улька etc. Здаеть ся, переміна була 
ніби нормальним явищем, бо в давнїйших записях нотувть ся, як 
і вія зостаеть ся без перевііни. В пізнїйших записях рідко про івія 
згадуеть ся, ба й взагалі* вони далеко біднїщі всякивіи подробицявіи, 
нїж давнїйші, виступає тільки звичай присяги, що н є о ф и т  не злавіає 
того свого переходу і все зостанеть ся при обрядї латинськіві: 
часові згадуєть ся і про добровільність переходу.

Окрівт записей про еааіі прилученя до латинства належать до 
відносин обрядових ще деякі записки. Так напр. аіаєаю присягу та
кого Данилка, міщанина савіборського,, „обряду Грецького“, що він 
своїй жінцї Ядвизї Слоцькій жадної перешкоди анї словові анї ді
лові не чинитиаіе що до „реліїії католицької“ і всіх дїтей охрестить 
на обряд латинський — очевидно, за тою уаювою дозволений був 
той шлюб (II). В других випадках виступає ворожнеча обрядова 
ще гострійше: так Андрій Шурий, аііщанин сааібсрський, гіопав під 
епитемию, що взяв за себе навпереки законам церковниві Кулину,
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жінку — схизматичку; ему дано тільки провізоричне увільненне на пів 
року для того, бо обіцяв, що за сей час здобуде собі диспензу у пани 
і що буде силкувати ся „всїми способами, якими зможе і повинний 
буде“ повернути дїтей своїх до латиньства (IX'. Подібне значіне 
має й запись про прилучене до латиньства Васьки, дочки війта з Ози
мини (названа була тодї Барбарою): на сїй основі (ideo) дозволений 
її шлюб з Мартином Пивоваром (IV). Згадана вище шл. Марга
рита Русецька по' переході на латиньетво здобула собі также під- 
тверженне шлюбу, „даного попом руським“ (XV). Отже бачимо ті 
самі гострі приписи що до мішаних шлюбів, які й тепер о церкві 
римо-католицькій уживають ся.

В и т я г и  з м е т р и к и  С а м б і р с ь к о ї :

I. 1573, 2 martij. Margareta, olim Marina vocata, ex Hryć et 
Malanka Ruthenis parentibus orta, colonis pagi Strzalkowice, nunc 
a sex fere annis in Bieskowice serviens apud Franczek subditum dni 
Macieiowsky, expetebat se participem esse communionis catholicae, 
ad quam, quod summo studio desiderare videbatur, facto in manibus 
m. Andre(ae) parochi iuramento, est admissa, praesentibus famatis Sta- 
nislao Bargel, et Mathia Rog, et Catharina Ioannis Bargel, Gatharina 
Sotowa et Anna Sobkowa Piwowarowa honestis matronis, item Petro 
Stephanio, publico notario, f. 4

II. 1575 die 21 martij. Danilko Iacinkonis sartor et civis sam- 
boriensis, ritus Graecj, iusiurandum fecit ad imaginem s. Crucis de 
mandato officij r. d. administratoris ‘ d. St(anisl)aj Leczkj de duobus: 
primum — quia uxori suae Hedvigi Slocka, quam apud dnam Margar. 
Horeniecka duxit, nihil unquam impedimentj de religione catholica 
verbo aut facto daturus sit; deinde — quod omnes liberos, si quos 
in posterum ex ea suscipiet, baptizandos dabit baptismo catholicorum, 
ut matris religionem in omnibus sequantur, -  praesente dno Matthia 
Chalcouio, vicario samboriensi, Ioanne Niedzwieczkj et eadem Hedvigi, 
uxore eius, ac me m. Andrea parocho, rotalum iusiurandi p'ro)fe- 
rente et huius actus praeside, f. 8.

III. (1579) Bartek Sczesny syn z Kotkowicz Zophia Rachnyacta 
brali ślub u popu ruskiego w Huerczach. f. 23.

IV  1581, ХІІП die februarij. Vaska ex Ozimina, Üeriglouae advocati 
filio, Russico schismate abnegato, religionem catholicam et obedien-
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tiąm Romanae ecclesiae professa est; cui nomen Barbarae inditum 
est. Adstitit illi Eva Martini Coci uxor. Ideo permissum est illi matri
monium cum Martino Piwowar post ferias Paschae contrahen
dum. f. 28.

