
2 M I . S C E L L A N E A

Жиїионт, як бачимо, не припускає можливости заборонити Руси
нам ставити церкву, коли вона була вже коли небудь перед тим, 
а й свою заяву наче б то уважає специяльною ласкою (libertas) 
для міщан-латинників.

Король Жиґмонт обіцяє дрогобицьким католикам, що ні
коли не позволить збудувати в Дрогобичи руської церкви, 21 
квітня 1540 р.

Ne sinagoga rutenica in oppido aedificetur.
Sigismundus, Dei gratia, rex Poloniae, magnus dux Lithwaniae, 

Russiae, Prussiae ac Masouiae etc. dominus ,et haeres.
Significamus tenore praesentium quibus expedit universis, quia 

oppidani nostri drohobicenses, metuentes, ne homines rittus rutenici, 
illud oppidum incolentes, sinagogam ibidem extruerent seu aedificarent, 
supplicarunt nobis, ne praefatis Rutenis aedificandi ipsam synagogam 
potestatem faceremus, allegando nunquam antehac eam ipsam illic in 
ipso fuisse oppido. Quorum supplicationibus ut iustis benigne annuen- 
tes, ita quidem, si praefata synagoga in eodem oppido Drohobycz 
nunquam antehac fuit, illos circa ipsam libertatem et usum conser- 
uauimus et conseruamus, nec eisdem Rutenis aedificandam synago
gam praedictam admittimus, insuper quo praesentes litteras ex can- 
cellaria nostra extradi illic mandauimus, quibus in testimonium sigil- 
lum nostrum praesentibus est subappensum. Datum Gracoviae feria 
quarta proxima post dominicam Iubilate anno Domini millesimo quin- 
gentesimo quadragesimo, regni vero nostri trigesimo quarto. Relatio 
Magnifici Pauli de Yolia r. P. cancellarij, burgrabij crac. et capitanei 
gostinen. Paulus de Volia cancellarius sctt.

M. Грушевський.

Причинки до істориї Галичини в ХПІІ відї.

Кождому, хто займав ся іеториею нашого краю, а особливо 
історяею селянства, відомо, як тяжко а нераз і зовсім неможливо 
роздобути подробиці місцевого громадського ж итягз давнїйших літ. 
Судові, скарбові та політичні архіви у нас доси щільно замкнені 
і приступні хіба для осіб урядових; те, що доси опубліковано —  
едикти, закони та деякі розпорядженя —  звичайно стилізоване 
дуже -загально і не може вважати ся першорядним історичним
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материялом. Приватні акти і документи (нир. селянські процесові 
акти, судові ореченя, тестаменти і т. и.) не позбирані і не ви- 
зискані і на наших очах нераз пропадають та нищать ся. Ію дова 
память про події з перед 1848 р. дуже непевна і хитка і може 
бути хиба помічною іллюстрациєю для документального материялу. 
Тілько десь колись припадком знаходжені в приватних руках 
акти і документи можуть кинути яснїйше сьвітло на минувшину 
нашого краю.

Бажаючи зробити „Записки“ між иньшим архівом для та
ких материялів і друкуючи в них від самого початку причинки 
до нашої новійшої істориї, ми бажали би звернути отсим увагу 
нашої громади на одну доси майже зовсім не визиекану кате- 
їорию жерел, а власне на тзв. G estio n s-P ro to k o lle  або книги для 
вписуваня універсалів, едиктів і розпоряджень властей сьвітських 
і духовних, які давнїйпге обовязані були провадити парохи і зверх- 
ности домінїкальні. В тих книгах обік материялу звісного вже 
з відки инде (друкованих патентів, законів і куренд) вписувано 
також розпорядженя місцевих властей, старостів циркулових, де
канів і т. и., рисописи військових і иньших утікачів, звістки про 
розбої і розбійників, про засуди злочинців, про кари накладані 
на поодиноких дідичів за утискане підданих, про похвали і від
знаки для духовних за закладане і ведене шкіл, про ріжні мі
сцеві народні звичаї, повірки, потреби і т. и. Одним словом, 
в тих записах ми маємо невизисканий доси богатий материял 
для нашої істориї в широкім значіню cero слова. Бажаючи роз
почати працю над визисканнем cero жерела ми публікуємо тут 
виписки з протоколів захованих у парохіяльній канцеляриї в Дов
гополі пов. Еосівського. Записи, заховані тут, обіймають три томи 
in  folio і сягають від 4  мая 1778 до 1875 року. Ми обмежуємо 
ся на разі на тій частині першого тому, що належить до 
Х У ІП  віку.

І.

Титул першого тому: Xięga czyli wpisy у zapisy rozrządzeń mp^. 
narchicznych, także naywyższego gubernium jakoteż i innych urzędów 
do publikowania wypadających, przy cerkwi Dolhopolskiey, zaczynaiąca 
się 4 may 1778 anno. Книга розпочинає ся виписаним in continuo ли
стом пастирським єпископа Льва ЇЇІептицького (по польськи), котрим він 
наказує парохам між иньшим:

1. Публікувати парохіянам по богослуженю в церкві всякі розпо
рядженя властей і вияснювати їх „do zrozumienia własnym językiem“.



4 M I S G E L L A N E A

2. Не давати шлюбів воякам зі своїми парафіянками без писемного 
дозволу військової коменди.

3. Не виїжджати духовним за границю без дозволу.
6. Не переховувати військових дезертерів „jako zdrayców у krzy- 

woprzysięzców pod żadnym pretextem, nawet miłosierdzia, żeby nie 
byli śmiercią karani“, але доносити про них „sekretnie“ до громадської 
зверхности.

