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Сторінка з істориї сільського духовенства
по самбірським актам XVI в.

Реферат М. Г р у  ш е в с ь к о г о.

Рефент використав колєкцию документів про самбірські сіль
ські парафії XVI в; (коло сїмдесять нумерів, переважно королів
ські 3 старостинські ерекдиональпі грамоти 3 презенти), що при 
загальніЗ бідности відомосте! про сільське духовенство в науко- 
віЗ літературі дають досить цїнниЗ запас відомостеЗ про нього. 
Документи сі дають відповідь головно на питання: як заснову
вали ся сільські парафії, які дотациї діставали, під якими умо
вами роздавали ся кандидатам і як переходим з рук до рук.

Давав дозвіл на засновання нових церков король, але се 
право передавав він також державцям і старостам; заснованнє 
мотивувало ся е necessitate —  кольонїзациВної, аби заохочу
вати руських осадників осідати в новозаснованпх селах; часто 
інїциятиву давала до нього сама громада, але часто з такими про
ханнями виступали 3 кандидати на парафію або війти: війтів
ські родини, бувши руською привілейованою верствою, особливо 
охотили ся задержати в своїх руках такі новозасновуваиі па
рафії 3 дуже часто се осягали. ЗвичаЗною дотациею був лан 
поля з відповідними участками городів і сіножатей, що виміряв 
ся in  cruda radice. За нього сьвященик платив річного податку 
„з церкви“ ЗО грошей, давав ще деякі дрібнїйші оплати, але 
увільняв ся від податків і обовязків сїлянських. Окрім доходу 
з поля мав він хлібну данину з селян, далі —  згадують ся 
доходи з сповіди 3 иньших церковних служб і празничні складки. 
Новозасновані парафії надавали ся або на кілька поколінь або 
на них записувала ся сума, що давала сьвященику певну за- 
безпеку володіння парафії і прав на той капітал, який вкла
дав він у неї. Незалежно від того власть признавала право пер- 
шинства на парафію потомкам її державця-сьвященика, так що дї- 
дичність парафій, уважана старим руським звичаєм, піддержувала 
ся 3 пропаїувала ся правительством, і сїльске духовенство було, 
подібно як і війти, дїдичною півпривілеїіоваиою верствою.

Реферат і документи, за браком місця в сім томі, вийдуть 
у XXXIV томі Записок.