V. (1582) die XXXI martij Andreas ex Mogilew Albejtussiae itidem 
schisma Russicum abnegavit ecclesiaeque catholicae incorporatus sit, 
retento eodem Andi eae nomine, praesente venerabili patre Christo- 
phoru(m) concionate ordinis sanctj Dominici et Mathia paupere ex 
ptochodochio. f. 30 v.

VI die XXVII eiusdem mensis. Demko filus Cuzma, ex inferiore 
suburbio pupillus, ultro petiit se ecclesiae catholicae incorporari, cum
que aptus ad hanc rem esse videretur principiisque religionis in
structus, admissus est, schismate Russico publice abnegato et pro 
Demcone sive Demetrio Benedictus nominatus est, testibus Simeone 
Jendryćhowicz textore, eiusdem , pupilli patrono, et Luca Rożinskj 
etiam textore, civibus praesentibus, f. 30 v.

' VII. (1582) XIII die eiusdem mensis (aprilis). Anastasia pupilla, Pas- 
chonis olim ex Dobromil filia, famula dnae Barbarae Nepelska, Russi
cum schisma abiuravit et ecclesiae Romanae catholicaeque incorporata 
est, assumpto Annae nomine; ob eadem vero dna Nepelska praesen- 
tata est et in curam recepta est. f. 30 v. - - .

VIII. Anno Domini 1583, die ultima februarij. Ulca, Isidoris ex 
Olszanik filia, famula dnae Turkowey, et Sophronia captiva ex regione 
Moschouitica, famula Kielbasczyney, schisma' Russicum abnegarunt 
et obedientiam ecclesiae Romanae professae sunt. Quarum prior 
Margaritae, posterior Catharinae nomen assumpsit Operam suam hac 
in re illis praestitit dna Anna Turkowa, utpote illarum patrona, f. 32.

IX. De matrimonio Andreae Szurj decretum, allatum est die 
28 iunij. Melchior Petricius de Skrzinno, philosophiae et iurispruden- 
tiae doctor, canonicus in spiritualibus et officialis praemisliensis gene
ralis, honorabilibus et discretis viris, dominis ecclesiae parochialis Sam
bor Novae vicariis caeterisque tenore praesentium regren. salutem in 
Domino. Vim et effectum censurarum ecclesiasticarum, tam ordinaria 
quam etiam pastorali autoritatibus in et contra providum Andream 
Szury, czywem samboriensem, eo quod contra constitutiones eccle
siasticas Kulynam mulierem schismaticam sibi in uxorem duxerit, lata
rum et promulgatarum (post factam per ipsius (sic) hic apud acta officij 
nostri subreincidentią in priores censuras obligationem ac inscriptionem, 
quod omnem operam et diligentiam adhibere debebit, quo super hu- 
iusmodi matrimonio, per ipsum cum schismatiea contracto, sedis apo-
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stolicae dispensationem hinc ad faestum civcumcisionis Dnj anni pro
xime instantis obtinere possit, quodque prolem, ex eadem Kulina, 
uxore sua, susceptam, ä d 'obedientiam ecclesiae catholicae fidei Ro
manae omnibus modis, quibus poterit et debebit, reducere contendet 
bine ad praefatum circumcisionis Dni festum submovendum decre
vimus, prout et • sublevamus ac interim eundem Andream Szüry 
in Dej nomine absolvimus, quem etiam vos iniuncta illi primitus per 
modum culpae paenitentia salutari absolvate absolutumque publice 
denuntietis. Datum Praemisliae die saturnj XI junij anno Dnj 
MDLXXXIII. X  34 V. -

X. (1584) XII eiusdem mensis (martij) Ivan sive Iohannes, ex' 
pago Ludków orphanus, famulus Thomae Maczowicz, suburbanj sam- 
boriensis, Russico schismate abnegato, eandem religionem catholi
cam et obedientiam ecclesiae Romanae professus est, praesente Paulo 
Rybka piscatore, suburbano samboriensi. f. 36