7. Zakazano pod karą 1000 czerw, zł., aby nikt dzieci żydowskich 
dla ochrzcenia przeciw woli ich rodziców у opiekunów chwytać у chrzcić 
nie ważył się.

9. Aby nikt z duchownych, świeckich у zakonnych o wszelakich 
wyrokach у rozporządzeniach, z naywyższego rozkazu ogłoszonych, 
uszczypliwie mówić, krytykować у powadze ich jakokolwiek uwłaczać 
nie ważył się, ale jako wierny poddany każdy bez naymnieyszego 
szemrania wiernie owym posłuszeństwa zachował.

12. Że wielu własny obrządek, w którym zrodzeni у wychowani, 
wzgardziwszy, do łacińskiego przychodzą, o tym Nayiaśnieysza ck. A. 
Mość Pani nasza będąc uwiadomiona przez naywyższe Gallicyi guber- 
nium swoie pod dat. 16 maja 1776 у 1 kwietnia 1777 roku łaskawie 
rozkazać raczyła dla zapobieżenia tym występkom, aby takowych, 
z jakich rodziców, z jakich przyczyn у od którego czasu odstąpili 
własnego obrządku у do innego przyszli, opisawszy do nayw. guber. 
donosić. Więc WW. parochowie znaiąc dobrze swoich parochianów, 
takowe opisanie rzetelne у dowodne uczynić у PP. dziekanom swoim 
podać, dziekani zaś zebrawszy у porządnie spisawszy do konsystorza 
dla podania nam oddać maią, żebyśmy sami o tern najw. gubernium 
zainformowali.

14. Kuny żelazne z dawnego zwyczaju przy drzwiach cerkiew
nych czyli na innym mieyscu wiszące aby poodrywane у więcey uży
wane nie były, iest zakazano.

Сей лист виданий був 17 падолиста 1777 р.
N. 2. Д. 17 січня 1778 р. видано у Львові друкований унїверзал 

пз. „Porządne privativum“ з підписом ґр. Ауерсперґа про скасоване 
вільної торговлї тютюном і табакою і заведене на них державної моно
полії.

N. 3. Д. 12 лютого Л. Шептицький оповіщає смерть київського 
митрополїта Фелїцияна Пилипа Володковича.

N. 4. Лист Щептицького з Варшави з д. 22 жовтня 1778 (друко
ваний), котрим „surowo nakazano iest, aby we wszystkim stosować się 
do woli najw. rządów przez poddanie się nayzupełnieysze wszelkim 
nayw. rozkazom, choć by się te nie tylko substancyi, ale у samym
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osobom przykre zdawały, a tym samym zgadzać się z wolą Boską, 
która się przez rządzących wykonywa.

N. 5. Друкованим універсалом з 27 мая 1779 адміністратори гр. к. 
львівської диецезиї Андрій Липницький, Петро Білянський і Михайло 
Радевич оповіщують про смерть єн. Льва Шептицького, що вмер 13 мая 
1779 у Радомишлі.

N. 6. Д. 10 січня 1780 адміністратор диец. А. Липницький на
казує, „aby każdy paroch w każdą niedzielę у święto wielkiego postu 
lud swoy parochialny pacierzy z katechyzmem przykładnie nauczał 
у służbę Bożą nigdy nieopustnie miał.

N. 7. Номінат єпископ Білянський листом з 25 мая оголошує смерть 
Андрія Млодзєйовского еп. познанського і Яцка Оґродзкого секретаря 
кор., za których dusze po jedney służbie Bożey za każdego z osobna 
у przez dwa miesiące po 3 pacierze z ludem odmawiać jest nakazano.

N. 8. Той сам en. друков. листом з 18 липця оголошує смерть 
Йоанни Ястшембскої стольничихи гал. і наказує парохам відправити за 
неї по одній службі Б. і 4 неділі відмовляти з народом,, молитви.

N. 9. Той сам листом з 19 жовтня оголошує смерть Вацлава Сє- 
раковского, лат. архієпископа львівського і наказує відправити за него 
З служби і молитви оден місяць.

N. 10. Той сам листом з 26 падол. оголошує смерть Матвія Бор- 
женцкого підстолїя вел. кор. і наказує, „aby nabożeństwo według ochoty 
у własney woli za tegoż duszę odprawiać“.

N. 11. Той сам друкованим унїверзалом з 8 грудня оголошує 
смерть цїсаревої Мариї Тереси, що вмерла 29 падол. 1779.

N. 12. Листом номіната-еп. Білянського з 16 лютого 1781 оголо
шено наказ, „aby parochowie, gdzie się ten szkodliwy zabobonny zwy- 
czay praktykuie, że z umarłych na jaką chorobę zaraźliwą, albo jeszcze 
chorujących ludzi zwykło pospólstwo dawać ubogim szmaty у odzieży, 
czasem dla większey zasługi przed Panem Bogiem, a czasem dla inte
resu, mniemając, że za tą jałmużną poydzie choroba, usilnie starali 
się wykorzenić.

N. 13. Білянський друков. листом з 20 липця 1781 оголошує смерть 
Ѳви з Каньовських Потоцкої і наказує за її душу „memento przez mie
siąc przy Mszach św. у pacierze z ludem odmawiać“.

N. 14. Універсалом o. Волкановича, канцлера галицького з 8 ве
ресня 1781 наказано парохам навчати людей, „aby w powitaniu te nay- 
pierwsze mówili słowa: „Слава Иісусу Христу“, a odpowiadali „и во 
вѣки аминъ“, który to chwalebny zwyczay już dawno na Podolu, Po- 
bereżu у Ukrainie praktykowany aby i tu był wkorzeniony“.
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N. 15. Білянський листом з 28 падол. 1781 доносить про своє по- 
сьвяченє і іксталяцию на львівського єпископа, доконану митронолїтом 
Яном Смоґоржевским д. 20 вересня 1781 р.

