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ДО ІСТОРІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ВОЛОДІНЬ КНЯЗІВ ЗАСЛАВСЬКИХ
НА РІВНЕНЩИНІ (КІНЕЦЬ XV ст.)
У статті здійснено дослідження купчої угоди князя Юрія Заславського з паном Семеном
Олізаровичем, встановлено точну дату її укладення, а також угода публікується згідно з
сучасними археографічними правилами.
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В статье исследован договор купли-продажи князя Юрия Заславского с паном Семеном
Олизаровичем, установлена точная дата его заключения, а также договор публикуется
согласно с современными археографическими правилами.
Ключевые слова: князь, пан, шляхта, договор купли-продажи, имение Билашов.

У фондах Державного архіву Рівненської області найдавнішим документом
вважається купча угода князя Юрія Васильовича Заславського з паном Семеном
Олізаровичем, згідно з якою перший продав другому свій родовий мєток Білашів
на Волині. Відразу постала проблема датування указаного документу, у датаційній
частині якого вказаний лише індикт – чотирнадцятий. Такий індикт припадає на
такі хронологічні відтинки 1465.09.01–1466.08.31, 1495.09.01–1496.08.31 та
1510.09.01–1511.08.31, в межах яких можна встановити точну дату документа.
Перша джерельна згадка про село Білашів міститься в енциклопедичному
виданні «Історія міст і сіл УРСР. Рівненська область», де указано, що вперше село
фігурує в купчій угоді від 24 червня 1466 р.1 Якщо рік теоретично можна
прийняти за вірний, то автор енциклопедичної статті про Білашів вже помилився з
числом місяця. За оригіналом – це 26 червня, а не 24. Для з’ясування дати
документа необхідну інформацію можна почерпнути з років життя князя Юрія
Васильовича Заславського. Для цього довелося звернутися до довідкових праць з
генеалогії та робіт про шляхетські та князівські роди Волині та Великого
князівства Литовського загалом. Так, згідно з Н. Яковенко, князь Юрій
Васильович Заславський помер близько 1500 р.2, проте відсутня інформація про
дату народження. У праці польського генеалога А. Бонєцького вказана дата
народження (1401 р.), проте це дата народження князя Юрія, сина Михайла Євнута
Гедиміновича. А князь Василь у генеалогічній таблиці А. Бонєцького, який міг би
бути батьком князя Юрія, відсутній3. Це пояснити можна тим, що А. Бонєцький у
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своїй праці не виділив іншу гілку князів Заславських, яка бере свій початок на
Волині від фігуранта даного документу – князя Юрія Всильовича Заславського,
батько якого, князь Василь Федорович Красний, ще входив до князівського дому
Острозьких. Тож на Волині була сформована Заславська волость, територіально
землі якої в основному розташовувалися в межах Кременецького повіту й
частково у Луцькому та Володимирському4.
Тепер з’ясуємо другого фігуранта документу, покупця маєтку Білашів. У
документі його названо паном Семеном Олізаровичем, ідентифікувати якого
можна з Семеном Романовичем Олізаровичем-Волчковичем (вочевидь прізвище
походило від маєтку на Волині – Олізарова)5. Він посідав уряд житомирського
(1486–1488 рр.), овруцького (1506–1507 рр.) та черкаського (1502 р.) намісника6.
Тож найраніша згадка про життя пана Семена Олізаровича відноситься до 1486 р.
Інформацію про свідків укладення купчої угоди вдалося відшукати про
великокнязівського ловчого пана Льва. За даними списків центральних урядників
Великого князівства Литовського ловчим на ім’я Лев був пан Векневич чи
Вейкнєвич, найраніше джерельна згадка про якого сягає 1494 р.7
Таким чином, зіставивши дані про роки життя та діяльності осіб, причетних до
появи даного документу, можна визначити його точну дату. Це – 26 червня 1496
року. Помилку у датуванні авторами енциклопедичного видання «Історії міст і
сіл…» можна пояснити у невивченні до кінця обставин створення документу, а
також не менш вірогідною версією – намаганні удавнити першу документальну
згадку про існування села, що часто трапляється у практиці дослідниківкраєзнавців.
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ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТА∗:
Оригінал: Державний архів Рівненської області. – Ф. 370. – Оп. 3. – Спр. 100.
Берег. 26 червня 1496 р.
Z, кнuз Юрь Васильєвичъ Жаславъскыи, вызнаваю симъ моимъ листомъ,
комоу боудtть потрhбъ єго видhти або чтоучи єго слышати. Ижєть продалъ tсми |
паноу СtмtнY Jлизаровичю имhнtє на Волыни своt властноt и зъ люъми своими,
которыє жъ в томъ имhнtи живоутъ, рtчtноє Бhлошовъ, за тридъцать копъ
широкых | грошtи вhчнt и нtпороушнt имtнhє го и дhтtмъ єго такъ долго и такъ
широко, какъ жt єсми самъ дtржалъ въ всhхъ границахъ и въ всhхъ jколицахъ,
какъ и стародавна | єсть. Продалъ єсми ємоу зо всимъ: з боры, з лtсы, з дYбровами,
з ловы, зъ гаими и зъ всhми рольuми, выкопанными и нtвыкопаными, и съ всhми
сhножатьми, которыє жъ є|сть тtпtрь и которыє жъ и на потомъ мають бытии
выкопаны, и зо всhми залtжъностьми, которыє жъ єсть и стародавна к томY
имhнtю, и зъ рєками, и зъ малыми рhчъками, | зъ затоками, и съ ставы, с jзtры, и
з бобровыми гоны, и зъ млины, и зъ боудоваными и нtзбYдоваными, и jколомъ, и
с сычомъ, и зо всhми даньми, и зъ дары, и съ поклоны, и съ чи|нши, какъ жt
стародавна бувало с того имhнu. Продалъ єсми ємоу и на потомъ боудYчимъ
ближнимъ єго. Такъ ижъ tсть jнъ волtнъ або хто ближънии єго комY оусхочtть |
продати або даровати, або замtнити и на своє добровольно вжитъкы jбtрнYти,
какъ жt сu ємоу налtпhи боудть видhти и рuдити. Такъ єсми ємY продалъ. А ж
tслt | нихто з ближънихъ моихъ, ни жона моu, ни дhти мои, ани мои прирожоныи
ближънtи, нихто знихъ нt мають в то сu встоупати.
А при томъ были пановt
ихъ ми|лость: панъ Тишко Ходъковичъ
Корtнtвъскыи, а кнuзu вtликого ловчи панъ Лtвъ, а зtмлuнинъ Волыньскоt зtмли
Ивашъко zнчинъскии, а Фtдъко ПYзовъскыи, а мtщанt бtрtстtискыи Марко
Гаврииловичъ, а Мишко Тtвъдикиновичъ, zнъ Барановъскыи, а Прtсмыцъкии
Станиславъ, а Коtнъ zнъ . И на то єсми панY СtмtнY сtсъ мои листъ далъ. А длu
лhпшtи твtрдости к томY листоу и пtчать єсми свою приложилъ. И просилъ єсми
пана Тишка, а пана ловчого, абых ихъ мило|сть и свои пtчати приложили к сtмY
моємY листY. И ихъ м(и)л(о)сть и сови пtчати приложили.
П(и)сан оу Бtрtг(у), июн(я) 26 д(е)нъ, индик(т) 14.
У кінці документа наявні шнурки від 4-х печаток, які не збереглися.
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