XI. (1584) die ultimo maij eodemque festo corporis Christi duae 
Moscouitanae mulieres, e Plescouiae regione captae, dni Suchinskj fa
mulae, abnegato schismate Russico et Moscouitico, religionem catolicam 
et obedientiam ecclesiae Romanae professae sunt. Quarum ea quae 
maior natu fuit et Ogrucha vocabatur, nomen Sophiae assumpsit, alteri 
vero iuniori, quae Polaszka dicebatur, Dorotheae nomen iuditum est, 
praesentibus Sebastiano Stipula, cive samboriensi, et Catharina Vę- 
gierka e ptoehodochio. f. 37.

XII. (1589) 6 d. aprilis. Ioannes Buza(n), Moscoviticae1) religionis, 
scysma suum penitus obnegavit ad ecclesiam catholicam redijt obe
dientiamque summo pontifici praestitit, corporali iuramento addito 
et praestito; testes: Martinus Koczvara civis et Simon N. cives samb. 
et me Laurentio Gardecky_praesbytero teste. f. 42 v.

XIII. (1592) 26 d. martij, in caena Domini. Nobilis d. Alexandri 
Or/.echowskj de Viköthi puer subditi eius nomine Procopius Czomik 
unionem ecclesiae obedientiamque iuramento facto suscepit, famulo 
ipsius tesle et Sebastiano aurifabro, cive samboriensi. f. 43.

XIY. Anno Domini 1593-0 janunrij XX-a die. Andreas Bieleeky 
de Rogozną, scholaris mendicus samboriensis, patre et malre oriun
dus Rutheno, patre demortuo, matre vivente, in Vjkoti manente cum 
alio nupto viro dicto Feytko Gruda, sponte et u ltr) sucepit unitatem 
ecclesiae catholicae obedientiamque , facto iuramento corporali in fa
cie ecclesiae, summo pontifici praestandam suscepit, abnegato scysma *)

*) Потім переправлено на metropolie.
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Ruthenicum, praesentibus testibus: famata dna Ianova Turkova et 
alia cive Sczepankova, ayo loanne ecclesiastico vocato Sczudlo ad hunc 
solennem actum et me Laurentio Gardecki praesbytero et commen- 
d(ari)o samb., f. 44.

XV. 17 junij anno ut supra. Nobilis Margaretha Russiecka de Kor  ̂
nownicze, scysma Ruthenicum abnegavit, unitatem ecclesiae suscepit 
Romanae, obedientiam summo pontifici moderno, facto iuramento cor
porali super evangelium s. Ioannis in facie templi, rite et legittime 
spopondit, de ,caetero confirmatio ss. matrimonij, collati a popone 
ruthenico, -per me facta est suo ritu et legitimo modo iuxta consue
tudinem sacrificam ss. ecclesiae Romanae. Circa hunc actum solen
nem propter maius testimonium praesentes aderant: gnosus d. Io- 
annes Raporsky, d. Lucas Iuchnowsky, d. Adam Puissiecky, d. Iuch- 
nowska et id genus nobilium, et me praesente Laurentio Gardecky, 
comendario samboriensi, confirmante matr(imonium). f. 44 v.

XVI. (1594) 8 d. aprilis. Nobilis quidam Albertus Domassewsky 
a Lublin suscepit abnegato scysmate Ruthenico fidem catholicam cum 
obedi(enti)a, iuramento corporali facto. Testes: Simon Kletowsky, Fri- 
dericus Poznanka, civis sam b, Anna Turkowa etc. f. 45 v.

XVII. (1598) 24 iunij. Martinus Valigorka de Lesko genuit filium 
Feithko, iste filius eius, genere Ruthenus, auriga mgfici dd. Ioannis 
Pallatinidis,. capitanei sanocensis etc. suscepit obedientiam ecclesiae, 
nomine illi imposito Ioannes de Ferens/iuram ento in facie ecclesiae 
praestito, praesentibus loanne Pendel, Ludovico, Petro civibus samb. 
f. 46 v.