N. 16. Pod dat. we Lwowie 5 kwietnia a intymacyą 18 Julii 1782 
uniwersałem drukowanym Nayj. monarcha Józef II jarzmo niewol- 
niczey niewoli z poddanych zrzuca, gdy 1-mo kunicznego biorąc żonę 
z obcego państwa, płacić nie każe; 2-do z pod jednego państwa pod 
drugie zapłaciwszy tylko długi у wziowszy testymonium z dworu na 
mieszkanie wolno przechodzić pozwala; 3-io poddany rzemiosł у kąsztów 
[sic! зам. kunsztów =  Künste] uczyć się zatem у bez listu uwalniają
cego gdzie chcieć iść mają wolność; 4-to służb sierocińskich odtąd 
odbywać nie są obowiązani; 5-to sierota po rodzicach od dwpru kar
miony у utrzymywany dorósłszy 3 lata odsłużyć powinien ; 6-to sistema 
urbarialne czyli uregulowanie powinności у opłat poddanych wyjść 
mające wkrótce deklaruie. Ten uniwersał 20 julii 1782 a. w cerkwi 
po nabożeństwie ludowi iest publikowany, na co świadkowie podpi
sują się.

N. 17. Листом єпископським з 15 червня 1782 оголошено „iż ojcom 
Jackowi Szymańskiemu у Dominikowi Wyszyńskiemu zakonu św. Do
minika za kazania we Lwowie predykowane, dążące ku lekceważeniu 
Nayw. zwierzchności, od urzędu kaznodziejskiego у preeminencyi za- 
konney odsądzonym na zawsze in spiritualibus zabrania.

N. 18. Декрет ґубернїяльний з д. 21 грудня 1781, друкований 
„powtórnfe о Bulli Unigenitus zalecenie czyni, aby iey ani utrzymy
wać, ani impugnować [sic! зам. impungować, втовкмачувати], ani o niey 
mówić, traktować, dysputować, pisać nie tylko duchownym ale у świec
kim osobom w kordonie cesarskim nie wolno było. Wyimuje jednak 
z tego prawa za granicą drukowane xiążky, któreby o tym pisali“.

N. 19. Pod dat. 22 junii a intymacyą 22 julii 1782 r. Na mocy 
dyspozycyi Nayw. gubernium dd. 5 lipca 1781 у 15 lutego br. JW. 
Pasterz uniwersałem swoim gorliwie napomina całe duchowieństwo in 
cura animarum będące, aby podczas kazań у katechizmów słów wąt
pliwych, podchwytliwych, dwojako się rozumieć mogących przeciw 
Nayw. rządom nie używali, zkąd postanawia:

1- mo kaznodzieje zakonni kazania napisane superiorom swoim 
do przeczytania у podpisu zawsze podawać maią;

2- do superiorowie у rektorowie klasztorów na to baczność mieć 
będą, aby professorowie szkół у kaznodzieje zgodnie z prawami nay- 
wyższemi w postępowaniu swoiego urzędu zgadzali się;

3- io świeccy też parochi curati gdy kazać chcieć będą, na piśmie to 
wprzód mieć powinni dla pokazania w czasie gdy by tego była potrzeba.
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N. 20. Цк. камеральна канцелярия в Станіславові розпорядженєм 
з д. 15 падол. 1782 р. публікує цісарський декрет" з д. 8 падол. того р. 
„względem fur transportowania soli, które naybardziey Gallicyanom 
pozwalane bydź m ają“. Цісар велить:

1- mo aby żydzi do tych nic zgoła nie wchodzili i nie intereso
wali się ;

2- do aby podwodnikom cesarskiey monety pieniądzmi у bez żad
nego pokrzywdzenia płacono;

3- io płaca tym furom, które na banie wychodzą, aby zosobna 
była, to jest aż na tamto mieysce, gdzie się solne składy znaydują, 
powracając zaś nazad podwodnicy nie są w pierwszey zapłacie obo
wiązani iakich rzeczy wieść у nie powinni bydź karani cieleśnie za 
jakowe przez nich poszkodzenie uczynione, tylko nadgrodzić powinni 
za t o ;

4- to wszelka satysfakcya tak dawniey jako у od tychczas przez 
kogokolwiek у jakimkolwiek sposobem pokrzywdzonym furmanom aby 
zupełna w urzędach cyrkularnych była nakazano, bo wszystko tak po 
cerkwiach jako у w kościołach dla nayprędszego każdego uwiadomienia 
publikowano bydź powinno.

N. 21. Унїверзал Білянського з 10 марта 1783 оголошує скинене 
з уряду чотирьох черцїв з манастиря св. Трійці у Львові, Олександра 
і Кароля, Криштофа і Урбана, за порозумінє з заграничними манастирями, 
за затаєне манастирських капіталів при фаспї податковій, за вислане не
оподаткованих сум за границю, за підписане фальшивих фасий і за пе
реписуване та розповсюджуване „niejakich pism, rozrządzenia Nayw. 
Mayestatu ciężko obrażających“.

N. 22. Листом Білянського з 1 цьвітяя 1783 заборонено' духовним, 
особливо таким, іцо не мають сотрудників, „iako gdzieniektórzy zwykli 
po praźnikach у weselach włóczyć się у od swoiey parochij absen- 
tować się“.

N. 23. Лист Білянського з 2 цвітня 1783 повтаряє приписи про 
цензуру проповідей, додаючи між иньшим: „Kaznodzieja w naukach 
swoich osobliwie do ludu prostego po wsiach у miasteczkach ma ra- 
czey głosu zwyczayney rozmowy, niżeli krasomowstwa używać“.

N. 24. Лист Білянського з 14 цьвітня заказує купувати церковні 
книги Иочаївські і пньші заграничні.

N. 25 Лист Білянського з 27 мая 1783 публікує дїсарський де
крет з 13 цьвітня т. р.^ котрим засуджено о. Григория, пріора конвенту 
Кармелітів Босих у Судовій Вишні „dla niegodziwego postępku z kle
rykiem Damazym Zbirczowskim w więzieniu zmarłym, kryminalną 
inkwizycyą przez sąd szczególnie na to delegowanym wyprowadzić,
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kaznodzieja tegoż konwentu O. Chryzostoma, który z boiazni prze
ciwko przełożonemu o dobro zmarłego w więzieniu kleryka postarać 
się zaniedbał, diecezalnym więzieniem 6-niedzielnym ukarać, sam zas 
manaster ze wszystkim znieść у całą substancyą ad fundum religionis 
odebrać, zakonników ztamtąd do inszych klasztorów dla żywności tegoż 
zgromadzenia podzielić, nakoniec samego o to prowincyała upomnieć 
rezolwował, że tenże konwent pomieniony bez należytey wizyty w tak 
podupadłey zostawił karności, a nie większego około tego mizernego 
kleryka dołożył starania“.

N. 26. Лист Брянського з 26 мая публїкує їубернїяльне розпо- 
рядженє з 21 марта і 15 дьвітня 1783: „Gdy z uczynioney po klaszto
rach oo. Kapucynów w Austryi indagacyi znalezione zostało iuż dawno 
zakazane więzienie, w których szaleni zakonnicy zamknieni byli, przeto 
mocą dekretu nadw. z 3-go nin. mieś. dla uchilenia przełożonym 
wszelkiey przyczyny zakonnych braciey swoich pod pokrywko szaleń
stwa z iednego prześladowania powodu przez czas dłuższy w klaszto
rach swoich więzienia“ наказав цїсар віддавати божевільних монахів до 
Бонїфратрів.

N. 27. Циркулярний комісар зі Станїславова Ташевскии розсилає 
розпорядженє (чиє?) з 2 мая 1783, „aby dziekani ritus graeci swoim 
w dekanacie parochom zakazali, aby ludzi zdolnych na żołnierzów do 
swoich cerkwi za śpiewaków nie przyimowali“.

N. 28. Економічна канцелярия кутська д. 25 вересня забороняє 
парохам в кутській маетности, „aby, iako się praktykowało, odtąd pa
rochowie u swoich parochian za służby, krzsty, pogrzeby — konie, 
woły, krowy, owce brać poprzestali, aby od ubogich mało barzo, a zas 
z lepiey maiącemi się po sumiennemu, umawiali у to w przytomności 
attamana lub przysiężnego, у tych accydensow co miesiąca za czas 
od 1-go 7-bris report do kancellaryi kutskiey parochowie podawać 
powinni“.

N. 29. Економічна канцелярия кутська д. 25 вересня паказує, 
„aby żydów ubogich, którzy to szczególnie po wsiach handel prowa
dząc oszukaństwem żyią, attamani у przysiężni tych precz wypędzali, 
a zwłaszcza gdy gwałtem lub kryiomo chcieli by handel prowadzić, 
od takowych po zł. poi. 4 brać у te pieniędzy do regestru zapisać, 
które na pomoc gromady w suchey racie obrocone bydź powinny, co 
serio rozkazano“.

N. ЗО. Лист Білянського з 7 серпня 1783 велить молили ся за 
душу Станіслава кн. Любомірського, маршалка в. кор. польського, що 
вмер 11 липня в своїх добрах у Ланцутї.
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N. 31. Лист Брянського з 6 мая 1783 оповіщує про покаране 
пріора Домініонів о. Яна Сеґнярского за те, що 2000 манастирських 
грошей льокував не в публичній касі, але на приватних добріах; його за 
те на 3 роки відсуджено від усяких монаших урядів.

N. 32. Так само покараний пріор перемиського домініканського 
манастиря о. Вінкентий Ґоральский за те, що 1782 р. визичив пані 
Ясеньскій 4000 злп. манастирських грошей.

N. 33. Надв. декретом з 19 грудня 1783 наказано, аби в часі 
хмар і громів не дзвонити.

N. 34. Так само як під 31 покарано 26 марта 1784 о. Рафала Бон- 
ковского, ґвардияна Францїшканів на Кальвариї за визичене 3000 злп.

N. 35. Так само покараний 14 червня о. Людвік Квятковский, 
пріор домініканський Боредкий за самовільне видане 700 злп. з мана
стирських фондів.

N. 36. Надв. декретом з ЗО мая 1784 наказано, aby grekokatolicy 
plebani swoich synów do łacińskich gimnaziow oddawali, po których 
skończonych maią mieć nadzieie, że zapewnie do generalnych semina
riów przyjęte będą.

N. 37. Найв. декретом з ЗО вересня 1784 наказано, aby przy każ- 
dey parochyi у mieyscowey kapellanii ieszcze iedna osoba koniecznie 
у nieodbycie znaydowała się dla ćwiczenia dzieci przez nauczenie ka
techizmów у duchownych nauk iakoteż obyczaiow doskonałości tak 
długo, dopuki ćwiczący się zupełnie doskonałemi nie będą у świadec
twem na to przyozdobionemi nie zostaną“.

N. 38. Універсалом з 9 вересня наказано, że gospodarze, którzyby 
żarna w domach swoich dla ręcznega miewa trzymali, złp. I swoiey 
dworskiey zwierzchności płacić od tego powinni, a sąsiadów do swoich 
żarn przyimować nie jest wolno, tylko dla siebie używać.

N. 39. Друкований циркуляр з 9 грудня: котрий господар заще
пить 100 штук овочевих дерев, дістане срібний медаль.

N. 40. Naywyższemu szkół dozorcy х. kanonikowi Hofmanowi 
zlecenie dane plebanów w tutjeyszych królestwach nauczyć, co się do’ 
katechizmowania у dozoru nkuk szkół parafialnych wiedzieć będzie 
należało; przeto plebani dla nauczenia się у poięcia sposobu za uwia-. 
domieniem stawić się będą obowiązani.

N. 41. Цїсар заборонюе голосити проповіді над помершими, а також 
-похвальні мови в часі іменин, в грудні 1785.

N. 42. Цїс. декретом з 9 падол. 1785 увільнено дітей руських 
парохів від плаченя шкільних такс. Се було доповнене до декрету цїс. 
з д. 9 жовтня 1785, котрим на просьбу галицьких станів знесено зага
лом шкільні оплати в Галичині.

Записки Наук. тов. Ім. Шевченка, т. XXVII. 2
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N. 43. Найв. декрет 31 жовтня 1785: 1) хто переховує волоцюг, 
має бути караний „nieodpuszczenie na worku lub па ciele“ ; 2) tak 
zwani Cyganie nawet za użyciem potrzebnych przynaglających do osia
dania przymuszań sprzeciwiający się pb za kray wysłani bydź mają, 
у to nazwisko Cygani za zniesione uznaje się. We Lwowie 17 listop.
1785 r. До того додав Губернатор БріГідо рознорядженє з 24 падол. 
т. р., котрим на кожду зверхність, що передержувала б Циган, наложив 
кару 1 червінця від голови.

N. 44. Обіжник економічної канцеляриї в Кутах з д. 4 падолиста
1786 стверджує,-що „wychodzący stąd poddani za kordon z solą ze 
wszystką chodobą nazad nie powracaią“ і уставляє формальности, 
яким має підлягати селянська торговля сілю.

N. 45. Губ. наказ з 6 жовтня 1786 р. оповіщує, що цїеар надав 
60 риньских річної пенсиї вдові по війті з Лїбочкова в Мпсленйцькім 
окрузі, Саломеї ІІалїциній, котрої муж був застрілений дезертиром.

N. 46. Декан Онуфрий Чарнецкий потверджує, що 8 цвітня 1787 р. 
був у Довгополі* на оглядинах і переглядав також сей протокол.

N. 47. Декад присилає пастирський лист єпископа, котрого зміст 
о. парох передає, ось якими словами: „Jw. Pasterz z szczególniey po
bożności у troskliwości o dobro doczesne у wieczne powierzonego 
pastwie swoiey ludu instynktem z nieba wzbudzony zbawienne uczy
nił zalecenie, aby każdy paroch każdey niedzieli у święta zaleciwszy 
ludziom parochialnym, aby na nieszpory' schodzili się, w czasie nie
szporów przykładnie nabożeństwo odprawiał błagaiąc Boga o oddalenie 
nieurodzaiu у głodu у prawie wszędzie grasuiących chorob, ma zaś 
nabożeństwo prócz nieszporów odprawiać się takowe: аклдиУстъ или 
ІисЗ или Кци или свгатитмю Николаю, по л/іолитв'к 5 рази С0ч€ 
нашъ, 5 рази Кц* Д£о и едино вкрЗю, по семъ спаси люди твой 
Г£и. Ani wątpić, że się parochhanie na takowe nieszporne nabożeń
stwo zgromadzać się będą, gdy się im w dokładnych terminach po
trzeba takowego nabożeństwa dla ich że samych pożytku przełoży, 
A 'chocby  naymniey zgromadziło się ludzi, у tedy W W. XX. parocho
wie przepisanego tego nabożeństwa opuszczać nie powinni pod wielko 
karą у doniesieniem Jw. Pasterzowi, a to puty kontynuować, puki 
miłosierdzie Boskie wyż wzmiankowanych kar od nas nie oddali, to 
iest puki inne rozrządzenie w tym nie nastąpi.

Надїючи ся ґенеральної візити єпископа по селах декан упоминає 
сьвященників, „abyście nayprzod po cerkiewnych ścianach malowane 
lub przybite obrazy wtoroho pryszestwyia, piekła у czartów pozdzie
rali, one uprzątnęli iako naymniey do religii prawdziwey stusuiące się
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у szczyry fanatyzm uczonych obrażaiący a prostych gorszący“. Дано 
в Коссові д. 14 мая 1787. Щоби гаразд зрозуміти сей наказ, нагадаємо, 
що образи страшного суду мальовані були звичайно на теми апокріфіч- 
ного „Хождения Богородиці по муках“ і мали нераз сцени досить дра- 
стичні. Німець Краттер у своїй книжці про Галичину при кінці XVIII в. 
ось як описує один такий образ: „Unter anderen grimassirenden Ge
mälden wies mir der Pfarr das Bild der Hölle, wo alle Arten von 
Peinen sinnlich vorgestellt waren. Was mir unter anderen abentheuer- 
lichen Vorstellungen besonders auffiel, und wovon man sich nicht 
leicht etwas schamloseres vorstellen kann, war eine Weibsperson, die 
mit auseinander gespreiteten Füssen rein nackt dastand und von dem 
Teufel mit einer glühenden Kolbe in die Scham gestochen wurde. Die 
Mütter, wie mir nachgehends der Verwalter erzählte, führen ihre 
Töchter zu diesem Erbauungsbilde, um sie gegen die Sünde des sech
sten Gebots, in quo, juxta theologos, non datur parvitas materiae, 
und gegen die fürchterliche Kolbe des Teufels zu warnen. Dieses reich
haltige Gemäld ist meistens der Stoff, über den der Pfarr predigt. 
Spricht er vom Diebstahl, so weist er auf den Müller hin, dem ein 
Mühlstein am Halse hängt, weil er Mehl gestohlen; zieht er über die 
Unkeuschheit los, so zeigt er dem schamhaften Frauenvolk die nackte 
Weibsperson und die glühende Kolbe; hat er mit der Trunkenheit zu 
thun, so zeigt er auf einen Säufer, der in der Hölle das wieder von 
sich speien muss, was er auf der Erde zu viel zu sich genommen 
hat“. (Briefe über den itzgen Zustand von Galizien. Leipzig 1786, 
Bd. II, 5 - 6 ) .

N. 48. Цісарським декретом з 13 вересня 1786 основано Гене
ральну консисторию руського обряду, для всіх диецезий одну, при львів
ській катедрі.

N. 49. Декан повідомляє парохів д. 14 вересня 1787, що один 
духовний „publicznego przeciw kraiowy winowaycę dla tego utaił, iż 
onego wydanie charakterowi kapłańskiemu rzeczą nieprzyzwoitą bydź 
sądził“; із за cero цісар 1 хмая т. р. розпорядив, що доносити на вину
ватих повицен кождий.

N. 50. Еп. Біляньский наказує 18 вер. молити ся за душі помер- 
ших Konstancyi z Bekerskich Rogalińskiey woiewodziny Inflactkiey 
у Teresy z Pociejów Humnickiey stolnikowey koronney“.

N. 51. Д. 9 жовтня декан наказує „niejakiego Mateusza Baliń
skiego, presbitera, diecezarza tuteyszego, z jawnym zgorszeniem у z nie
sławą duchownego stanu żyiącego, gdzie by się znaydował przytrzy
mać у do zwierzchności przystawić.
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N. 52. Д. 5 жовтня декан наказує „fanatyczne у zabobonne na
bożeństwo, . które prawdziwemu nabożeństwu у duchowi chrześciań- 
skiemu sprzeciwia się, z rąk pospulstwa uchylić, у ieżeli by te w książ
kach duchownych było, używania takowych książek zabronić, do czego 
wielkiey przezorności paroch używać powinien.

N. 53. Декан уділяє парохам розпорядженє з 13 падолиста, „aby 
wzmiankowanie wszystkich takowych odpustów, których by skutek 
nawet do dusz w czyścu zostających rozciągać się miał, ze wszystkich 
kalendarzy, direktoryów, książek do modlenia у katechizmowych wy
mazać, i wszystkich w tym parochów zainformować, iż odpusty, które 
się tu dla ludzi nadaią, do dusz czyscowych rozciągać się nie mogą.

N. 54. Консистория д. 13 падол. 1787 наслідком їуб. розпорядженя 
в справі приносів на парастас (iż w cerkwi podczas mszy św. stołek 
przed wielkim ołtarzem wystawiają, na którym masło, ser у jayca, 
gorzałkę у tym podobne rzeczy paróchianie dla parochów składaią) 
і в справі бабинців (iż płeć żeńska w cerkwi podczas nabożeństwa 
pod churem ściśniona niby z przymusu stoi у bliży do ołtarza przy
stępować nie waży się) наказує: „Lubo zwyczay do cerkwi noszenia 
chleba, masła, sera у tym podobnych żywności w obrządku naszym 
dawny iest у do tych czas trwa nieprzerwanie у lubo niemałym był 
wsparciem dla naszego duchowieństwa, które potrzebną sustentacyą 
dostatecznie skąd inąd opatrzone nie iest; gdy iednak ten zwyczay 
z okolicznościami naszych czasów mniey zgadzać się zdaie, zaradzaiąc 
z iedney strony wszelakiey w rzeczach świętych przyzwoitości у przy- 
stoyności, a z drugiey strony zapobiegaiąc, ażeby przez zupełne tego 
zwyczaiu zniesienie sustentacya parochów tern bardziey nie zmniey- 
szyła się, następującym sposobem umiarkować go postanowiliśmy, to 
iest WW. parochowie mają oświadczyć swoim parafianom, ażeby to co 
dobrowolnie z pobożney intencyi na parastas przynosić у w cerkwi 
składać zwykli byli, odtąd nie do cerkwi, ale do rezydencyi parocha 
nosili, w cerkwi zaś sam tylko parastas zwyczaynym obrządkiem ma 
się odprawiać.

„Zwyczay naszego obrządku, iż w cerkwi płeć niewieścia osobno 
od płeć (sic!) męskiey podczas nabożeństwa stawać zwykła, iest równie 
dawny iako у z siebie chwalebny, iednakże dla uniknienia w obrząd
kach cerkiewnych wszelkiego przymusu“ парохи мають заявити наро- 
дови, що й жінки можуть ставати близшѳ вівтаря.

N. 55. Розпорядженєм з д. 27 падол. 1787 „zakazuie się do me
tryk chrztu zapisywać imienia oyca nieprawołożnego dziecięcia, choć 
by ten parochom у komotrom naywiadomszy był, chiba sam dobro
wolnie na to zezwolił у zapisać się kazał.
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N. 56. Консистория розпор. з д. 7 марта 1788 наказує парохам 
що неділі* і сьвята говорити проповіді і забороняє в урочисті сьвята 
їздити до иньших парафій на празники, а своїх парафіян лишати без 
служби Божої.

N. 57. Циркуляр з 4 марта 1788 поновлює заказ носити до церкви 
хлїб, масло, сир і т. и.

N. 58. Циркуляр і'енер. консисториї з 15 падол. 1787 „oznaymu- 
jący nieukontętowanie nayw.^gub., iż tak pospulstwo iako inne oby
watele na pożytku, któryby ich dzieci z pilnego do szkol chodzenia 
odnosić mogły, nie poznawaią się, a zatym większego przekonania 
i wspomnienia w tym potrzebuią, ściśle więc parochowie wszyscy obo
wiązują się, ażeby każdego roku przed zaczęciem szkół kazanie o po
żytku nauk podług Nayw. przepisu miewali, у tam, gdzie żadnego ka
techety ustanowionego' niema, ieszcze naukę religii podług przepisanych 
prawideł dwa razy na tydzień dawali, tudzież w owych mieyscach, 
gdzie się szkoły znayduią, każdego szkolnego dnia o godz. puł do 
ósmey lub iedynastey mszę studeńską odprawiali, nadto każdy paroch 
w parafii swoiey konsygnacyą młodzieży do szkół normalnych sposo
bem „płeć męskiey“ tym końcem spisze у zwierzchności swoiey dwor- 
skiey poda, aby ci władzą iuryzdykcyi dworskiey do normalnych nauk 
napędzeni byli.

N. 59. Циркуляр з 2G вер. 1788 наказує сьвященикам спонуку
вати селян, щоб посилали дітей до шкіл і поновляє наказ з N. 58.

N. 60. Друкований пастирський лист з д. З падол. 1788 „о zniesie
niu niektórych zabobonów“ — змісту його, що мав 15 точок, не подано.

N. 61. Старанєм ґенер. консисториї ґубернїя розпорядженєм з дня 
11 червня 1788 звільнила руське духовенство від даваня форшпанів 
(підвод).

N. 62. Циркуляр від станїславівського окр. уряду з 5 липця 1788 
повідомляє, що о. Іловицький, грк. парох в Бережанській окр. за те, що 
не давав свойого парубка взяти в рекрути і побив при тім сільського 
присяжного, Львів, консисториєю засуджений крім грошевої кари на 
3-місячні реколлєкциї з дводневим постом на хлібі і водї що тижня.

N. 63. Надв. декрет з 1 вер. 1788 наказує, що хто би відмовляв 
парубка здатного до війська або подавав йому спосіб до втеки, сам 
в разї здатности буде взятий до війська замісь него, а коли пї, то 
буде прилюдно покараний на тїлї.

N. 64. Розпор. з д. 21 жовтня консистория забороняє руським ду
ховним хрестити дітей латинників крім випадків крайньої потреби.

N. 65. Розпор. консисториї з д. 5 жовтня 1789 констатує, що 
деякі християне служачи у Жидів не тілько не вміють христ. молитов
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і не знають артикулів своєї віри, але також своїх свят не обходять, 
в недїлї і сьвята працюють, а натомісь сьвяткують разом з Жидами. 
Але є деякі християне, що навіть не служачи у Жидів сьвяткують жи
дівські сьвята.

N. 66. Декан Онуфрий Чарнецький візитував парафію д. 10 падол. 
1789 р. v

N. 67. Ordynacye kongregacyi dyecezyalney z 2 maja 1790 на
казують в точці* 2, щоб декани винуватих де в чому сьвященників не 
оскаржували перед циркулярними або иньшимй урядами, але доносили 
до консисториї; в точці 5, „aby parochowie łagodnie, z miłością ku 
parochianom się mieli, wszelkich zaś przykrych wyrazów śród ludu 
w każdey okoliczności się strzegli“.

N. 68. Візита декана 0. Чарнецького з 14 жовтня 1790 р.
N. 69. Д. 14 грудня 1790. Doniesiono о wydrukowanem po rusku 

dziele Histori kościelney, każdemu do czytania bardzo potrzebney.
N. 70. Д. 28 грудня 1790 консистория висловлює похвалу о. То- 

варнїцкому, деканови манастирському, і всему духовенству того деканату 
за вмілість і старанність в сповнюванню духовних обовязків.

N. 71. Д. ЗО січня 1791 обіжник станїсл. циркулу до духовенства 
обох обрядів публікує комунїкат Губернії з д. ЗО грудня 1790, iż z na
uczycielami рр wsiach, którzy dla mizernego swego stanu sparcia ko
niecznie potrzebuią, podług nayw. rozp. z d. 20 czerwca r. z. postę
pować należy, a w tych mieyscach, w których same gromady szkoły 
mieć sobie życzą i to przez pilne onych do szkoły wysyłanie okażą, 
dla nauczyciela, ieżeli innych dochodów niema, 25 złr. skarb płacić 
rocznie będzie. Przez ten fawor chce Jego Ces. Mość nie tylko nau- 
czycielów zachęcić, aby uczyli, ale też każdemu z osobna parochowi 
zaleca się, aby o podobney szkoły założenie iak nayusilnieyszego sta
rania przykładał. Przed dekretem to furtive odprawuiący maią się 
z attestatami od gromady, parocha tudzież od dziekana o odebranie 
25 ryńs. do dyrekcyi stanisławowskiey szkolney normalney stawić. 
Andreas Zeizel, caes. reg. director.

N. 72. Д. 1 цьвітня 1791 консистория наказує, щоб парохи не 
відчитували в церкві унїверзалів сьвітської власти, бо се належить до 
мандаторів; далї, щоб сьвященппк візваний на неділю або сьвято до 
суду не ставив ся і не опускав богослуженя ; далї, щоб мандатори не 
сьміли судити сьвященників; далї, щоб дїдичі не викидувалп з ґрунтів 
і хат вдів з дітьми здатними до школи анї дяків, „którzy pożytecznymi 
kapłanom okazali się a przy tern i ludowi, ucząc młodzież“.

N. 73. Д. 14 червня 1791 консистория оголошує цісарський наказ 
парохам, „aby młodzież każdego stanu i kondycyi do uczenia się w szko
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łach tak parafialnych iako i normalnych przyprowadzali, podczas nauk 
dziatwę do chodzenia do szkoły nakłaniali, alfabetu onych uczyli, o na- 
uczycielów doskonałych starali się, którzy i z normalnych szkół po
wychodzili.

N. 74. Д. 20 жовтня декан o. Чарнецький візитував парафію.
N. 75. Д. 8 мая 1792 консистория констатує, że nie tylko paro- 

chianie, ale i sami po niektórych mieyscach parochowie dzieci swoich 
w artykułach wiary nie ćwiczą.

N. 76. Д. 2G цьвітня 1792 їуб. наказує, aby dziekani i parocho
wie iak najusilniey o założenie szkółek, utrzymanie onychże starali się, 
daiąc nauki, osobliwie na początku, gdy się zaczyna szkoła, o pożytku, 
który taż przynieść może.

N. 77. В p. 1793 цїсар надав Бідянському титул ексцелєнциї 
і гідність дійсного тайного надв. совітника.

N. 78. Консистория повідомляє д. 1 січня 1794 про цісарське вдо
волене за те, що складок на французьку війну зібрано в Галичині 
593G злр.

N. 79. Д. 1 січня 1794. Dekret pochwalny dostał proboszcz ła
ciński w Bóbrce, że sam swoim kosztem szkołę założył i nauczyciela 
do utrzymania oney nauczył, dla zachęcenia, aby i my o podobne de- 
kreta przez, usilne szkół założenie starali się.

N 80. Ян Авґуст де Коренда д. 11 жовтня 1794 поновлює наказ 
з N. 58.

N. 81. Білянський забороняє д. 24 грудня 1793 парохам крив
дити парохіян за треби.

N. 82. Д. 4 мая 1794. W czasie kongregacyi dziekańskiey we 
Lwowie rozporządzono (між иныпим): aby parochowie na schadzkach 
prywatnych lub iakowych bądź dyskursach między sobo o terazniey- 
szych różnych rewolucyach mowy nie mieli, aby przez takowe roz
mowy mniey ostrożne do złey o sobie opinii nie dali przyczyny, iako 
doświadczenie nauczyło.

N. 83. Д. 7 вер. 1794 візита о. Чарнецького.
N. 84. Білянський на основі ґуб. розпор. з д. 10 падол. 1794 на

казує парохам, aby każdy przynaymni raz w tydzień katechizm 
w szkole miał i żeby żaden diaków w szkołach normalnych uczonych 
bez zezwolenia gubernialnego nie odprawiał.

N. 85. Візита декана о. Чарнецького д. 7 жовтня 179G.
N. 86. Едископ Білянський пастирським листом д. 7 жовтня 1796 

взиває духовенство до складок на війну з Французами і арґументує так: 
„Mili w Chrystusie bracia, przypomniycie sobie obfite monarchiczne 
łaski, których królestwo Galicyjskie, a mianowicie obrządek nasz do-
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znaie, iako to : utrzymywanie nauczycielow, zafundowanie generalnego 
seminaryum, powiększenie funduszów parochialnych, uwolnienie od 
rocznych opłat itp.“.

N. 87. Мик. Скородинський, номінат єпископ доносить циркуляром 
з д. 1 вер. 1798? що „z ogólnego doniesienia uczynionego Nayiasn. 
Monarsze od kraj. apelacyi sądów z kryminalnych inkwizycyi zakoń
czonych w r. 4797 pokazało się w przeciągu iednego roku popełnio
nych 62 zaboystw, 4 samoboystw, 54 dziecioboystw, 8 podrzucenia 
dzieci, 3 stracenia płodu, 306 złodzreyow, 81 rozboynikow, 34 podpa- 
laczów, 29 złodziejów bydła, 64 oszustów osądzonych“.

Посмертні- згадки.
(А. Скальковський, Е. Кунїк, В. Ястребов).

Українсько-руська наука понесла останніми місяцями знову 
кілька значних страт.

В Одесі в кінці грудня вмер на 91-ім  році житя най
старший з українських істориків сучасних і минулих —  Апо- 
льон Скальковський; Волинець родом, правник по осьвітї, він 
служив в канцеляриї їубернатора Одеси, і там д істав-з уряду 
порученне заняти ся істориєю й археоїрафією краю. Розбираючи 
місцеві архиви, зібрав він цікавий архивний материял з остан
н іх  двох століть і використав в численних працях по істориї 
Новоросиї й козачини X V III в.; з них важнѣйшими були: „Х ро
нологическое обозрѣніе исторіи Новороссійскаго края“ , 1 8 8 6 — 8, 
„Первое тридцятилѣтіе г. Одессы“, 1837 , „Исторія Новой Сѣчи 
или послѣдняго Коша запорожскаго“, 1841 , друге (у двое по
більшене) вид. 1844 , 8 вид. 1 8 8 5 ; „Наѣзды гайдамакъ на Зап. 
Украину“, 1 8 4 5 ; найважнїйшим, досі цінним утвором лишила ся 
його Істория Нової Січи, завдяки використаним в ній недруко- 
ваним досі архивним материялам. Найбільш інтензивна діяль
ність небіжчика в сфері істориї припадає на ЗО— 4 0 -і рр.; ніз- 
нїйше він став директором новоросийського статистичного бюра 
й віддав ся статистиці —  результатом сих занять був „Опытъ 
статистическаго описанія Новороссійскаго кр ая“, 185 0  р. і далі. 
В 8 0 -х  і 90-х рр. він містить знову ряд дрібнїйших розвідок 
і материялів по істориї X V III в., головно в Київській Старині


